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VLADA
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Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
Caltanissetti

Na podlagi 14. in 27. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97) in na predlog ministra za zunanje zadeve
izdaja Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Caltanissetti

Cena 800 SIT

Št. 912-15/99-1
Ljubljana, dne 8. aprila 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4804.

Sklep o postavitvi častnega konzula v
Caltanissetti

Na podlagi 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97) in na predlog ministra za zunanje zadeve
izdaja Vlada Republike Slovenije

Leto X

SKLEP
o postavitvi častnega konzula
v Caltanissetti
1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Caltanissetti se postavi Agostino Ginevra.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 912-15/99-1
Ljubljana, dne 8. aprila 1999.

1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Caltanissetti
na čelu s častnim konzulom.
Konzularno območje obsega Avtonomno deželo Sicilijo.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih in kulturnih odnosov Republike Slovenije z Italijansko
republiko.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

ISSN 1318-0576

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4805.

Sklep, št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU –
Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje
Republike Slovenije v programih skupnosti na
področjih usposabljanja in izobraževanja

Na podlagi 112. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v
okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno listino – v
nadaljnjem besedilu: evropski sporazum (Uradni list RS Mednarodne pogodbe, št. 13/97) in sklepa Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 9. seji dne 27. 7. 2000 se
objavi

S K L E P, št. 2/00
Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejetju
pogojev za sodelovanje Republike Slovenije
v programih skupnosti na področjih
usposabljanja in izobraževanja
Besedilo sklepa Pridružitvenega sveta št. 2/00 z dne
4. 8. 2000 in prilog se v slovenskem besedilu glasi:
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“PRIDRUŽITVENI SVET JE
ob upoštevanju Evropskega sporazuma o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na drugi strani in
zlasti njegovega 106. člena1,
ker:
1. skladno s 106. členom Evropskega sporazuma in
njegove Priloge XI Slovenija lahko sodeluje v okvirnih programih skupnosti, posebnih programih, projektih in drugih
dejavnostih, zlasti na področju usposabljanja in izobraževanja,
2. skladno s tem členom pogoje za sodelovanje Slovenije pri teh dejavnostih določa Pridružitveni svet,
3. na podlagi sklepa št. 2/99 Pridružitvenega sveta med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani ter Republiko Slovenijo na drugi z dne 29. aprila 1999
o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v
programih skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in
izobraževanja1, Slovenija že od 1. maja 1999 sodeluje v prvi
fazi programov Leonardo da Vinci2 in Socrates3 in ker je
izrazila željo, da bi sodelovala v drugi fazi programa,
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SKLENIL KOT SLEDI:
1. člen
Slovenija sodeluje v drugi fazi programov Skupnosti
Leonardo da Vinci in Socrates, opisanima v Sklepu Sveta št.
1999/382/ES z dne 26. aprila 1999 o uvedbi druge faze
delovnega programa Skupnosti za poklicno usposabljanje
Leonardo da Vinci1 in v Sklepu Evropskega parlamenta in
Sveta št. 253/2000/ES z dne 24. januarja 2000 o uvedbi
druge faze delovnega programa Skupnosti za izobraževanje
Socrates2 (v nadaljevanju: Leonardo da Vinci II in Socrates
II) pod pogoji, določenimi v Prilogah I in II, ki sta sestavni del
tega sklepa.
2. člen
Ta sklep se uporablja, dokler trajata programa Leonardo da Vinci II in Socrates II, z začetkom 1. januarja 2000.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Pridružitveni svet.

1

OJ L 51, 26. 2. 1999, str. 3
OJ L 256, 1. 10. 1999, str. 69
2 OJ L 340, 29. 12. 1994, str. 8
3 OJ L 87, 20. 4. 1995, str. 10. Sklep, kot je bil spremenjen s sklepom
št. 576/98/ES (OJ L 77, 14. 3. 1998, str. 1).
1 OJ L 146, 11. 6. 1999, str. 33,
2 OJ L 28, 3. 2. 2000, str. 1
1 OJ L 356, 31. 12. 1977, str. 1. Finančna uredba, kot je bila nazadnje
spremenjena z uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 2673/1999 (OJ L 326, 18. 12.
1999, str. 1).
1

Podpisano v Bruslju, dne 4. avgusta 2000.
za Pridružitveni svet
Predsednik
Alojz Peterle l. r.

PRILOGA I
Pogoji za sodelovanje Republike Slovenije v programih Leonardo da Vinci II in Socrates II
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Slovenija bo sodelovala pri dejavnostih programov Leonardo da Vinci II in Socrates II (v nadaljevanju: programi) in bo,
če ta sklep ne določa drugače, pri tem upoštevala cilje, kriterije, postopke in roke, ki jih določata Sklep Sveta
1999/382/ES in Sklep Evropskega parlamenta in sveta 253/2000/ES, s katerima sta bila uvedena ta programa
dejavnosti Evropske skupnosti.
Skladno s pogoji iz 5. člena sklepov o programih Leonardo da Vinci II in Socrates II ter določili v zvezi z odgovornostjo
držav članic in komisije glede nacionalnih agencij za programa Leonardo da Vinci in Socrates, ki jih je sprejela komisija,
bo Slovenija uvedla ustrezne strukture za usklajeno upravljanje izvajanja dejavnosti iz programa na nacionalni ravni ter
sprejela ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev ustreznega financiranja teh agencij, ki bosta za svojo dejavnost prejeli
nepovratna sredstva iz programov. Slovenija bo naredila vse druge potrebne korake za učinkovit potek programov na
nacionalni ravni.
Slovenija bo za sodelovanje v programih vsako leto plačala prispevek v splošni proračun Evropske unije, kakor je
opisano v Prilogi II.
Pridružitveni svet ima pravico, da ta prispevek prilagodi in se tako izogne proračunskemu neskladju pri izvajanju
programov, če je to potrebno zaradi upoštevanja razvoja programa ali absorpcijske sposobnosti Slovenije.
Za predajo, ocenjevanje in izbiro predlogov slovenskih ustanov, organizacij in posameznikov, ki imajo pravico sodelovati, veljajo enaki pogoji kot za ustanove, organizacije in posameznike iz skupnosti, ki so upravičeni do sodelovanja.
Skladno z ustreznimi določili sklepov, s katerimi so programi sprejeti, lahko komisija pri imenovanju neodvisnih
strokovnjakov, ki ji bodo pomagali pri ocenjevanju projektov, upošteva slovenske strokovnjake.
Da bi zagotovili komunitarno razsežnost programov, bo moral v projektih in dejavnostih sodelovati vsaj en partner iz ene
od držav članic skupnosti, da bodo upravičeni do finančne podpore skupnosti.
Za dejavnosti v okviru mobilnosti, omenjene v prvi točki III. razdelka Priloge I sklepa o programu Leonardo da Vinci II, in
za decentralizirane dejavnosti programa Socrates kot tudi za finančno podporo za dejavnosti nacionalnih agencij, ki
bodo ustanovljene skladno z 2. točko zgoraj, bodo Sloveniji dodeljena sredstva na podlagi razčlembe proračuna za
letni program, ki bo sprejet na ravni skupnosti, ter prispevka Slovenije k programu. Najvišji znesek finančne podpore za
dejavnosti nacionalnih agencij ne bo presegal 50% proračuna za delovne programe nacionalnih agencij.
Države članice skupnosti in Slovenija se bodo potrudile, da bodo v okviru veljavnih določil omogočile prost pretok in
bivanje študentov, učiteljev, udeležencev usposabljanj, izvajalcev usposabljanj, delavcev univerzitetnih uprav, mladine
in drugih upravičencev, ki se bodo gibali med Slovenijo in državami članicami skupnosti zaradi sodelovanja v dejavnostih, ki jih obsega ta sklep.
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Dejavnosti, ki jih obsega ta sklep, bodo s strani Slovenije oproščene posrednih davkov, carin, prepovedi in omejitev pri
uvozu in izvozu blaga in storitev, namenjenih za uporabo pri teh dejavnostih.
Ne da bi posegali v odgovornosti Komisije Evropskih skupnosti in Računskega sodišča Evropskih skupnosti v zvezi s
spremljanjem in ocenjevanjem programov skladno s sklepi o programih Leonardo da Vinci II in Socrates II (13. oziroma
14. člen), bo zagotovljeno stalno spremljanje sodelovanja Slovenije v programih na partnerski osnovi, v katero bosta
vključeni Komisija Evropskih skupnosti in Slovenija. Slovenija bo komisiji pošiljala ustrezna poročila in sodelovala pri
drugih dejavnostih, ki jih bo skupnost določila v zvezi s tem.
Skladno s finančnimi uredbami skupnosti bodo pogodbeni dogovori, ki bodo sklenjeni s slovenskimi subjekti ali ki jih
bodo sklenili slovenski subjekti, določili nadzor in revizije, ki jih bosta opravljala komisija in Računsko sodišče ali ki
bodo opravljeni po njunem pooblastilu. Kar se tiče finančnih revizij, se lahko opravljajo zaradi nadzora nad prihodki in
izdatki omenjenih oseb v zvezi s pogodbenimi obveznostmi do skupnosti. V duhu sodelovanja in vzajemne koristi bodo
slovenske oblasti zagotovile vso primerno in možno pomoč, ki bi bila v takšnih razmerah potrebna ali koristna za
opravljanje nadzora in revizij.
Za odnose med Slovenijo, komisijo in slovenskima nacionalnima agencijama veljajo določila v zvezi z obveznostmi držav
članic in komisije do nacionalnih agencij za programa Leonardo da Vinci in Socrates, ki jih je sprejela komisija. Če pride
do nepravilnosti, malomarnosti ali goljufije, ki bi bremenila slovenski nacionalni agenciji, bodo za nepovrnjena sredstva
odgovarjale slovenske oblasti.
Ne da bi posegali v postopke, omenjene v 7. členu sklepa o programu Leonardo da Vinci II in 8. členu sklepa o
programu Socrates II, bodo predstavniki Slovenije sodelovali kot opazovalci v programskih odborih pri točkah, ki se jih
tičejo. Ti odbori se bodo sestajali brez predstavnikov Slovenije v zvezi s preostalimi točkami kakor tudi med glasovanjem.
Pri stikih s komisijo glede prijavnih postopkov, pogodb, poročil, ki jih je treba predložiti, in drugih administrativnih
zadevah v zvezi s programi je treba uporabljati enega od uradnih jezikov skupnosti.
Skupnost in Slovenija lahko kadarkoli prekineta dejavnosti po tem sklepu na podlagi dvanajstmesečne pisne odpovedi.
Projekti in dejavnosti, ki potekajo ob prekinitvi, se nadaljujejo do zaključka pod pogoji, določenimi v tem sklepu.

PRILOGA II
Finančni prispevek Republike Slovenije za programa Leonardo da Vinci II in Socrates II
1.

Leonardo da Vinci
Finančni prispevek, ki ga bo Slovenija vplačala v proračun Evropske unije za sodelovanje v programu Leonardo da Vinci
II, bo znašal (v EUR):
Leto 2000
985.000

2.

3.

4.

6.

Leto 2002
1.079.000

Leto 2003
1.126.000

Leto 2004
1.173.000

Leto 2005
1.233.000

Leto 2006
1.280.000

Socrates
Finančni prispevek, ki ga bo Slovenija vplačala v proračun Evropske unije za sodelovanje v programu Socrates II v letu
2000, bo znašal 882.000 EUR.
Prispevek, ki ga bo Slovenija plačala za naslednja leta programa, bo Pridružitveni svet določil med letom 2000.
Slovenija bo plačala zgoraj omenjeni prispevek delno iz svojega državnega proračuna in delno iz svojega nacionalnega
programa PHARE. Odvisno od posebnega programskega postopka, bodo zahtevana sredstva PHARE nakazana
Sloveniji po posebnem finančnem memorandumu. Ta sredstva bodo skupaj z deležem iz slovenskega državnega
proračuna predstavljala slovenski nacionalni prispevek, iz katerega se bodo izvrševala plačila na osnovi letnih zahtevkov
za sredstva s strani komisije.
Zahtevki za sredstva PHARE bodo izdani skladno z naslednjim načrtom:
– 406.658 EUR kot prispevek za program Socrates II v letu 2000,
– naslednji letni zneski kot prispevek za program Leonardo da Vinci II (v EUR):
Leto 2000
469.710

5.

Leto 2001
1.012.000

Leto 2001
Znesek
bo določen
kasneje

Leto 2002
Znesek
bo določen
kasneje

Leto 2003
Znesek
bo določen
kasneje

Leto 2004
Znesek
bo določen
kasneje

Leto 2005
Znesek
bo določen
kasneje

Leto 2006
Znesek
bo določen
kasneje

Preostali delež prispevka Slovenije bo pokrit iz slovenskega državnega proračuna.
Uporabljala se bo finančna uredba, ki velja za splošni proračun Evropskih skupnosti1, zlasti za gospodarjenje s
prispevkom Slovenije.
Potne stroške in stroške bivanja, ki jih imajo slovenski predstavniki in strokovnjaki kot opazovalci zaradi sodelovanja pri
delu odborov, omenjenih v 11. točki Priloge I, ali na drugih sestankih v zvezi z izvajanjem programov, komisija povrne na
enaki osnovi in po postopkih, ki veljajo za nevladne strokovnjake držav članic Evropske unije.
Po nastopu veljavnosti tega sklepa in v začetku vsakega naslednjega leta bo komisija Sloveniji poslala zahtevek za
sredstva, ki bodo ustrezala njenemu prispevku za posamezen program po tem sklepu.
Prispevek se določi v evrih in ga je treba plačati na evro bančni račun komisije.
Slovenija bo plačala svoj prispevek skladno z zahtevkom za sredstva:
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– do 1. maja del, ki se financira iz državnega proračuna, pod pogojem, da komisija pošlje zahtevek za sredstva pred
1. aprilom, če pa je zahtevek za sredstva poslan kasneje, pa najkasneje mesec dni po tem, ko je ta poslan;
– do 1. maja del, ki se financira iz programa Phare, pod pogojem, da so bili ustrezni zneski nakazani Sloveniji do tega
dne ali najkasneje 30 dni po tem, ko so bili zneski poslani.
Za vsako zamudo pri plačilu prispevka Slovenija plača obresti na neplačani znesek po datumu zapadlosti. Uporablja se
obrestna mera, ki jo Evropska centralna banka uporablja za poslovanje v evrih in ki velja na dan zapadlosti prispevka v
plačilo, povečana za 1,5 odstotnih točk.“
Št. 920-00-76/00
Ljubljana, dne 22. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
Generalna sekretarka
dr. Verica Trstenjak l. r.

4806.

Sklep, št. 3/00 Pridružitvenega sveta Slovenija –
EU o sprejemu določil in pogojev za sodelovanje
Slovenije v programu skupnosti “Mladina“

Na podlagi 112. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v
okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno listino – v
nadaljnjem besedilu: evropski sporazum (Uradni list RS Mednarodne pogodbe, št. 13/97) in sklepa Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 18. seji dne 28. 9. 2000 se
objavi

S K L E P, št. 3/00
Pridružitvenega sveta Slovenija – EU o sprejemu
določil in pogojev za sodelovanje Slovenije
v programu skupnosti “Mladina“
Besedilo sklepa Pridružitvenega sveta št. 3/00 z dne
29. 9. 2000 in prilog se v slovenskem besedilu glasi:
“PRIDRUŽITVENI SVET JE
ob upoštevanju Evropskega sporazuma o pridružitvi
med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami
na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi strani1 ter zlasti
ob upoštevanju njegovega 106. člena,
ker:
1. skladno s 106. členom Evropskega sporazuma in
Priloge XI Slovenija lahko sodeluje v okvirnih programih
skupnosti, posebnih programih, projektih in drugih dejavnostih, med drugim na področju mladih,
1

OJ L 51, 26. 2. 1999, str. 3

2. pogoje in določbe za sodelovanje Slovenije pri teh
dejavnostih določa Pridružitveni svet skladno s tem členom,
3. je Slovenija, po sprejetju sklepa št. 2/99 z dne
29. aprila 1999 Pridružitvenega sveta med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Slovenijo na drugi strani 1, sodelovala v programu
Mladina za Evropo od 1. maja 1999 ter izrazila željo po
sodelovanju v novem programu “Mladina”,
SKLENIL KOT SLEDI:
1. člen
Slovenija sodeluje v programu Skupnosti “Mladina” (v
nadaljevanju “Program Mladina“) skladno s pogoji in določbami, določenimi v prilogah I in II, ki sta sestavni del tega
sklepa.
2. člen
Ta sklep je veljaven v času trajanja Programa Mladina, z
začetkom 1. januarja 2000.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Pridružitveni svet.
Podpisano v Bruslju, dne 29. septembra 2000.
za Pridružitveni svet
Predsednik
Alojz Peterle l. r.
1

OJ L 256, 1. 10. 1999, str. 69

PRILOGA I
Pogoji in določbe sodelovanja Republike Slovenije v programu “Mladina”
1.
2.

Slovenija bo sodelovala v dejavnostih programa “Mladina” (v nadaljevanju: “Program”) in bo, če ta sklep ne določa
drugače, pri tem upoštevala cilje, merila, postopke in roke, ki jih določa sklep št. 1031/2000/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 13. aprila 2000, s katerim se uvede program Skupnosti “Mladina”1
Skladno s pogoji iz 5. člena Sklepa št. 1031/2000/ES in določbami v zvezi z odgovornostjo držav članic in komisije
glede nacionalnih agencij za program “Mladina”, ki jih je sprejela komisija, bo Slovenija oblikovala ustrezno strukturo za
1

OJ L117, 18. 5. 2000, str. 1
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3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
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usklajeno izvajanje dejavnosti programa na nacionalni ravni ter sprejela ukrepe, potrebne za zagotovitev ustreznega
financiranja te agencije, ki bo za svojo dejavnost prejela nepovratna programska sredstva. Slovenija bo storila vse
potrebno za učinkovito vodenje programa na nacionalni ravni.
Slovenija bo za sodelovanje v programih vsako leto plačala prispevek v splošni proračun Evropske unije skladno s
postopkom, ki je opisan v Prilogi II.
Pridružitveni svet ima pravico, da ta prispevek prilagodi in se tako izogne proračunskemu neskladju pri izvajanju
programov, če je to potrebno zaradi upoštevanja razvoja programa ali absorpcijske sposobnosti Slovenije.
Za predložitev, ocenjevanje in izbiro predlogov slovenskih ustanov, organizacij in posameznikov, upravičenih do
sodelovanja, veljajo enaki pogoji kot za ustanove, organizacije in posameznike iz skupnosti, ki so upravičeni do
sodelovanja.
Skladno z ustreznimi določbami Sklepa št. 1031/2000/ES lahko komisija pri imenovanju neodvisnih strokovnjakov, ki
ji bodo pomagali pri ocenjevanju projektov, upošteva slovenske strokovnjake.
Da bi programom zagotovili dimenzijo skupnosti, bo moral za upravičenost do finančne podpore skupnosti v projektih in
dejavnostih sodelovati vsaj en partner iz ene od držav članic skupnosti.
Za decentralizirano upravljanje dejavnosti kot tudi za finančno podporo dejavnostim nacionalne agencije, ustanovljene
skladno z 2. točko, bodo Sloveniji dodeljena sredstva na podlagi razčlembe proračuna za letni program, sprejetega na
ravni skupnosti, ter prispevka Slovenije k programu. Najvišji znesek finančne podpore dejavnostim nacionalne agencije
ne sme preseči 50% proračuna delovnega programa nacionalne agencije.
Države članice skupnosti in Slovenija bodo v okviru veljavnih določb storile vse potrebno za zagotavljanje prostega
gibanja in bivanja mladih in drugih upravičencev, ki se gibljejo med Slovenijo in državami članicami skupnosti zaradi
sodelovanja v dejavnostih, opredeljenih v tem sklepu.
Dejavnosti, opredeljene v tem sklepu, bodo v Sloveniji oproščene posrednih davkov, carin, prepovedi in omejitev pri
uvozu in izvozu blaga in storitev, namenjenih uporabi v okviru teh dejavnostih.
Brez poseganja v odgovornosti Komisije Evropskih skupnosti in Računskega sodišča Evropskih skupnosti v zvezi s
spremljanjem in ocenjevanjem programa skladno s 13. členom Sklepa št. 1031/2000/ES, bo zagotovljeno stalno
spremljanje sodelovanja Slovenije v programih na partnerski podlagi med Komisijo Evropskih skupnosti in Slovenijo.
Slovenija bo komisiji pošiljala ustrezna poročila in sodelovala pri drugih dejavnostih, ki jih bo v zvezi s tem določila
skupnost.
Skladno s finančnimi uredbami skupnosti bodo pogodbeni dogovori, sklenjeni s slovenskimi subjekti ali ki jih bodo
sklenili slovenski subjekti, določili nadzor in revizijo, ki ju morata izvajati komisija in Računsko sodišče sama ali po
njunem pooblastilu. Finančna revizija se lahko opravi zaradi nadzora nad prihodki in odhodki omenjenih subjektov v
zvezi s pogodbenimi obveznostmi do skupnosti. V duhu sodelovanja in vzajemne koristi bodo pristojne slovenske
oblasti zagotovile vso primerno in razpoložljivo pomoč, ki bi bila v takšnih razmerah potrebna ali koristna za opravljanje
takšnega nadzora in revizije.
Določbe, ki urejajo obveznosti držav članic in komisije glede nacionalnih agencij za program “Mladina”, ki jih je sprejela
komisija, bodo veljale za odnose med Slovenijo, komisijo in slovensko nacionalno agencijo. V primeru nepravilnosti,
malomarnosti ali goljufije, ki bi bremenila slovensko nacionalno agencijo, bodo za nepovrnjena sredstva odgovarjale
slovenske oblasti.
Brez poseganja v postopke iz 8. člena Sklepa št. 1031/2000/ES, bodo predstavniki Slovenije sodelovali kot
opazovalci v programskem odboru glede točk, ki se nanašajo nanje. Glede drugih točk se bo odbor sestal brez
predstavnikov Slovenije, kar velja tudi za glasovanje.
Pri stikih s komisijo glede prijavnih postopkov, pogodb in poročil, ki jih je treba predložiti, ter drugih administrativnih
zadevah v zvezi s programi, se uporablja enega od uradnih jezikov skupnosti.
Skupnost in Slovenija lahko kadarkoli prekineta dejavnosti po tem sklepu na podlagi dvanajstmesečne pisne odpovedi.
Projekti in dejavnosti, ki potekajo ob prekinitvi, se nadaljujejo do zaključka pod pogoji, določenimi v tem sklepu.

PRILOGA II
Finančni prispevek Republike Slovenije za Program
1.
2.

3.
4.

Finančni prispevek, ki ga mora Slovenija leta 2000 vplačati v proračun Evropske unije za sodelovanje v Programu, bo
znašal 619.000 EUR.
Prispevek, ki ga bo Slovenija plačala za naslednja leta Programa, bo Pridružitveni svet določil v letu 2000.
Slovenija bo plačala zgoraj omenjeni prispevek delno iz slovenskega državnega proračuna in delno iz slovenskega
nacionalnega programa PHARE. Odvisno od posebnega programskega postopka PHARE, bodo potrebna sredstva
PHARE nakazana Sloveniji skladno s posebnim finančnim memorandumom. Ta sredstva bodo skupaj z deležem iz
slovenskega državnega proračuna predstavljala slovenski nacionalni prispevek, iz katerega se bodo izvrševala plačila v
okviru letnih zahtevkov za sredstva, zagotovljenih s strani komisije.
Zahtevki za sredstva PHARE bodo izdani skladno z naslednjim načrtom:
– 329.660 EUR kot prispevek za Program v letu 2000.
– preostali delež prispevka Slovenije bo pokrit iz slovenskega državnega proračuna.
Uporabljala se bo finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki velja za splošni proračun Evropskih skupnosti1, zlasti
za upravljanje s prispevkom Slovenije.
1

OJ L 356, 31. 12. 1977, str. 1. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z uredbo (ES) št. 2779/98 (OJ L 347, 23. 12. 1998, str. 3).
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Potne stroške in stroške bivanja, ki jih imajo slovenski predstavniki in strokovnjaki kot opazovalci zaradi sodelovanja pri
delu odborov, omenjenih v 11. točki Priloge I, ali na drugih sestankih v zvezi z izvajanjem Programa, komisija povrne na
enak način in po postopkih, ki veljajo za nevladne strokovnjake držav članic Evropske unije.
Po nastopu veljavnosti tega sklepa in v začetku vsakega naslednjega leta bo komisija Sloveniji poslala zahtevek za
sredstva, ki bodo ustrezala njenemu prispevku za Program.
Prispevek se določi v evrih in ga je treba plačati na evro bančni račun komisije.
Slovenija bo plačala svoj prispevek skladno z zahtevkom za sredstva:
– do 1. maja del, ki se financira iz državnega proračuna, pod pogojem, da komisija pošlje zahtevek za sredstva pred
1. aprilom, če pa je zahtevek za sredstva poslan kasneje, pa najkasneje mesec dni potem, ko je ta poslan;
– do 1. maja del, ki se financira iz programa PHARE, pod pogojem, da so bili ustrezni zneski nakazani Sloveniji do
tega dne ali najkasneje 30 dni potem, ko so bili zneski poslani Sloveniji.
Za vsako zamudo pri plačilu prispevka plača Slovenija obresti na neplačani znesek po datumu zapadlosti. Uporablja se
obrestna mera Evropske centralne banke za poslovanje v evrih na dan zapadlosti prispevka v plačilo, povečana za 1,5
odstotnih točk.“
Št. 920-00-78/00
Ljubljana, dne 25. oktobra 2000.
Vlada Republike Slovenije
Generalna sekretarka
dr. Verica Trstenjak l. r.

MINISTRSTVA
4807.

Odredba o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi
s transmisivnimi spongiformnimi
encefalopatijami

Na podlagi štiriindvajsete alinee 114. člena zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96,
101/00, 98/99 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi
s transmisivnimi spongiformnimi
encefalopatijami
1. člen
Zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s transmisivnimi
spongiformnimi encefalopatijami se v Republiki Sloveniji prepoveduje uporaba predelanih živalskih beljakovin v prehrani
vseh vrst živali, namenjenih proizvodnji živil.
2. člen
Predelane živalske beljakovine po tej odredbi so:
– kostna moka;
– mesna moka;
– mesno-kostna moka;
– krvna moka;
– sušena plazma in drugi krvni proizvodi;
– hidrolizirani proteini živalskega izvora;
– roževinska moka;
– perna moka in moka iz tkiv perutnine;
– suhi ocvirki iz obratov za predelavo odpadkov;
– ribja moka;
– dikalcijev fosfat;
– želatina;
– vsi ostali podobni proizvodi, za katere je možno, da
se v njih nahajajo živalske beljakovine;

– vse vrste krmil, pridobljene s predelavo živalskih odpadkov in trupel vseh živalskih vrst;
– vse vrste krmilnih predmešanic in mešanic, ki vsebujejo katerokoli komponento iz prejšnjih alinei.
3. člen
Prepovedana je oddaja v promet, promet ter uvoz in
izvoz predelanih živalskih beljakovin za prehrano živali, ki so
namenjene proizvodnji živil.
Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za:
– ribjo moko za prehrano živali, razen prežvekovalcev;
– mleko in mlečne proizvode za prehrano živali;
– želatino, ki ni pridobljena iz tkiv prežvekovalcev, in je
namenjena uporabi v proizvodnji krmil;
– dikalcijev fosfat in hidrolizirane živalske beljakovine,
ki niso pridobljeni v obratih za predelavo živalskih odpadkov.
4. člen
Vse živalske odpadke je potrebno zbirati, prevažati in
predelati na predpisan način.
5. člen
Pred presojo zdravstvene ustreznosti govejega mesa
več kot 30 mesecev starih govedi, namenjenih prehrani
ljudi, je potrebno po zakolu opraviti testiranje glede bovine
spongiformne encefalopatije.
Meso živali iz prejšnjega odstavka, ki po zakolu niso
bile testirane glede bovine spongiformne encefalopatije, je
zdravstveno neustrezno za prehrano ljudi.
6. člen
S 1. januarjem 2001 prenehata veljati:
– 3. člen odredbe o preventivnih ukrepih v zvezi s
transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami (Uradni list
RS, št. 111/00) in
– odredba o prepovedi uporabe kostno-mesne moke
v prehrani prežvekovalcev (Uradni list RS, št. 27/96 in
68/96).
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7. člen
Določbe te odredbe, razen določb 4. člena, se začnejo uporabljati 1. januarja 2001 in se uporabljajo do 30. 6.
2001.
Pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka se bo na
podlagi rezultatov monitoringa glede bovine spongiformne
encefalopatije odločilo o podaljšanju ali ukinitvi uporabe
določb te odredbe, razen določb 4. člena.
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 323-445/00
Ljubljana, dne 8. decembra 2000.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

4808.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih in načinu opravljanja
izrednih prevozov po javnih cestah ter o
tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki
Sloveniji

Na podlagi šestega odstavka 51. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja minister za promet
in zveze v soglasju z ministrom za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov
po javnih cestah ter o tranzitnih smereh
za izredne prevoze v Republiki Sloveniji
1. člen
V pravilniku o pogojih in načinu opravljanja izrednih
prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne
prevoze v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/99 in
39/00) se na koncu drugega odstavka 3. člena za besedilom “30%” doda besedilo “na enojni osi in za več kot tretjino
na dvojni ali trojni osi”.
2. člen
Napovedni stavek drugega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za prevoz iz prejšnjega odstavka, ki se šteje za izredni
prevoz I. kategorije po tem pravilniku, se dovoljenje lahko
izda pod naslednjimi pogoji:”.
V tretji alinei drugega odstavka tega člena se številka
“15” nadomesti s številko “20”.
3. člen
V 7. členu pravilnika se na koncu besedila člena pika
nadomesti z vejico in doda se nova alinea, ki se glasi:
“– za izredne prevoze I. kategorije z vozili policije.”.
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4. člen
V 21. členu pravilnika se na koncu besedila doda nov
odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so za prevoze razsutih tovorov z vozili in pod pogoji, določenimi v prvem
in drugem odstavku 6. člena tega pravilnika, dopustne tolerance do 5% pri dovoljeni skupni masi vozila in do 15% pri
dovoljenih osnih obremenitvah vozila.”.
5. člen
V 26. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
“V vozilu, ki opravlja izredni prevoz, ali v vozilu, ki spremlja izredni prevoz, mora biti en komplet naslednje dodatne
opreme: zelena in rdeča zastavica za opozarjanje udeležencev v cestnem prometu, dva odsevna ali triopan prometna
znaka za označevanje nevarnosti na cesti z dopolnilno tablo
“izredni prevoz”, po en znak za označitev zoženja ceste z
desne strani in za označitev zoženja ceste z leve strani, dva
znaka za označitev prepovedi prometa v obeh smereh ter
najmanj tri prenosne utripajoče svetilke rumene barve.”.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Določba prejšnjega odstavka ne velja za vozila, ki
presegajo samo dovoljene osne obremenitve.”.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 264-0012/2000
Ljubljana, dne 26. oktobra 2000.
Minister
za promet in zveze
mag. Anton Bergauer l. r.
Soglašam!
Minister
za notranje zadeve
dr. Peter Jambrek l. r.

4809.

Seznam zdravil, katerim se je spremenila ATC
oznaka v letu 2000

Na podlagi 4. člena odredbe o določitvi enotnega nacionalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin in sistemu razvrščanja zdravil po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (Uradni list RS, št. 72/00) objavlja Urad Republike
Slovenije za zdravila

SEZNAM ZDRAVIL,
katerim se je spremenila ATC oznaka
v letu 2000

Stran
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Zaporedna
številka

Ime zdravila
mednarodno nelastniško ime

Številka odločbe
EAN

5459

ARAVA 10 mg filmsko obložene tablete

5460

ARAVA 100 mg filmsko obložene tablete

5461

ARAVA 20 mg filmsko obložene tablete

512/B-430/99
3837000083033
512/B-432/99
3837000083057
512/B-431/99
3837000083040

4433

ARICEPT
donepezil

4434

4512

4513

4514

4515

4516

4517

4690

5374

5375

5515

5516

ARICEPT
donepezil
EXELON kapsule 0,5 mg
rivastigmin
EXELON kapsule 1,5 mg
rivastigmin
EXELON kapsule 1 mg
rivastigmin
EXELON kapsule 3 mg
rivastigmin
EXELON kapsule 4,5 mg
rivastigmin
EXELON kapsule 6 mg
rivastigmin
KALIJEJ JODID tablete 65 mg
kalijev jodid
MICARDIS
telmisartan
MICARDIS
telmisartan
PRITOR 40
telmisartan
PRITOR 80
telmisartan

Prejšnja ATC oznaka

Nova ATC oznaka

/

L04AA13

/

L04AA13

/

L04AA13

512/B-907/97
3837000073096

N07AA05

N06DA02

512/B-851/97
3837000072808

N07AA05

N06DA02

512/B-20/98
3837000073492

N07AA06

N06DA03

512/B-22/98
3837000073515

N07AA06

N06DA03

512/B-21/98
3837000073508

N07AA06

N06DA03

512/B-23/98
3837000073522

N07AA06

N06DA03

512/B-24/98
3837000073539

N07AA06

N06DA03

512/B-25/98
3837000073546

N07AA06

N06DA03

512/B-208/98
3837000010831

H03CA

V03AB21

512/B-230/99
3837000082753

C09CA

C09CA07

512/B-229/99
3837000082746

C09CA

C09CA07

512/B-438/99
3837000083460

C09CA

C09CA07

512/B-437/99
3837000083453

C09CA

C09CA07

Št. 512-20/00-115
Ljubljana, dne 4. decembra 2000.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica
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USTAVNO SODIŠČE
4810.

Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper
sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi s sodbo
Višjega sodišča v Mariboru in s sodbo
Okrajnega sodišča v Mariboru

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne
pritožbe A. A. iz Ž. na seji dne 16. novembra 2000

o d l o č i l o:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča
št. II Ips 295/97 z dne 9. 7. 1998 v zvezi s sodbo Višjega
sodišča v Mariboru št. Cp 1340/96 z dne 28. 1. 1997 in
sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. III P 304/94 z dne
30. 5. 1995 se zavrne.

Obrazložitev
1. V pravdnem postopku so sodišča odločila, da zaradi
odpovedi preneha najemna pogodba in da mora pritožnica
(tedaj toženka) izprazniti sporni poslovni prostor. Sodišča
vseh treh stopenj so ugotovila, da je bila sporna nepremičnina predmet zaključenega denacionalizacijskega postopka
in da je tožnica lastnica 1/2 sporne nepremičnine, glede
druge polovice pa ji je (do zaključka zapuščinskega postopka po umrli solastnici) priznan položaj skrbnice za posebni
primer.
2. V ustavni pritožbi pritožnica navaja, da je na podlagi odločitve sodišč prisiljena izprazniti poslovne prostore,
katerih vrednost je v preteklosti z vlaganji povečala. Navaja
tudi, da je bilo v sodnih postopkih drugih najemnikov poslovnih prostorov v isti stavbi proti isti tožnici odločeno
drugače in da so bili zahtevki zavrnjeni ali pa je bila sodba
sodišča prve stopnje razveljavljena. Sodišča naj bi v enakih
primerih zavzela stališče, da tožnica ni legitimirana za vložitev tožbe za odpoved najemne pogodbe in izpraznitev poslovnih prostorov. Pritožnica meni, da je s tem, ko odločitev sodišča v njenem primeru odstopa od odločitev v drugih enakih primerih, kršena njena pravica do enakega varstva pravic po 22. členu ustave oziroma pravica do enakosti
pred zakonom po 14. členu ustave. V dopolnitvi ustavne
pritožbe še navaja, da tudi iz drugih, med tem izvedenih
postopkov, izhaja, da tožnica ni edina dedinja in lastnica
sporne nepremičnine.
3. Senat ustavnega sodišča je na seji dne 30. 5.
2000 sklenil, da se ustavna pritožba sprejme v obravnavo
– 54. člen zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). V postopku je ustavno
sodišče skladno s 56. členom ZUstS ustavno pritožbo in
sklep o sprejemu vročilo sodišču, ki je izdalo izpodbijani
sklep, v skladu z 22. členom ustave pa tudi nasprotni
stranki iz pravdnega postopka (tožnici), in jima omogočilo,
da na ustavno pritožbo odgovorita. B. B., ki je v pravdnem
postopku, v katerem je bila izdana izpodbijana sodba, sodelovala kot tožnica, v odgovoru na ustavno pritožbo navaja, da odpoved najemnega razmerja spada v posle redne
uprave, odpoved najemne pogodbe pa naj bi bila upravičena tudi zato, ker da najemnica že več let ni plačala najemnine. Meni, da druge sodne odločbe, na katere se sklicuje
pritožnica, z obravnavano zadevo nimajo zveze. Navaja
tudi, da z drugima najemnikoma v isti stavbi ni enakih
sporov kot s pritožnico.
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4. Navedb pritožnice glede vlaganj v poslovni prostor
ter glede drugih sodnih postopkov v zvezi z dedovanjem
spornih nepremičnin v postopku preizkusa te ustavne pritožbe ni mogoče upoštevati, saj tudi za odločitev sodišč v
času, ko so odločala, te okoliščine niso bile relevantne.
Sicer pa je ustrezno varstvo pravic najemnikov denacionaliziranih poslovnih prostorov naknadno zagotovil zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (Uradni
list RS, št. 65/98), ki v 24. členu omogoča tudi poseganje v
že pravnomočno odločene zadeve.
5. Pač pa je za odločitev ustavnega sodišča lahko
pomembna pritožničina navedba, da naj bi sodišče v njenem primeru odločilo drugače kot v podobnih istovrstnih
primerih. Iz pravice do enakega varstva pravic v postopku
po 22. členu ustave, ki je poseben izraz pravice do enakosti pred zakonom po drugem odstavku 14. člena ustave, namreč izhaja med drugim tudi zahteva, da sodišče
ne sme samovoljno in arbitrarno odstopiti od uveljavljene
in enotne sodne prakse. Vendar je v obravnavani zadevi
treba upoštevati, da je na zadnji stopnji v pritožničinem
primeru odločalo Vrhovno sodišče, v drugih primerih, na
katere se sklicuje pritožnica (in tudi prilaga sklep višjega
sodišča v enem izmed teh primerov), pa je doslej na
najvišji stopnji odločalo le višje sodišče. Zaradi tega ni
sprejemljiva trditev, da naj bi Vrhovno sodišče odstopilo
od sodne prakse. Sodna praksa se očitno pred odločanjem v pritožničini zadevi še ni izoblikovala. Pritožnica pa
ni izkazala, da bi Vrhovno sodišče v njeni zadevi odločilo
drugače, kot sicer redno odloča v istovrstnih zadevah. Za
kršitev pravice do enakega varstva pravic po 22. členu
ustave torej ne gre.
6. Odločitev sodišč v obravnavani zadevi tudi ni očitno
napačna in brez razumne pravne obrazložitve ter s tem samovoljna in arbitrarna, kar bi tudi bilo v nasprotju s pravico
do enakega varstva pravic po 22. členu ustave. Za odločitev
v zadevi je bilo bistveno sporno vprašanje, ali je tožnica kot
skrbnica za posebni primer lahko samostojno, brez soglasja
centra za socialno delo, odločala o odpovedi najemne pogodbe. V skladu z 211. členom zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89 in nasl.)
skrbnik za posebni primer lahko samostojno opravlja pravne
posle, ki ne presegajo okvira rednega upravljanja. Stališče,
da med takšne posle sodi tudi odpoved najemne pogodbe,
je razumno in (kot izhaja tudi iz obrazložitve sodbe višjega
sodišča) v teoriji in sodni praksi priznano. Stališču sodišč,
da je tožnica lahko v svojstvu skrbnika za posebni primer
tudi v imenu ostalih solastnikov odločala o odpovedi najemne pogodbe, ni mogoče očitati nerazumnosti in očitne napačnosti.
7. Ker z izpodbijano sodbo niso bile kršene človekove
pravice, je ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrnilo.
8. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc
Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Lojze Ude,
dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno.
Št. Up 300/98-11
Ljubljana, dne 16. novembra 2000.
Predsednik
Franc Testen l. r.
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Odločba, da se člena 18 in 29.b ter drugi
odstavek člena 29.c pravilnika o uporabi
igralnih avtomatov zunaj igralnic razveljavijo,
prvi odstavek člena 29c tega pravilnika pa ni v
neskladju z ustavo in zakonom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Itecom, d.o.o., Sežana, ki jo zastopa Bogdana Bradač, odvetnica v Ljubljani,
na seji dne 16. novembra 2000

o d l o č i l o:
1. Člena 18 in 29.b ter drugi odstavek člena 29.c
pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni
list RS, št. 53/96, 49/97, 62/97, 67/97, 56/98, 80/98
in 6/99) se razveljavijo.
2. Razveljavitev členov 18 in 29.b pravilnika iz prejšnje
točke tega izreka začne učinkovati šest mesecev po objavi
te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Prvi odstavek člena 29.c istega pravilnika ni v neskladju z ustavo in zakonom.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica, ki je registrirana za opravljanje gostinske in zabaviščne dejavnosti, izpodbija 18. člen pravilnika o
uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (v nadaljevanju:
pravilnik) po spremembi, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
67/97. Ta omejitvena določba po njenem mnenju nasprotuje ustavni določbi o svobodi gospodarske pobude (74. člen
ustave).
2. Z enakim očitkom izpodbija pobudnica izrecno 29.c
člen pravilnika, uveljavljen s spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 6/99, smiselno pa le drugi odstavek tega
člena, ki omogoča drugim prirediteljem, ne pa njej, razširitev dejavnosti. Zaradi tega so osebki na trgu neupravičeno v
različnem položaju, trdi pobudnica.
3. Pobudnica predlaga razveljavitev obeh izpodbijanih
določb.
4. Nasprotni udeleženec Ministrstvo za finance opozarja, da je zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95
– v nadaljevanju: ZIS) uzakonil prirejanje iger na srečo kot
omejeno in na pridobitev koncesije ali dovoljenja vezano
dejavnost (3. člen ZIS) in je torej “pristojnost uprave na
področju prirejanja iger na srečo odločilna”. Prirejanje zunaj
igralnic pa ZIS dovoljuje le kot dopolnilo gostinski dejavnosti
in ne kot primarni vir dohodka. ZIS pooblašča ministra,
pristojnega za finance, da s pravilnikom določi “obseg dejavnosti oziroma omejitve”, razlaga nasprotni udeleženec. V
praksi pa se ta pravna oblika prirejanja iger na srečo uporablja v obsegu, ki ogroža temeljno obliko, ki se opravlja na
podlagi koncesije. Komercialni razvoj je prehitel veljavno
pravno ureditev, pojasnuje nasprotni udeleženec. Izpodbijani novi 18. člen pravilnika naj to zajezi, ko dovoljuje novim
prirediteljem namestitev največ treh igralnih avtomatov. Interesenti pa lahko dosežejo večji obseg dejavnosti, kakršen je
že dovoljen obstoječim prirediteljem, če pridobijo koncesijo. Zmanjševati obseg dejavnosti obstoječim bi po mnenju
nasprotnega udeleženca ne bilo v skladu z ustavo (pridobljene pravice). Po strategiji razvoja igralništva, ki jo je že sprejela vlada, bodo v razumnem roku morali tudi prireditelji iger
na srečo zunaj igralnic pridobiti koncesijo, še napoveduje
nasprotni udeleženec.
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5. O izpodbijanem drugem odstavku 29.c člena pravilnika nasprotni udeleženec pojasnjuje, da gre predvsem za
“stimulacijo prirediteljev k izboljšavi nadzora nad poslovanjem igralnih avtomatov in notranje kontrole” (število igralnih
avtomatov lahko povečajo le tisti, ki zagotavljajo pogoje iz
20. člena pravilnika), medtem ko bi sprostitev obsega dejavnosti novih interesentov “pomenila nenadzorovano rast števila prirediteljev in s tem de facto odstop od koncesijskega
načina opravljanja igralniške dejavnosti”.
B)
6. Ustavno sodišče je s sklepom z dne 18. 3. 1999
pobudo sprejelo, izvrševanje 29.c člena pravilnika pa do
končne odločitve zadržalo. Ker ureja isto vprašanje dovoljenega obsega dejavnosti tudi 29.b člen pravilnika in se pobudničin očitek smiselno razteza tudi nanj, a tudi nasprotni
udeleženec je svoje stališče glede njega sporočil in obrazložil, je sodišče ob uporabi načela koneksitete (30. člen zakona o ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) ocenilo tudi skladnost njegovih določb z
ustavo.
7. Zakonodajalec ureja sistem prirejanja iger na srečo
v načelu tako, da je za njihovo prirejanje potrebno dovoljenje oziroma koncesija pristojnega organa (3. člen ZIS).
8. Pravkar zapisano pa zaradi izrecne izključujoče določbe v prvem stavku 92. člena ZIS ne velja za tiste prireditelje, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti in
prirejajo posebne igre na srečo na igralnih avtomatih zunaj
igralnic; za to dopolnilno dejavnost zakonodajalec predvideva omejitev glede višine vložka po igralnem avtomatu (92.
člen ZIS) in pooblašča ministra, pristojnega za finance, da
predpiše najvišji dovoljeni vložek (96. člen ZIS).
9. Zakonodajalec med drugim pooblašča ministra tudi,
da predpiše “najmanjše in največje število igralnih avtomatov, ki morajo oziroma smejo biti nameščeni v posebej za to
namenjenih prostorih”.
10. Minister za finance je sprva razumel in uporabljal
to pristojnost tako, da je v pravilniku o uporabi igralnih
avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 67/95 in
30/96) predpisal samo najmanjše število igralnih avtomatov, ki jih mora imeti prireditelj nameščene v vsakem prostoru, namenjenem tej dejavnosti; za spodnjo mejo je predpisal 3 igralne avtomate na prostor. Tako tudi v prvotnem
besedilu 18. člena pravilnika (Uradni list RS, št. 53/96).
11. S pravilnikom o spremembi pravilnika, objavljenim
v Uradnem listu RS, št. 67/97, se je ta določba spremenila
tako, da ima prireditelj lahko v (vseh) prostorih nameščenih
najmanj enega in največ tri igralne avtomate (4. člen novele).
12. Odtlej uporablja pristojni minister pooblastilo iz
96. člena ZIS kot pristojnost omejevanja dejavnosti prirejanja iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic in
sicer tako, da omejuje število igralnih avtomatov, ki jih sme
namestiti posamezni prireditelj. Ustavno sodišče je v sklepu št. U-I-326/97 z dne 4. 6. 1998 (OdlUS VII, 122)
ugotovilo, da očitek o kršenju načela legalitete (153. člen
ustave), po katerem morajo med drugim vsi podzakonski
predpisi biti v skladu z ustavo in zakonom, ne drži: pristojni
minister ima v 96. členu ZIS pooblastilo, da predpiše največje število igralnih avtomatov, ki jih sme imeti posamezen prireditelj, kakor je to storil s 4. členom novele pravilnika, objavljene v Uradnem listu RS, št. 67/97. Zato je
sodišče pobudo zavrnilo.
13. Tokrat pa pobudnik očita neskladje z ustavo načinu, kako je z določbama 18. in drugega odstavka 29.c ob
upoštevanju 29.b člena pravilnika ta omejitev predpisana.
Hkrati z omejitvijo dejavnosti za nove prireditelje (trije avto-
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mati) je namreč določeno, da lahko tisti prireditelji, ki imajo
ob uveljavitvi novele pravilnika nameščene več kot tri igralne
avtomate – torej kakršnokoli število teh – (ob izpolnjevanju
pogojev iz pravilnika) še naprej prirejajo igre na teh avtomatih v nespremenjenem obsegu, kar pomeni na nezmanjšanem številu avtomatov. Z naknadno dopolnitvijo pravilnika v
Uradnem listu RS, št. 6/99 pa lahko ta druga kategorija
prirediteljev (spet ob izpolnjevanju predpisanih pogojev) število nameščenih avtomatov še poveča največ do števila 100,
če pridobi za to soglasje od Urada Republike Slovenije za
nadzor prirejanja iger na srečo.
14. Po zadnjem dopolnilu pravilnika so torej tri kategorije prirediteljev iz 10. podpoglavja III. poglavja ZIS: kategorija novih prirediteljev, ki smejo namestiti največ tri avtomate
in je ta omejitev dokončna; kategorija prirediteljev, ki so s to
dejavnostjo začeli pred uveljavitvijo te določbe in lahko prirejajo igre na srečo s kakršnimkoli številom avtomatov, zatečenim na dan uveljavitve te določbe, ne smejo pa tega števila
več povečevati; in kategorija pravkar omenjenih prirediteljev, ki jim je bilo ali jim bo dovoljeno število nameščenih
avtomatov povečati, le da ne na več kot 100.
15. Taka ureditev je najprej in predvsem za prvo kategorijo prirediteljev očitno diskriminatorna: zgolj na podlagi
tega, da se v dejavnost podajajo kasneje, jim v primerjavi z
drugimi močno skrči možnost prirejanja iger na srečo, s tem
pa jih postavlja v neenakopraven slabši položaj v konkurenci
prirediteljev iger na srečo zunaj igralnic in, ker gre za dopolnjevanje in zaokrožanje gostinske dejavnosti, tudi v konkurenci znotraj gostinske dejavnosti.
16. Za diskriminatornost pa gre tudi znotraj 29.b člen
pravilnika, kolikor ta vsakemu od prirediteljev dovoljuje tak
obseg dejavnosti (število nameščenih avtomatov), kakršnega je zatekel ob uveljavitvi tega člena, ne glede na njegove
namene in načrte s to dejavnostjo in morebitne že opravljene investicije v zvezi s tem: kdor je po naključju ob uveljavitvi
29.b člena imel nameščene tri avtomate (to je bilo dotlej
predpisano najnižje število), sme tudi odtlej imeti le tri, kdor
pa je imel nameščenih npr. sto in tri, jih sme imeti toliko tudi
poslej. Tudi ta ureditev prinaša torej neenakost in diskriminacijo med konkurenti po enakem kriteriju in enako brez
razumnega razloga.
17. Še večjo diskriminacijo prinaša 29.c člen pravilnika: tisti, ki so ali bodo dejavnost začeli po odločilnem datumu, so izključeni tudi od možnosti, da bi jim pristojni organ
izvršilne oblasti dovolil povečanje števila posameznih avtomatov in s tem obsega dejavnosti; samo tistim, ki so jo
opravljali že prej, odpira določba možnost, da bodo smeli
število avtomatov povečati.
18. Diskriminacijo pa, slednjič, napoveduje in omogoča 29.c člen pravilnika tudi znotraj kategorije tistih, za katere velja: nekaterim bo morda dovoljeno povečevati obseg
dejavnosti, drugim, prav tako zainteresiranim, pa ne.
19. Ureditev, ki jo v medsebojni povezanosti vsebujejo 18. in 29.b ter drugi odstavek 29.c člena pravilnika, krši
načelo enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena
ustave) in prepoved omejevanja konkurence (drugi odstavek 74. člena ustave). Neskladje z ustavo nastane ob
hkratni uveljavitvi določb 18. in 29.b člena. Ker slednji
povzema zatečeno stanje in ga legalizira, je po vsebinski
plati prav 18. člen tisti, ki prinaša najbolj kričečo neenakost v omejevanju dejavnosti. Določbi 29.b člena in drugega odstavka 29.c člena pa, kot je obrazloženo, tudi vsaka
v sebi vsebujeta isto neskladje z ustavo.
20. Določba drugega odstavka 29.c člena pravilnika
daje upravnemu organu (Uradu Republike Slovenije za nadzor iger na srečo) popolnoma proste roke pri odločanju, ali,
komu, koliko in zakaj bo dovolil ali odrekel povečanje števila
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nameščenih avtomatov. Predpisuje torej arbitrarno odločanje izvršilne oblasti. To je v neskladju z načeli pravne države
(2. člen ustave), in z načelom legalitete (drugi odstavek
120. člena in tretji odstavek 153. člena ustave), po katerem
morajo biti podzakonski predpisi v skladu z ustavo in zakoni:
za tako ureditev namreč ni pooblastila v ZIS, tako da je v
neskladju tudi s tem zakonom.
21. Razlogi in pojasnila, ki jih sporoča nasprotni udeleženec, na tako presojo ustavnega sodišča ne morejo vplivati. Dejstvo, da mora biti dejavnost prirejanja iger na srečo
zaradi svoje narave omejena, opravičuje zakonodajalca, da
je opravljanje te dejavnosti vezal na dovoljenje oziroma koncesijo; ne opravičuje pa pristojnega ministra, da bi enako ali
podobno uredil tudi dejavnost prirejanja iger na srečo zunaj
igralnic, ko je to dejavnost izrecno izvzel zakonodajalec (prvi
odstavek 92. člena ZIS). Če je zakonodajalec pristojnega
ministra pooblastil, da predpiše največje dovoljeno število
nameščenih avtomatov na prireditelja, ga s tem ni pooblastil
za ureditev, ki vnaša neenakost in diskriminacijo med interesente. Namen, da bi zajezili razmah dejavnosti ali jo celo
skrčili, je lahko utemeljen, toda doseči ga je treba z ureditvijo, skladno z ustavo (pri čemer je gledanje, da obsega
obstoječe dovoljene dejavnosti pri posameznem prireditelju
v prihodnje ni mogoče tudi zmanjševati, ne da bi to kršilo
ustavo, zmotno); del izpodbijanih določb pa po vsebini ne
vodi v krčenje, temveč celo v možnost bistvenega povečevanja dejavnosti. Dejstvo, da ima vsak prireditelj iger na
srečo zunaj igralnic možnost zaprositi za koncesijo za prirejanje iger na srečo v igralnici, ne opravičuje niti diskriminacije med prireditelji niti arbitrarnosti pri odločanju glede njih.
Pogoji in zahteve, ki jih pristojni minister predpisuje prirediteljem iger na srečo zunaj igralnic, veljajo oziroma morajo
veljati za vse enako in niso niti predmet pobude niti predmet
odločanja ustavnega sodišča.
22. Določbe pravilnika, ki urejajo vprašanja dovoljenega števila igralnih avtomatov za igre na srečo zunaj igralnic,
je bilo treba torej razveljaviti. Če je utemeljeno obseg prirejanja iger na srečo zunaj igralnic v prihodnje zoževati, mora
biti to izpeljano brez diskriminacije, po jasnih in razumnih
kriterijih, ki bodo enako veljali za vse in bodo v načelu vsem
enako dosegljivi, ter s primerno jasnostjo in postopnostjo
procesa zoževanja, da ne bo kršeno načelo predvidljivosti
prava in s tem zaupanje vanj. Iz ZIS je za zdaj mogoče
izluščiti le en zakonodajalčev kriterij, namreč obseg in druge
lastnosti gostinske dejavnosti prireditelja, saj prirejanje iger
na srečo zunaj igralnic dovoljuje le kot dopolnilo gostinski
dejavnosti. Pristojni minister bo moral pri vnovičnem urejanju stvari presoditi, ali je z ustavo skladno zoževanje obravnavane dejavnosti mogoče izpeljati ob vztrajanju pri omejitvi
na največ tri igralne avtomate, oziroma, ali se tolikšna takojšnja omejitev preveč ne razlikuje od zatečenega stanja, ki je
del dejanskega stanu
23. Ustavno sodišče je učinkovanje razveljavitve 28. in
29.b člena pravilnika odložilo za čas, ki omogoča nasprotnemu udeležencu sprejeti z ustavo skladno ureditev obravnavanega področja. Takojšnja razveljavitev teh določb bi
lahko povzročila na tem področju negotovost, nerealna pričakovanja in zlorabe trenutne pravne praznine in bi otežila
ustrezno pravno ureditev področja. Ni pa takih razlogov tudi
za odložitev učinkovanja razveljavitve drugega odstavka 29.c
člena, katerega izvrševanje je bilo s sklepom tega sodišča z
dne 18. 3. 1999 začasno zadržano: razveljaviti ga je bilo
treba zaradi neskladja z ustavo, obrazloženega v 20. točki te
obrazložitve.
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24. Prvi odstavek 29.c člena pravilnika ne sodi v sklop
določb, ki urejajo obravnavane omejitve. Razlogi, s katerimi
pobudnik utemeljuje svoj predlog, se nanj ne nanašajo. Tudi
ustavno sodišče ne vidi neskladja med to določbo in zakonom ali ustavo.
C)
25. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
30. in tretjega odstavka 45. člena 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.
Št. UI42/99-12
Ljubljana, dne 16. novembra 2000.
Predsednik
Franc Testen l. r.

4812.

Odločba o zavrnitvi sodbe Upravnega sodišča,
Oddelka v Novi Gorici, št. U 355/99-22 z dne
28. 1. 2000 v zvezi s sklepom Sveta krajevne
skupnosti Sežana št. 137/99 z dne 6. 12. 1999

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž. na seji dne 16. novembra 2000

o d l o č i l o:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 355/99-22 z dne 28. 1.
2000 v zvezi s sklepom Sveta krajevne skupnosti Sežana št.
137/99 z dne 6. 12. 1999 se zavrne.

Obrazložitev
A)
1. Pritožnica meni, da ji je bila z izpodbijano sodbo
kršena pasivna volilna pravica iz 43. člena ustave in pravica
do enakega varstva pravic v sodnem postopku iz 22. člena
ustave. Meni, da so bile v volilnem postopku, v katerem je
kandidirala za članico Sveta krajevne skupnosti Sežana (v
nadaljevanju: KS), storjene štiri kršitve zakona. Prva kršitev
naj bi bila v tem, da se je po volitvah nezakonito ravnalo z
volilnim materialom, ki je bil nezapečaten in dan v hrambo
nepooblaščeni osebi. Druga kršitev naj bi bila podana, ker
je nepravilnosti pri delu volilnega odbora ugotavljala volilna
komisija KS in ne občinska volilna komisija, ki je za to
pristojna. Tretja kršitev zakona naj bi bila storjena s tem, da
je volilna komisija KS sama popravila izid volitev, ki ga je
ugotovil in razglasil volilni odbor, čeprav bi morala po 99.
členu zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94 in 70/95 – v nadaljevanju: ZLV) odrediti ponovne volitve. Zlasti bi morala to storiti zaradi tega, ker so
bile glasovnice en dan nezavarovane in izpostavljene “možnim mahinacijam”. Četrta kršitev zakona pa naj bi bila storjena s tem, da občinska volilna komisija, ki bi po 41. členu
ZLV morala skrbeti za zakonitost volitev, zaradi nepravilnosti
pri delu volilne komisije krajevne skupnosti ni ukrepala. Pritožnica poudarja, da navedene kršitve niso le kršitve “tehničnih” volilnih opravil, ki na sam izid volitev ne bi imele
odločilnega vpliva, temveč gre za kršitve, ki pomenijo neposreden poseg v njeno pasivno volilno pravico, saj zaradi
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navedenih kršitev ni bila izvoljena za članico Sveta KS. Upravno sodišče po pritožničinem mnenju ni upoštevalo navedenih kršitev in je tako kršilo tudi pritožničino ustavno pravico
iz 22. člena ustave. Navaja, da bi Upravno sodišče glede na
jasna stališča ustavnega sodišča v odločbi št. Up-92/99 z
dne 15. 7. 1999 (OdlUS VIII, 289) moralo zaradi nepravilnosti pri delu volilne komisije odrediti nove volitve. Predlaga,
naj ustavno sodišče razveljavi izpodbijano sodbo in sklep
Sveta KS o potrditvi mandata njenemu protikandidatu, ugotovi kršitev pasivne volilne pravice iz 43. člena ustave in
naloži Občinski volilni komisiji in Svetu KS ponovitev volitev.
B)
2. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-97/00 z dne
31. 5. 2000 sprejelo ustavno pritožbo v obravnavo. Upravno sodišče na ustavno pritožbo ni odgovorilo. Ustavno sodišče je tudi vpogledalo spis št. U 351/98. Na podlagi tretje
alinee 52. člena poslovnika Ustavnega sodišča Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98) je ustavno sodišče
zadevo obravnavalo prednostno.
3. Ustavno sodišče je v obravnavani volilni zadevi že
odločalo. Z odločbo št. Up-92/99 z dne 15. 7. 1999 je
razveljavilo sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 351/98-7 z dne 22. 1. 1999 in zadevo vrnilo v
novo odločanje. Ugotovilo je, da je Upravno sodišče, s tem
ko je zavrnilo pritožničino pritožbo zoper sklep Sveta KS
Sežana št. 169/98 z dne 16. 12. 1998 zgolj iz formalnih
razlogov, očitno kršilo pritožničino pravico do pritožbe iz
25. člena ustave. V ponovnem postopku je Upravno sodišče pritožbi pritožnice ugodilo in sklep Sveta KS odpravilo in
vrnilo v ponovni postopek. Ugotovilo je, da zaradi nepravilne
uporabe določb ZLV pritožnici ni bila dana možnost za uveljavljanje pravice, ki jo ima kot kandidatka po 100. členu
ZLV. Na podlagi navedene odločbe Upravnega sodišča je
Svet KS ponovno odločal o pritožbi in izdal sklep št. 89/99
z dne 27. 9. 1999, s katerim je pritožbo zavrnil. Na pritožbo
pritožnice je Upravno sodišče odpravilo tudi ta sklep in
zadevo vrnilo v ponovni postopek. Svet KS Sežana pa je s
sklepom št. 137/99 z dne 6. 12. 1999 ponovno zavrnil
pritožničino pritožbo zoper poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Sežana. Upravno sodišče je z izpodbijano sodbo zavrnilo pritožničino tožbo zoper navedeni sklep Sveta KS Sežana.
4. Tako Upravno sodišče v izpodbijani sodbi kot Svet
KS Sežana v sklepu o zavrnitvi pritožbe pritožnice zoper
poročilo Občinske volilne komisije občine Sežana sta ugotovila, da je v obravnavanem volilnem postopku prišlo do
nepravilnosti pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču ter
nepravilnosti pri hrambi volilnega materiala. Upravno sodišče je ocenilo, da ugotovljene nepravilnosti niso vplivale na
“kasneje ugotovljeni in objavljeni volilni izid” in je zato pritožničino tožbo zoper sklep KS Sežana zavrnilo. Upravno sodišče je opravilo glavno obravnavo in pridobilo številne listine
(volilne spise, spis Okrožnega državnega tožilstva, naročilnice glasovnic in dr.). Iz izpodbijane sodbe je razvidno, da je
sodišče nesporno ugotovilo nepravilnosti pri delu volilnega
odbora na volišču št. 18, ki je opravljal volitve za volilno
enoto št. 7 KS Sežana. Nepravilnost je bila v tem, da se je
volilno gradivo od prevzema dne 21. 11. 1998 ob 9.30 uri
do njegove oddaje Volilni komisiji KS Sežana dne 23. 11.
1998 ob 8.45 uri (čas trajanja volitev dne 22. 11. 1998 ni
všet) hranilo na domu enega od članov volilnega odbora in
da volilno gradivo po opravljenih volitvah ni bilo zapečateno
(stran 7 obrazložitve sodbe). Upravno sodišče dopušča možnost, da bi zaradi ugotovljene nepravilnosti lahko prišlo do
dodajanja, odvzemanja ali nadomeščanja glasovnic v korist
enega ali drugega kandidata. Kljub navedeni ugotovitvi pa
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sodišče navaja številne razloge, na podlagi katerih se je
prepričalo, da je prišlo pri ugotavljanju izida glasovanja do
očitne pomote zaradi preobremenjenosti članov volilnega
odbora, zaradi prevelikega obsega dela (ugotavljali so tudi
izide volitev za člane občinskega sveta in župana) in dejstva,
da člani volilnega odbora niso preverjali rezultatov glasovanja. Sodišče poudarja, da ni našlo nobenega dokaza, ki bi
potrjeval pritožničino domnevo, da bi bile v času hranjenja
volilnega gradiva pri članu volilnega odbora dodane glasovnice za pritožničinega protikandidata. Ugotovilo je, da bi se
za takšen “vdor” v volilno gradivo morala zainteresirana oseba pripraviti že pred volitvami, sodelavca pa bi morala imeti
tudi med člani volilne komisije oziroma volilnega odbora, ki
bi ji omogočil vložiti 60 ponarejenih glasovnic v korist pritožničinega protikandidata. Sodišče zaključuje, da je prišlo do
napačne ugotovitve izida glasovanja, ker so bile glasovnice
protikandidata in tožnice pomešane, ne pa naknadno dodane ali nadomeščene.
5. Volitve so proces, ki poteka po določenih fazah, ki
morajo biti končane v določenih rokih, da se lahko doseže
cilj volitev, to je zakonita in pravočasna izvolitev predstavniškega organa ali organa, ki se voli. Temu cilju morajo biti
prilagojeni volilni postopek in tudi pravna sredstva, predvidena za varstvo volilne pravice in zakonitosti volitev. V volilnem postopku lahko v vsaki fazi postopka pride do raznovrstnih nepravilnosti, ki jih ni mogoče predvideti vnaprej. Zato
volilni zakoni ne določajo materialnih in procesnih kršitev,
kot določajo procesni zakoni, ki urejajo sodne postopke.
Upoštevati je treba, da ureditev volilnega postopka izhaja iz
predpostavke, da se morajo nepravilnosti odpraviti v tisti fazi
postopka, v kateri so bile storjene, in da naj bi teh nepravilnosti praviloma ne obravnavali sodni organi v skladu s sodnimi postopki, temveč volilni organi, ki so po zakonu dolžni
skrbeti za zakonitost volitev. Za ugotavljanje nepravilnosti in
za odločanje volilnih organov na podlagi vloženih pravnih
sredstev ni predpisan kakšen poseben postopek. Zato so
za odločanje volilnih organov o nepravilnostih, ki se uveljavljajo s pravnimi sredstvi ali za katere zvedo po uradni dolžnosti, predpisani izredno kratki roki. Kratki roki so predpisani
tudi za vložitev teh pravnih sredstev. Tako je zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora dopustno vložiti ugovor najpozneje naslednji dan po dnevu glasovanja, občinska volilna
komisija pa mora odločiti o njem najpozneje četrti dan od
dneva glasovanja. Zoper odločitev občinske volilne komisije
se lahko vloži pritožba do začetka prve seje občinskega
sveta (prvi odstavek 100. člena ZLV).
6. ZLV v prvem odstavku 99. člena določa, da mora
občinska volilna komisija razveljaviti glasovanje na volišču
ter odrediti ponovne volitve, “če ugotovi takšne nepravilnosti
pri glasovanju na volišču oziroma pri delu volilnega odbora,
ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev.” Iz zakonskega besedila izhaja, da zakon ne določa absolutnih kršitev, kot jih določajo procesni zakoni, ki urejajo sodne postopke. Nadalje je razvidno, da občinska volilna komisija
upošteva le tiste kršitve, za katere ugotovi, da so bistveno
vplivale na izid glasovanja, pa tudi tiste kršitve, za katere
obstaja možnost oziroma verjetnost, da so bistveno vplivale
na izid volitev (načelo potencialne vzročnosti). Če gre za
hudo kršitev, je treba najprej ugotoviti, ali se da kršitev
odpraviti. Če možnost popravka odpade, se je treba vprašati, ali je napaka vplivala na volilni izid, ali bi bil torej volilni izid
brez ugotovljene napake drugačen – načelo vplivanja na
volilni izid. Če volilna komisija po izvedenem postopku ugotovi, da kršitev ni vplivala na volilni izid, sama možnost vpliva
ne more pripeljati do razveljavitve volitev. Le če vzročne
zveze med kršitvijo in izidom volitev sploh ni mogoče ugotoviti, obstoja pa možnost vpliva na volilni izid, zadostuje za
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razveljavitev tudi potencialna vzročna zveza. Le v primeru,
če ni mogoče ugotoviti, ali kršitev je ali ni vplivala na izid
volitev, zadostuje za razveljavitev sama verjetnost, da bi kršitev lahko vplivala na volilni izid.
7. Ustavno sodišče je na podlagi 50. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) pristojno, da preizkusi izpodbijano sodbo le
glede vprašanja, ali so bile z njo kršene ustavne pravice ali
temeljne svoboščine. Ko ustavno sodišče odloča na podlagi
ustavne pritožbe, ne presoja pravilnosti ugotovljenega dejanskega stanja ter pravilnosti uporabe materialnega in procesnega prava. Na področje relevantnega dejanskega stanja poseže ustavno sodišče le, če oceni, da so dejanske
ugotovitve Upravnega sodišča arbitrarne oziroma samovoljne. Tega pa ugotovitvam Upravnega sodišča, povzetim v
točki 4 te obrazložitve, ni mogoče očitati. To pravilo velja v
postopkih z ustavno pritožbo in ga je ustavno sodišče uveljavilo s številnimi odločbami.
8. Nobenega razloga ni, da bi v postopku, začetem z
ustavno pritožbo proti sodbi Upravnega sodišča, ki se nanaša na ugotavljanje izida volitev v občini, presojalo ustavno
sodišče tudi s strani sodišča ugotovljeno dejansko stanje.
Kot je navedeno v točki 6 te obrazložitve, morajo biti postopki v volilnih zadevah hitri, roki za odločanje pa kratki. Polna
jurisdikcija ustavnega sodišča, se pravi preverjanje s strani
Upravnega sodišča ugotovljenega dejanskega stanja ter ocenjevanje pravilne uporabe materialnega prava s strani tega
sodišča, bi bila v nasprotju z bistvom sodnega varstva v
volilnih zadevah. Postopki v volilnih zadevah morajo namreč
v ustrezno kratkem času pripeljati do končne in veljavne
odločitve, tako da se lahko vsi predstavniški organi čim prej
konstituirajo in začnejo delovati, ne da bi nad njimi “visela
senca” nelegalne sestave. Popolna ali delna razveljavitev
volitev po preteku nekaj let, odkar se je neko predstavniško
telo konstituiralo, ni le v nasprotju z naravo postopkov varovanja ustavnih pravic pri volitvah, temveč bi tudi vnesla negotovost v delovanje predstavniških organov in v sistem demokratične oblasti.
9. Ustavno sodišče še poudarja, da je položaj pri odločanju o ustavni pritožbi proti odločbi sodišča, pristojnega za
upravne spore, izdani v postopkih sodnega varstva proti
odločbam volilnih organov pri lokalnih volitvah, drugačen kot
v postopku pritožbe proti odločitvi Državnega zbora, izdani
na podlagi 109. člena zakona o volitvah v Državni zbor
(Uradni list RS, št. 44/92 in 67/97) v postopku potrjevanja
poslanskih mandatov. V postopku potrjevanja poslanskih
mandatov je ustavno sodišče prva in edina sodna instanca,
ki preverja pravilnost izvedbe glasovanja na volišču in dela
volilnega odbora. Pri lokalnih volitvah pa je na podlagi citiranih določb najprej pristojno za odločanje o pritožbi sodišče
za upravne spore, proti odločbi tega sodišča pa je nato
mogoče vložiti ustavno pritožbo. Nobenega razumnega razloga ni za ureditev, ki bi v primeru lokalnih volitev za varstvo
aktivne in pasivne volilne pravice predvidevala dvoje sodnih
instanc, ki bi obe presojali pravilnost s strani volilnih organov
ugotovljenega dejanskega stanja in pravilnost uporabe materialnega prava ter s strani teh organov izvedenega postopka, v primeru volitev v Državni zbor pa le pristojnost ustavnega sodišča. Tudi iz tega razloga je edino sprejemljivo stališče, da ustavno sodišče pri odločanju o ustavni pritožbi proti
sodbi Upravnega sodišča, izdani v postopku varstva pravic
pri lokalnih volitvah, ne presoja s strani Upravnega sodišča
ugotovljenega dejanskega stanja.
10. ZLV v posebnem 13. oddelku določa pravna sredstva, ki so namenjeni varstvu zakonitosti in odpravljanju nepravilnosti v volilnih postopkih. Pritožnica je izkoristila vsa
pravna sredstva, predvidena za sodno varstvo volilne pravi-
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ce (101. člen ZLV). Zato pritožnici v obravnavani zadevi ni
bila kršena pravica do sodnega varstva iz 23. člena ustave,
kot to pritožnica uveljavlja v ustavni pritožbi.
11. Pritožnica v ustavni pritožbi izpodbija tudi stališče
Upravnega sodišča, da je Volilna komisija KS Sežana, s tem
ko je popravila izid glasovanja na volišču, ravnala v okviru
svojih pristojnosti. Ustavno sodišče je že v odločbi Up-92/99
delno obrazložilo, kakšne so pristojnosti volilne komisije KS
in občinske volilne komisije (točke 7–10). Nepravilnosti pri
glasovanju na volišču oziroma pri delu volilnega odbora lahko ugotavlja le občinska volilna komisija (prvi odstavek 99.
člena ZLV). Te nepravilnosti lahko ugotovi tudi po uradni
dolžnosti. Le občinska volilna komisija lahko razveljavi glasovanje na volišču in odredi ponovne volitve, če ugotovi
takšne nepravilnosti, ki so ali bi lahko vplivale na izid volitev.
Pristojnost volilne komisije krajevne skupnosti je le, da ugotovi izid glasovanja v krajevni skupnosti na podlagi že ugotovljenih rezultatov glasovanja na volišču. Zakon izključuje
možnost ugovora zoper nepravilnosti pri delu volilne komisije volilne enote (volilna komisija KS ima pristojnosti volilne
komisije enote) prav iz razloga, ker imajo te komisije le
pristojnost, da zberejo podatke o izidih glasovanja na vseh
voliščih v volilni enoti in ugotovijo, kdo je zmagal v volilni
enoti in pošljejo zapisnik o tem občinski volilni komisiji. Če
občinska volilna komisija ugotovi nepravilnosti pri delu volilne komisije volilne enote, ki so ali bi lahko bistveno vplivale
na izid volitev, lahko na podlagi drugega odstavka 99. člena
ZLV sama ugotovi izid volitev v volilni enoti. Le v tem primeru
zakon dopušča popravek izida volitev. Zato Volilna komisija
KS Sežana, ki naj bi smiselno imela pristojnosti volilne komisije volilne enote, te pristojnosti ni imela. Iz navedenih razlogov je stališče Upravnega sodišča v izpodbijani sodbi v
nasprotju z navedenimi zakonskimi določbami. Iz poročila
Občinske volilne komisije občine Sežana o izidu volitev v
svete krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 85/98) je razvidno, da je bil
za KS Sežana upoštevan volilni izid, kot ga je ugotovila
Volilna komisija KS. Občinska volilna komisija občine Sežana torej ni ugotovila nepravilnosti pri delu Volilne komisije KS
Sežana, čeprav je iz spisa in izpodbijane sodbe razvidno, da
je bila o popravi izida glasovanja v volilni enoti 7 seznanjena.
Tako Volilna komisija KS Sežana kot Občinska volilna komisija občine Sežana v obravnavanem volilnem postopku nista
opravljali svojih pristojnosti v skladu z zakonom. Vendar ta
kršitev po oceni ustavnega sodišče ni takšne narave, da bi
sama po sebi bistveno vplivala na izid volitev (prvi odstavek
99. člena ZLV) oziroma vplivala na potrditev mandata (prvi
odstavek 100. člena).
12. Ker zatrjevana kršitev pasivne volilne pravice iz
43. člena ustave ni podana, je ustavno sodišče ustavno
pritožbo zavrnilo.
C)
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega 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,
dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je
sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala
sodnika Čebulj in Janko.
Št. Up 97/00-12
Ljubljana, dne 16. novembra 2000.
Predsednik
Franc Testen l. r.
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Ugotovitev, da določbe 19. člena, prvega
odstavka 21. člena, 23. člena in četrtega
odstavka 24. člena zakona o računskem
sodišču niso v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavnosti,
začetem z zahtevo Občinskega sveta mestne občine Koper,
ki ga zastopa županja, na pobudo Aurelia Jurija, Irene Fister
in Astrid Prašnikar iz Kopra, javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica, ki ga zastopa Marjetica Nosan, odvetnica v
Celju, in Jureta Novaka iz Ljubljane, oziroma v postopku za
preizkus pobude slednjega na seji dne 23. novembra 2000

o d l o č i l o:
1. Določbe 19. člena, prvega odstavka 21. člena,
23. člena in četrtega odstavka 24. člena zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94) niso v neskladju z
ustavo.
2. Pobuda za začetek postopka za presojo ustavnosti
drugega odstavka 28. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95) se
zavrže.

Obrazložitev
A)
1. Lekarna Slovenska Bistrica, ki je javni zavod s področja zdravstva in pridobiva del sredstev s prodajo na trgu,
najprej izpodbija 19. in 21. člen zakona o računskem sodišču (v nadaljevanju: ZRacS). Njeno pravno stališče je, da se
nadzor Računskega sodišča (v nadaljevanju: RS) ne razteza
tudi na sredstva, ki jih javni zavod pridobi s prodajo na trgu.
To po njenem mnenju izhaja iz določbe 150. člena ustave,
da je RS organ kontrole “celotne javne porabe”. Izpodbijanima členoma pa očita, da tako omejitev premalo jasno uzakonita, kar da je v nasprotju z načeli pravne države (2. člen
ustave). RS je namreč pri pobudnici opravilo nadzor nad
celotnim njenim poslovanjem, torej tudi nad sredstvi, pridobljenimi na trgu, s čimer utemeljuje pobudnica tudi svoj
pravni interes. Nobena zakonska določba ne sme biti takšna, da si lahko obseg pravic in pristojnosti določa posamezen državni organ sam in da obstaja možnost ekstenzivnega
tolmačenja lastne pristojnosti tega organa, zatrjuje in utemeljuje pobudnica.
2. Ista pobudnica predlaga tudi presojo ustavnosti
23. člena in smiselno četrtega odstavka 24. člena ZRacS.
O prvem meni, da ni v skladu z načeli pravne države (2. člen
ustave), kolikor ne izključuje, da bi ista oseba RS (v najslabšem primeru) najprej opravila pregled poslovanja in podala
predhodno poročilo, nato sodelovala v prvostopnem senatu, nazadnje pa po drugostopni odločitvi še izdala sklep za
izvršitev ter sodelovala v postopku za ugovor zoper ta sklep.
Ureditev, da o pravnem sredstvu zoper odločitev RS odloča
to sodišče samo, čeprav v drugačni sestavi, šteje za neskladno s 25. členom ustave, ki zagotavlja prizadetim učinkovito
pravno sredstvo, z 8. členom Splošne deklaracije o človekovih pravicah ter s 3. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94,
MP, št. 7/94 – EKČP), ki govorita o pravici do učinkovitega
pravnega sredstva proti dejanjem, ki kršijo temeljne pravice.
Četrti odstavek 24. člena ZRacS, ki določa, da zoper končno poročilo RS ni upravnega spora, pa je po njenem mnenju v izrecnem nasprotju s 25. členom ustave.
3. Člen 23 in četrti odstavek 24. člena ZRacS izpodbijajo v svoji zahtevi oziroma pobudah iz enakih razlogov deloma ali v celoti tudi drugi predlagatelji.
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4. Pobudnik Jože Novak iz enakih razlogov izpodbija
še 28. člen Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (v nadaljevanju: Poslovnik RS).
5. Nasprotni udeleženec Državni zbor odgovarja, da
19. in 21. člen ZRacS nista v neskladju z ustavo, saj ta
prepušča ureditev postopka in pristojnosti RS zakonu, kar
izpodbijani določbi glede subjektov nadzora (19. člen
ZRacS) in glede njegove vsebine (21. člen ZRacS) storita.
Nadaljnjo konkretizacijo pojma “celotna javna poraba” (prvi
odstavek 150. člena ustave) prinašajo konsistentno ZRacS
še zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in
zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99). Iz zakonodaje po mnenju nasprotnega udeleženca jasno izhaja, da
RS nadzira vsa javno finančna sredstva in druga sredstva
javne porabe v najširšem smislu. Člena 23 in 24 ZRacS pa
po mnenju Državnega zbora nista v neskladju s 25. členom
ustave kot konkretizacijo načela pravne države (2. člen ustave) zaradi posebne narave aktov, ki jih izdaja RS; po vsebini
in svojem neposrednem pravnem učinku to niso konstitutivni oblastni akti in ne posegajo neposredno ne v pravice ne v
pravne interese in pravni položaj revidiranih oseb, še manj
drugih pravnih in fizičnih oseb. Glede tega se sklicuje na
doslejšnje odločitve in obrazložitve ustavnega sodišča. Nasprotni udeleženec torej predlaga, naj ustavno sodišče ugotovi, da so pobude neutemeljene.
6. Računsko sodišče glede Jožeta Novaka kot pobudnika opozarja, da je bila v primeru, na katerega se sklicuje, revidirana oseba Ministrstvo za okolje in prostor in pobudniku zato manjka pravni interes; funkcionarji revidirane
osebe v postopek nadzora RS niso vključeni. Izraža prepričanje, da zajema dolžnost njegovega nadziranja tudi poslovanje javnega zavoda s sredstvi, ki jih ni pridobil iz proračuna. Glede očitkov 23. in 24. členu ZRacS meni, da so
zaradi narave mnenj kot končnih aktov o opravljenih nadzorih neutemeljeni.
7. Vlada v obsežnejšem mnenju, ki poglablja stališča
RS, med drugim opozarja na praktične vidike celovitosti
finančnega poslovanja javnega zavoda – in zato tudi nadzora
RS nad njo: “to je pomembno tudi zato, ker je od deleža
drugih sredstev za opravljanje javne službe in od deleža
sredstev, pridobljenih iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu, odvisen obseg transferja iz proračuna ustanovitelja
pravne osebe. Pri pripravi predloga proračuna in tudi finančnega načrta posrednega uporabnika se namreč upošteva,
da mora pravna oseba določen obseg sredstev za financiranje pridobiti od uporabnikov storitev ali pa celo na trgu. Tudi
presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen v sprejetem
letnem poročilu posrednega uporabnika, služi za financiranje delovanja (npr. dodatna delovna uspešnost, investicije)
posrednega uporabnika. Medsebojna povezanost vseh treh
virov sredstev npr. javnega zavoda je razvidna tudi iz tega,
ker je na praktičnem nivoju zelo težko ločiti stroške (in s tem
tudi izdatke) za vse tri dejavnosti. Tako so npr. plače zaposlenih v javnem zavodu zagotovljene iz proračuna, čeprav so
med rednim delovnim časom zaposleni izvajali tudi tržno
dejavnost. Celovito, vendar ločeno obravnavanje različnih
dejavnosti javnega zavoda in s tem tudi njihovih prihodkov in
odhodkov je potrebno tudi z vidika nadzora in revidiranja
zakonite, namenske, gospodarne in učinkovite rabe sredstev javnih financ (v ožjem pogledu), saj lahko npr. določeni
javni zavod negospodarno porablja proračunska sredstva v
razmerju do izvajanja svoje tržne dejavnosti.”
B)–I
8. Dejstvo, da se je kdo dolžan ali pa se ni dolžan
podvreči nadzoru RS, pa naj gre za del njegovega poslovanja ali za celotno poslovanje, je po presoji ustavnega sodi-
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šča del njegovega pravnega položaja. Zato je sodišče Lekarni Slovenska Bistrica priznalo pravni interes po drugem
odstavku 24. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Kot javni zavod je
oseba javnega prava, nad njenim poslovanjem opravlja RS
na podlagi 19. člena ZRacS nadzor, zato ima pravni interes
tudi za izpodbijanje določb v postopku nadzora.
9. Zaradi pravkar navedenega ustavnemu sodišču ni
bilo treba ugotavljati še pravnega interesa oziroma legitimiranosti drugih predlagateljev za izpodbijanje istih določb
ZRacS.
10. Jože Novak niti kot posameznik niti kot funkcionar urada v sestavu ministrstva nima pravnega interesa za
izpodbijanje Poslovnika RS, saj ne more biti revidirana
oseba (to je subjekt nadzora RS) in zato določbe tega
poslovnika ne morejo neposredno posegati v njegove pravice, pravne interese in pravni položaj (24. člen ZUstS). Po
določbi drugega odstavka 22. člena ZRacS je stranka v
postopku le uporabnik sredstev javnih financ. Pobudo je
bilo treba zato zavreči.
B)–II
11. Ustava v poglavju o javnih financah določi obstoj
RS kot najvišjega organa kontrole državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe. Določitev njegovih
pristojnosti v okviru pravkar navedene ustavne določbe in
njegovo ureditev pa prepušča zakonodajalcu. Ta ima torej
široko polje za odločanje o tem, kakšna konkretnejša pooblastila bo dal RS, kakšno pravno naravo bo pripisal njegovim odločitvam, odvisno od obojega pa tudi, kakšen postopek bo predpisal za njegovo delovanje in kako bo v njem
zavaroval človekove pravice in svoboščine prizadetih.
12. Najznačilnejši akt RS je končno poročilo. Izključno
nanj se nanašajo tudi izpodbijane določbe 23. in 24. člena
ZRacS. Predvsem s sprejemanjem končnega poročila uresničuje RS svojo pristojnost nadzora. Ta pa zajema (21. člen
ZRacS) med drugim gospodarnost in učinkovito rabo sredstev. Zakon (četrti odstavek 25. člena) nadalje določa, da
lahko poročilo vsebuje pozitivno mnenje, s pridržkom pozitivno mnenje ali negativno mnenje, slednji lahko vsebujeta tudi
predlog priporočila revidirani osebi. Vse značilnosti namena,
vsebin in postopka s poročilom izključujejo, da bi poročilu
pripisovali naravo oblastnega posamičnega akta, s katerim se
odloča o pravicah in obveznostih revidirane osebe ali celo
kakšne druge pravne ali fizične osebe. Poročilo, kot ga ureja
zakon, tudi nima izreka, ki bi lahko postal pravnomočen, ne bi
pa bilo mogoče govoriti o pravnomočnosti poročila kot celote
– in zato tudi ne o njegovi izvršljivosti. Z ugotovitvami, mnenji,
ocenami, ki so vsebina končnega poročila, naj so že za
revidirano osebo ugodna ali ne, se ne spremeni njen pravni
položaj; z njimi ne nastanejo pravice ali obveznosti zanjo in
tudi ne za osebe, ki so z njo delovno ali poslovno povezane.
Vse te ugotovitve ne zmanjšujejo ugleda končnega poročila
RS in mu ne odvzemajo pomembne vloge v zagotavljanju
zakonitosti, namembnosti in racionalnosti poslovanja, ki jo je
znotraj sistema javnih financ in znotraj hierarhične zgradbe
odgovornosti vseh uporabnikov proračunskih in drugih javnih
sredstev zakonodajalec namenil nadzoru RS. Zaradi omenjenih značilnosti pa zakonodajalec ni bil dolžan v določbah
ZRacS o postopku nastajanja poročila zagotavljati varovanja
človekovih pravic, kot so pravice do sodnega varstva (23.
člen ustave) ali pravica do pravnega sredstva (25. člen ustave), kar je očitek predlagateljev 23. in 24. členu ZRacS.
Določbi izpodbijanih členov je treba razumeti v sklopu zakonodajalčevega prizadevanja za kakovost dela RS, ne pa kot
uresničevanje z ustavo zagotovljenih pravic tistih, ki jih to delo
zajema. Uporaba izraza “odloča” v 23. členu ZRacS sicer res
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spominja na oblastvene akte, a ne more spremeniti pravkar
obrazložene presoje o pravni naravi poročila RS. Določba
četrtega odstavka 24. člena ZRacS zato le pojasnjuje ali
opozarja, da zoper končno poročilo ni upravnega spora, kar
pa izhaja tudi že iz narave poročila, kakor jo neposredno ali
posredno izoblikujejo druge določbe ZRacS.
13. Drugačna bi utegnila biti pravna narava naloga za
odpravo dejanj, ki ga po 26. členu ZRacS lahko že med
postopkom nadzora in revidiranja izda RS, posebno, ker
določa prva alinea 35. člena istega zakona, da zagreši
revidirana oseba prekršek, če naloga ne izvede. Podobno
velja za določbo 33. člena ZRacS, po kateri lahko RS
predlaga revidirani osebi, naj takoj razreši odgovorne osebe ali računovodje njihovih dolžnosti; ta akt RS se v drugem odstavku istega člena imenuje zahteva in tudi neizpolnitev te zahteve je po zadnji alinei 35. člena ZRacS prekršek. O skladnosti teh določb z ustavo se ustavno sodišče
ob tej priložnosti ne izreka, saj jih nobeden od predlagateljev ne izpodbija. Za odločanje o obravnavani zadevi je
pomembno le, da akta iz 26. in 33. člena nista niti enaka
poročilu iz 24. člena ZRacS niti sestavni del takega poročila. Po Poslovniku RS, h kateremu je dal soglasje Državni
zbor, izda RS oba omenjena akta kot sklepa; postopek
izdajanja je posebej urejen v 22. členu Poslovnika. Med
drugim torej zanju ne velja določba četrtega odstavka
24. člena ZRacS.
14. Izpodbijane določbe 23. in 24. člena ZRacS torej
niso v neskladju z ustavo. Člen 25 ustave, na katerega se
predlagatelji sklicujejo, zagotavlja pravico do pravnega sredstva proti odločbam, s katerimi pristojni organi odločajo v
pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih posameznika; poročilo RS pa ni akt take vrste oziroma vsebine.
15. Pravni status sredstev, ki jih javni zavod pridobi s
prodajo blaga na trgu, je urejen z zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 – nadaljevanju: ZZ). Po prvem odstavku 48. člena ZZ je prodaja blaga in storitev na trgu eden od
možnih virov sredstev, ki jih zavod pridobiva za svoje delo.
Zakon v nobenem pogledu ne ureja sredstev iz tega vira
posebej: niti v določbah o pristojnostih ustanovitelja niti o
organih zavoda niti o njegovih splošnih aktih ali o njegovi
organiziranosti niti o nadzoru nad delom in poslovanjem
zavoda. Tudi za ta sredstva velja po določbi drugega odstavka 48. člena ZZ, da sme javni zavod presežek prihodkov
nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti;
glede dejavnosti same pa, kolikor gre za gospodarsko dejavnost, določa isti zakon, da jo sme zavod opravljati le, če
je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je bil ustanovljen (drugi odstavek 18. člena), in seveda le po odločitvi
ustanovitelja, ki je javni zavod ustanovil za opravljanje javne
službe.
16. Zakon torej omenjenih sredstev v nobenem pogledu ne oddvaja od celote gospodarjenja javnega zavoda.
Tudi zanje velja določba drugega odstavka 48. člena ZZ, da
sme zavod presežek prihodkov nad odhodki uporabiti le za
opravljanje in razvoj dejavnosti, zaradi katerih je ustanovljen.
Javni zavodi so ustanovljeni za opravljanje javnih služb
(3. člen ZZ). Sredstva, namenjena opravljanju javnih služb,
so brez dvoma del javne porabe, nad katero je RS po prvem
odstavku 150. člena ustave najvišji organ kontrole. Iz tega
izhaja, da se pristojnost nadzora RS v skladu z ustavo razteza tudi na rabo tistih sredstev, ki jih javni zavod pridobi s
prodajo blago in storitev na trgu. Prav to pa je dovolj razločno uzakonjeno tudi v izpodbijanih členih ZRacS: prva alinea
prvega odstavka 19. člena določa, da opravlja RS nadzor
nad poslovanjem pravnih oseb javnega prava, med katere
vsekakor sodijo javni zavodi; prva alinea prvega odstavka
21. člena pa določa, da opravlja RS pri revidiranih osebah
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nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in
učinkovito rabo sredstev javnih financ. Ni razloga za dvom,
da so s sredstvi javnih financ mišljena v primeru javnih zavodov vsa sredstva, ki jih ti zavodi pridobivajo na katerega od
načinov, uzakonjenih v prvem odstavku 48. člena ZZ, torej
iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo blaga
in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji,
določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi.
17. Očitane nejasnosti, ki bi lahko pomenila kršitev
načel pravne države (2. člen ustave), torej ni: iz izpodbijanih
določb dovolj jasno izhaja, da je RS pristojno nadzorovati
poslovanje javnih zavodov v celoti.
18. Kolikor zakonodajalec o omenjenih sredstvih javnega zavoda določa kaj posebnega, npr. v zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in nasl.), ni dvoma,
da mora táko posebno ureditev pri svojem nadzoru upoštevati tudi RS, saj je po tretjem odstavku 150. člena ustave pri
svojem sicer neodvisnem delovanju vezano na ustavo in
zakon.
19. Vprašanje, zakaj je zakonodajalec določil tako – in
zakaj ni iz nadzora RS izključil rabe tistih sredstev, ki jih javni
zavod pridobi na trgu, kakor bi bilo po stališču pobudnice
prav – ni del ustavnosodne presoje obravnavane zadeve,
ker tudi ni predmet izpodbijanja. Ustavno sodišče pa vendar
opozarja na pojasnila vlade o praktičnih vidikih celovitosti
finančnega poslovanja javnega zavoda, ponovljena tudi v
7. točki te obrazložitve, ki jih ocenjuje kot prepričljiva.
C)
20. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. in 25. člena 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.
Št. U-I-272/97-18
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.
Predsednik
Franc Testen l. r.

BANKA SLOVENIJE
4814.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 18. do 24. 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 18. do 24. 12. 2000
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Naziv pravne osebe

A&S&Co. d.o.o.
Academia d.o.o.
Agrovit, d.o.o
Alessa d.o.o.
Alf-ing d.o.o.
Amd Boris Kidrič Maribor
Amd Šlander Celje
Ameco d.o.o.
Anoksidal, d.o.o.
As1, d.o.o.
As-asistent d.o.o.
Ata systems d.o.o. Ljubljana
Atehna d.o.o.
Atrij Odranci d.o.o.
Autoimport d.o.o.
AV Puškarevič in člani d.n.o.
Avtomarket Rebernik d.o.o.
Avtoobnova d.d.
Avtoservis Koder d.o.o.
B in M Company, d.o.o.
Belros d.o.o.
Best d.o.o.
Biosan d.o.o.
Biro A Pantelič d.n.o.
Bokers d.o.o.
Bonitetna hiša d.o.o.
Borosol d.o.o.
Brulc d.o.o.
Bukvica, d.o.o.
Celeia-promet d.o.o.
Certus a.p. Maribor d.d.
Chippy d.o.o.
Chrom – CNC d.o.o.
Cleanex d.o.o.
Coala d.o.o.
Copia d.o.o., Ljubljana
Cordia d.o.o.
Crouzet d.o.o.
Černe consulting d.o.o.
Deco, d.o.o. Ljubljana
Dimnikarstvo Županek d.o.o.
Dinar d.o.o.
Domača peka d.o.o.
Doromont d.o.o.
Edex d.o.o.
EGT d.o.o. Žalec
Elea d.o.o.
Elektro Kraševec d.o.o. Prebold
Elektro Unimont d.d. Slovenske Konjice
Elektrokovina
Elektromontaža d.d.
ELQ d.o.o.
Elsonic d.o.o.
Emo – Matly incom d.o.o.
Endomed d.o.o. Celje
Euromode IN d.o.o.
Eurovek d.o.o.
EXE d.o.o. Ljubljana
Fabi d.o.o.
Fabi d.o.o.
Fabijan Weiss d.o.o.
Farmer d.o.o.
Femella d.o.o.
Fewi d.o.o.
Filco d.o.o.
Fin impex d.o.o.
FIT varovanje Ljubljana d.d.
Fitting d.o.o.
Freecom d.o.o.
Gabarit d.o.o.
Gasilska zveza Lenart
Gazor d.o.o.
Gea d.o.o.

Transakcijski račun v banki

02064-0014851027
04515-0000123213
02150-0019339077
25100-9705380166
05100-8010012526
04515-0000122049
06000-0003582315
03150-1008160651
02150-0019065440
26331-0017917528
04515-0000123019
17000-0000014005
07000-0000027638
03125-1009808936
14000-0580319557
05100-8010011362
02280-0019749904
05100-8010012332
07000-0000029093
02010-0017105819
03162-1005912961
07000-0000028414
03162-1012646022
06000-0069503321
04515-0000124086
11968-0013715540
02021-0019869780
03162-1009435710
02150-0012762865
05100-8010008452
04515-0000121758
02150-0019327631
90672-0000001516
03104-1010321834
02280-0015508773
02085-0015362643
02021-0018692006
02280-0016376632
03106-1009055595
02085-0010143655
04515-0000121564
03104-1012226235
17000-0000028943
02236-0089780919
10100-0000018619
06000-0098242384
11430-0019808961
02233-0011282555
06000-0001222014
04515-0000122825
02921-0018638109
03137-1005789056
03104-1010455403
33000-9679377597
06000-0116400784
10100-0000029774
02085-0014445120
06000-0510384326
03134-1007955310
19100-0010012394
04515-0000122631
07000-0000028511
24100-9004129254
05100-8010007482
02010-0015231779
10100-0000019104
02025-0013359138
10100-0000012411
03182-1012821873
04515-0000122728
04102-0000120849
26331-0013523040
11430-0016173304
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Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

Genex d.o.o. Slovenske Konjice
Geodat d.o.o.
Geomer d.o.o.
Gidar dent d.o.o.
Gralma d.o.o.
Grand trade d.o.o.
Graz d.o.o.
Histi d.o.o.
Hmezad KZ Gotovlje z.o.o.
Hmezad KZ Gotovlje z.o.o.
Hmezad KZ Prebold z.o.o.
Hmezad KZ Prebold z.o.o.
Holy dragon d.o.o.
Hydro-hit d.o.o.
IDT d.o.o.
Iman & Orient d.o.o.
Imobing d.o.o.
Impulz d.o.o.
IN-servis d.o.o.
Integral Zagorje d.o.o.
Interles d.o.o.
Intermed d.o.o.
Intermedia d.o.o.
Intertronics d.o.o. Nova Gorica
Iris, d.o.o.
Iskra Kondenzatorji d.d.
Iskra Kondenzatorji d.d.
Ispo d.o.o.
ISS Traffic service d.o.o.
Jan avto d.o.o.
Kakovost 2000 d.o.o.
Kamnolast Brezavšček d.o.o.
Kamnoseštvo Krajnc d.o.o.
Keko – Varicon d.o.o.
Keko-Varicon d.o.o.
Keny Stritih k.d.
K-HAUS d.o.o.
Klobučar and Co. d.n.o.
Kmetijska zadruga Polzela
Knaus-haus d.o.o.
Kobe tekstil d.o.o.
Koloniale-prehrana d.d. Maribor
Komfis, d.o.o.
Komitent-PK d.o.o. Šentjur
Ko-mo d.o.o.
Kompas d.o.o.
Komunalno stan. družba d.o.o.
Kovinokemija d.o.o.
Krmec d.o.o.
Kruh-pecivo d.d.
Kulturno društvo domžalski rogisti
Lesing Modema d.o.o.
Libela Orodja d.o.o. Celje
Loren Line d.o.o., Ljubljana
LTG d.o.o.
Magg d.o.o.
Majk d.o.o.
Majtex d.o.o.
Malavi d.o.o.
Mana d.o.o.
Mareks d.o.o.
MARS Commerce d.o.o.
Marvel d.o.o.
Marvel d.o.o.
Maxim Sevnica d.o.o.
Maxina trgovina d.d.
Medicotehna inženiring d.o.o.
Megamarkt d.o.o.
Meltal d.o.o.
Metalika Trade d.o.o., Ljubljana
M-grad d.o.o.
Mlajo d.o.o. Slovenske Konjice
Monvi d.o.o.

06000-0086472210
03128-1007971415
03134-1007433256
10100-0000024924
11430-0016544232
03162-1012638553
11430-0018206327
10100-0000025409
19100-0010016565
06000-0031080845
19100-0010015983
06000-0031078614
02010-0014340155
03100-1009460476
07000-0000028996
11430-0016937470
90672-0000001710
90672-0000001807
04515-0000122922
26338-0019352009
11430-0015563562
04515-0000124377
02280-0013045749
14000-0553194283
02150-0017788241
02921-0014923591
11430-0014923556
11968-0020060213
90672-0000001613
03104-1009331949
11970-0018589013
04750-0000122174
04515-0000120788
33000-8075119914
11970-0012701113
05100-8010012235
02014-0018267489
11430-0013163588
06000-0031077838
05100-8010012429
11430-0019469849
04515-0000121273
02150-0015200669
06000-0114364657
20470-0013036169
10100-0000012702
04751-0000120476
03153-1007118530
25100-9700188110
04515-0000121661
03104-1012095479
25100-9705829179
06000-0090071007
02085-0013465614
05100-8010012041
03137-1007784928
03150-1009233471
11430-0051434550
05100-8010008646
03150-1007548872
11430-0019319111
02068-0016291669
14000-0529798271
04750-0000121010
11970-0010243715
04515-0000123407
03137-1007087983
03106-1012437112
04515-0000123795
02085-0019782836
07000-0000028317
06000-0111178789
02280-0011337191
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Moravia Steel Slovenija d.o.o.
06000-0144701795
Motivi trade d.o.o.
03103-1012706434
MSL d.o.o.
05100-8010011750
Munn d.o.o.
02010-0010924106
NBM d.o.o.
11430-0050142219
Nepremičnine d.o.o.
04515-0000123310
Ness d.o.o.
90672-0000001904
Novi plamen d.o.o.
07000-0000027541
Odv. pisar. Alič, Kovač, Rigler d.n.o.
17000-0000026906
Okra d.o.o.
02085-0050327166
Optex, d.o.o.
02151-0011805426
Ortopedica d.o.o.
04515-0000123504
Oryx line d.o.o.
07000-0000027735
PAP Telematika d.d.
02921-0015099646
PAP-Telematika d.d.
05100-8010012623
Pax d.o.o.
03103-0001104880
Penaplast, d.o.o.
02151-0050326648
Pestotnik & Gašperčič d.n.o.
07000-0000028608
Petrovčič d.o.o.
07000-0000028220
Pigo d.o.o.
03162-1012052382
Pirš Trans d.o.o.
04515-0000121467
Piskar d.o.o.
29000-0003289515
Planinsko društvo “Brda” Dobrovo
04750-0000123920
Plus TT d.o.o.
11970-0052601869
Podplatnik, d.o.o.
02151-0014672843
Politrade d.o.o.
10100-0000010568
Prenova d.o.o. Slovenske Konjice
06000-0071222161
Primat-sistemi d.o.o.
04515-0000123698
Pris inženiring d.o.o.
10100-0028739931
Projecta d.o.o.
11968-0012861067
Projektivni biro Škofja Loka d.o.o.
07000-0000029287
Proles d.o.o.
11430-0013036906
Prost. gasilsko društvo Podljubelj
05100-8010011459
PSK, organizacija dopustov, d.o.o.
02980-0017013087
Q5-trade d.o.o.
03134-1006223375
Rak’s d.o.o.
03104-1008249817
Ranran d.o.o.
03103-1012777341
Rast d.o.o.
03113-1006864507
Rejc d.o.o.
03100-1007434437
Re-trax d.o.o.
10100-0029003965
Revalart d.o.o.
05100-8010011071
Revet, d.o.o.
02150-0011789761
Revisto d.o.o. Celje
06000-0059472551
Rofi, d.o.o.
02150-0011845439
Romax d.o.o.
05100-8010011847
Rosetour d.o.o.
10100-0000019686
Rubin d.o.o.
04515-0000120691
Sabal d.o.o. Slovenske Konjice
06000-0110285031
Salobir d.o.o. Petrovče
02232-0010724660
Sanders d.o.o.
02280-0012418741
Sating, d.o.o.
02085-0017574049
Savinjsko Zadrečka veterinarska postaja d.o.o. 06000-0145352180
Sidro d.o.o.
02280-0017785460
Siles d.o.o.
11430-0012668694
Sindikat delavcev Nove KBM
04515-0000122534
Sindikat vzgoje in izobraževanja
osnovne šole Bistrica
07000-0000028802
Slovenija projekt d.d.
02921-0017027133
Slovensko zdrav. društvo Maribor
04515-0000124280
Socius d.d.
33000-1557983242
Sportina Bled d.o.o.
02068-0016173135
Sportina Bled d.o.o.
27000-0000046738
Srce in ožilje d.o.o.
02280-0012490812
Stavbar-IGM d.d.
04515-0000121370
Stik d.o.o.
03150-1008881846
Stroka d.o.o.
07000-0000029190
Studio Legen d.o.o.
04515-0000123892
Swaty d.d.
05100-8000039568
Šen d.o.o.
04515-0000124183
Šetisk TGZ d.o.o. Žalec
06000-0092902631
Šport fun d.o.o.
25100-9703023163
Športno društvo Mark Šempeter
04750-0000122465
Tajfun Planina d.o.o.
06000-0014459216
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Telux d.o.o.
Tema d.o.o.
Temza d.o.o.
Tepo d.o.o.
Terme Maribor d.d.
Terme Maribor d.d.
Termin d.o.o.
Tespro d.o.o.
Tetris trgovina-storitve d.o.o.
Thomy frey east d.o.o.
Tipra, d.o.o.
Tiskarna Kočevski tisk, d.d.
Topol Armature d.o.o.
Toro mesni butik d.o.o.
TPZ d.o.o.
Tradeways d.o.o.
TRM elektronika d.o.o.
Unika TTI d.o.o.
Unitron d.o.o.
Valkarton Kartonaža Rakek d.o.o.
Varnost & Vizija d.o.o.
Venir d.o.o.
VE-TRADE d.o.o.
Vidi d.o.o.
Vinag d.d. Maribor
Vipap Videm Krško
Viren d.o.o.
Vrankar d.o.o.
Wateko d.o.o.
Weko-line, d.o.o.
Združenje šoferjev in avtomehanikov Celje
Zlata krona d.o.o.
ZM TRADE, Družba za proizvodnjo
lesnih izdelkov in trgovino, d.o.o.
Zmajčkov butik d.d.

25100-9705683194
11430-0018764659
03100-1012505112
03104-1010879972
04515-0000121855
02280-0053765282
07000-0000027444
02280-0013434913
04750-0000122368
03134-1012379674
02150-0018460257
02320-0020263693
11968-0019797925
03106-1012253976
04515-0000121952
10100-0000002323
02021-0013649267
10100-0000005912
02085-0014972994
02025-0018214570
11968-0035063882
03103-1012401369
24400-9004181096
05100-8010011944
04515-0000123116
04821-0000117240
03137-1012471192
03103-1010653623
04515-0000122243
02150-0014913258
06000-0004909372
02010-0014910515
02321-0017563552
10100-0000054897

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 18. do 24. 12. 2000
so
na
internetni
strani
Banke
Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/
Ljubljana, dne 12. decembra 2000.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4815.

Sklep o pogojih za pridobitev in preizkus
strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje nalog
pooblaščenega aktuarja

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena in 2. točke
256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št.
13/00 in 91/00) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

SKLEP
o pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih
znanj, potrebnih za opravljanje nalog
pooblaščenega aktuarja

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
Ta sklep določa pogoje za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega
aktuarja, ki so v skladu s prvo točko drugega odstavka
73. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00
in 91/00; v nadaljevanju: ZZavar) potrebna za pridobitev
dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja.
2. člen
Strokovna znanja, potrebna za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja, ima oseba, ki izkaže najmanj dve leti
delovnih izkušenj na področju aktuarstva in znanje iz naslednjih predmetov:
1. računovodstvo v zavarovalstvu,
2. premoženjska (splošna) zavarovanja I,
3. aktuarska matematika I,
4. aktuarska matematika II,
5. upravljanje finančnih naložb,
6. aktuarska statistika,
7. življenjska zavarovanja I,
8. aktuarska matematika III,
9. zavarovalne finance in finančna poročila,
10. premoženjska (splošna) zavarovanja II,
11. življenjska zavarovanja II,
12. pokojninska zavarovanja,
13. pravo socialne varnosti,
14. javne finance.
Šteje se, da ima kandidat delovne izkušnje na področju
aktuarstva, če je opravljal aktuarske posle v zavarovalnici,
revizijski družbi ali drugi finančni organizaciji ali v državnem
organu, pristojnem za nadzor zavarovalnic.
Zahtevani obseg znanj za posamezni predmet iz prejšnjega odstavka je določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega
sklepa.
3. člen
Znanja iz predmetov od točke 1 do vključno 12, navedenih v 2. členu tega sklepa, lahko izkaže kandidat za
pooblaščenega aktuarja s potrdilom o opravljenih izpitih podiplomskega magistrskega študija aktuarstva Ekonomske
fakultete v Ljubljani.
Kandidat za pooblaščenega aktuarja, ki je na drugi
inštituciji uspešno zaključil študij z vsebino, kot je predpisana v točki 1 do vključno 12 2. člena tega sklepa, lahko
izkaže strokovna znanja, potrebna za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja, z nostrificirano diplomo.
Znanje iz predmeta pod točko 13 iz 2. člena tega
sklepa lahko izkaže kandidat za pooblaščenega aktuarja s
potrdilom o opravljenem izpitu “Pravo socialne varnosti” na
Pravni fakulteti v Ljubljani.
Znanje iz predmeta pod točko 14 iz 2. člena tega
sklepa lahko izkaže kandidat za pooblaščenega aktuarja s
potrdilom o opravljenem izpitu “Javne finance” na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
4. člen
Agencija za zavarovalni nadzor organizira enkrat letno
pisni izpit iz predmeta pod točko 13 “Pravo socialne varnosti” in točko 14 “Javne finance” iz 2. člena tega sklepa.
K izpitu se lahko prijavijo kandidati za pooblaščenega
aktuarja, ki so uspešno opravili vse izpite iz predmetov pod
točko 1 do vključno 12 iz 2. člena tega sklepa.
5. člen
Kandidat za pooblaščenega aktuarja, ki želi opravljati
izpite, vloži pisno prijavo za opravljanje izpita pri Agenciji za
zavarovalni nadzor najmanj 45 dni pred objavljenim rokom
za opravljanje izpita.
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Prijavi za opravljanje izpita mora kandidat za pooblaščenega aktuarja priložiti pisna dokazila o opravljenih izpitih
iz točke 1 do vključno 12 iz 2. člena tega sklepa.
6. člen
Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi, da prijava iz
prejšnjega člena ni popolna, v roku 8 dni po vložitvi prijave
kandidata za pooblaščenega aktuarja pozove, da jo dopolni.
Kandidat za pooblaščenega aktuarja mora prijavo za
opravljanje izpita z dokazili iz drugega odstavka prejšnjega
člena dopolniti v roku 8 dni po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se šteje, da je od prijave odstopil.
7. člen
Agencija za zavarovalni nadzor vodi register izdanih
in odvzetih dovoljenj za opravljanje nalog pooblaščenega
aktuarja.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati pravilnik
o pogojih za opravljanje aktuarskih poslov (Uradni list RS, št.
66/99 in 98/99).
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. decembra 2000.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

Priloga 1 – Sklep o pogojih za pridobitev in preizkus
strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja (v nadaljevanju: sklep)
Zahtevani obseg znanja za posamezne predmete, določene v 2. členu sklepa o pogojih za pridobitev in preizkus
strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja:
1. Računovodstvo v zavarovalstvu
– pojmovanje računovodstva kot dela informacijskega
sistema podjetja;
– ekonomske kategorije, ki jih računovodstvo spremlja
in proučuje;
– posebnosti računovodstva v zavarovalnicah:
– posebnosti na področju sredstev in obveznosti do
virov sredstev,
– posebnosti na področju stroškov, odhodkov in prihodkov,
– posebnosti na področju temeljnih računovodskih
izkazov (bilanca stanja, izkaz uspeha in izkaz finančnih tokov);
– računovodske informacije za oblikovanje ustrezne sestave zavarovalne premije;
– računovodske informacije za odločanje o oblikovanju
ustreznih rezervacij v zavarovalnicah;
– računovodske informacije za odločanje o naložbah v
zavarovalnicah;
– računovodske informacije za druge pomembne odločitve v zavarovalnicah;
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– mednarodna primerjava računovodskih rešitev (rešitve v Sloveniji, rešitve po smernicah Evropske skupnosti in
rešitve v nekaterih izbranih državah).
2. Premoženjska (splošna) zavarovanja I
– opredelitev osnovnih pojmov, ki so v rabi na področju premoženjskih (splošnih) zavarovanj, in značilnosti glavnih vrst teh zavarovanj;
– računovodska načela za premoženjska zavarovanja;
– glavni viri tveganja in negotovosti (nezanesljivosti);
– oblike pozavarovalnih pogodb, ki so v uporabi v premoženjskih zavarovanjih;
– vrste finančnih naložb, ki so na razpolago premoženjskim zavarovalnicam, ter načela upravljanja s sredstvi;
– aplikacija aktuarskih zananstvenih metod: predpostavke ocenjevanja in vrednotenja, ocenjevanje stroškov bodočih zahtevkov in stroškov, določanje vrednosti obveznosti
premoženjske zavarovalnice, oblikovanje rezerv in dolgoročnih rezervacij, ugotavljanje solventnosti, modeliranje negotovosti nastanka bodočih zahtevkov in njihove višine, določanje kapitalske ustreznosti premoženjskih zavarovalnic.
3. Aktuarska matematika l
– bistvo aktuaristike in aktuarskih znanstvenih metod,
značilnosti aktuarskega dela;
– slučajne spremenljivke, verjetnostna porazdelitev, porazdelitvene funkcije, matematično upanje, varianca;
– računanje sedanje in prihodnje vrednosti enakih ter
neenakih denarnih tokov, čista sedanja vrednost, notranja
stopnja donosa, preprosti stohastični modeli za obrestne
mere;
– računanje obveznosti raznih zavarovalnih pogodb in
določanje premij ter rezerv;
– uporaba enojnega dekrementnega modela za razlago razvoja populacije v diskretni in zvezni obliki; definiranje
verjetnosti doživetja, življenjskega upanja in verjetnosti smrtnosti;
– izračun sedanje in prihodnje vrednosti denarnega
toka ob uporabi enotnega diskontnega faktorja in upoštevanju verjetnosti, ki izhajajo iz enojnega dekrementnega modela; definiranje in uporaba preprostih anuitetnih in zavarovalnih funkcij.
4. Aktuarska matematika II
– statistični modeli, ki so osnova enojnega dekrementnega modela; zbiranje podatkov za analizo preteklih
gibanj populacije;
– osnovne metode, namenjene za izglajevanje izkustvenih verjetnosti doživetja; testiranje primernosti metode
izglajevanja;
– variabilnost smrtnosti kot posledica družbenih, ekonomskih in regionalnih dejavnikov; uporaba standardiziranih
kazalnikov smrtnosti;
– izračun sedanje in prihodnje vrednosti denarnih tokov ob uporabi enotnega diskontnega faktorja ter enojnega
in multiplega dekrementnega modela; definiranje funkcije
Manchester Unity kot alternative multiplega dekrementnega
modela; uporaba funkcij, ki vključujejo več življenj; komutacijske funkcije, ki služijo vrednotenju pokojninskih premij;
aplikacija navedenih tehnik in metod na praktičnih problemih;
– izračun dobičkonosnosti produktov premoženjskih in
življenjskih zavarovalnic.
5. Upravljanje finančnih naložb
– trg vrednostnih papirjev in izvedenih finančnih instrumentov;

– premoženjska teorija;
– ravnovesje in trg kapitala;
– analiza vrednostnih papirjev s stalnim donosom;
– analiza lastniških vrednostnih papirjev;
– analiza izvedenih finančnih instrumentov;
– aktivno upravljanje s finančnimi naložbami.
6. Aktuarska statistika
– verjetnost:
– slučajne spremenljivke in njihove porazdelitve,
– matematično upanje in pogojno matematično upanje,
– vsote neodvisnih slučajnih spremenljivk,
– rodovne in karakteristične funkcije,
– konvergenca slučajnih spremenljivk, centralni limitni izrek,
– matematični modeli v zavarovalništvu,
– tveganje in verjetnost “bankrota”,
– variacije matematičnih modelov;
– statistika:
– pojem statističnega modela, parametri,
– metoda ocenjevanja parametrov,
– standardna napaka, intervali zaupanja,
– regresijski modeli,
– diagnostične metode: Kolmogorov-Smirnov, Ł2
test (hi kvadrat test), verjetnostni grafikoni, Q-Q grafikoni;
– verjetnostni modeli v zavarovalništvu:
– porazdelitve pogostnosti,
– porazdelitve zahtevkov,
– agregatne porazdelitve,
– Poisson-gama model,
– sestavljeni modeli,
– uporaba modelov pri določanju premij,
– vpliv pozavarovanja in inflacije,
– koncept kredibilnosti.
7. Življenjska zavarovanja I
– opredelitev osnovne terminologije pri življenjskih zavarovanjih;
– osnovne vrste življenjskih zavarovanj in njihove značilnosti;
– tveganje in negotovost;
– naložbena politika;
– uporaba aktuarskih metod na področju življenjskih
zavarovanj;
– analiza preteklih podatkov pri sprejemanju predpostavk vrednotenja;
– računanje obveznosti na osnovi koncepta sedanje
vrednosti z namenom določanja višine premije;
– računanje obveznosti z namenom analize solventnosti in izračuna presežka;
– izračun rezervacij;
– zahteve po kapitalski ustreznosti.
8. Aktuarska matematika III
– statistični model tablic smrtnosti;
– uporaba metode ocenjevanja verjetnosti prehoda v
modelu enkratnih prehodov;
– selekcija in heterogenost;
– analize glede starosti in trajanja;
– praktični oziri in raziskave na osnovi izkušenj;
– “graduation”;
– socialni in ekonomski vplivi na smrtnost;
– populacijske tablice smrtnosti;
– standardne tablice smrtnosti;
– klasifikacija rizikov;
– populacijska projekcija;
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– modeli z možnostjo prehodov v različna stanja;
– tablice smrtnosti za modele z možnostjo prehodov v
različna stanja;
– raziskave modelov z možnostjo prehodov v različna
stanja.
9. Zavarovalne finance in finančna poročila
– zavarovalnice kot del finančnega sistema;
– osnovne značilnosti in načela finančnega poslovanja
zavarovalnic;
– pogoji ustanavljanja zavarovalnic;
– finančni vidiki sprejemanja tveganj;
– zavarovalnotehnične rezervacije in finančna načela;
– revizijski in finančni količniki o stanju zavarovalnic;
– zavarovalne izravnave, finančni rezultati in inflacija;
– nalaganje zavarovalnih sredstev in finančni trg;
– pozavarovanje in finančno upravljanje zavarovalnic;
– solventost in garancijski skladi v zavarovalnicah;
– nadzor in zakoni za nadzor zavarovalništva in za varstvo zavarovancev;
– zdravljenje finančno motenih zavarovalnic;
– obdavčenje in zavarovalni procesi;
– računovodstvo zavarovalnih poslov;
– analiza in interpretacija računovodskih izkazov;
– finančna poročila (računovodski izkazi) zavarovalnic
in obveščanje javnosti.
10. Premoženjska (splošna) zavarovanja II
A) aplikacija naslednjih znanj:
– opredeliti osnovne pojme, ki se uporabljajo v splošnem zavarovanju,
– opisati osnovne značilnosti glavnih tipov splošnih zavarovanj,
– pojasniti osnovne značilnosti splošnega zavarovanja
v Sloveniji,
– razložiti davčno zakonodajno in statutarno kontrolo
nad zavarovalnicami, ki sklepajo splošna zavarovanja,
– opisati osnovne opredelitve za potrebe zaščite zavarovancev,
– definirati računovodske principe v premoženjskem
zavarovanju,
– opredeliti načela investiranja v premoženjskem zavarovanju;
B) aplikacija aktuarske filozofije in aktuarskih metod na
področju finančnega upravljanja:
– določiti podatke za vrednotenje in potrjevanje,
– analizirati pretekle izkušnje za potrebe določanja
premij, vrednotenja obveznosti in določanja glavnih virov
dobička,
– določiti višino pričakovanih škodnih zahtevkov in stroškov za potrebe določanja premij,
– vrednotiti diskontirane obveznosti in sredstva z vidika
bodočih stroškov za potrebe:
– oblikovanja računovodskih rezervacij,
– določanja premij,
– priprave računovodskih poročil za potrebe upravljanja zavarovalnice,
– določanja rezervacij za davčno napoved,
– določanja vrednosti portfelja za potrebe delničarjev,
– pojasnjevati računo
– vodske izkaze,
– določati obveznosti za potrebe upravljanja sredstev,
– modelirati negotovost v škodni pogostnosti in višini
škod;
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C) analiza problemov in ustrezna uporaba aktuarskih
metod:
– določati ustrezne osnove za določanje premije z
upoštevanjem donosa naložb ter upoštevanjem procesa
sklepanja novih zavarovanj in pozavarovalnih programov,
– določati ustrezne osnove za vrednotenje sredstev in
obveznosti premoženjskih zavarovanj; izbirati ustrezne pozavarovalne programe,
– analizirati, kako se ujemajo obveznosti in sredstva in
predstaviti vpliv aktuarskih tehnik na razvoj ustrezne strategije.
11. Življenjska zavarovanja II
A) aplikacija naslednjih znanj:
– opredeliti osnovne pojme, ki se uporabljajo v življenjskih zavarovalnicah,
– pojasniti osnovne značilnosti posameznih tipov življenjskih zavarovanj in različne metode delitve dobička zavarovancem,
– opisati osnovne značilnosti življenjskih zavarovanj v
Sloveniji,
– razložiti davčna, zakonodajna in statutarna določila
na področju življenjskih zavarovanj Slovenije,
– definirati področje tveganja in nezanesljivosti v življenjskih zavarovanjih,
– opredeliti program pozavarovanja za življenjska zavarovanja,
– razložiti pomen sprejemanja in proces sklepanja novih življenjskih zavarovanj in pomen selekcije in anti-selekcije na področju življenjskih zavarovanj,
– opredeliti načela investiranja sredstev;
B) uporaba aktuarske filozifije in aktuarskih metod na
finančno upravljalskem področju življenjskih zavarovanj:
– opisati podatke za vrednotenje in potrditev,
– analizirati pretekle izkušnje,
– vrednotiti sedanjo vrednost obveznosti (začetne in
tekoče stroške) sklenjenih pogodb in sredstev,
– oceniti sedanjo vrednost pričakovanih bodočih dobičkov iz portfelja obstoječih pogodb,
– analizirati glavne vire dobička,
– vrednotiti obveznosti z upoštevanjem zajamčenih obveznosti in opredeljenih opcij za potrebe določanja premij in
rezervacij,
– določiti odkupne vrednosti in vrednotiti ostale spremembe življenjskih zavarovanj,
– določiti višino potrebnega kapitala za zagon novega
produkta življenjskih zavarovanj;
C) analiza problemov z uporabo aktuarskih metod in
uporaba ustrezne aktuarske tehnike kot so:
– določiti ustrezne predpostavke za izračun premij,
upoštevajoč opcije in zavedajoč se tveganj glede donosa in
upravljanja kapitala,
– določiti ustrezne osnove za spreminjanje pogodbenih postavk, ki niso zajamčene,
– določiti ustrezne predpostavke in osnove za vrednotenje sredstev in obveznosti za potrebe:
– solventnosti in
– oblikovanja bilančnih rezervacij,
– določiti ustrezne osnove za ugotovitev pričakovanega dobička obstoječega portfelja,
– analizirati ustrezne metode za določanje bonusov in
doseganje enakosti med različnimi skupinami zavarovalnih
pogodb,
– izbrati ustrezen program pozavarovanja,
– analizirati, kakšno je medsebojno ujemanje sredstev
in obveznosti in pokazati, kako aktuarska tehnika pomaga
pri razvoju ustrezne strategije.
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12. Pokojninska zavarovanja
– pomen pokojninskih zavarovanj;
– primerjava ureditev pokojninskih zavarovanj po sve-

tu;
– uporaba aktuarskih metod pri pokojninskih zavarovanjih;
– zbiranje potrebnih podatkov;
– določanje obveznosti in sredstev pokojninskih zavarovanj;
– vpliv značilnosti obveznosti na upravljanje sredstev;
– finančno upravljanje.
13. Pravo socialne varnosti
– uvod v pravo socialne varnosti:
– opredelitev prava socialne varnosti in razmejitev od
drugih pravnih panog ter ekonomskih in socioloških disciplin,
– temeljni sistemi in temeljni pojmi,
– temeljna načela socialne varnosti,
– pravni viri,
– vrsta pravic do dajatev in storitev, nastanek in prenehanje pravic, pridobitev in izguba upravičenj,
– subjekti pravic,
– varstvo pravic,
– obveznosti v zvezi s financiranjem sistemov socialne varnosti,
– organizacija sistemov socialne socialne varnosti,
– zgodovinski razvoj sistemov socialne varnosti v svetu in v Sloveniji;
– pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
– sistemi varstva za primer smrti,
– zavarovanje za primer starosti,
– zavarovanje za primer delne ali popolne nezmožnosti za delo (invalidsko zavarovanje) in za telesno okvaro,
– zavarovanje za primer smrti zavarovanca (družinska zavarovanja),
– pravice, ki imajo naravo socialne pomoči,
– pridobitev, uživanje in izguba upravičenj,
– postopek uveljavljanja in varstva pravic,
– povrnitev povzročene škode ali neupravičeno pridobljenih dajatev;
– zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje:
– temeljni pojmi in sistemi zdravstvenega varstva,
– zdravstveno zavarovanje,
– organizacija zdravstvene dejavnosti;
– zavarovanje za primer brezposelnosti:
– temeljni pojmi in sistemi varstva v primeru brezposelnosti,
– vrsta, obseg in pogoji za nastanek pravic iz zavarovanja za brezposelnost,
– pravice v okviru programov aktivne politike zaposlovanja,
– organizacija in financiranje sistemov zaposlovanja
in zavarovanja za primer brezposelnosti;
– socialno varstvo:
– temeljni pojmi in sistemi socialnega varstva,
– krog upravičencev,
– sistem socialnovarstvenih storitev,
– sistem socialnovarstvenih dajatev,
– organizacija, financiranje in izvajanje dejavnosti,
– postopki uresničevanja pravic;
– varstvo otroka in družine:
– sistem varstva otroka in družine,
– pravice ob rojstvu otroka,
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– pravice v zvezi s preživljanjem otrok,
– pravice invalidnih otrok.
14. Javne finance
– uvodna vprašanja,
– odločanje o obsegu in sestavi javnih financ,
– davčni sistem,
– davčno prevaljevanje, davčna obremenitev in optimalni davki,
– davki,
– davki, mednarodna menjava in mednarodni pretok
kapitala,
– prispevki za socialno varnost,
– javnofinančni prihodki in javnofinančni odhodki,
– javnofinančni primanjkljaj in javni dolg.

4816.

Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji,
november 2000

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

KOEFICIENTE
rasti cen v Republiki Sloveniji,
november 2000
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih novembra 2000 v primerjavi z oktobrom
2000 je bil 0,006.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do novembra 2000 je bil 0,085.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do novembra 2000 je bil 0,008.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih novembra 2000 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,093.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
novembra 2000 v primerjavi z oktobrom 2000 je bil 0,011.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 2000 je bil 0,088.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do novembra 2000 je bil 0,008.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin novembra 2000 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,097.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 2000 v primerjavi s povprečjem leta 1999 je bil 0,085.

Št. 941-02-18/2000
Ljubljana, dne 8. decembra 2000.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4817.

Odločba o dodelitvi licence za opravljanje
dejavnosti organiziranja turističnih potovanj
in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje
oziroma posredovanja turističnih potovanj
naslednjim pravnim ali fizičnim osebam

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98)
in pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS,
št. 13/99 in 37/00) izdala

ODLOČBE
o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj in/ali licence
za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma
posredovanja turističnih potovanj naslednjim
pravnim ali fizičnim osebam

Številka
odločbe

Datum izdaje
odločbe

Vrsta
licence

Matična
številka

Ime pravne ali fizične osebe

10113
10130/1
10130/2
10184/1
10184/2
10171

10. 11. 2000
10. 11. 2000
10. 11. 2000
10. 11. 2000
10. 11. 2000
16. 11. 2000

prodaja
organiziranje
prodaja
organiziranje
prodaja
prodaja

5460697
5807000
5807000
5792037
5792037
5404223

EXOTIC TOURS d.o.o., Ljubljana
ENKA d.o.o., Maribor
ENKA d.o.o., Maribor
RAZVOJNI CENTER LENDAVA
RAZVOJNI CENTER LENDAVA
TZ Radgona, Gornja Radgona z.b.o.

Št. 12
Ljubljana, dne 4. decembra 2000.

Generalna sekretarka
Rika Germ Metlika l. r.
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OBČINE

BENEDIKT
4818.

Sklep o določitvi cen programov storitev v
Javnem vzgojno-varstvenem zavodu – Vrtec
Benedikt

Na podlagi 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni
list RS, št. 19/99) ter 30. in 31. člena zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96) je Občinski svet občine Benedikt
na seji dne 27. 9. 2000 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov storitev v Javnem
vzgojno-varstvenem zavodu – Vrtec Benedikt
I
Določi se cena programa storitev v javnem vzgojnovarstvenem zavodu – Vrtec Benedikt, in sicer 42.000 SIT
ter določitev cene za poldnevni program 70% cene programa storitev.
II
Navedene cene začnejo veljati po sprejetju sklepa Občinskega sveta občine Benedikt s 1. naslednji mesec.
Št. 64002-008/99
Benedikt, dne 27. septembra 2000.

2. člen
Dokumentacija (tekstualni in grafični del) bo javno razgrnjena v prostorih Občine Benedikt, Benedikt 16/a, 2234
Benedikt v Slov. Goricah v delovnem času občinskih upravnih organov. Pričetek javne razgrnitve bo 10. dan po objavi v
Uradnem listu RS, razgrnitev pa bo trajala 30 dni.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko dajo na osnutek zazidalnega načrta pripombe, mnenja in predloge vse zainteresirane fizične in pravne osebe. Pripombe posredujejo pisno na
naslov Občine Benedikt, v času javne razprave pa jih lahko
podajo tudi ustno – na zapisnik.
4. člen
Pred koncem javne razgrnitve bo organizirana v istih
prostorih tudi javna razprava. Datum razprave bo določen
naknadno in objavljen na krajevno običajen način.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-001/2000
Benedikt, dne 15. novembra 2000.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

BISTRICA OB SOTLI
4819.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono
Benedikt II

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93,
71/93, 29/95 in 44/97) ter 6. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine
Benedikt na seji dne 15. 11. 2000 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem
načrtu za obrtno industrijsko cono Benedikt II
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o zazidalnem načrtu
za obrtno industrijsko cono Benedikt II, ki ga je izdelal ZEU,
d.o.o., Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota pod številko 14/00-ZN/Ben v avgustu 2000.

4820.

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Bistrica ob
Sotli

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
in 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS,
49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 9. redni
seji dne 29. 2. 2000 sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije občine Bistrica ob Sotli
1. člen
Simono Dobnik, dipl. jur., roj. 21. 5. 1973, Polžanska
vas 3, Šmarje pri Jelšah, se razreši funkcije predsednice
Občinske volilne komisije občine Bistrica ob Sotli.
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-09-0009/00
Bistrica ob Sotli, dne 29. februarja 2000.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

BREZOVICA
4821.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o določitvi pomožnih objektov

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97) ter 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99), je Občinski svet občine
Brezovica na 15. redni seji dne 23. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o določitvi pomožnih objektov
1. člen
V odloku o določitvi pomožnih objektov (Uradni list RS,
št. 18/98) se v 2. členu odloka pri 2. točki, na koncu tretje
alinee črta “površina do 40 m2”.
2. člen
V 2. členu odloka se pri 4. točki “drugi pomožni objekti” doda nova peta alinea, ki glasi:
– ”montažni plastenjaki”
in šesta alinea, ki glasi
– “plinski kontejner”.
3. člen
V 3. členu odloka se v drugem odstavku na koncu
stavka doda “razen za tople grede in zaprte rastlinjake”.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z
dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 27/00
Brezovica, dne 1. decembra 2000.
Župan
Občina Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

4822.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Brezovica

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98) 10. členom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
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70/00), je Občinski svet občine Brezovica na 15. redni seji
dne 23. 11. 20000 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Brezovica
1. člen
V statutu Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99)
se spremeni del besedila 2. člena tako, da je nov naslov
Krajevne skupnosti Vnanje Gorice:
“Krajevna skupnost Vnanje Gorice, Nova pot 5, Vnanje
Gorice, 1351 Brezovica.“
2. člen
V 9. členu statuta se spremeni besedilo tako, da glasi:
“Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične
naloge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov.
Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva
občina od upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki
imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih
osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del premoženja v občini.
Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko
občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje
osebne podatke: enotno matično številko občana
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi
občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski
pošti za fizične osebe, ki imajo v občini stalno in začasno
prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je
potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister
dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina
zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja
zavarovanje osebnih podatkov.“
3. člen
V 39. členu statuta se dopolni besedilo tako, da glasi:
“Nadzorni odbor ima pet članov. Člane nadzornega
odbora imenuje občinski svet izmed občanov. Občinski svet
imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po
svoji prvi seji. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), tajnik občine, delavci občinske
uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij
in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki
proračunskih sredstev.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlo-
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gi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.“
4. člen
V 21. členu statuta se spremeni besedilo tako, da
glasi:
“Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve na
seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če
zakon določa drugačno večino.
Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom
ali če tako sklene občinski svet.
Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino navzočih članov.
Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.
Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno.“
5. člen
V 83. členu statuta se spremeni besedilo tako, da
glasi:
“Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z
določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.
Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali.“
6. člen
V 93. členu statuta se spremeni besedilo tako, da
glasi:
“Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah,
ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, občinski
sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega
organa.“
7. člen
V 95.a členu statuta se doda nov, ki glasi:
“Glede urejanja delitvene bilance se upoštevajo vse
določbe iz zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00).“
8. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta, začnejo veljati z
dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 24/00
Brezovica, dne 1. decembra 2000.
Župan
Občina Brezovica
Drago Stanovnik l. r.
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4823.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Brezovica

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00) ter
16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št.
34/99), je Občinski svet občine Brezovica na 15. redni seji
dne 23. 11. 2000, sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Brezovica
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99), se spremeni 45. člen, ki glasi:
“Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina
opredeljenih članov izrekla “ZA“ njen sprejem.“
2. člen
V 78. členu poslovnika, se spremeni in glasi:
“Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če
se je večina opredeljenih članov na seji občinskega sveta
izrekla “ZA“ njihov sprejem.
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.“
3. člen
V 102. členu poslovniku, se spremeni in glasi:
“Na predlog župana imenuje svet podžupana izmed
članov občinskega sveta.
O tem, ali se imenovanje podžupana izvede na podlagi
javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem
o imenovanju.
Kandidat je imenovan za podžupana, če se je večina
opredeljenih članov na seji občinskega sveta izrekla “ZA“
njegovo imenovanje.“
4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega
sveta začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 25/00
Brezovica, dne 1. decembra 2000.
Župan
Občina Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

4824.

Sklep o razrešitvi člana Občinske volilne
komisije občine Brezovica

Na podlagi 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni
list RS, št. 34/99), je Občinski svet občine Brezovica na
15. redni seji, ki je bila dne 23. 11. 2000 sprejel

SKLEP
I
Občinski svet občine Brezovica razreši člana Občinske
volilne komisije občine Brezovica – Zbačnik Ivan, Vnanje
Gorice 57, 1351 Brezovica.
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II
Občinski svet občine Brezovica imenuje za člana Občinske volilne komisije občine Brezovica – Rozman Drago,
V Radno 41, 1351 Brezovica.

ODLOK
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda
“Letalski center Cerklje ob Krki”

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

I. UVODNE DOLOČBE

Št. 21/00
Brezovica, dne 1. decembra 2000.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

4825.

Ugotovitev Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja o prenehanju funkcije
svetniku in ugotovitev prehoda funkcije na
naslednjega svetnika iz liste kandidatov

Na podlagi 37.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 6/94, 14/95, 20/95),
30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 70/95) ter ugotovitve Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja o prenehanju funkcije svetniku Bureger Marku in ugotovitev prehoda funkcije na naslednjega svetnika iz liste kandidatov LDS, je Občinski svet
občine Brezovica na 15. redni seji, ki je bila 23. 11. 2000
sprejel naslednjo

UGOTOVITEV
1. Prenehanje funkcije člana Občinskega sveta občine
Brezovica svetniku Marku Burgerju iz liste LDS.
2. Naslednji kandidat za člana občinskega sveta občine Brezovica z liste kandidatov LDS je Gregor Perko, roj.
7. 3. 1973, stanujoč Mavsarjeva 104, Notranje Gorice.
Št. 20/00
Brezovica, dne 1. decembra 2000.
Župan
Občina Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

BREŽICE
4826.

Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega
zavoda “Letalski center Cerklje ob Krki”

Na podlagi 18., 20. in 24. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), določil zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 21. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93-70/97) in
16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99,
86/99) je Občinski svet občine Brežice na 8. izredni seji
dne 27. 11. 2000 sprejel

1. člen
S ciljem zagotavljanja pogojev za razširitev prometne
povezanosti regije, obogatitve turistične ponudbe, razvoja
športnega letalstva ter letalskega izobraževanja, se s tem
odlokom ustanavlja javni gospodarski zavod Letalski center
Cerklje ob Krki (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
3. člen
S tem odlokom ustanovitelj določa:
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– pravice ustanovitelja,
– sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda ter
vire, načine in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu ter odgovornost ustanovitelja za obveznosti
zavoda,
– akte zavoda,
– prehodne in končne določbe.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda je Letalski center Cerklje ob Krki. Skrajšano ime zavoda je LC Cerklje ob Krki.
Sedež zavoda je v Cerkljah ob Krki 2a, pošta Cerklje
ob Krki.
III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Zavod v javnem interesu zaradi zadovoljevanja javnih
potreb upravlja z nepremičninami vojaškega letališča Cerklje ob Krki po pogodbi med zavodom in Ministrstvom za
obrambo RS. Zavod v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:
I.
– K/70.320 – Upravljanje z nepremičninami po pogodbi
– I/63.230 – Druge dejavnosti v zračnem prometu
II.
– I/62 – Zračni promet
– I/62.100 – Zračni promet na rednih linijah
– I/62.200 – Izredni zračni promet
Zavod bo upravljanje z nepremičninami po pogodbi ter
dejavnost obratovanja in vzdrževanja civilnega dela letališča
opravljal kot javno službo.
Zavod lahko opravlja tudi druge posle, ki so potrebni za
njegov obstoj in za opravljanje prej navedenih dejavnosti,
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vendar tako, da se najprej zagotovi nemoteno opravljanje
temeljnih dejavnosti in da se ne omejuje osnovni namen
objekta in naprav, s katerimi se v javnem interesu zaradi
zadovoljevanja javnih potreb zagotavlja letališke in druge
storitve.
Pod pogoji določenimi v 7. členu tega odloka bo zavod
omogočil izvajalcem civilne letalske dejavnosti opravljanje:
– dejavnosti letalske šole,
– razvoja športnega letalstva v vseh disciplinah,
– letalskih storitev za turistično promocijo in razvoj turizma v Občini Brežice in regiji,
– redni in izredni prevoz potnikov in tovora v domačem
in mednarodnem prometu,
– pregledovanje in servisiranje letal in letalskih motorjev in
– druge dejavnosti povezane z letalskim pristaniščem.
6. člen
Zavod opravlja dejavnosti iz prejšnjega člena na način
in pod pogoji, ki jih za opravljanje posamezne dejavnosti
določajo zakoni in drugi predpisi.
7. člen
Zavod zagotavlja enakovredne in enakopravne pogoje
za izvajanje letalske dejavnosti na civilnem delu letališča
Cerklje ob Krki za vse izvajalce civilne letalske dejavnosti
(aeroklubi, društva, firme).
Zavod s soglasjem Ministrstva za obrambo RS sklepa s
posameznim izvajalcem civilne letalske dejavnosti pogodbo,
ki opredeljuje medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pri uporabi letališča Cerklje ob Krki.
V primeru prenehanja delovanja zavoda oziroma v primeru preoblikovanja zavoda v gospodarsko družbo prenehajo vsa pogodbena razmerja z zavodom.
Izvajalci civilne letalske dejavnosti lahko izvajajo le tiste
letalske dejavnosti na letališču Cerklje ob Krki, za katere
izpolnjujejo vse predpisane pogoje in za katere so pridobili
dovoljenje zavoda.
IV. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– upravni odbor,
– direktor,
– vodja letalske dejavnosti,
– strokovni svet.
9. člen
Zavod upravlja devetčlanski upravni odbor s pristojnostmi določenimi z zakonom in statutom zavoda.
Upravni odbor se sestoji iz predstavnikov ustanovitelja,
predstavnika Ministrstva za obrambo RS, predstavnika Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki, Predstavnika Krajevne skupnosti Skopice in predstavnikov izvajalcev civilne letalske dejavnosti na civilnem delu letališča Cerklje ob Krki. Člane
upravnega odbora imenujejo:
– Občinski svet občine Brežice štiri predstavnike,
– župan občine Brežice enega predstavnika,
– Ministrstvo za obrambo RS enega predstavnika,
– Krajevna skupnost Cerklje ob Krki enega predstavnika,
– Krajevna skupnost Skopice enega predstavnika,
– izvajalci civilne letalske dejavnosti enega predstavnika.
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10. člen
Predsednika upravnega odbora zavoda volijo člani med
seboj. Mandat članov upravnega odbora zavoda in predsednika traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja oziroma izvolitve.
11. člen
Upravni odbor zavoda obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte zavoda po poprejšnjem
soglasju ustanovitelja,
– program dela zavoda po poprejšnjem soglasju ustanovitelja,
– poročila o izvajanju programa dela po poprejšnjem
soglasju ustanovitelja,
– finančni načrt in zaključni račun po poprejšnjem soglasju ustanovitelja,
– imenuje in razrešuje direktorja po poprejšnjem soglasju ustanovitelja,
– obravnava pobude strokovnega sveta zavoda in izvajalcev civilne letalske dejavnosti ter o njih sklepa,
– s soglasjem Ministrstva za obrambo RS sklepa pogodbe z izvajalci civilne letalske dejavnosti glede uporabe
letališča Cerklje ob Krki,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
12. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Direktorja po z zakonom in statutom zavoda določenem postopku imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda s
soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne
dobe je lahko ista oseba znova imenovana za direktorja.
Direktor mora izpolnjevati pogoje določene s statutom
zavoda.
13. člen
Strokovno delo, ki se nanaša na letalsko in s tem
neposredno povezano dejavnost zavoda, vodi in je odgovoren za strokovnost delovanja: strokovni vodja – vodja letalske dejavnosti.
14. člen
Vodjo letalske dejavnosti po s tem odlokom in statutom
zavoda določenem postopku imenuje in razrešuje upravni
odbor.
15. člen
Vodja letalske dejavnosti mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– najmanj srednješolska izobrazba,
– učitelj motornega letenja (zaželena je licenca poklicnega pilota),
– organizacijske sposobnosti,
– pasivno znanje angleškega jezika.
Vodja letalske dejavnosti je pomočnik in namestnik
direktorja zavoda.
16. člen
Vodja letalske dejavnosti lahko opravlja tudi funkcijo
direktorja.
V primeru prejšnjega odstavka tega člena se za vodjo
letalske dejavnosti smiselno uporabljajo določbe 12. člena.
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17. člen
Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja
strokovnega dela letališke dejavnosti zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu
zavoda, daje mnenja in predloge glede dela in pogojev za
razvoj letališke dejavnosti ter opravlja druge s statutom zavoda določene naloge.
18. člen
Strokovni svet zavoda sestavlja devet članov in sicer:
– predstavnik ustanovitelja,
– direktor zavoda po položaju,
– vodja letalske dejavnosti po položaju,
– predstavnik Ministrstva za obrambo RS,
– pet članov izvajalcev civilne letalske dejavnosti, ki se
imenujejo v skladu z določbami statuta zavoda.
V. PRAVICE USTANOVITELJA
19. člen
Ustanovitelj javnega gospodarskega zavoda:
– določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter
zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– daje soglasje k statutu zavoda in njegovim statusnim
spremembam,
– daje soglasje k notranji organizaciji zavoda ter številu
in vrsti delovnih mest,
– daje soglasje k programom dela zavoda,
– daje soglasje k najemanju posojil, ki niso predvidena
ali presegajo določen znesek,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih
dobrin,
– daje soglasje k izbiri podizvajalcev in pogodbam z
njimi,
– sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni
račun zavoda.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
ZAVODA TER VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
20. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda v višini
500.000 tolarjev zagotovi ustanovitelj.
Ustanovitelj ne zagotavlja sredstev iz proračuna za financiranje gospodarskega javnega zavoda, ker se z njim
zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki so določljivi in
njihova uporaba izmerljiva.
21. člen
Zavod pridobiva sredstva za delovanje izključno iz virov, ki se zagotavljajo v okviru zavoda z zaračunavanjem
storitev ter drugih virov, določenih z zakonom.
Izjemoma lahko zavod pridobi sredstva iz proračuna
ustanovitelja, če s posebnim sklepom tako odloči občinski
svet in so ta sredstva vključena v letni proračun.
VII. NAČINI RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM
PRIHODKOV NAD ODHODKI TER NAČIN KRITJA
PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
22. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
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Morebitno izgubo zavoda pokriva zavod iz svojih sredstev.
Kolikor obstaja nevarnost, da zavod ne pokrije izgube
na način iz drugega odstavka tega člena, ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda zaradi prenehanja pogojev za
delovanje.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU TER ODGOVORNOST
USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
23. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v svojem imenu in za svoj račun brez omejitev.
Morebitno izgubo zavoda pokriva zavod iz svojih sredstev.
Kolikor obstaja nevarnost, da zavod ne pokrije izgube
na način iz drugega odstavka tega člena, ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda zaradi prenehanja pogojev za
delovanje.
Ustanovitelj ne prevzema odgovornosti za obveznosti
zavoda.
Ustanovitelja v razmerju do zavoda zastopa župan.
IX. AKTI ZAVODA
24. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme upravni odbor s soglasjem ustanovitelja, ter druge splošne akte, katerih sprejem
je v pristojnosti upravnega odbora oziroma direktorja zavoda.
Naloge in pristojnosti organov zavoda se opredelijo v
statutu zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Upravni odbor zavoda se imenuje najkasneje v roku
3 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Upravni odbor je dolžan najkasneje v roku 3 mesecev
po imenovanju sprejeti statut zavoda.
26. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar najdlje
za obdobje šestih mesecev, imenuje župan vršilca dolžnosti
direktorja, kateri je dolžan ukreniti vse potrebno za vpis
zavoda v sodni register ter za začetek dela poslovanja in
opravljanja vseh strokovnih nalog iz tega področja.
Župan določi vršilca dolžnosti direktorja s sklepom.
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 344-2/00
Brežice, dne 27. novembra 2000.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.
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Sklep o začasnem financiranju javne porabe za
leto 2001

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), župan Občine Brežice sprejema

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe za leto
2001
1. člen
Financiranje funkcij Občine Brežice in drugih, s predpisi določenih namenov za leto 2001, se začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za leto 2000 za iste programe kot v
letu 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2000. Po preteku
začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2001.

3. člen
Sredstva pridobljena iz povračil za uporabo cest za
kmetijske traktorje in kombajne so dohodek Občine Cankova in se uporabljajo za redno vzdrževanje in varstvo cest ter
javnih poti, ki so v upravljanju Občine Cankova. Vsak lastnik
traktorja in kombajna je dolžan v skladu z zakonom o javnih
cestah in tem odlokom plačati predpisano povračilo za uporabo cest. Kolikor ne plača v določenem roku, se ga izterja
po veljavnih predpisih.
4. člen
Višina povračil se lahko med letom usklajuje s sklepom
Občinskega sveta občine Cankova.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.
Št. 1302/2000
Cankova, dne 4. decembra 2000.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 do
31. 3. 2001.

Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

Št. 403-431/00
Brežice, dne 7. decembra 2000.

4829.
Župan,
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

CANKOVA
4828.

Odlok o določitvi višine letnih povračil za
uporabo cest za kmetijske traktorje in kombajne
v Občini Cankova

V skladu s 1. točko prvega odstavka 89. člena zakona
o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in na podlagi
16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99)
je Občinski svet občine Cankova na 18. redni seji dne
1. 12. 2000 sprejel

ODLOK
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest
za kmetijske traktorje in kombajne
v Občini Cankova
1. člen
Uporabniki cest plačujejo za kmetijske traktorje in kombajne letna povračila – za dobo 12 mesecev – za uporabo
cest glede na moč traktorja, kombajna v naslednjih višinah:
– do 18 KW
– nad 18 KW do 28 KW
– nad 28 KW do 46 KW
– nad 46 KW do 60 KW
– nad 60 KW
– kombajni vseh vrst

(do 25 KM)
(od 26 do 40 KM)
(od 41 do 63 KM)
(od 64 do 82 KM)
(nad 82 KM)

3.000 SIT
4.650 SIT
5.700 SIT
7.050 SIT
8.850 SIT
15.000 SIT

2. člen
Sredstva povračil iz 1. člena tega odloka zbira Občina
Cankova. Za zbiranje oziroma izterjavo pristojbin je odgovorna občinska uprava.

Spremembo in dopolnitev sklepa o imenovanju
podžupana Občine Cankova

Na podlagi 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni
list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Cankova na
18. redni seji dne 1. 12. 2000 sprejel

SPREMEMBO IN DOPOLNITEV
SKLEPA
o imenovanju podžupana Občine Cankova
1. člen
V sklepu o imenovanju podžupana Občine Cankova
(Uradni list RS, št. 82/99) se v 2. členu za besedo imenovanja dopolni besedilo: in funkcijo opravlja nepoklicno.
2. člen
3. člen sklepa se spremeni in glasi:
»3. člen
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana
bo opravljal funkcijo župana, podžupan Viktor Geder.«
3. člen
Sedanji 3. člen sklepa postane 4. člen.
4. člen
Ta sprememba in dopolnitev sklepa začne veljati z dnem
objave v Uradnem listu RS in v občinskem glasilu UTRIP.
Št. 1255/2000-1
Cankova, dne 4. decembra 2000.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

ČRNOMELJ
4830.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Črnomelj za leto 2000

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj
na 18. redni seji dne 30. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Črnomelj za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Črnomelj (Uradni list RS,
št. 24/00) se spremeni 2. člen odloka, ki glasi:
“Proračun Občine Črnomelj za leto 2000 se določa v
naslednjih zneskih:
A) bilanca prihodkov in odhodkov:
I.
skupaj prihodki
1.614.816.661
II. skupaj odhodki
1.599.916.661
III. proračunski presežek (I.-II.)
14.900.000
B) račun finančnih terjatev in naložb:
IV. prejeta vrač. danih posojil in prodaja
kapit. deležev
2.600.000
V. dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
–
VI. prejeta minus dana posojila in sprem.
kapit. deležev (IV. - V.)
2.600.000
VII. skupni presežek - prihodki minus
odhodki ter saldo prejetih in danih
posojil (I.+IV.) - (II.+V.)
17.500.000
C) račun financiranja:
VIII. zadolževanje proračuna
31.000.000
IX. odplačilo dolga
48.500.000
X. neto zadolževanje (VIII. - IX.)
- 17.500.000
XI. povečanje sredstev na računih (VII. - X.)
–
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Črnomelj so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja. Odhodki in drugi izdatki proračuna so po uporabnikih izkazani v posebnem delu tega proračuna.“
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se
nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog
uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2000.
Št. 403-02-5/99
Črnomelj, dne 1. decembra 2000.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

Št.
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US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odločba US RS in 74/98), uredbe o določitvi mehanizma za oblikovanje cen komunalnih storitev (Uradni list RS,
št. 11/99) in 7. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99), je Občinski svet občine Dolenjske
Toplice na 18. redni seji dne 30. 11. 2000 sprejel

SKLEP
o povišanju cen vodooskrbe
1
Cene vodooskrbe na območju Občine Dolenjske Toplice se povišajo:
1. cena vodooskrbe za gospodinjstva se s 1. 12. 2000
poviša za 13% na 109,88 SIT/m3,
2. cena vodooskrbe za gospodinjstva se s 1. 1. 2001
poviša za 13% na 124,17 SIT/m3.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-01/969/00-02
Dolenjske Toplice, dne 30. novembra 2000.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

JESENICE
4832.

Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Javnega
komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice

Na podlagi 75. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 10. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list
RS, št. 33/95) in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99), je Občinski svet občine Jesenice na 23. seji dne 23. 11. 2000
sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Javnega
komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
1. člen
V odloku o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95, s
popr., Uradni list RS, št. 4/96, 61/96 ter spremembami in
dopolnitvami Uradni list RS, št. 43/00) se v 8.a členu doda
dejavnost:
K 70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi.
2. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

DOLENJSKE TOPLICE
4831.

Sklep o povišanju cen vodooskrbe

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 –
odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba

Št. 353-46/95
Jesenice, dne 23. novembra 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
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KAMNIK
4833.

Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik v
letu 2001

Na podlagi 57. 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,
12/99, 59/99, 70/00, 100/00), 32. in 33. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 27. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) je župan
Občine Kamnik sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Kamnik
v letu 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kamnik za leto 2001
se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s
predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2000
in za iste programe kot v letu 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
V obdobju začasnega financiranja Občina Kamnik ne
sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan
31. 12. 2000.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri
mesece.
Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev
začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega
proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.

LENDAVA
4834.

Na podlagi petega odstavka 57. 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 in 74/98), 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 115. člena statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) je župan dne
7. 12. 2000 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Lendava
za leto 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Lendava za leto 2001
se financiranje funkcij Občine Lendava ter njihovih nalog in
drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na
podlagi proračuna Občine Lendava za leto 2000 in za iste
programe kot v letu 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2000.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja
največ tri mesece, to je do 31. 3. 2001.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001.
Št. 015-01-15/99
Lendava, dne 7. decembra 2000.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

5. člen
Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in nadzorni odbor
Občine Kamnik.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 41401-113/00
Kamnik, dne 29. novembra 2000.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava
za leto 2001

LITIJA
4835.

Sklep o uvedbi samoprispevka na območju
Krajevne skupnosti Hotič

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) in v skladu s
statutom Krajevne skupnosti Hotič je Svet krajevne skupnosti Hotič na seji dne 3. 12. 2000 sprejel

SKLEP
o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne
skupnosti Hotič

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Hotič, ki obsega naslednje vasi: Bitiče, Jesenje, Konj, Spodnji Hotič, Zapodje
in Zgornji Hotič se uvede samoprispevek v denarju za sofinanciranje izvajanja sprejetih programov dela na območju
Krajevne skupnosti Hotič.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let in sicer
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo uporabljala za:
– izgradnjo kanalizacije,
– razširitev in vzdrževanje javne razsvetljave,
– asfaltiranje in vzdrževanje krajevnih cest in poti,
– razširitev in vzdrževanje ostale infrastrukture ter objektov v Krajevni skupnosti Hotič.
4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Hotič, in sicer:
1. Zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja,
oziroma nadomestila plač, pokojnine ter druge dohodke in
prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 1% od neto
plače oziroma nadomestila;
2. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost po stopnji 1% mesečno od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje;
3. zavezanci, katerim se davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti po stopnji 1% od davčne osnove, zmanjšane za
odmerjene davke;
4. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno
opravljeno storitev ali avtorskih honorarjev po stopnji 1% od
davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
5. zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti po stopnji 1% od letnega katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč;
6. 15.000 SIT letno lastniki vikendov ter drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega bivališča v KS Hotič (vrednost se bo usklajevala z rastjo indeksa cen življenjskih
potrebščin).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil ali pokojnin. Kmetom in fizičnim osebam, ki opravljajo
gospodarsko ali poklicno dejavnost, bo obračunavala in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava DURS. Lastniki
vikendov in drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega
bivališča na območju KS Hotič, plačujejo samoprispevek
dvakrat letno za tekoče leto. KS Hotič jim pošlje položnico
dvakrat letno, in sicer v juniju in v decembru.
Izplačevalci plač in pokojnin so dolžni pri nakazilu odtegnjenega samoprispevka navesti podatke za katere zavezance je znesek plačan. Če je zavezancev več, je izplačevalec dolžan poslati seznam z ustreznimi podatki KS Hotič. Od
zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti samoprispevka v
roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo
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za izterjavo davkov občanov. Izterjavo bo opravila pristojna
izpostava DURS.
Zavezancem se samoprispevek odšteva od osnove za
dohodnino (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
7. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu, bo upravljal Svet krajevne skupnosti Hotič, ki
je odgovoren za zbiranje ter pravilno in namensko uporabo
sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih
najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
Po izteku obdobja, za katero se uvede samoprispevek,
se sestavi zaključni račun in se predloži v obravnavo na
zboru krajanov.
8. člen
Samoprispevek se nakazuje na posebni račun št.
50150-842-060-0082042 na naslov Krajevna skupnost Hotič – za krajevni samoprispevek.
9. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno,
se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.
Hotič, dne 6. decembra 2000.
Predsednica
Sveta krajevne skupnosti Hotič
Marjetka Sušnik l. r.

4836.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Hotič

Na podlagi sklepa o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje KS Hotič (Uradni list
RS, št. 101/00) daje Volilna komisija krajevne skupnosti
Hotič

POROČILO
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Hotič
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje KS Hotič so bili ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:
1. v volilni imenik je bilo vpisanih 478 volilcev;
2. po volilnem imeniku je glasovalo 325 volilcev, to je
67,99%;
3. s potrdilom ni glasoval noben volilec;
4. neveljavnih glasovnic ni bilo;
5. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 252 volilcev, to je 77,54%;
6. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 73 volilcev, to je 22,46%.
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Na podlagi izida glasovanja ter skladno z zakonom o
referendumu in o ljudski iniciativi, Volilna komisija krajevne
skupnosti Hotič ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Hotič, ker se je zanj izrekla večina volilcev, ki so
glasovali.
Hotič, dne 4. decembra 2000.
Predsednik
Volilne komisije KS Hotič
Zdravko Klarič l. r.

MEDVODE
4837.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za
obdobje 1986–1990, za območje Občine
Medvode (programska zasnova za
rekonstrukcijo križišča Medvode “na klancu”,
cesta R1–211/212, km 1.790)

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 8/84,
15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 39. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS,
št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 41. člena statuta
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 42/95 in
82/98) je župan Občine Medvode dne 28. 11. 2000 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane
za obdobje 1986–2000 in družbenega plana
Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990,
za območje Občine Medvode (programska
zasnova za rekonstrukcijo križišča Medvode
“na klancu”, cesta R1–211/212, km 1.790)
1. člen
Vsebina programa priprave
S tem programom se določijo vsebina in obseg posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je
potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega plana za območje Občine
Medvode (v nadaljevanju: PPOM), subjekti, ki sodelujejo pri
pripravi sprememb in dopolnitev PPOM, način njihovega
sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri
tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave.
Ta program določa še nosilca oziroma koordinatorja
strokovnih aktivnosti priprave PPOM ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na rekonstrukcijo križišča Medvode “na klancu” in se pripravijo tako, da
bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela v skladu
z določili zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št.
18/84 in 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93, v nadaljevanju: ZUPr), zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v
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prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97,
v nadaljevanju ZUNPP), navodilom o vsebini in metodologiji
izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih
aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine se nanašajo na poglavja:
– 9.6. načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
– prikaze v kartografskem delu dolgoročnega plana
– programsko zasnovo za rekonstrukcijo križišča Medvode “na klancu”, cesta R1–211/212, km 1.790
– besedilo odloka, kjer bo to zahtevala vsebina oziroma obseg sprememb.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
Nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi z neposrednim
naročilom strokovni organizaciji v skladu s 69. členom
ZUNPP in po postopku, ki ga določa zakon o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97).
Kot koordinator postopka priprave, izdelave in sprejema se določi župan Občine Medvode oziroma njegov pooblaščeni predstavnik.
4. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PPOM so:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za okolje in prostor,
– Ministrstvo za kulturo,
– Ministrstvo za promet in zveze,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
– Ministrstvo za obrambo,
– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine,
– Elektro Slovenija, Eles,
– JP Elektro Gorenjska, PE Elektro Kranj,
– Savske elektrarne Ljubljana,
– JP Vodovod–Kanalizacija, Kanalizacija,
– Javno podjetje Komunala Kranj,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
PPOM ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja
in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Organi, organizacije in skupnosti iz prejšnjega odstavka tega člena posredujejo na podlagi tega programa in
poziva pripravljalca, pred pričetkom priprave sprememb in
dopolnitev PPOM, svoje strokovne podlage ter pogoje, ki jih
mora pripravljalec sprememb ni dopolnitev PPOM upoštevati pri izdelavi in bodo podlage za usklajevanje v primeru
navzkrižnih interesov v prostoru.
Organi, organizacije in skupnosti morajo skladno s 35.
členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh
od poziva. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo
upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev oziroma soglasij, se tolmači,
da ni potrebna zaščita oziroma uveljavljanje njegovih interesov v prostoru in zato njegovo sodelovanje v postopku ni
potrebno.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja:
– s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve PPOM se prične po podpisu pogodbe s strokovno
organizacijo – izvajalcem del,
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– predhodne pogoje pridobi strokovna organizacija v
roku 45 dni po podpisu pogodbe,
– osnutek sprememb in dopolnitev PPOM se dostavi
občinski strokovni službi pristojni za prostor najkasneje v
roku dveh mesecev od podpisa pogodbe s strokovno organizacijo,
– Občinski svet občine Medvode sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
PPOM; sklep se objavi v Uradnem listu RS in na krajevno
običajen način,
– javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Medvode v trajanju 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi
iz prejšnje alinee,
– v času javne razgrnitve se organizira javna obravnava
na sedežu občine,
– občani, organi, organizacije, krajevne skupnosti in
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve sprememb in dopolnitev PPOM,
– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve na osnovi strokovnih stališč, ki jih pripravi strokovna organizacija v roku 10 dni,
– v roku 15 dni po prejetju stališč do pripomb in predlogov pripravljalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev
PPOM,
– občinska strokovna služba pristojna za prostor posreduje tako pripravljen osnutek – dopolnjen osnutek s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Republike Slovenije na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
za prostorsko planiranje,
– Občinski svet občine Medvode po sprejetju sklepa
Vlade RS o usklajenosti dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev PPOM z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana, posreduje usklajen predlog sprememb in
dopolnitev PPOM občinskemu svetu v obravnavo in sprejem
– odlok se objavi v Uradnem listi RS,
– v roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS pripravljalec dostavi naročniku končni eleborat.
6. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev PPOM bodo zagotovljena proračunska sredstva Občine Medvode.
7. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev se objavi
v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 003-36/00
Medvode, dne 28. novembra 2000.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

MISLINJA
4838.

Poslovnik o delu Nadzornega odbora občine
Mislinja

Na podlagi 32. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) in 38. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list
RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo) je Nadzorni odbor
občine Mislinja na seji dne 7. 9. 2000 sprejel
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POSLOVNIK
o delu Nadzornega odbora občine Mislinja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način
dela Nadzornega odbora občine Mislinja (v nadaljevanju:
nadzorni odbor).
2. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge, določene z zakonom o lokalni samoupravi in s statutom občine pošteno,
strokovno in nepristransko.
3. člen
Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih
pristojnosti samostojno. Pri svojem delu uporablja pečat, ki
je okrogle oblike. Pečat ima na notranjem robu na zgornji
polovici napis OBČINA MISLINJA, na spodnji polovici pa
NADZORNI ODBOR. V sredini pečata je grb občine. Pečat
nadzornega odbora hrani občinska uprava. Sedež nadzornega odbora je Mislinja, Šolska cesta 34.
4. člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Javnost dela Nadzornega odbora se zagotavlja z obveščanjem javnosti o njihovem delu na način, ki ga določa 15.
člen statuta Občine Mislinja.
Nadzorni odbor varuje uradne in poslovne skrivnosti, s
katerimi se seznani pri svojem delu.
Pri delu mora spoštovati dostojanstvo, dobro ime in
osebno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
5. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik. Nadzorni odbor z večino glasov izvoli predsednika.
6. člen
Naloga predsednika je:
– vodi in organizira delo odbora,
– predlaga dnevne rede, sklicuje in vodi seje,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– podpisuje sklepe, poročila, zapisnike in druge akte
odbora,
– pripravi načrt dela odbora in predlog potrebnih sredstev,
– sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko
upravo in sodeluje na sejah občinskega sveta.
II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA
7. člen
Delo odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa s
strani predsednika pooblaščen član.
Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na sejah.
8. člen
Seje nadzornega odbora vodi predsednik, v njegovi
odsotnosti pa s strani predsednika pooblaščeni član. Predlog dnevnega reda določi predsednik, predlog za uvrstitev
zadev na dnevni red pa lahko podajo vsi člani nadzornega
odbora.
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Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo
je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.
9. člen
Predsednik pošlje vabilo na sejo članom nadzornega
odbora praviloma pet dni pred datumom seje. Ob soglasju
vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi predsednik, je
lahko ta rok tudi krajši.
Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je potrebno za obravnavo.
Predsednik lahko povabi na sejo pripravljalce gradiv,
strokovne delavce občinske uprave ter predstojnike obravnavanih institucij.
10. člen
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi
evidenca prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko, kraj, datum, uro pričetka in trajanje seje,
– navedbo prisotnih, opravičeno in neopravičeno odsotnih članov in navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– potrditev zapisnika prejšnje seje,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se
vnesejo v zapisnik.
Zapisnik oziroma poročilo podpiše predsednik odbora.
11. člen
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
Nadzorni odbor veljavno sklepa in sprejema svoja poročila in predloge, če je na seji prisotna večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.
Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem
rok. Na zahtevo večine članov odbora je glasovanje lahko
tudi tajno.
12. člen
Zapisnik, poročila in ostala gradiva za seje nadzornega
odbora se hranijo v občinski upravi. Po preteku mandatnega
obdobja se gradivo arhivira. Zapisniki in gradivo se trajno
hranijo, ostalo gradivo pa 5 let.
13. člen
Strokovno in administrativno pomoč za potrebe nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Člani nadzornega odbora imajo za svoje delo pravico do nadomestila in do povrnitve stroškov, kot to določa pravilnik o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov Občine Mislinja.
III. POSTOPEK NADZORA
14. člen
Temeljna naloga nadzornega odbora je, da:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
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– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev glede namenske porabe sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja
zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov vaških skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor ocenjuje tudi gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev.
15. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje nadzor zaključnega računa proračuna občine, javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov, predloga proračuna, finančnih načrtov javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter polletni nadzor izvajanja
proračuna in razpolaganja s premičnim in nepremičnim premoženjem občine.
V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore ali posamezne elemente nadzora pri navedenih proračunskih uporabnikih.
V programu opredeli čas izvedbe nadzora in osebo –
člana nadzornega odbora, ki bo opravila posamezne naloge
ali področje nadzora. Za izvedbo zahtevnejših nalog nadzora se lahko določi delovna skupina, v kateri mora biti vsaj en
član nadzornega odbora, ki bo opravila nadzor. V to delovno
skupino ne morejo biti imenovane osebe, ki po zakonu ne
morejo biti člani nadzornega odbora.
Poročilo, ki ga pripravi tako imenovana delovna skupina, obravnava in sprejme nadzorni odbor.
Poleg zadev iz letnega programa mora nadzorni odbor
obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlagata
župan in občinski svet.
16. člen
V skladu z letnim programom nadzora predsednik nadzornega odbora, pred izvedbo nadzora, izda sklep o izvedbi
nadzora. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati navedbo
oseb, ki bodo opravile nadzor, opredelitev vsebine nadzora,
čas, kraj nadzora in naziv proračunskega uporabnika, pri
katerem se opravi nadzor.
Proračunski porabnik, na katerega se nanaša sklep o
izvedbi nadzora, lahko vloži ugovor v osmih dneh po vročitvi
sklepa. Ugovor ne zadrži izvedbe nadzora. O ugovoru odloči
nadzorni odbor v 30 dneh po prejemu ugovora.
17. člen
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja pooblastila:
– zahtevati in dobiti na vpogled vse listine in dokumente občine, zavoda, podjetja, sklada, stranke in društva, ki je
predmet nadzora, in se nanašajo na porabo proračunskih
sredstev,
– zahtevati in dobiti podatke in pojasnila pooblaščenih
in odgovornih oseb nadzorovanih oseb,
– zahtevati in zagotoviti udeležbo odgovornih oseb na
sejah nadzornega odbora.
18. člen
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne k
sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posameznih
strok.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko
opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje
zunanjega strokovnjaka, ustanove ali strokovnjaka občinske
uprave.
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19. člen
Izvajanje nalog nadzora je potrebno opraviti tako, da se
ugotovijo vsa dejstva in zberejo vsi dokazi, ki so pomembni
za odločanje v postopku nadzora, in tako, da sta delovni
proces in poslovanje nadzorovane osebe čim manj motena.
20. člen
Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora ali delovna skupina predlog poročila, v katerem je
naveden proračunski uporabnik, odgovorne osebe, predmet in vsebina pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter
morebitna priporočila in predlogi ukrepov.
Predlog poročila sprejme nadzorni odbor ter ga
pošlje proračunskemu porabniku, pri katerem se je nadzor
opravljal, ki ima v roku 15 dni od prejema poročila pravico
vložiti pri nadzornemu odboru ugovor.
Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v 15 dneh.
V primeru, da nadzorni odbor ugodi ugovoru, korigira
in izda novo poročilo, ki je dokončno.
Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor proračunskemu porabniku, občinskemu svetu in županu, po potrebi
pa tudi računskemu sodišču v 15 dneh po dokončnosti
poročila.
21. člen
Če nadzorni odbor ugotovi hujšo kršitev predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju proračunskega porabnika, mora
o teh kršitvah v 15 dneh po izdaji dokončnega poročila
obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je proračunski porabnik ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
Za opredelitev hujših kršitev predpisov ali nepravilnosti
se uporablja 107. člen zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99).
22. člen
Proračunski porabniki so dolžni spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora.
Občinski svet, župan, porabniki proračuna so dolžni
obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge
nadzornega odbora.
23. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posameznega primera, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi
nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri
nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi
odloči predsednik nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika odloči nadzorni odbor.
24. člen
Nadzorni odbor se mora seznaniti tudi s poročili računskega sodišča.
IV. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme nadzorni odbor po enakem postopku, kot velja za sprejem poslovnika.
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Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom,
se smiselno uporabljajo zakonska določila in poslovnik občinskega sveta.
Ta poslovnik velja osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati poslovnik Nadzornega odbora Občine Mislinja, ki je bil sprejet
dne 10. 3. 1997.
Št. 103 04-0001/2000
Mislinja, dne 11. septembra 2000.
Predsednica
Nadzornega odbora
občine Mislinja
Silva Globačnik, univ. dipl. ek. l. r.

4839.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Mislinja

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00) je Občinski svet občine Mislinja na 20.
seji dne 8. 11. 2000 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Mislinja
1. člen
V statutu Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 20/00 prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 4. člena doda
nova, peta alinea, ki glasi:
– pečat okrogle oblike premera 35 mm, z napisom
“OBČINA MISLINJA“ ob gornjem robu pečata, ob spodnjem
robu je napis “NADZORNI ODBOR“, v sredini pečata je grb
Občine Mislinja.
2. člen
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da glasi:
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina njegovih članov. Odločitve sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če zakon ne določa drugačno večino.
3. člen
Tretji odstavek 34. člena se spremeni tako, da glasi:
Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora
Republike Slovenije, mu mandat preneha z dnem razrešitve.
4. člen
V 36. členu se v drugem stavku prvega odstavka za
besedo “občanov“ doda besedilo “najkasneje v 45 dneh po
svoji prvi seji“.
5. člen
Tretji odstavek 62. člena se spremeni tako, da glasi:
Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo
glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
6. člen
V prvem odstavku 66. člena se besedi “ z odlokom“
nadomestita z besedama “s statutom“.
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7. člen
V prvem odstavku 121. člena se besede, “v uradnem
glasilu občine“ nadomestijo z besedami “v Uradnem listu
Republike Slovenije“.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Uradni list Republike Slovenije
25/83, 36/83, 42/85, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 39/96, 61/96, 35/97,
45/97, 73/97, 35/97, 87/97, 73/98 in 31/00), 6. in 7.
člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
71/93) ter 12. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 21. seji dne 23. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo v Mestni Občini Novo
mesto

Št. 013-01/1995
Mislinja, dne 5. decembra 2000.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

4840.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Mislinja

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00) ter 20. in 119. člena statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 - prečiščeno besedilo) je
Občinski svet občine Mislinja na 20. seji dne 5. 12. 2000
sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Mislinja
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Mislinja (Uradni
list RS, št. 20/00) se besedilo v 42. členu spremeni tako,
da spremenjeno glasi: Občinski svet sprejema odločitve na
seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa pogoje in način obvezne gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo, gospodarjenje z vodovodi
ter pravice in obveznosti uporabnikov in izvajalcev javne
službe oskrbe s pitno vodo v zvezi z dobavo in odjemom
pitne vode iz vodovodov v Mestni občini Novo mesto.
Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je javno podjetje, ki je
registrirano za opravljanje te dejavnosti, ki ga določi občina
v skladu s predpisi o gospodarskih javnih službah.
2. člen
Oskrba uporabnikov s pitno vodo se zagotavlja iz:
1. javnih vodovodov, s katerimi upravlja in gospodari
izvajalec javne službe;
2. vodovodov, s katerimi upravljajo in gospodarijo drugi izvajalci javne službe.
3. člen
Za javni vodovod po tem odloku se šteje vodovodno
omrežje s pripadajočimi objekti in napravami z najmanj petimi priključki oziroma če oskrbuje več kot 20 prebivalcev in
je v upravljanju izvajalca javne službe.

2. člen
V prvem odstavku 86. člena se na koncu prvega stavka
beseda “svetu“ nadomesti z besedo “zboru“.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega
sveta občine Mislinja začnejo veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Š. 013-02/1995
Mislinja, dne 5. decembra 2000.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

NOVO MESTO
4841.

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini
Novo mesto

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96),
3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.

4. člen
Vodooskrbni objekti, naprave in sistemi po tem odloku
so:
1. Magistralno omrežje in naprave:
– cevovodi in objekti, ki oskrbujejo z vodo več občin ali
regij;
– tranzitni cevovodi in objekti od zajetja do primarnega
omrežja.
2. Primarno omrežje in naprave:
– cevovodi in objekti med magistralnim in sekundarnim
omrežjem oziroma cevovodi in objekti od zajetja do sekundarnega omrežja;
– cevovodi in objekti za večje naselje, med več naselji
ter med večjimi stanovanjskimi ali drugimi območji.
3. Sekundarno omrežje in naprave, ki služijo za neposredno priključevanje uporabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju ali za požarnovarstveno funkcijo.
4. Vodomerni priključek z vodomerno napravo.
5. Interno omrežje, ki je v upravljanju in vzdrževanju
uporabnika. Interno in javno omrežje razmejuje vodomerna
naprava.
5. člen
Uporabnik vode je fizična ali pravna oseba, ki ima za
svoje potrebe izveden priključek na vodovod ali ki s pose-
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Št.

bnim dovoljenjem izvajalca javne službe uporablja vodo ali
koristi njeno požarnovarstveno funkcijo iz javnega in drugih
vodovodov.

III. PRIKLJUČITEV NA VODOVOD

6. člen
Za stanje javnega vodovoda je odgovoren izvajalec javne službe, ki v roku šestih mesecev po sprejemu tega odloka izdela in da v sprejem občinskemu svetu Mestne občine
Novo mesto Tehnični pravilnik o javnem vodovodu in Tarifni
pravilnik. V Tehničnem pravilniku se podrobneje opredeli
pogoje in normative za gradnjo, priključevanje, dobavo,
upravljanje in vzdrževanje javnega vodovoda. Tarifni pravilnik
opredeljuje merila in kriterije za oblikovanje cen.
Za stanje vodovodov, s katerimi upravljajo in gospodarijo drugi izvajalci javne službe, pa so odgovorni drugi izvajalci javne službe.
II. GRADITEV VODOVODA
7. člen
Izvajalec javne službe izdaja soglasja k prostorsko izvedbenim aktom, ureditvenim in lokacijskim načrtom, zbirni
karti komunalnih vodov, k lokacijskim in gradbenim dovoljenjem ter enotnim dovoljenjem za graditev objektov.
Izvajalec javne službe načrtuje javne vodovode in vodi
investicije v javne vodovode. Investitor sekundarnega ali
internega vodovoda pa si mora za načrtovanje pridobiti smernice izvajalca javne službe.
8. člen
Izvajalec mora začetek gradnje vodovoda pisno priglasiti izvajalcu javne službe vsaj osem dni pred začetkom del.
Za novozgrajeni vodovod mora investitor pridobiti uporabno dovoljenje pristojnega organa.
V enem mesecu po pridobitvi uporabnega dovoljenja
po zgraditvi mora investitor vodovoda zgrajeni javni vodovod
predati v last občini na območju katere je zgrajen, ta pa v
upravljanje izvajalcu javne službe. Izvajalec javne službe mora zgrajeni vodovod prevzeti v upravljanje pod pogojem, da
je pridobljeno uporabno dovoljenje. Prenos se izvrši na podlagi pogodbe o prevzemu, s katerim se opredelijo pogoji
prevzema in medsebojne obveznosti.
Ob primopredaji mora investitor izročiti izvajalcu javne
službe vsa soglasja in upravna dovoljenja ter projekt izvedenih del. Projekt izvedenih del mora vsebovati geodetski posnetek zgrajenega objekta, montažni načrt ter detajle križanj
z ostalimi komunalnimi napravami.
9. člen
Kdor se namerava priključiti na vodovod ali povečati
priključno moč obstoječega priključka, mora izpolniti vse
pogoje iz soglasij, poravnati vse obveznosti investitorju sekundarnega vodovodnega omrežja, kakor tudi plačati strošek izvedbe in prispevek po merilih in kriterijih kot povračilo
za zgrajeno primarno omrežje, predložiti potrebno dokumentacijo, opredeljeno s tehničnim pravilnikom in ustrezna
soglasja za posege na zemljišča.
Bodoči uporabnik vode mora plačati prispevek in vse
ostale obveznosti pred priključitvijo svojega objekta na javni
vodovod.
Uporabnik vode, ki sofinancira gradnjo vodovodnega
omrežja, s tem ne pridobi nikakršne pravice do razpolaganja
na javnem vodovodu.

10. člen
Kjer je zgrajen vodovod, ki ima še proste zmogljivosti,
je izvajalec javne službe dolžan priključiti uporabnike na
vodovod ob pogojih, ki jih določa ta odlok in tehnični pravilnik o javnem vodovodu.
11. člen
Uporabnik sme vodo iz vodovoda odvzemati le v skladu
z izdanim soglasjem izvajalca javne službe oziroma pogodbo
o priključitvi.
12. člen
Priključek se izvede praviloma za vsakega uporabnika
posebej, uporabnik pa lahko ima tudi več priključkov glede
na potrebe in ob pogojih, ki so predpisani s tehničnim
pravilnikom.
Možen je tudi začasni priključek na omrežje vodovoda
ob pogojih, ki jih določajo interni akti izvajalca javne službe.
13. člen
Ob izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev izvede priključitev na javni vodovod ter vgraditev, zamenjavo ali odstranitev vodomerne naprave le izvajalec javne službe na
stroške uporabnika.
14. člen
Izveden priključek do vodomerne naprave, vključno z
vodomerno napravo, prevzame v upravljanje in vzdrževanje
izvajalec javne službe.
Za odjem vode mora imeti vsak priključek vgrajeno
vodomerno napravo.
Merilno mesto in način vgradnje vodomerne naprave
opredeljuje tehnični pravilnik.
Uporabnik je dolžan zavarovati vodomerno napravo
pred poškodbami in vremenskimi vplivi, vzdrževati merilno
mesto, naprave in kode za odčitavanje, skrbeti za njihovo
čistost in stalno dostopnost ter pooblaščenim delavcem in
upravljavcem izvajalca javne službe omogočati nemoten dostop.
Uporabnik je v primeru kakršnegakoli poškodovanja ali
uničenja naprav, navedenih v predhodnem odstavku tega
člena, dolžan v roku 8 dni o tem obvestiti izvajalca javne
službe, ki vzpostavi prvotno stanje in stroške zaračuna povzročitelju. Prav tako je uporabnik dolžan v roku 15 dni izvajalcu javne službe sporočiti spremembo lastništva priključka
z odčitanim stanjem vodomerne naprave na dan primopredaje lastništva.
15. člen
Izvajalec javne službe je dolžan izvajati redno menjavo
in kontrolo vodomernih naprav brez predhodnega obveščanja uporabnika skladno z veljavno zakonodajo.
Izvajalec javne službe lahko poškodovano vodomerno
napravo, v kolikor je to nujno potrebno, zamenja brez predhodnega obvestila uporabniku, dolžan pa ga je naknadno
obvestiti v roku 15 dni po zamenjavi.
V primeru, da je za poškodbo vodomerne naprave kriv
uporabnik, je dolžan plačati stroške, ki jih je povzročil, izvajalec javne službe pa je poškodovano vodomerno napravo
dolžan hraniti do zaključka dokaznega postopka oziroma
plačila nastalih stroškov s strani uporabnika.
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IV. HIDRANTI

16. člen
Hidranti v vodovodnem sistemu so javni in interni.
Javni hidranti služijo predvsem požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.
Javne hidrante mora vzdrževati izvajalec javne službe,
ki mora voditi o hidrantih in hidrantni mreži tehnične in druge
pregledne podatke in jih na zahtevo posredovati občinski
inšpekciji, požarni inšpekciji, poklicnim gasilskim enotam,
prostovoljnim gasilskim društvom ter drugim, ki izvajajo protipožarnovarnostno funkcijo.
17. člen
Odvzem vode iz javnih hidrantov brez pismenega dovoljenja izvajalca javne službe ni dopusten.
Omejitev odvzema vode iz javnih hidrantov ne velja za
odvzem vode za gašenje požarov in za odpravo posledic
drugih elementarnih nesreč.
Zaradi registracije nekontroliranega odvzema vode iz
hidranta mora uporabnik najkasneje v 3 dneh po zaključeni
intervenciji iz drugega odstavka tega člena o odvzemu obvestiti izvajalca javne službe. V poročilu je potrebno navesti
datum, količino, čas, mesto in razlog odvzema.
Uporabnik mora po uporabi pustiti hidrant v brezhibnem stanju. V primeru poškodovanja je dolžan povrniti vse
stroške za vzpostavitev hidranta v normalno stanje.
18. člen
Interni hidranti so sestavni del interne inštalacije objekta in morajo biti priključeni na omrežje za vodomerno napravo.
Interne hidrante vzdržuje uporabnik vode oziroma lastnik interne inštalacije na lastne stroške.
V. VAROVANJE JAVNEGA VODOVODA IN VODNIH VIROV
19. člen
Varovalna območja vodnih virov in varovalni ukrepi znotraj teh območij se na osnovi strokovnih podlag regulirajo z
Odlokom o zaščiti vodnih virov na območju občine.
20. člen
Splošni pogoji glede gradnje in odmikov od vodovodnih objektov, naprav in cevovodov se določijo s tehničnim
pravilnikom.
Izvajalec javne službe s soglasjem predpiše pogoje,
pod katerimi je dovoljeno graditi ob vodovodu.
Stroške za morebitne poškodbe vodovoda, ki jih povzroči izvajalec del po svoji krivdi, nosi izvajalec sam. Ti
stroški zajemajo neposredne stroške za odpravo napak,
izgubljeno vodo, stroške za zvišano električno konico zaradi
dodatnega črpanja in vse ostale intervencijske stroške.
21. člen
Na vodovodu se ne sme graditi ali postavljati objektov
in nasipati ali odvzemati materiala, ki bi lahko povzročal
poškodbe vodovoda ali oviral njegovo redno delovanje in
vzdrževanje.
Sprememba nivelete terena nad vodovodom je možna
le s pismenim soglasjem, ki ga na prošnjo investitorja izda
izvajalec javne službe.
Kdor gradi objekte, opravlja vzdrževalna, rekonstrukcijska ali druga dela ob vodovodnem omrežju, mora pri opravljanju teh del poskrbeti, da ostanejo kape cestnih ventilov,
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vodovodnih jaškov in hidrantov stalno vidne, to je v višini
okolice in dostopne. Pri trajni spremembi okolice kap ali
nivelete terena mora investitor prilagoditi tudi elemente vodovodnega omrežja, sicer to stori izvajalec javne službe na
njegove stroške.
Lastniki zemljišč, preko katerih poteka vodovod, morajo izvajalcu javne službe dovoliti neoviran dostop do vodovoda za potrebe vzdrževanja in interventnih ukrepov.
VI. PLAČEVANJE PORABE VODE
22. člen
Količina porabljene vode iz vodovoda se ugotavlja z
odčitkom stanja vodomerne naprave in se meri v kubičnih
metrih (m3).
Pooblaščeni delavci, ki odčitavajo stanje števca na vodomernih napravah, se morajo na zahtevo uporabnikov izkazati s pooblastilom.
Za pokrivanje stroškov menjave in kontrole vodomerov
se obračunava števnina. Način obračunavanja je opredeljen
v tarifnem pravilniku.
Uporabnik ima poleg rednih kontrol (15. člen tega
odloka) pravico zahtevati izredno kontrolo vodomerne naprave, če meni, da meritev ni točna. Če se ugotovi, da je
točnost vodomerne naprave izven dopustnih toleranc, nosi
stroške preizkusa izvajalec javne službe, sicer pa uporabnik.
23. člen
Z velikimi porabniki vode lahko izvajalec javne službe
sklene posebno pogodbo o dobavi vode.
Če se vodomerna naprava pokvari, se količina porabljene vode ugotovi na podlagi povprečne porabe v zadnjih
treh obračunskih obdobjih pred okvaro vodomera oziroma
po zadnjih znanih podatkih.
Količina porabljene vode pri uporabniku, ki še nima
vgrajene vodomerne naprave ali pri nedovoljenem odjemu
brez vodomerne naprave, se določi na osnovi podatkov
povprečne porabe drugih primerljivih uporabnikov.
Pri nedovoljenem odjemu vode se uporabniku zaračuna porabljena voda za celotno obdobje obstoja nedovoljenega priključka oziroma najmanj za obdobje enega leta.
24. člen
Izvajalec javne službe opravi odčitavanje vodomernih
naprav, ki jih prevzame v upravljanje in vzdrževanje, ter ugotavlja porabo vode v časovnem obdobju, ki ne more biti
daljše kot dvanajst mesecev, ob zamenjavi vodomerne naprave ter ob spremembi cene. Izvajalec javne službe izstavlja račune za porabljeno vodo na podlagi odčitavanja vodomerov ali z akontacijo in kasnejšim poračunom.
Uporabnik, ki stalno ne prebiva v objektu, mora določiti
pooblaščenca, ki ga bo zastopal, da omogoči dostop do
vodomerne naprave, da zanj prejema in plačuje račune za
porabljeno vodo.
V primeru, da vodomerne naprave zaradi nedostopnosti izvajalec javne službe ni mogel odčitati, je uporabnik
dolžan sporočiti stanje vodomerne naprave v roku 8 dni po
prejemu obvestila.
25. člen
V objektih z več uporabniki, v katerih ni možna vgradnja
merilnih naprav za posameznega uporabnika, izvajalec javne
službe odčita in izda račun le za glavni vodomer.
Lastniki posameznega objekta so na podlagi stanovanjskega zakona dolžni skleniti pogodbo z upravnikom, ki za
njih sprejema in plačuje račune za porabljeno vodo.
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Izvajalec javne službe lahko izdaja račune za posameznega uporabnika v objektih, kjer je več uporabnikov, če se
vsi uporabniki strinjajo z načinom delitve porabe pitne vode,
kar potrdijo s podpisi v ustreznem dokumentu. V tem dokumentu se morajo uporabniki zavezati, da bodo sporočali vse
podatke, ki vplivajo na obračun porabe vode.
Vodomerne naprave v interni inštalaciji služijo uporabniku za njegovo lastno kontrolo in jih izvajalec javne službe
ne odčituje in ne vzdržuje.
26. člen
Tarife oziroma cene za porabljeno vodo določa pristojni občinski organ na predlog izvajalca javne službe skladno z
veljavnimi predpisi, kalkulativnimi osnovami in sprejeto poslovno politiko.
27. člen
Vode, ki je bila porabljena za požarnovarstvene namene oziroma za odpravo elementarnih in drugih katastrofalnih
posledic, ni potrebno plačati, če je bila poraba v roku,
določenem s tem odlokom, prijavljena izvajalcu javne službe
in jo je le-ta označil za upravičeno.
O načinu pokrivanja nastalih stroškov se izvajalec javne
službe dogovori z Mestno občino Novo mesto.
VII. OSKRBOVANJE Z VODO
28. člen
Izvajalec javne službe je dolžan zagotavljati vsem uporabnikom vodo, ki mora ustrezati določilom pravilnika o
zdravstveni ustreznosti pitne vode.
Kadar voda ni ustrezna, je izvajalec javne službe dolžan
o tem obvestiti uporabnike. V obvestilu mora biti naveden
predviden čas in vzrok neustreznosti, možen način uporabe
in način začasne oskrbe z vodo.
29. člen
Kadar zaradi izrednih okoliščin uporabnikom ni možno
zagotoviti enakomerno in normalno oskrbo z vodo, mora
izvajalec javne službe ukreniti vse, da se zagotovi čimprejšnjo normalno oskrbo.
30. člen
Ob omejitvah je izvajalec javne službe dolžan ukrepati v
skladu s sprejetimi načrti ukrepov ob izrednih razmerah.
Uporabniki so v takih primerih vodo dolžni uporabljati le za
osnovne življenjske potrebe ter za požarno varnost.
31. člen
Uporabniki vode iz drugih virov oskrbe so dolžni uporabljati vodni vir na krajevno uveljavljen način in pri odvzemu
oziroma porabi vode ravnati tako, da ne bo prizadeto stanje
vodnega vira. Ob nastopu izrednih razmer ali omejitvah so
dolžni po potrebi dati svoje kapacitete na razpolago za koriščenje prednostne preskrbe za osnovne življenjske potrebe
občanov in za požarno varnost.
32. člen
Izvajalec javne službe ima pravico in dolžnost prekiniti
dobavo vode uporabnikom na njihove stroške v naslednjih
primerih:
1. če uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik
pisno odpove ali zahteva zaporo vode,
2. če se uporabnik ni ravnal v skladu z ukrepi ob
izrednih razmerah,

Št.

115 / 14. 12. 2000 / Stran 11829

3. če stanje interne instalacije ali vodomernega jaška
ogroža kvaliteto vode v vodovodu ali je prostor z vodomerno
napravo nedostopen, neustrezno zaščiten ali tako zanemarjen, da to ovira odčitavanje, uporabnik pa v roku, ki ga je
določil izvajalec javne službe, te pomanjkljivosti ne odpravi,
4. če uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe
dovoli priključitev drugega uporabnika na interno instalacijo
ali če poveča odjem vode brez soglasja izvajalca javne službe ali če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik v roku, ki ga je določil izvajalec javne službe, tega ne
odpravi,
5. če uporabnik ne omogoči izvajalcu javne službe
odčitavanje ali zamenjavo vodomerne naprave, pregled priključka ali če na kakršenkoli način ovira redno vzdrževanje
in popravilo vodovoda,
6. če pri urejanju okolice ni upošteval določil tega
odloka in tehničnega pravilnika,
7. če uporabnik odjema vodo na nedovoljen način
oziroma odstrani plombo na spojnici vodomera,
8. če uporabniki v večstanovanjskem objektu ne uredijo medsebojnih razmerij, kot to določa 25. člen tega odloka
in zaradi tega ne plačujejo porabljene vode,
9. če uporabnik ne poravna računa ali položnice za
porabljeno vodo v 8 dneh po opozorilu, da mu bo zaradi
dolga prekinjena dobava vode.
Dobava vode je prekinjena, dokler ni odpravljen vzrok
prekinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati
stroške izterjave, prekinitve in ponovne priključitve, ki jih
določi izvajalec javne službe.
VIII. IZVAJALEC JAVNE SLUŽBE
33. člen
Izvajalec javne službe je dolžan:
– upravljati z javnimi vodovodi in skrbeti za varovanje
vodovodov in jih vzdrževati,
– vsem uporabnikom zagotavljati zdravstveno ustrezno
vodo v skladu s pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne
vode,
– spremljati in analizirati stanje oskrbe uporabnikov in
virov oskrbe z vodo, pripravljati programe, načrte, predloge
in izvajati ukrepe za tehnične in sanitarne izboljšave vodnih
virov kakor tudi oskrbe z vodo v celoti,
– ugotavljati stanje vodnih virov, ki jih koristi ter spodbujati in izvajati ukrepe za zavarovanje vodnih virov pred
onesnaževanjem,
– pripraviti program ukrepov oskrbe z vodo iz vodovodov ob izrednih razmerah in skrbeti za njihovo izvajanje,
– pripraviti sanacijski program za sanacijo oporečnih
vodnih virov,
– skrbeti za razširitev vodovoda na območja, kjer še ni
oskrbe z vodo iz javnih vodovodov skladno z interesi KS in
občanov,
– voditi in dopolnjevati kataster vodovodnega omrežja,
– skladno s predpisi obnavljati in kontrolirati vodomerne naprave.
IX. NADZOR
34. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja občinska inšpekcijska služba.
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X. KAZENSKE DOLOČBE

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje izvajalec
javne službe, če:
1. ravna v nasprotju z 10. členom odloka,
2. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena
odloka,
3. ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom
28. člena odloka,
4. ravna v nasprotju z 29. členom odloka,
5. ravna v nasprotju z 30. členom odloka,
6. ravna v nasprotju z 32. členom odloka,
7. ravna v nasprotju s 33. členom odloka.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se z denarno kaznijo 60.000 SIT kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca javne službe.

37. člen
Določbe tega odloka smiselno veljajo tudi za druge
izvajalce javne službe. Prenos vodovodov iz druge točke 2.
člena tega odloka v upravljanje izvajalcu javne službe se
opravi v obdobju petih let.

36. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se za prekršek kaznuje
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena odloka,
2. ravna v nasprotju z 8. členom odloka,
3. ravna v nasprotju z 11., 12., 13. in 14. členom
odloka,
4. ravna v nasprotju s prvim, tretjim in četrtim odstavkom 17. člena odloka,
5. ravna v nasprotju z 20. členom odloka,
6. ravna v nasprotju z 21. členom odloka,
7. ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom
24. člena odloka,
8. ravna v nasprotju s 30. in 32. členom odloka.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz 1. odstavka tega člena tudi odgovorno osebo pravne
osebe.
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se za prekršek kaznuje
pravna oseba, če:
1. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena odloka,
2. ravna v nasprotju z 8. členom odloka,
3. ravna v nasprotju z 11., 12., 13. in 14. členom
odloka,
4. ravna v nasprotju s prvim, tretjim, in četrtim odstavkom 17. člena odloka,
5. ravna v nasprotju z 20. členom odloka,
6. ravna v nasprotju z 21. členom odloka,
7. ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom
24. člena odloka,
8. ravna v nasprotju s 30. in 32. členom odloka.
Z denarno kaznijo 40.000 SIT se za prekršek kaznuje
posameznik, če:
1. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena odloka,
2. ravna v nasprotju z 8. členom odloka,
3. ravna v nasprotju z 11., 12., 13. in 14. členom
odloka,
4. ravna v nasprotju s prvim, tretjim in četrtim odstavkom 17. člena odloka,
5. ravna v nasprotju z 20. členom odloka,
6. ravna v nasprotju z 21. členom odloka,
7. ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom
24. člena odloka,
8. ravna v nasprotju s 30. in 32. členom odloka.

38. člen
Podatke o uporabnikih je dolžna zagotavljati občina in
jih posredovati izvajalcu javne službe.
V primeru, da se pri določenem uporabniku pojavi kršitev predpisov ali neplačevanje storitev, povezanih z uporabo
javnega vodovoda, občina zadrži izdajo dokumentov do odprave kršitve predpisov oziroma do plačila storitev.
39. člen
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu in tarifni pravilnik
sprejme občinski svet Mestne občine Novo mesto.
40. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o javnem vodovodu in oskrbi naselij z vodo v občini Novo mesto
(Skupščinski Dolenjski list, št. 13/87 in 17/87).
Št. 015-05-16/2000-1200
Novo mesto, dne 23. novembra 2000.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
Marjan Somrak l. r.

4842.

Tehnični pravilnik o javnem vodovodu

Na podlagi 6. in 39. člena Odloka o oskrbi s pitno
vodo v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št.
115/00) in 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 21. seji dne 23. 11. 2000 sprejel

TEHNIČNI PRAVILNIK
o javnem vodovodu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja tehnična izvedba in uporaba
javnih vodovodov v Mestni občini Novo mesto (v nadaljnjem
besedilu: vodovod).
2. člen
Pravilnik je obvezen za vse udeležence pri projektiranju, gradnji, komunalnem opremljanju in upravnem postopku za izvajalca javne službe in uporabnike vodovodov.
3. člen
Vodovod je sklop medsebojno funkcionalno povezanih
naprav, objektov in cevovodov, ki služijo za oskrbo prebivalstva s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: voda).
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4. člen
Naprave in objekti vodovoda so:
– zajetja,
– vodnjaki (vrtine),
– črpališča,
– čistilne naprave,
– cevovodi,
– prečrpališča,
– vodohrani (zbiralniki pitne vode),
– objekti in naprave za zniževanje tlaka,
– vodovodno omrežje,
– omrežje za gašenje požara – hidrantna mreža,
– drugi manjši objekti, ki služijo za pravilno in nemoteno obratovanje cevovodov in jih glede na njihovo funkcijo
štejemo kot njihov sestavni del.

– priključek = spojni vod od vodovodnega omrežja do
vodomera
– jašek = betonski objekt na cevovodu (običajno služi
za namestitev zasunov in zračnikov)
– vodomerni jašek = jašek, v katerem je nameščen
vodomer
– vodomer = naprava za merjenje porabljene vode
– zasun = zaporni element na cevovodu
– hidrant = element v vodovodni mreži, ki služi za odvzem vode iz vodovodne mreže pri gašenju požara (razlikujemo podzemne in nadzemne hidrante)
– uporabnik = odjemalec vode iz vodovoda.

5. člen
Lokalni vodovod je samostojni vodovod s samostojnim
vodnim virom, ki ni v upravljanju izvajalca javne službe.

8. člen
Pri načrtovanju vodovoda se morajo upoštevati poleg
drugih predpisov, ki urejajo tovrstno gradnjo, še določila
tega pravilnika ter soglasja in smernice, ki jih opredeli izvajalec javne službe.

6. člen
Vodovod za tehnološko vodo ali tehnološki vodovod je
sklop medsebojno funkcionalno povezanih naprav, objektov
in cevovodov, ki služijo izključno za dobavo, pripravo in
oskrbo s tehnološko vodo. Vodovod za tehnološko vodo ne
sme biti fizično povezan z javnim vodovodom.
II. DEFINICIJE POJMOV
7. člen
V tem pravilniku imajo uporabljeni izrazi in pojmi naslednji pomen:
– zajetje = objekt za zajemanje vode
– vodnjak = objekt za zajemanje vode
– črpališče = objekt, v katerem so nameščene črpalke
za črpanje vode
– prečrpališče = isto kot črpališče s funkcijo prečrpavanja vode v višje ležeči vodohran
– čistilna naprava = objekt za čiščenje in razkuževanje
vode
– vodohran ali vodni zbiralnik = objekt za hranjenje
vode
– raztežilnik ali razbremenilnik = objekt za znižanje tlaka vode v cevovodu
– reducirna postaja = objekt, v katerem je nameščen
reducirni ventil in služi za znižanje tlaka
– cevovod = objekt za transport vode
– vodovodno omrežje = sistem cevovodov, ki ga delimo na magistralno, primarno ter sekundarno omrežje
– magistralno omrežje in naprave:
– cevovodi in objekti, ki oskrbujejo z vodo več občin ali
regij
– tranzitni cevovodi in objekti od zajetja do primarnega
omrežja
– primarno omrežje in naprave:
– cevovodi in objekti, med magistralnim in sekundarnim omrežjem oziroma cevovodi in objekti od zajetja do
sekundarnega omrežja
– cevovodi in objekti za večje naselje, med več naselji
ter med večjimi stanovanjskimi ali drugimi območji
– sekundarno omrežje in naprave, ki služijo za neposredno priključevanje uporabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju ali za požarnovarstveno funkcijo
– zračnik = element za odzračevanje cevovoda
– blatnik = element za praznjenje in čiščenje cevovoda

III. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA VODOVODA

a) Dimenzije cevovodov in vrste cevi
9. člen
Pri gradnji vodovoda se smejo uporabljati cevi iz naslednjih materialov:
1. litoželezne cevi iz nodularne litine (duktil),
2. cevi iz polietilena visoke gostote – PE HD,
3. cevi iz trdega polivinilklorida – PVC,
4. jeklene cevi.
Vse vrste cevi morajo po kvaliteti odgovarjati veljavnim
standardom.
10. člen
Cevi PE HD uporabljamo samo v naslednjih primerih:
– za izvedbo priključkov in sekundarno omrežje,
– na terenih z nestabilno nosilnostjo tal,
– za vgradnjo v zaščitno cev,
– v drugih primerih, kjer iz tehničnih razlogov ni možna
uporaba cevi iz drugih materialov.
Največji dovoljen premer PE-HD cevi je 90 mm.
11. člen
Jeklene cevi se uporabljajo za gradnjo cevovodov samo tam, kjer zaradi zahtevnosti gradnje ni možna uporaba
drugih cevi.
12. člen
Jeklene cevi morajo biti pred vgradnjo antikorozijsko
zaščitene. Antikorozijska zaščita jeklenih cevi mora biti izvedena z bitumenskim ali drugim ustreznim premazom in povita z zaščitnim trakom na svetlo očiščeno in minizirano podlago. Cev mora biti čiščena s peskanjem ali drugimi mehanskimi pripomočki. Čiščenje cevi s kemijskimi sredstvi ni
dopustno.
Na mestih, kjer se pojavljajo blodeči tokovi, mora biti
jekleni cevovod tudi katodno zaščiten.
b) Globine
13. člen
Za polaganje cevovoda mora biti globina jarka taka, da
bo nad temenom cevi najmanj 1 m zasipa. Maksimalna
globina cevovoda ne sme presegati 2,5 m od temena cevi,
vendar samo v izjemnih primerih.
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14. člen
Širina dna jarka za polaganje cevovoda mora znašati
najmanj 50 cm oziroma DN + 40 cm.
15. člen
Dno jarka za polaganje cevovodov mora biti skopano
po dani niveleti s točnostjo ± 3 cm.
V jarku, izkopanem v terenu IV. in V. kategorije, je treba
za polaganje cevovoda obvezno pripraviti posteljico iz sipkega materiala v minimalni debelini 10 cm.
Plastične cevi (PE-HD in PVC cevi) se smejo polagati
samo na posteljico iz peska granulacije 0–8 mm.
16. člen
Zasip cevovoda v višini prvih 30 cm nad temenom cevi
se sme opraviti izključno s sipkim materialom, plastične cevi
pa s peskom granulacije 0-8 mm.
17. člen
Kadar se ob cevovodu za lastne potrebe polaga električni kabel, mora biti ta položen na posteljico v desnem kotu
jarka, gledano v smeri toka vode. Kabel mora biti položen na
posteljico in v osnovnem zasipu zasut enako kot plastične
cevi.
c) Odmiki
18. člen
Cevovod mora biti projektiran in položen tako, da je na
vsakem mestu možen dostop z ustrezno mehanizacijo za
potrebe vzdrževanja.
19. člen
Odmik objektov od cevovoda mora znašati najmanj:
– čisti objekti in oporni zidovi 3 m,
– greznice, drugi nečisti objekti in deponije z odpadnim in škodljivim materialom 5 m,
– posamezna drevesa (drevored) 2 m,
– drogovi (električni in PTT) 1 m.
20. člen
Komunalni vodi morajo biti po horizontali od cevovoda
odmaknjeni minimalno:
– kanalizacija (fekalna ali mešana), ki poteka na manjši
globini ali enaki kot cevovod, 3 m,
– meteorna kanalizacija, ki poteka na manjši ali enaki
globini kot cevovod, 0,5 m,
– plinovod 0,5 m,
– energetski kabli, telekomunikacijski kabli in kabli javne razsvetljave, ki potekajo na manjši ali enaki globini kot
vodovod, 1 m, oziroma 0,5 m, če so položeni v kineti ali
ustrezno zaščiteni,
– toplovod v kineti, ki poteka na manjši ali enaki globini
kot cevovod, 0,5 m,
– vsi komunalni vodi, ki potekajo v večji globini kot
cevovod, morajo biti odmaknjeni minimalno 0,5 m.
21. člen
Če zaradi terenskih razmer ni možno zagotoviti minimalnih odmikov iz predhodnih členov, mora izdelovalec projekta v skladu z razvojno službo izvajalca javne službe določiti način izvedbe in vzdrževanja.
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d) Križanja
22. člen
Za vsako križanje cevovoda s komunalnimi vodi, prometnicami in vodotoki je potrebno pridobiti soglasje izvajalca javne službe obstoječega komunalnega voda.
23. člen
Pri križanju cevovoda z železnico mora cevovod potekati v zaščitni cevi ne glede na material, iz katerega je
cevovod.
24. člen
Pri križanju cevovoda s prometnico mora biti ta del
cevovoda zgrajen iz jeklenih ali litoželeznih cevi iz nodularne
litine.
25. člen
Minimalni vertikalni odmiki pri križanju cevovoda s komunalnimi inštalacijami morajo biti:
1. če poteka cevovod nad:
– kanalizacijo 0,3 m
– toplovodno kineto 0,4 m
– plinovodom 0,4 m
– energetskim in telekomunikacijskim kablom in
– kablom javne razsvetljave 0,3 m
2. če poteka cevovod pod
– kanalizacijo (izjemoma) 0,6 m
– toplovodno kineto 0,6 m
– plinovod 0,6 m
– energetskim in telekomunikacijskim kablom in kablom javne razsvetljave 0,3 m.
Minimalni odmik se šteje najkrajša razdalja med obodoma cevi kanalizacije in cevovoda oziroma stene kinete in
cevovoda oziroma točke na obodu (zaščiti) kabla do oboda
cevovoda.
Kot križanja ne sme biti manjši od 45°.
26. člen
Cevovod ne sme potekati pod fekalno kanalizacijo. Če
to ni možno, mora biti križanje s fekalno kanalizacijo v projektu posebej obdelano in v soglasju z izvajalcem javne
službe.
e) Vgradnja merilnoregulacijske opreme, armatur,
fazonov in spojnih elementov
27. člen
V vodnjake, črpališča, rezervoarje in pomembna hidravlična vozlišča mora biti vgrajena ustrezna merilnoregulacijska oprema.
Vrsto in tip ter mesto vgradnje določi projektant v soglasju z izvajalcem javne službe.
28. člen
V vodovodno mrežo se smejo vgrajevati samo taki fazonski kosi in armature, ki odgovarjajo veljavnim standardom.
Če je zaradi dejanskih razmer na terenu nujna vgradnja
nestandardnega fazonskega kosa, se ta izdela iz jeklene
cevi, ki mora odgovarjati min. tlaku 16 bar. Fazonski kos
mora biti antikorozijsko zaščiten.
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29. člen
Vijaki, vrata, ograje, stopnice in drugi ključavničarski
izdelki, ki se vgrajujejo v vodovodne objekte, morajo biti
zaščiteni proti koroziji z vročim cinkanjem ali izdelani iz nerjavečih materialov.
30. člen
Zasuni morajo biti obvezno vgrajeni na vsakem odcepu iz primarnega ali sekundarnega cevovoda pred zaščito
in za zaščito pod železnico, na priključku za hidrant na
primarnem cevovodu, pred zračnikom, blatnikom in na
vsakih 500–800 m v primarnem cevovodu.
31. člen
Zasuni se smejo v omrežje vgrajevati tako, da so na eni
strani spojeni z gibljivim spojem.
Gibljivi spoj mora biti načeloma za zasunom, gledano v
smeri toka vode. Pri vgradnji zasuna je treba upoštevati težo
zasuna in nosilnost cevi.
32. člen
Litoželezne cestne kape se morajo obvezno podbetonirati. Betonske plošče pod cestno kapo morajo biti take
velikosti, da glede na nosilnost terena prenaša obtežbo
kape brez pogrezanja.
f) Jaški
33. člen
V omrežje vgrajujemo betonske jaške za vgradnjo armatur in merilnoregulacijske opreme. Minimalna velikost jaškov mora biti:
– po višini 170 cm,
– po dolžini = vsota dolžine vseh vgrajenih elementov +
40 cm, vendar najmanj 120 cm na cevovodih do ∅ 150 mm,
150 cm na cevovodih do ∅ 250 mm in 180 cm na cevovodih do ∅ 600 mm,
– po širini = vsota dolžin vseh vgrajenih elementov na
odcepu + 1/2 najširšega vgrajenega el. v osi cevovoda +
80 cm, vendar najmanj 120 cm na cevovodih do ∅ 150
mm, 150 cm na cevovodih do ∅ 250 mm in 180 cm na
cevovodih do ∅ 600 mm,
– nad ploščo jaška mora biti minimalno 30 cm zasipa,
– dno jaška mora biti iz gramoznih krogel ∅ 10–50 mm
v debelini plasti minimalno 20 cm,
– velikost vstopne odprtine mora biti min. dim. 60 x
60 cm; locirana mora biti v kotu jaška; vstopna odprtina se
mora zapirati s standardnim litoželeznim pokrovom; teža
pokrova mora odgovarjati prometni obremenitvi,
– jašek, v katerem so vgrajeni fazonski elementi težji
kot 150 kg, mora imeti tudi montažno odprtino minimalne
velikosti 80 x 80 cm neposredno nad elementom,
– montažna odprtina se mora zapirati z litoželeznim
pokrovom; teža pokrova mora odgovarjati prometni obremenitvi; kjer tipizirana velikost montažne odprtine ne zadošča,
se izjemoma izvede plošča jaška iz armirano betonskih lamel, ki jih je možno odstraniti,
– vstop v jašek mora biti opremljen z lestvijo; nosilna
drogova lestev morata biti iz cevi ∅ 40 mm, nastopne prečke ∅ 18 mm v razmaku 300 mm; lestev mora biti pritrjena
na steno jaška.
34. člen
Jaški v terenih s talno vodo morajo biti vodotesni. Vrh
vstopne (montažne) odprtine mora biti obvezno nad visokim
nivojem poplavne vode. V dnu jaška morajo imeti poglobitev
za črpanje vode.
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35. člen
Vodomerni jaški so obdelani v poglavju IV/c.
g) Hidranti
36. člen
Hidrante vgrajujemo v vodovodno omrežje v naselju na
razdaljo 80–150 m. Minimalni premer cevovoda, na katerega se priključuje hidrante, je ∅ 100 mm. Pri projektiranju
gradnje hidrantnega omrežja je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje
požarov.
37. člen
Hidranti so podzemni in nadzemni. Nadzemne hidrante
vgrajujemo povsod, kjer ne ovirajo prometa in funkcionalnosti zemljišča.
38. člen
Hidrant, vgrajen na primarni vodovodni mreži, mora
imeti na priključku zasun.
39. člen
Hidrant se sme zasipati le z gramoznim materialom. Vrh
glave podzemnega hidranta mora biti 10–20 cm pod niveleto terena.
40. člen
Hidrantne kape pri podzemnih hidrantih morajo biti
podbetonirane. Velikost betonske plošče pod hidrantno kapo mora biti tako velika, da glede na nosilnost terena prenaša obtežbo kape brez pogrezanja. Podbetoniran mora biti
tudi N kos, na katerega je montiran hidrant.
h) Preizkušanje cevovoda
41. člen
Tlačni preizkus je časovno in tehnološko točno določen postopek, s katerim se preverja vodotesnost in kakovost zgrajenega cevovoda.
Tlačni preizkus se mora opraviti na vsakem novozgrajenem cevovodu. O uspešno opravljenem tlačnem preizkusu
se napiše zapisnik, ki ga morata podpisati nadzorni organ in
vodja gradbišča.
Zapisnik je sestavni del investicijsko-tehnične dokumentacije.
42. člen
Tlačni preizkus vseh vrst cevi se izvaja točno po navodilih proizvajalca. Tlačni preizkus cevovoda iz jeklenih cevi se
izvede na dvakratni delovni tlak, vendar ne manj kot 15 bar.
Tlačni preizkus mora trajati min. 2 uri oziroma 60 min/100 m
cevovoda.
43. člen
Klorni šok je preizkus, s katerim se ugotovi, ali je vodovod sposoben prenašati zdravo pitno vodo. Preizkus izvede
zavod za zdravstveno varstvo in o preizkusu izda ustrezen
dokument. Klorni šok se mora opraviti na vsakem novozgrajenem vodovodu.
i) Označevanje vodovodnih naprav
44. člen
Zasuni in hidranti morajo biti obvezno označeni z označevalnimi tablicami. Oblika in velikost označevalne tablice je
predpisana s SIST 1005 za zasune in SIST 1007 za hidrante.
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45. člen
Označevalne tablice so pritrjene na vidnem mestu najbližjega objekta. Če v bližini ni objekta, se tablica postavi na
zato posebej postavljen drog.
46. člen
Trasa cevovoda se označuje z opozorilnim trakom, ki
se polaga na osnovni zasip (30 cm nad temenom cevi). Nad
cevovodi iz plastičnih cevi mora biti položen označevalni trak
s kovinskim vložkom.
IV. VODOVODNI PRIKLJUČKI
a) Postopek za priključitev nepremičnine
na javno vodovodno omrežje
47. člen
Za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje
mora naročnik z izvajalcem javne službe skleniti pogodbo o
priključitvi.
K pogodbi mora priložiti:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu, ki velja za (LD)
poslovno dokumentacijo,
– kopijo gradbenega dovoljenja,
– projekt vodovodnega priključka, interne inštalacije
oziroma tehnološki projekt za proizvodne in druge objekte,
kjer se bo voda rabila v tehnološke namene,
– soglasje krajevne skupnosti, če je le-ta sofinancirala
gradnjo vodovoda.
48. člen
Izvajalec javne službe ni dolžan skleniti pogodbe o
priključitvi, če naročniku ne more zagotoviti zadostnih količin vode in izpolniti dobavno tehničnih pogojev ali če bi bila
s tem motena oskrba ostalim potrošnikom.
49. člen
Na osnovi sklenjene pogodbe o priključitvi izvajalec
javne službe naročniku – bodočemu uporabniku vode opravi:
– odkaz trase priključka in merilnega mesta,
– skladno z dogovorom med naročnikom izdela ponudbeni predračun in pogodbo za izvedbo priključka.
50. člen
Izvajalec javne službe izvede priključek, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz pogodbe o priključitvi.
51. člen
Spremembo lokacije merilnega mesta, trase priključka
ali dobavnih količin lahko uporabnik zahteva po enakem
postopku kot nov priključek, pri čemer izvajalec javne službe za vsak primer posebej presodi, če je potrebno predložiti ustrezno dokumentacijo v celoti ali samo deloma.
52. člen
Priključek se ukine na osnovi pismenega naročila lastnika priključka. Stroške ukinitve poravna naročnik.
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Število izlivnih mest
– 5–20
– 20–30

Vrsta in minimalna
dimenzija priključka
PE LD ∅ 25/10
PE LD ∅ 32/10

– če se predvideva ob upoštevanju vseh podatkov iz
projekta interne instalacije oziroma tehnološkega projekta
večjo konično porabo kot 2 l/sek., se dimenzionira priključek s hidravličnim izračunom.
54. člen
Za gradnjo vodovodnih priključkov se smiselno uporabljajo določbe v poglavju PROJEKTIRANJE IN GRADNJA
VODOVODA
c) Lokacija in izvedba merilnega mesta
55. člen
Merilno mesto je praviloma v jašku izven objekta čim
bližje javnemu vodovodu. V izjemnih primerih, pa je lahko
jašek v objektu, o čemer presodi izvajalec javne službe.
56. člen
Če je vodomerno mesto v objektu uporabnika, mora
biti cev vodovodnega priključka zaščitena s PE LD ali PE HD
cevjo v celotni dolžini od vstopa v objekt do vodomera.
V zaščitni cevi mora biti tudi cev priključka, ki vstopa
skozi steno vodomernega jaška izven objekta.
57. člen
Vodomerne jaške izven objekta ne gradimo v terenih s
talno vodo. Če se tej zahtevi ne da izogniti, mora biti jašek
vodotesen s poglobitvijo na dnu za črpanje vode.
Talni jaški izven objekta so tipski. Dimenzije jaškov so
razvidne iz grafične priloge št. 1, ki je sestavni del tega
pravilnika.
d) Način vgradnje vodomerov
58. člen
Načini vgradnje vodomerov so razvidni iz grafičnih prilog št. 1, 2 in 3, ki so sestavni del tehničnega pravilnika.
59. člen
Mimovod se izvede takrat, kadar je poraba vode majhna, priključek pa mora zagotavljati požarno vodo.
Mimovod se izvede na merilnem mestu tako, da se
vzporedno z vgrajenim vodomerom vgradi mimovod z zapornim elementom, ki je stalno zaprt in plombiran. Mimovod se
lahko odpre le v primeru požara. Odpiranje mimovoda mora
uporabnik v 24 urah javiti izvajalcu javne službe.
e) Tipi in dimenzije vodomerov

b) Dimenzije priključkov in izvedba

60. člen
Vrsto in tip vodomerne naprave, ki se uporabljajo za
merjenje porabljene vode, določa izvajalec javne službe.

53. člen
Dimenzijo priključka določi izvajalec javne službe:
– po številu izlivnih mest v priključenem objektu za
gospodinjstvo:

61. člen
Dimenzijo vodomera določi izvajalec javne službe na
osnovi podatkov o porabi vode oziroma številu izlivnih mest
bodoči uporabnik po naslednjih kriterijih:
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Št. izlivnih mest:
–5
– 5–20
– 20–30

Št.

Dimenzija vodomera:
20/3 m3
20/5 m3
25/7 m3

Če predvidevamo, ob upoštevanju faktorja istočasnosti, večjo porabo kot 2,0 l/sek., dimenzioniramo vodomer
na osnovi predvidenih maksimalnih pretokov v l/sek. in predvidene povprečne dnevne porabe v m3/dan.
Maksimalni pretok

2,8–5,5 l/sek
5,5–8,3 l/sek
10,8–14,2 l/sek
14,2–16,6 l/sek

Povpr. dnevni pretok

Dimenzija vodomera

40 m3/dan
90 m3/dan
150 m3/dan
210 m3/dan

40/20 m3
50–30 m3
80–50 m3
100–70 m3

62. člen
Izvajalec javne službe lahko na osnovi predvidene porabe vode, upoštevajoč pri tem dinamiko in konico odjema
pitne vode pri uporabniku ter hidravlične razmere v vodovodnem omrežju, določi za vgradnjo tudi druge dimenzije vodomerov.
V. TEHNIČNO-DOBAVNI POGOJI
63. člen
Priključitev uporabnika na vodovod je možna ob naslednjih pogojih:
– da je kota tlačne črte pri Q max v vodovodnem omrežju najmanj 10 m nad koto najvišjega izliva v objektu,
– da bodoči uporabnik s predvidenim odvzemom vode
ne bo presegal pretočnih zmogljivosti sekundarnega omrežja in povzročal motenj v oskrbi ostalih potrošnikov.
64. člen
Začasni priključek na javni vodovod je možen:
1. za gradbišče (gradbiščni priključek),
2. za bodoče uporabnike na kompleksih, ki niso pokriti
s sekundarno mrežo minimalnega premera 80 mm ob pogoju:
– da z izgradnjo začasnega priključka ne bo motena
oskrba z vodo,
– da je s srednjeročnim programom predvidena izgradnja sekundarne vodovodne mreže na kompleksu, kjer je
objekt uporabnika,
– da uporabnik pred izvedbo priključka podpiše pogodbo z izvajalcem javne službe, kjer bodo natančno opredeljene obveznosti uporabnika do sofinanciranja sekundarne mreže na kompleksu in rok o začasni uporabi priključka.
Odločitev o možnosti izvedbe začasnega priključka izda razvojna služba izvajalca javne službe, pri čemer za vsak
primer posebej presodi, kakšno dokumentacijo mora bodoči uporabnik predložiti.
65. člen
Naprave za zvišanje in znižanje tlaka v objektih so del
interne instalacije in se lahko vgradijo le s posebnim soglasjem izvajalca javne službe.
Naprave za zvišanje tlaka se morajo priključiti preko
vmesnega rezervoarja, v katerega priteka voda preko vodomera in ventila s plovcem v primerih, ko iz omrežja ni možno
zagotavljati črpalne količine vode.
Vtok v rezervoar mora biti nad najvišjim nivojem vode v
rezervoarju.
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VI. NADZOR NAD GRADNJO VODOVODA
66. člen
Vse vodovodne naprave, ki jih gradi ali rekonstruira
katerikoli izvajalec in bodo po dokončanju prešle v upravljanje izvajalcu javne službe, nadzira med samo gradnjo strokovna služba izvajalca javne službe.
67. člen
Nadzor iz prejšnjega člena tega pravilnika obsega kontrolo izvajanja določil izdanih soglasij in tega pravilnika ter
kontrolo kakovosti izvedenih del in vgrajenega materiala.
VII. PREVZEM VODOVODOV V UPRAVLJANJE
68. člen
Investitor mora javni vodovod predati v last občini, na
območju katere je vodovod zgrajen. Način in pogoje predaje opredelita investitor in občina s pogodbo. Občina preda
predmetni vodovod v upravljanje izvajalcu javne službe. Ob
primopredaji mora investitor izročiti občini oziroma izvajalcu
javne službe naslednjo dokumentacijo:
– projekt z gradbenim dovoljenjem,
– izvršilni načrt, izdelan po določbah Pravilnika o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav in metodologiji katastra komunale,
– zapisnik o tlačnem preizkusu,
– izvršilni načrt,
– atest o izvedenem klornem šoku,
– podatke o investicijski vrednosti,
– uporabno dovoljenje.
Na osnovi zapisnika o prevzemu javnega vodovoda
vnese izvajalec javne službe vodovod v kataster komunalnih
naprav in v evidenco sredstev v upravljanju.
69. člen
Lokalni vodovod prevzame JP Komunala v upravljanje
le, če so izpolnjeni pogoji tega pravilnika in je vodovod
zgrajen oziroma saniran skladno z vsemi predpisi ter ima
vodni vir, ki ustreza pravilniku o zdravstveni ustreznosti pitne
vode, in urejene varstvene pasove.
VIII. KATASTER VODOVODNIH NAPRAV
70. člen
JP Komunala mora za objekte javnega vodovoda voditi
kataster komunalnih naprav.
Kataster komunalnih naprav se vodi skladno z določbami Pravilnika o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih
naprav in Zakona o katastru komunalnih naprav. Metodologija dela se mora prilagajati razvoju in zahtevam GIC Mestne
občine Novo mesto.
71. člen
Ne glede na določbe Pravilnika o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav pa JP KOMUNALA za operativne potrebe sektorja vodooskrbe vodi kataster v obsegu:
1. Pisni del
2. Grafični del v državnem koordinatnem sistemu
3. Skanogrami
4. Elaborati
Ad/1
Pisni del vsebuje popisne liste ali tabele po segmentih
(točka, sistem daljic ali ploskev)
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Ad/2 Grafični del vsebuje:
a) Podloge:
– digitalni katastrski načrt,
– digitalni ortofoto načrt,
– topografski načrt različnih meril (1:1000, 1:5000,
1:25 000…),
– druge podloge.
b) Segmente katastra komunalnih naprav:
– točkovni (hidranti, zasuni, zračniki…),
– linijski (cevovodi...),
– ploskovni (jaški, vodovarstvena območja…).
Ad/3 Skanogrami so digitalna oblika elaborata:
a) skanogrami fotografij (jaškov, cevovodov, križanj,
zanimivih detajlov…),
b) skanogrami topografij, skic, shem in shematskih
prikazov,
c) skanogrami, druga dokumentacija
Ad/4 Elaborati:
Elaborat je zbirka vseh listin, dokumentov, skic in zapisnikov, na osnovi katerih je bil nastavljen pisni in grafični del
katastra, zlasti terenskih skic, ki vsebujejo poleg podatkov,
ki so bili vneseni v evidenčni načrt, še naslednje:
– topografije zasunov, hidrantov in podobnih objektov
na cevovodu,
– oznake detajlnih listov, kjer je cevovod ter številke
zapisnikov s podatki meritev,
– montažne načrte cevovodov (zasuni, hidranti, zračniki, blatniki, odcepi, priključna mesta, križanja),
– dimenzije, ∅, materiale, leto izgradnje,
– druge podatke.
72. člen
Vzdrževanje katastra komunalnih naprav temelji na prijavah o spremembah na komunalnih vodih, ki jih mora posredovati sektor vodooskrbe katastru.
Prijava o spremembi komunalnega voda je pismeno
obvestilo, ki vsebuje podatke o kraju komunalnega objekta
in kratek opis spremembe na objektu.
73. člen
Po prejemu prijave o spremembi komunalnega voda
mora služba katastra takoj poskrbeti za eventualno potrebno
izmero na terenu in vnos spremembe v kataster.
74. člen
O spremembah na komunalnih vodih se vodi posebna
evidenca.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
75. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo
po postopku, določenim za njegov sprejem.
76. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Tehnični
pravilnik o javnem vodovodu (SDL, št. 6/88).
Št. 015-05-28/99-1200
Novo mesto, dne 23. novembra 2000.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
Marjan Somrak l. r.
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Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo iz
vodovodnega sistema v upravljanju Javnega
podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o., Novo
mesto

Na podlagi Uredb in navodil cen o načinu oblikovanja
cen komunalnih storitev, izdanih s strani Vlade Republike
Slovenije in 39. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni
Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 115/00) je Občinski
svet Mestne občine Novo mesto na 21. redni seji dne
23. 11. 2000 sprejel

TARIFNI PRAVILNIK
za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega
sistema v upravljanju Javnega podjetja
Komunala Novo mesto, d.o.o., Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem tarifnim pravilnikom (v nadaljevanju: pravilnik) se
določajo elementi obračuna in osnovne tarifne postavke za
obračun oskrbe z vodo iz sistemov, ki jih upravlja Javno
podjetje Komunala Novo mesto (v nadaljevanju: izvajalec
javne službe) porabnikom na območju Mestne občine Novo
mesto.
S pravilnikom se določajo tudi načela in kriteriji za
uporabo obračunskih elementov in tarifnih postavk tako, da
se uvaja varčevanje z vodo, racionalnejše izkoriščanje kapacitet naprav za oskrbo z vodo in zagotavlja ustrezen obseg
sredstev za obratovanje in vzdrževanje sistemov ter pravočasno obnovo in razvoj.
2. člen
Pravilnik velja za porabnike vode, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna
oskrbe z vodo morajo biti javno objavljene.
II. ELEMENTI OBRAČUNA IN TARIFNE POSTAVKE
OSKRBE Z VODO
4. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– prispevek (ob prvi priključitvi),
– števnina,
– porabljena količina vode.
5. člen
Števnina je znesek, ki se mesečno zaračunava za pokrivanje stroškov redne menjave vodomernih naprav v enem
menjalnem obdobju.
6. člen
Porabljena količina vode (m3) je na vodomeru registrirana količina v obračunskem obdobju.
Vodomer
DN (mm)
Nazivni pretok
Qn (m3/h)
– k – kombinirani vodomer

20
3,5

25
6

40
10

50
15

80
40

100
60

150
150

50-k
40

80-k 100-k 150k
60
90 200
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7. člen
Prispevek ob priključitvi je znesek, ki ga porabnik plača
ob priključitvi na vodovodni sistem in pokriva del stroškov za
obnovo in širitev vodovodnega omrežja.
8. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna
so:
– tarifni postavki za obračun prispevka v SIT,
– tarifna postavka za obračun števnine v SIT,
– tarifna postavka za obračun porabljene količine vode
v SIT/m3.
9. člen
Znesek števnine v obračunskem obdobju dobimo kot
zmnožek nazivnega pretoka vodomera in cene vode.
ŠTEVNINA = Qn (m3/h) × CENA VODE (SIT/m3) x
obračunsko obdobje (mesec)
10. člen
Znesek za porabljeno količino vode se ugotavlja na
osnovi odčitkov v priključek vgrajenega vodomera na začetku in ob koncu obračunskega obdobja.
11. člen
Obračunsko obdobje je časovni interval med dvema
odčitavanjema v priključek vgrajenega vodomera. Pri porabnikih – fizičnih osebah – je letno najmanj eno obračunsko
obdobje, pri porabnikih – pravne osebe – pa so najmanj
štiri. Izvajalec javne službe lahko obračunava porabo pitne
vode z akontacijami. Pri obračunu porabe pitne vode izvajalec javne službe uporablja zadnjo veljavno ceno, sprejeto v
skladu s 13. členom tega tarifnega pravilnika.
Če v obračunskih obdobjih ni mogoče odčitati vodomera iz upravičenega razloga ali okvare, se obračuna povprečna porabljena količina vode v preteklem obračunskem
obdobju oziroma na podlagi podatkov o povprečni porabi
drugih primerljivih uporabnikov.
12. člen
Prispevek za priključitev na javno vodovodno omrežje
se določi na osnovi povprečne možne porabe pitne in/ali
tehnološke vode v l/s in na osnovi posameznih izlivov iz
projektno-tehnične dokumentacije. Za izračun se uporabljajo naslednje formule:

Št.
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Q max = 0,25∗ IE
Qp = Q max∗0,347
P = Qp∗C * t
V formulah uporabljeni izrazi pomenijo:
Qmax – maksimalna poraba vode
IE – iztočna enota (Iztočna enota je definirana kot
seštevek vseh izlivov uporabnika. Posamezne vrednosti so
prikazane v Prilogi 1, ki je sestavni del pravilnika)
P – prispevek za priključitev (priključnina)
Qp – povprečna poraba vode
C – cena za l/s, določena posebej za pitno vodo,
tehnološko vodo in za vodo, porabljeno v stanovanjskih
objektih, v stanovanjskih enotah v bloku, v počitniških hišicah in zidanicah.
Prispevek za stanovanjske objekte, stanovanjske enote v bloku, počitniške hišice in zidanice je fiksen in je določen v ceniku.
t – faktor istočasnosti se določi na podlagi projektne
dokumentacije glede na namembnost objekta.
13. člen
Vse cene za tarifne postavke iz 6. člena tega tarifnega
pravilnika so določene v veljavnem ceniku izvajalca javne
službe, ki je sestavni del tega tarifnega pravilnika. Cenik
potrdi ustrezen občinski ali z državnimi predpisi določen
organ na predlog izvajalca javne službe.
14. člen
Tarifni pravilnik sprejme ustrezen občinski organ, veljati pa začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-23/2000-1200
Novo mesto, dne 23. novembra 2000.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
Marjan Somrak l. r.
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4844.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 1990, za območje Mestne občine Novo
mesto (programska zasnova za ureditveni načrt
športno-rekreacijskega parka Golf Otočec)

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) ter 20. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS št. 47/99) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 17. seji dne 29.6.2000 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE SPREMEMB
IN DOPOLNITEV
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 1990, za območje Mestne občine
Novo mesto (programska zasnova
za ureditveni načrt športno-rekreacijskega
parka Golf Otočec)
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1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega
plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91,
12/91 in Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92,
50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 60/93, 69/93,
20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96,
21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99 in 63/99),
za območje Mestne občine Novo mesto – v nadaljevanju:
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov; glede na predlagano ureditev golf igrišča Otočec, ureditev obstoječega konjeniškega centra ter ureditev
gostinskih in nočitvenih kapacitet v Gradu Struga.
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov oziroma prostorske
sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
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– določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,
– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov.
Predmet sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov je sprememba namenske rabe prostora za izgradnjo
golf igrišča Otočec in sicer gozdnih in kmetijskih zemljišč v
rekreativne površine ter sprememba namembnosti obstoječega kompleksa Gradu Struga, kjer so poleg ureditve obstoječega konjeniškega centra uredijo tudi nočitvene in gostinske
kapacitete.
Območje, za katerega se pripravi programska zasnova
za UN športno-rekreacijskega parka golf Otočec v sklopu
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občine, se nahaja JV od reke Krke, vzhodno od lokalne ceste
L295230 Struga-Otočec, severno od regionalne ceste R2419 Novo mesto – Šentjernej, na skrajnem JV delu pa sega
do meje občine Šentjernej oziroma do območja Kremen ob
Žerjavinskem potoku. V večjem delu so to gozdna zemljišča,
na skrajnem vzhodnem delu pa so tangirana tudi najboljša
kmetijska zemljišča.
2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb
in dopolnitev
Dopolnijo se sledeče prostorske sestavine občinskih
planskih aktov:
A. Tekstualni del:
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine
Dolgoročni plan se dopolni v poglavju 3.5. RAZVOJNE
USMERITVE V PROSTORU IN VARSTVO OKOLJE, podpoglavje 3.5.1. Poselitev in organizacija dejavnosti v prostoru,
točka c) Operativne usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru.
Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana občine
Srednjeročni družbeni plan se dopolni v poglavjih:
6.4. NAČINI UREJANJA PROSTORA
6.5. SEZNAM POSEGOV NA 1. OBMOČJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
6.6. KARTOGRAFSKI DEL IN PROGRAMSKE ZASNOVE; doda se
Programska zasnova za ureditveni načrt športno-rekreacijskega parka golf Otočec
B. Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu planu občine Novo mesto za
območje Mestne občine Novo mesto:
Kartografski del na kartah TK 1 : 25000
– Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za
poselitev
– Zasnova naravne in kulturne dediščine
– Zasnova načinov urejanja
– Zasnova rekreacije v naravnem okolju
Kartografska dokumentacija:
list PKN 1:5000 NM-29
Strokovne podlage:
Ob upoštevanju in proučitvi obstoječih strokovnih podlag ter predhodno opravljenih študij, raziskav, evidenc o prostoru in na podlagi podatkov investitorja se v skladu s 35.
členom Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih
podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni
list SRS, št. 20/85), pripravijo strokovne podlage za programsko zasnovo, ki vsebujejo analize prostora in možne
prostorske rešitve z naslednjo vsebino:
– Meja območja in obodna parcelacija
– Organizacija dejavnosti
– Namenska raba površin
– Zasnova infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav
– Usmeritve za izvajanje urbanističnih in gradbeno-tehničnih obrambno zaščitnih ukrepov
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– Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko
oblikovanje
– Usmeritve zavarovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
– Predlog strokovno najprimernejše zaporednosti izvajanja posegov
Strokovne podlage se grafično prikažejo na kartah v
merilih 1 : 1000, 1 : 2000 ali 1 : 5000.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih
aktov občine:
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se v
vsebinskem smislu pripravijo v skladu z Zakonom o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), Zakonom o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90) in Navodilom o vsebini in metodologiji
izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih
aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85) in sicer pripravi se:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990, za območje Mestne občine Novo mesto.
– Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu,
Grafični prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine se pripravi s smiselnim upoštevanjem 39. člena Navodila o vsebini in metodologiji izdelave
strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občine (Uradni list RS, št. 20/85).
– Programska zasnova za ureditveni načrt športno-rekreacijskega parka golf Otočec.
Programska zasnova za ureditveni načrt se kot sestavina
srednjeročnega družbenega plana občine pripravi v skladu z
38. in 39. členom navedenega Navodila in bo obravnavala
izgradnjo golf igrišča, ureditev in dograditev obstoječega konjeniškega centra Struga ter prenovo gradu Struga v smislu
zagotovitve nočitvenih in gostinskih kapacitet s spremljajočimi
dejavnostmi (savne, fitnes…)
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
Izvajalec strokovnih aktivnosti za pripravo programske
zasnove za UN športno-rekreacijskega parka golf Otočec in
izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine v zvezi s tem:
TOPOS, d.o.o., na predlog investitorja.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja dokumenta:
Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto, Oddelek za prostorsko planiranje.
4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi, organizacije in skupnosti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov občine, so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Ljubljana, Dunajska 56, Ljubljana – za področje kmetijstva
in gozdarstva,
2. Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto – za področje gozdarstva,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za varstvo
narave, Izpostava Novo mesto, Novi trg 6, Novo mesto – za
področje vodnega gospodarstva,
4. Ministrstvo za okolje in prostor RS Ljubljana, Uprava
za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana – za področje varovanja okolja,
5. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino Ljubljana, Cankarjeva 5, Ljubljana – za področ je varstva
kulturne dediščine,
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6. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave Ljubljana, Vojkova 1a, Ljubljana – za področje varstva
naravne dediščine,
7. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo
mesto, Skalickega 1, Novo mesto, za področje varstva naravne in kulturne dediščine,
8. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti RS Ljubljana,
Kotnikova ulica 5, Ljubljana – za področje rudarstva in energetike,
9. EGS – RI, d.d., Vetrinjska 2, Maribor – za področje
prenosa električne energije,
10. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za
ceste, Sektor za planiranje, Ljubljana, Tržaška 19 – za področje prometa in zvez,
11. Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje
distribucije električne energije
12. Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana – za področje transporta in skladiščenja zemeljskega
plina,
13. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za civilno obrambo Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26 – za področje obrambe
in zaščite,
14. JP Komunala Novo mesto, Rozmanova 2, Novo
mesto – za področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja
odpadnih vod,
15. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje,
prostor in komunalne zadeve, Seidlova cesta 1, Novo mesto
– za področje javnih poti,
16. Cestno podjetje Novo mesto, Področje vzdrževanje
cest, Ljubljanska 47, Novo mesto – za področje lokalnih
cest,
17. TELEKOM Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2,
Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez,
18. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Izpostava Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto
19. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto,
Seidlova cesta 1, Novo mesto,
20. Ministrstvo za okolje in prostor RS, Urad RS za
prostorsko planiranje, Dunajska 47, Ljubljana – za področje
poselitve,
21. Druge organizacije in skupnosti, ki upravljajo z zemljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s posebnimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi, ki se nahajajo na območju obdelave s programsko zasnovo.
Organi, organizacije in skupnosti iz prejšnjega odstavka
morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati v fazi izdelave
strokovnih podlag pogoje, ki jih mora izdelovalec sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine upoštevati pri pripravi le-teh. V fazi priprave predloga s soglasjem
potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev.
Pogoje morajo podati v 30 dneh od zahteve. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo. Če
jih posredujejo po preteku roka, pa bi v zvezi s tem za izdelovalca nastali stroški, gredo le-ti v breme organizacije oziroma
organa, ki jih je povzročil.
V kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le-ta pridobe v postopku.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja
– S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične po sprejetju programa priprave oziroma po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
– Strokovne podlage za programsko zasnovo izdelovalec pripravi v 30 dneh po podpisu pogodbe in pridobi predhodne pogoje soglasodajalcev.
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– Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor
najkasneje v petih mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem sprememb in dopolnitev planskih aktov občine,
– Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o
enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine v roku 8 dni po
prejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se
objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu občine in v prostorih KS Brusnice in KS Otočec.
– V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava v
Krajevni skupnosti Brusnice in v Krajevni skupnosti Otočec.
– V času javne razgrnitve osnutek dokumenta obravnava
tudi občinski svet občine in naj poda svoje pripombe.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja
javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine.
– Po preteku javne razgrnitve osnutka dokumenta izdelovalec pripravi predlog stališčdo pripomb v 15 dneh po prejetju pripomb s strani občinske strokovne službe, ki vodi
postopek.
– Občinski svet obravnava stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutka na
podlagi poročila župana oziroma občinske strokovne službe
in jih sprejme s sklepom.
– Po sprejemu stališčdo pripomb občinska strokovna
služba in izdelovalec v roku 50 dni poskrbita za pripravo
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine oziroma za dopolnitve in popravke tistih njunih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi, izdelovalec pa na tako dopolnjen
osnutek pridobi soglasja sodelujočih organov, organizacij in
skupnosti iz 4. člena tega programa.
– Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskega planskega akta posreduje župan občine na Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje s
predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi
izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
– Po prejemu sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z obveznimi izhodišči
republiškega prostorskega plana župan občine posreduje usklajeni dopolnjeni osnutek kot predlog na občinski svet s
predlogom, da o predmetnih spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin planskih aktov občine razpravlja in jih
sprejme z odlokom.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov v okviru katerih se pripravi programska zasnova za UN
športno-rekreacijski park golf Otočec zagotovi sredstva KRKA ZDRAVILIŠČA, d.o.o.
7. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati z dnevom sprejetja na Občinskem svetu Mestne občine
Novo mesto.
Št. 350-03-12/2000-1200
Novo mesto, dne 29. junija 2000.
Požupanja
Mestne občine Novo mesto
Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. l. r.
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PODLEHNIK
4845.

Odlok o spremembah odloka proračunu Občine
Podlehnik za leto 2000

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 20. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 40. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 92. člena
statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99), je
Občinski svet občine Podlehnik na 12. redni seji dne 30. 11.
2000 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka proračunu Občine
Podlehnik za leto 2000

Uradni list Republike Slovenije
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 15. člena
statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99) je
Občinski svet občine Podlehnik na 12. redni seji dne 30.
11. 2000 sprejel

ODLOK
o občinskih upravnih taksah Občine Podlehnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske upravne takse (v nadaljnjem besedilu: takse), za spise in
dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh za taksne
zavezance in višino ter način plačila taks. Višina takse je
določena v tarifni prilogi, ki je sestavni del tega odloka.

1. člen
V odloku o proračunu Občine Podlehnik za leto 2000
(Uradni list RS, št. 20/00), (v nadaljnjem besedilu: odlok) se
3. člen spremeni tako, da se glasi:
SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
273,888.000
II. Skupaj odhodki
273.888.000
III. Proračunski primanjkljaj (I. – II.)
–
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV: Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
–
V: Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
–
VI: Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
–
VII: Skupni primanjkljaj (I.+IV.) – (II.+V.)
–
C) Račun financiranja
VIII: Zadolževanje
–
IX: Odplačilo dolga
–
X: Neto zadolževanje
–
XI. Zmanjšanje sredstev na računih
(I.+IV.+VIII.-(II.+-V.+IX.)
–
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporeditvijo odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja so sestavni del tega odloka.

2. člen
Plačilo takse je predpisano za vloge, potrdila, odločbe,
soglasja, pritožbe ter ostale spise in dejanja pri organih
občinske uprave. Takse se smejo zaračunati samo za spise
in dejanja, ki so opredeljena v tarifi občinskih upravnih taks.

2. člen
Te spremembe sklepa začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.

III. DOLOČITEV OBČINSKIH UPRAVNIH TAKS

Podlehnik, dne 30. novembra 2000.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

4846.

Odlok o občinskih upravnih taksah Občine
Podlehnik

Na podlagi 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/49, 14/95,
26/97 ter odločb US RS, št. 45/94, 20/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96 in 14/97), 1., 3. in 4. člena zakona o
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00), 22. člena zakona

3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna
taksa, je treba navesti, da je bila taksa plačana, v kakšnem
znesku in po kateri tarifni številki.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Zavezanci za plačilo takse so fizične in pravne osebe,
ki s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma na zahtevo
katerih se opravijo dejanja predvidena v taksni tarifi.
5. člen
Za občinske upravne takse veljajo oprostitve in olajšave, kot jih določa zakon o upravnih taksah.
Za spise in dejanja v postopkih, ki se uvedejo po uradni
dolžnosti, se v postopku na prvi stopnji ne plača taksa.

6. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost
točke z dnem uveljavitve tega odloka znaša 15 tolarjev in se
tekoče usklajujejo z višino vrednosti točke, določene za
republiške upravne takse po zakonu o upravnih taksah, ki jih
objavlja Vlada Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po odmeri takse se vzame kot osnova za izračun vrednosti točke, ki velja na dan nastanka obveznosti.
IV. NAČIN PLAČILA OBČINSKIH UPRAVNIH TAKS
7. člen
Občinske upravne takse se plačujejo v gotovini takrat.
Ko nastane taksna obveznost.
Taksna obveznost nastane:
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– za vloge takrat, ko se izročijo, če so dane na zapisnik
pa takrat, ko se sestavi zapisnik,
– za odločbe, soglasja, dovoljenja in druge listine takrat, ko se vloži zahteva naj se izdajo,
– za upravna dejanja takrat, ko se vloži zahteva naj se
opravijo.

TAKSNA TARIFA
(povzetek iz ZUT)

8. člen
Naravnost od strank se ne sme sprejeti vloga ali zahteva, za katero ni bila plačana taksa.
Če prispe vloga po pošti, se pošlje taksnemu zavezancu pisni opomin, naj v 10 dneh od prejema opomina plača
redno takso in takso za opomin.
Pristojni organ vzame v postopek tudi vlogo in zahtevek
za katero ni bila plačana taksa ali je bila plačana v premajhnem znesku, vendar odločbe oziroma drugega akta ne
vroči stranki, preden ta ne plača takse po opominu.

Tarifa št. 1
Za prošnje, zahteve, predloge, prijave,
priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa
50 točk
Opomba: Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva taksni zavezanec le hitrejši postopek o že vloženi zahtevi.

9. člen
Če taksni zavezanec tudi po opominu ne poravna takse
ali premalo plača takso, pristojni organ vzame v postopek
tudi taksno vlogo, vendar odločbe oziroma druge listine ni
mogoče vročiti stranki, preden ne plača takse po opominu.
10. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake
pravice in obveznosti, kot jih imajo slovenski državljani.
11. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bilo potrebno plačati ali je
plačal višjo takso, kot je določena v taksni tarifi, ima pravico
do povračila celotnega oziroma dela preveč plačane takse
na podlagi pisnega zahtevka.
12. člen
Prihodki od taks so prihodek Občine Podlehnik.

I. Vloge
Takse v točkah

Tarifa št. 2
Za pritožbo oziroma ugovor zoper odločbo
ali sklep, izdan v upravni stvari

200 točk

II. Odločbe
Tarifa št. 3
Za vse odločbe za katere ni predpisana
posebna taksa
200 točk
Opomba: Če se izda ena odločba na zahtevo več oseb,
se plača taksa po tej številki tolikokrat, kolikor je oseb,
katerim se odločba vroči; za odločbo o pritožbah se ne
plača taksa.
III. Potrdila
Tarifa št. 3
Za potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi
uradnih evidenc, če ni s to tarifo ali zakonom
drugače določeno
Za potrdila, izdana na podlagi posebnega
ugotovitvenega postopka, če ni s to tarifo
ali zakonom drugače določeno

10 točk
50 točk

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Za spise in dejanja, za katere je nastala taksna obveznost do uveljavitve tega odloka, se plača taksa po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi.
14. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen župan občine oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.
15. člen
Za vsa ostala določila, ki jih ta odlok ne vsebuje, velja
zakon o upravnih taksah Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 8/00).
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
občinskih upravnih taksah v Občini Videm (Uradni list RS, št.
15/98).
Podlehnik, dne 30. novembra 2000.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

VI. Takse s področja prometa in zvez
Za izdajo dovoljenj in soglasij v zvezi z ukrepi za varstvo
javnih cest in prometa na njih:
Tarifa št. 30
Za delno zaporo občinske ceste za primer:
Zaradi izvajanja del na občinski cesti
20 točk
Zaradi izvajanja prireditev na občinski cesti 200 točk
Za popolno zaporo občinske ceste za primer:
Zaradi izvajanja del na občinski cesti
200 točk
Zaradi izvajanja prireditev na občinski cesti 400 točk
XV. Razno
Tarifa št. 98
Za opomin za plačilo takse se plača od zneska neplačane takse:
do 750 točk
150 točk
nad 750 točk do 7500 točk
500 točk
nad 7500 točk
1.500 točk
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SODRAŽICA
4847.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Sodražica za leto 2000

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99), 15. in 89. člena statuta Občine Sodražica (Uradni
list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Sodražica na 15.
redni seji dne 30. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Sodražica za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2000
(Uradni list RS, št. 50/99) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 2000
obsegajo:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
skupaj prihodki
165,094.000
skupaj odhodki
165,094.000
proračunski presežek
–
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
prejeta vračila danih posojil
–
C) Račun financiranja:
zadolževanje proračuna
–
odplačilo dolga
–
neto zadolževanje
–
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in
izdatkov je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov, računu
finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so
sestavni del tega odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2000.
Št. 40302-6/00
Sodražica, dne 30. novembra 2000.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

4848.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Sodražica

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 15. člena statuta Občine
Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99) in 5. člena odloka o
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 4/00) je Občinski svet
občine Sodražica na 14. redni seji dne 12. 10. 2000 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Sodražica
1. člen
Ta odlok določa ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe, glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
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2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
krajšo oznako LC) in javne poti (s krajšo oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Sodražica
in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste med naselji v občini in med naselji v
sosednjih občinah so:
Št. ceste

Zač.ceste

352010
R1–212
352040
R1–212
352050
352020
229080
R1–212
352110
R1–212
352140
R3–653
352150
352110
229060
R1-212
LC = 25.019,00 m

Potek ceste

Konec c.

Sodražica–Sv. Gregor–O.M.V.L.
Žimarice–Mlake
Hojče–Sinovica–Zapotok
Runarsko-obč. meja-Kotel-Podklanec
Sodražica–Lipovšica–Jurjevica
Vagovka–Dom na Travni Gori
Lipovšica–Nova Štifta
Fara-Topol–Ravne–Kračali–Janeži

LC454090
LC352030
R1–212
R1–212
352100
odcep dom
cerkev
R3-653

Dožina (m)

Dolžina ceste
v sosednji
občini (m)

2080
1060
2849
4498
3210
5650
1388
4284

3440
750
1615

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Št. ceste

Zač.ceste

Potek ceste

Konec c.

852080
852090
852100
85211
852120
852130
852140
852150
852160
852710
852180
852190
852200
852210
852220
852230
852240
852250
852260
852270
852280
852290
852300
852310
852320
852380
852390
852400
852410
852420
852430
852440
852450
852460
852470
852480
852540

352010
352010
R1–212
852100
852100
R1–212
R1–212
R2–653
R2-653
R1–212
852170
852180
852190
852220
R1 -212
852220
852220
852220
R1–212
R1–212
R1–212
R1–212
R1–212
R1–212
R1–212
229080
229080
R1–212
R1–212
229060
229060
852430
852430
229060
229060
229060
352050

Grdi dol–Zamostec
Sodražica–Slemenska c.-zadnja hiša
Strmca -Cerkev žal. Matere božje
Strmca–zadnja hiša
Srmca–R1-212
Kurirska ulica
Podgorska cesta
C. Majde Šilc
do vodohrama
Na pesek–Jelovec
Hosta
Hosta–desno
Hosta–zad.hiša
Globel–Sedlo–Pesek
Globel–zadnja hiša
Globel–zadnja hiša
Globel–odcep–zadnja hiša
Globel–odcep–zadnja hiša
Žimarice
Žimarice–odcep–zadnja hiša
Žimarice–odcep–zadnja hiša
Žimarice–odcep–zadnja hiša
Žimarice–odcep–zadnja hiša
Žimarice–odcep
Žimarice–odcep
Novi Pot–zadnja hiša
Kotel–zadnja hiša
Podklanec–odcep–Nosajne
Podklanec–Sp.Mateti–Zg. Mateti
Odcep Kržeti
Kržeti–Petrinci–Janeži
Petrinci–Janeži
Kržeti–Luzarji–Petrinci
Janeži–odcep–zadnja hiša
Janeži–odcep
Kračali–Betonovo
Sv. Marko–Gor. Lazi

R1–212
zad. hiša
Cerkev
zad. hiša
R1–212
zad. hiša
LC3521110
zad. hiša
vodohram
zad. hiša
852170
zad. hiša
zad. hiša
852170
zad. hiša
zad. hiša
zad. hiša
zad. hiša
zad. hiša
zad. hiša
zad. hiša
zad. hiša
zad. hiša
352040
zad. hiša
zad. hiša
zad. hiša
zad. hiša
zad. hiša
zad. hiša
229060
229060
852440
zad. hiša
852460
zad. hiša
352050

Dožina (m)

2827
518
467
85
170
200
185
75
400
1530
535
202
106
1534
1473
223
120
122
855
160
125
77
70
180
155
1070
430
223
1245
615
720
270
560
214
70
1470
100
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Št. ceste

Zač.ceste

852560
352050
852570
852260
852580
R1–212
852590
R1–212
852600
R1–212
852610
852600
852620
R1–212
852630
R1–212
852640
R1–212
852650
352110
852660
352110
852670
852080
852680
852080
852690
R1–212
852700
352110
852720
352110
JP = 24.728 m
Skupaj LC + JP = 49.744 m
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Potek ceste

Konec c.

Sv. Marko–M. Zapotok
Mali Zapotok
Vinice–odcep–zadnja hiša
Vinice–odcep–zadnja hiša
Vinice–odcep–zadnja hiša
Vinice–odcep–zadnja hiša
Vinice–odcep
Vinice–Lipovšica
Vinice–odcep–zadnja hiša
Lipovšica–odcep
Zamostec–odcep–Ur. Njivice
Zamostec–Podgora–Gorše
Zamostec–odcep–zadnja hiša
Zamostec–odcep–zadnja hiša
Sodražica–odcep–Izver
Male Vinice–Ravni dol

R1–212
852560
R1–212
R1–212
zad. hiša
konec asfa.
852600
35211000
zad. hiša
zad. hiša
zad. hiša
zad. hiša
zad. hiša
zad. hiša
Propust
zad. hiša

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 347-05-3/00 z dne 15. 9. 2000.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 12. člen
odloka o lokalnih in nekategoriziranih cestah v Občini Ribnica in o načinu upravljanja in gospodarjenja z lokalnimi in
nekategoriziranimi cestami (SLD, št. 28/73) in odredbe o
določitvi prednostnih cest na območju mestnega naselja
Ribnica (del) (Uradni list SRS, št. 40/88).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34404-23/00
Sodražica, dne 6. novembra 2000.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

Dožina (m)

1103
330
154
115
188
382
72
420
68
255
238
850
50
80
189
790

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja
Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter
prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Škofja Loka za
obdobje od leta 1986 do 1990 – individualne
pobude, dopolnitev 2000
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 14/86, 3/89 in Uradni list RS, št. 47/93,
8/94, 13/99, 43/99) in srednjeročnega družbenega plana
Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 11/87, 3/89, Uradni
list RS, št. 47/93, 13/99, 43/99) za območje novo nastale
Občine Škofja Loka, s sestavinami navedenimi v členih tega
odloka, ki se nanašajo na:
– spremembo namenske rabe prostora – širitev ureditvenih območij naselij in določitev posameznih stavbnih zemljišč,
– na male hidroelektrarne.
DOLGOROČNI PLAN

ŠKOFJA LOKA
4849.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja
Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter
prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Škofja Loka za
obdobje od leta 1986 do 1990 – individualne
pobude, dopolnitev 2000

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), na podlagi določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 39. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 44/97) je Občinski svet občine
Škofja Loka na 13. seji dne 16. 11. 2000 sprejel

2. člen
Poglavju 7.2. ZASNOVA POSELITVE IN UREJANJE
PROSTORA se točki 7.2.11. RABA PROSTORA, USKLADITEV doda naslednja vsebina:
površina stavbnih zemljišč se poveča za 2,0068 ha.
Točki 7.3.1. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA se doda:
zaradi opredeljenih površin za širitev stavbnih zemljišč
se bodo kmetijska zemljišča dolgoročno zmanjšala za:
1. območje kmetijskih zemljišč 2,0068 ha
DRUŽBENI PLAN
3. člen
V poglavju 4.3.2.2.2. MALE HIDROELEKTRARNE, se
za tekstom: Predvideva se izgradnja malih hidroelektrarn,
doda besedilo:
– MHE na Selški Sori, Škofja Loka

Uradni list Republike Slovenije
KARTOGRAFSKI DEL
5. člen
V kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Škofja Loka se spremenijo
in dopolnijo:
1. Namenska raba prostora (M 1:25000) (popravki
meja ureditvenih območij za potrebe širitve naselij)
2. Zasnova elektroenergetskega omrežja (M 1:25000)
3. Dopolnitev kartografske dokumentacije k planu
(M 1: 5000)
listi: Kranj: 35, 45, 46, 48 in Škofja Loka: 6, 8, 15
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 30-1/98
Škofja Loka, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

Št.
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menske rabe prostora in omejitvenih faktorjev in možnosti
pozidave z območjem urejanja.
2. člen
S PUP so skladno s planskim usmeritvam in strokovnimi podlagami določeni:
I. Meja obravnavanega območja
II. Funkcija območja s pogoji za izrabo prostora
III. Pogoji glede vrste posegov na obravnavanem območju
IV. Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje,
ki se nanaša na prostor, objekte in druge posege
V. Pogoji za določanje funkcionalnih zemljišč za obstoječe objekte, novogradnje in ostale ureditve
VI. Pogoji za komunalno in prometno opremljanje
VII. Pogoji za varovanje naravne in kulturne dediščine,
drugih dobrin splošnega pomena ter za izboljšanje okolja
VIII. Merila in pogoji za delovanje obrambe in zaščite
IX. Prehodne določbe
X. Končna določila.
I. OBSEG IN MEJE OBMOČJA UREJANJA

4850.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za območje mikrocelot
Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka je Občinski svet občine Škofja Loka na 13.
seji dne 16. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za območje mikrocelot
Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc
UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
prostorskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc (Uradni list RS, št.
24/92) nastale zaradi uskladitve z odlokom o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana
za obdobje 1986–1990, oboje za območje Občine Škofja
Loka, dopolnjene 1999 in 2000 in uskladitve z veljavno
zakonodajo.
Odlok vsebuje besedilo odloka, ki ga je izdelal urbanistični zavod – Projektivni atelje pod št. 3514 v novembru
1989 in dopolnil na podlagi pripomb iz javne razgrnitve v
novembru 1990 in besedilo sprememb in dopolnitev, ki jih
je v januarju 2000 pod št. projekta 3/99 izdelal LOCUS
d.o.o. iz Domžal in dopolnil v oktobru 2000 na podlagi
pripomb iz javne razgrnitve.
Prostorski ureditveni pogoji (v nadaljnjem besedilu:
PUP) obsegajo tabelarični prikaz po mikrocelotah ter grafične prikaze, ki so sestavni del tega odloka.
Spremembe in dopolnitve obsegajo grafični prikaz na-

3. člen
Meja vseh petih mikrocelot (Dorfarje, Forme, Sv. Duh,
Virmaše in Grenc) obsega naslednje obodne parcele, začete na severovzhodni strani s k.o. Dorfarje:
170/2, 165/2, 1691, 181/1, 184/2del, 185/1,
185/2, 187, 205/1, 211, 225/2, 224, 221/2, 1682/1,
del 417, 413/1, 413/4, 413/5, 384/8, 88/1, 382/3,
366/3, 363/2, 185, 363/3, 861, 859, 858/1, 858/4,
850/2, 849, 970/1, 970/11 del,275 del,1000, 1005,
1034, 1049/2, 1051/1, 228 del, 1091, 1088/1, 1083/1
del, 1097 del, 1130/1 del ,1152 del ,1185, del 1190, del
1222/1, del 1240/3, 1240/4, 1284/2, 1293, 1295,
1302, in dalje k.o. Stari dvor 957/1, 940/11, 954/1,
954/2, 588/3, 891/9, 859/11, 855/1, 857/2, 856/1,
832/1, 827, 797/1, 791/1, 787/2, 792/1, 759, 758/4,
751/1, 750/3, 737/3, 735/3, 708/2, 708/1, 707/3,
705/1, 609/1, del 616, 621/1, 2, 622, 628/2, 630/1,
257 del, 256 del , 255, 188/1, del 151, 148/1, 193,
79/1, 1 del, 194 del, 196/3, 221/1del, 214, 189, 191,
190, 233, 236, 251/2, 251/1, 272, 268, 295, 305,
309, 326, 363/2, 362/1, 509/1, 504/3, 510, 521, 536,
1534/4, 534/3, 534/1, 534/2, 539, 552/2, 549/1,
549/2 del, 555/1 del, 558/4, 559/1, 558/2 del, 548
del, 561 del, 562/5, 567/2, 567/1, dalje k.o. Dorfarje
761/1, 761/4, 162/2, 5, 752/1, 763/1, 1065 del,
769/1 del, 769/2 del, 770/3, 774/2 del, 774/1 del,
772/3 del, 1682/1 del, 182/2, 782/1, 782/3, 1684/2
del, 742/5, 742/3, 742/4, 730/2, 3, 720/5, 720/3,
785/2 del, 785/4, 735/2, 790, 230, 1692/1 del, 810/1,
810/2, 812/3, 600/2, 598, 599, 571/4, 572/2, 572/3,
1682/1 del, 523/1, 2 del, 1682/1 del, 371/3, 368/1,
81/2, 377/3, 4, 2, 1682/1 del, 397/3, 2, 1682/1 del,
10 del, 5 del, 50, 51 del, 45 del, 43 del, 64, 55, 125, 81,
83/1, 97, 100 del, 135/1, 129 del, 126/2, 126/1, 120/4
del, 152, 1714, 1713, 1711, 1708, 1709, 153, 152,
1690/1 del, 88/2, 6, 1, 1691 del.
Dodajo se obodne parcele k.o. Dorfarje: 720/1,
719, 377/9, 789 del, 785/6 del, 796/1, 796/2, 789,
1092, 500/5, 500/1, 5, in k.o. Stari Dvor 542/2,
756/4, 756/5.
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II. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
PROSTORA

4. člen
Funkcija območij je preplet stanovanjske, kmetijske in
obrtne funkcije do posameznih centralnih funkcij in zelenih
površin. Merila in pogoji za nove posege v prostor so določeni v tabelaričnem prikazu za posamezne mikrocelote.
III. POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV NA
OBRAVNAVANIH OBMOČJIH
5. člen
V okviru obravnavanega območja PUP so dovoljeni naslednji posegi:
1. gradnja za potrebe kmetijske dejavnosti
2. gradnja za potrebe stanovanjske, obrtne in drugih
dejavnosti
V okviru tega so dovoljeni naslednji posegi:
a) redno vzdrževanje
b) adaptacija
c) prizidave
d) nadzidave
e) gradnja pomožnih objektov
f) novogradnja objektov
3. gradnja potrebne komunalne in prometne infrastrukture
4. gradnja objektov za potrebe družbene infrastrukture
6. člen
Gradnja na mestu predhodno porušenih objektov je
novogradnja objektov.
Odmik od prvotne lokacije objekta je dovoljen le v
okviru funkcionalnega objekta v naslednjih primerih:
– če zaradi geoloških razmer gradnja na istem mestu ni
možna;
– če se z večjim odmikom izboljša prometna varnost na
javnih cestah;
– če stoji stari objekt na območju, ki je zavarovan s
posebnimi predpisi;
– če iz drugih upravičenih razlogov (požarni in drugi
predpisi) gradnja na istem mestu ni možna.
7. člen
Če obstajajo prostorske možnosti za izgradnjo več kot
enega objekta, je obvezno predhodno izdelati lokacijsko
dokumentacijo za skupino objektov s podatki o načinu parcelacije, vrsti pozidave in komunalni ter prometni navezavi
na ostalo območje.
8. člen
Nove namembnosti objektov so podrejene obstoječi
funkciji stanovanjske oziroma obrtne ali kmetijske dejavnosti. V okviru funkcionalnih zemljišč kmetij na območju stavbnih zemljišč je izjemoma dovoljena sprememba namembnosti in novogradnje za obrtne, oskrbne in storitvene dejavnosti, ob pozitivnem mnenju kmetijsko pospeševalne službe, in če te ne bodo povzročale prekomernih motenj v
okolju.
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IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE, KI SE NANAŠA NA PROSTOR, OBJEKTE
IN DRUGE POSEGE
1. Lokacija novih objektov
9. člen
Lokacija novih objektov mora v čim večji meri upoštevati koncept stare tlorisne zasnove območja oziroma naselja. Smer slemena se mora prilagoditi smeri večine slemen v
neposredni okolici. Pri določanju lokacij je potrebno upoštevati še naslednja merila:
Nov objekt mora biti odmaknjen od parcelnih meja
tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje in raba objekta z lastnega funkcionalnega zamljišča, da
so upoštevani požarno varstveni pogoji in pogoji bivanja in
dela obstoječih prebivalcev (minimalna osončenost, vedute,
zasebnost sosednje parcele).
– Odmiki od javnih poti in cest praviloma ne smejo biti
manjši od 5 m razen, če ni objekt v sklopu dominantne
gradbene linije. Ob glavni prometnici in ob obvoznici je
potrebno upoštevati predpisan koridor.
– Gradbene parcele ob cesti morajo biti zaradi vzdrževanja ceste in komunalnih vodov oddaljene od cestnega
telesa najmanj 1 m oziroma več, če terenski pogoji to zahtevajo.
– Dovozne poti morajo biti zadovoljivo utrjene v protiprašni izvedbi in odvodnjavane, kar velja tudi za manipulacijske površine in parkirišča.
– Za objekte kmetijske proizvodnje velja, da jih je možno locirati na stavbnih zemljiščih tudi izven funkcionalnega
območja kmetije, če znotraj zaključenega kompleksa ni prostorskih možnosti, vendar s soglasjem odbora za kmetijstvo
in gozdarstvo. Pomožne objekte, ki služijo neposredno kmetijski proizvodnji in ne potrebujejo komunalne opreme, pa je
možno locirati tudi na kmetijskih zemljiščih.
– Obrtna dejavnost je dovoljena v okviru obstoječih
stanovanjskih objektov, prizidkov in novih objektov v okviru
območij stavbnega zemljišča s tem, da se pridobi soglasje
mejašev in upošteva vse ukrepe za preprečevanje negativnih vplivov na okolje. Kolikor ni možno teh vplivov omejiti na
zakonsko dopustno mejo, se obrtna dejavnost ne more
dovoliti.
– Pomožni objekti se gradijo kot prizidki k stanovanjskim objektom, gospodarskim poslopjem ali kot samostojni
objekti na stavbnem zemljišču obstoječih objektov ter rešujejo funkcionalne prostorske potrebe, ki jih v okviru obstoječega objekta ni mogoče rešiti.
– Za njih lokacijo veljajo enaki pogoji kot za novogradnjo. V okviru novogradenj se vse funkcionalne prostorske
potrebe po možnosti rešujejo v sklopu objekta.
2. Oblikovanje novih objektov
10. člen
Pri oblikovanju novih objektov je potrebno v maksimalni
meri upoštevati tipiko obstoječih kvalitetno oblikovanih objektov in objektov kulturne dediščine glede tlorisne zasnove,
gabaritov, naklona strehe, vrste strešne kritine in obdelave
fasad.
– Novi stanovanjski objekti
Tloris objekta je praviloma podolgovat v razmerju 1:1,3
do 1:1,5. Višina objekta ne sme izstopati iz okoliških objektov (pritlični ali nadstropni).
Naklon strehe se prilagaja okoliškim kvalitetno oblikovanim objektom, enako velja za vrsto kritine.
– Pomožni objekti:
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So pritlični, nepodkleteni, brez kolenčnega zidu, podstrešje ni urejeno za bivanje. Strehe so lahko ravne le v
primeru, ko prizidek služi obstoječemu objektu kot uporabna terasna površina in ne presega 30% tlorisne površine
osnovnega objekta. Oblikovno se prizidki prilagajajo osnovnemu objektu.
3. Rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, vzdrževanje
11. člen
Na obravnavanem območju je pri posegih na obstoječih objektih potrebno upoštevati naslednje:
– Dovoljene so rekonstrukcije in dozidave vseh objektov.
– Nadzidave naj ne presegajo višine okoliških objektov. Prilagoditve veljajo tudi glede naklona strehe in nove
kritine.
– Tekoča vzdrževalna dela in notranje adaptacije so
dovoljene v okviru obstoječe gradbene lupine in namembnosti.
– Pri objektih, za katere veljajo pogoji spomeniškega
varstva, je potrebno pri vseh posegih upoštevati pooblaščene organizacije.
4. Urejanje okolice
12. člen
Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena
sosednjemu zemljišču. Oporni zidovi so dovoljeni le v primerih, ko ni možno drugačno zavarovanje brežin. Oporni zidovi
morajo biti obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni. Dostopne poti in gospodarske površine je potrebno izoblikovati
po terenu, morebitne večje posege pa sanirati in zatraviti.
Parcele je dovoljeno ograditi z živimi mejami ali ostalimi
tipi ograj, ki jih je potrebno ozeleniti. Višina in tip ograje naj v
principu ne odstopa od značilnega tipa ograj v ožjem okolju.
Ograje ob cestah se zaradi varnosti prometa postavljajo v
primerni oddaljenosti od cestišča ter taki višini (90 cm), da
ni okrnjena preglednost cestišča.
Pri obrtnih delavnicah je prepovedano imeti odprte neograjene deponije. Ustrezen dostop in parkirišča je potrebno urediti znotraj funkcionalnega zemljišča.
V. POGOJI ZA DOLOČANJE FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ
ZA OBSTOJEČE OBJEKTE IN OSTALE UREDITVE
13. člen
Funkcionalno zemljišče obstoječih in novih objektov mora tvoriti dejanska tlorisna površina objekta, zemljišče, potrebno za normalno uporabo objekta in dostopne poti. Kjer so v
območju označene dopolnilne gradnje, se gradbene parcela
določi s skupinsko lokacijo praviloma v velikosti 500 m2.
Funkcionalna zemljišča kmetij so določena v grafični
prilogi 2.2.
Kolikor v okviru označenega funkcionalnega zemljišča
ni možno postaviti začasnega kmetijskega objekta je to možno na trajno zaščitenih in drugih kmetijskih zemljiščih. Lahko
se postavijo začasni objekti, ki služijo izključno za potrebe
kmetijske proizvodnje in trajno ne spreminjajo namenske
rabe tal.
Funkcionalna zemljišča za infrastrukturne objekte se
določi na podlagi prostorskih značilnosti in zahtev dejavnosti, za katere se poseg izvaja.
Točna površina funkcionalnega zemljišča novih objektov oziroma velikost gradbene parcele mora biti navedena v
lokacijski dokumentaciji.
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VI. POGOJI ZA KOMUNALNO IN PROMETNO UREJANJE
14. člen
Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki
zagotavlja ustrezno varnost okolja (zrak, voda, itd.) in ustreza obrambno-zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom,
oskrbo v izrednih razmerah, zmanjšanje ogroženosti, itd.)
ter v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Za vse komunalne posege je obvezno s strani nosilcev izdelati predhodne strokovne podlage in zagotoviti izvedbene dokumente.
Pri priključitvi na vse obstoječe komunalne vode je
obvezno pridobiti soglasje upravljalca in upoštevati njegove
pogoje.
– Fekalne vode iz stanovanjskih objektov je potrebno
speljati v javno kanalizacijo s čistilno napravo.
– Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in drugih delih na
objektih obrti je potrebno odpadne vode, ki ne smejo biti
neposredno speljane v javno kanalizacijo, speljati v čistilne
naprave za predčiščenje odpadnih voda pred izpusti v javno
kanalizacijo ali v čistilne naprave za dokončno čiščenje odpadnih voda.
– V območjih, kjer ni in ne bo urejene javne kanalizacije s čistilno napravo, je treba fekalne vode speljati v vodoneprepustne greznice brez pretoka. Odvoz vsebine iz greznic
mora opravljati pooblaščena, strokovno usposobljena oseba, ki mora vsebino iz greznic prazniti v rezervoar urejene
čistilne naprave za čiščenje komunalne odpadne vode.
– V nobenem primeru ni dopustno voditi fekalni vod v
obstoječe ali opuščene vodnjake.
– Vse industrijske odplake v okviru obrtne dejavnosti
se mora pred izpustom v kanalizacijo očistiti do predpisane
mere v skladu z zakonom o vodah in pogojih upravljalca
čistilne naprave Škofja Loka.
Odstranjevanje komunalnih odpadkov
Obvezno je potrebno deponirati vse odpadke na za to
določena mesta, od koder se odvažajo v centralno deponijo.
Ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti v skladu z
veljavnim občinskim odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 67/99).
Neurejena odlagališča se mora sanirati tako, da se odpadki
odstranijo, zemljišče pa se uredi v prvotno stanje oziroma
namembnost.
Prometno urejanje
– Objekti naj se na kategorizirane ceste praviloma navezujejo preko obstoječih cestnih priključkov.
– Za morebitno gradnjo novih cestnih priključkov na
kategorizirane ceste oziroma rekonstrukcijo obstoječih priključkov, je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa.
– Cestni priključki morajo biti pravokotni na os ceste,
pregledni in zgrajeni v niveleti z javno cesto (izračunan mora
biti preglednostni trikotnik).
– Dostope in dohode v javne ustanove, površine za
pešce in prehode za pešce je potrebno urediti tako, da
bodo primerni za invalide v vozičkih, hojo starejših občanov
in vožnjo z otroškimi vozički.
– Ob regionalnih in lokalnih cestah skozi naselja s strnjeno zazidavo je potrebno urediti hodnike za pešce, parkirne površine in avtobusna postajališča ter zagotoviti varen
kolesarski promet.
– Hodniki za pešce morajo biti dvignjeni od cestišča in
od njega fizično ločeni.
– Pri posegih, ki tangirajo državno prometno omrežje,
je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega državnega
organa.
– Pri posegih, ki tangirajo občinsko prometno omrežje, je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega
organa.
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– Priključevanje objektov na komunalne naprave, če
pri tem trasa komunalnega voda križa cesto ali kakorkoli
posega v varovalni pas kategoriziranih cest, je možno pod
pogoji pristojnih organov.
– Meteorne vode in druge odpadne vode iz objektov,
parcel in zunanje ureditve ne smejo pritekati na cesto in ne
smejo biti speljane v naprave za odvajanje ceste in cestnega
telesa.
– Pri načrtovanju posegov, ki tangirajo državno cestno
omrežje je potrebno upoštevati uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 49/97), pri posegih, ki tangirajo občinsko cestno omrežje pa odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 77/98).
– Število parkirnih mest ob poslovnih objektih mora biti
v skladu z temeljnimi predpisi o projektiranju mestnih prometnih površin.
– Za vse posege v 2 x 200-metrskem varovalnem progovnem pasu železniške proge Ljubljana–Jesenice (merjeno od osi tira na vsako stran žel. proge) je potrebno upoštevati zakon o temeljih varnosti v železniškem prometu (Uradni
list SFRJ, št. 26/91) in pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov v varovalnem progovnem
pasu (Uradni list SRS, št. 2/87) glede minimalnih odmikov
od osi skrajnega obstoječega tira, oziroma predvidenega 2.
tira železniške proge, gradnje protihrupne zaščite, če se
pokaže za potrebno, in zaščito vseh morebitnih kovinskih
delov v zemlji, proti vplivu blodečih tokov zaradi elektrificirane železniške proge.
– Zagotoviti je treba čim manj moteč dostop do območja strelišča Crngrob mimo vasi Dorfarje.
– Upoštevati je treba obstoječe urejene prehode čez
železniško progo oziroma podvoze zaradi izgradnje vzporednega predvidenega drugega tira.
– Cestne koridorje, ki so označeni v grafični prilogi je
potrebno varovati.

VII. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE, DRUGIH DOBRIN SPLOŠNEGA POMENA
TER ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE OKOLJA
15. člen
Upoštevati je potrebno označene zaščitene objekte in
območja, ki so označeni v prilogi 2.6. in v okviru le-teh za
vse nove posege upoštevati merila in pogoje pooblaščene
organizacije. Obvezno je varovati kmetijsko zaščiteno območje izključno za namen kmetijske proizvodnje.
Ob odpiranju novih obrtnih dejavnosti je posebno pozornost treba nameniti ekologiji ter zagotoviti ustrezne ukrepe za preprečevanje morebitnih virov onesnaževanja zraka,
vode, podtalnice in izvirov hrupa.
V obravnavanem območju so dopustne le take dejavnosti, ki ne presegajo dovoljenega nivoja hrupa, ki velja za
stanovanjsko območje. Ob glavni cesti je potrebno zagotoviti primerno zaščito pred hrupom (protihrupne ograje ter ostali
pasivni ukrepi).
Upoštevati je potrebno pogoje o komunalnem urejanju
in obveznem priključevanju na novo zgrajeno kanalizacijo v
roku dveh let po zgraditvi.
Vsa skladišča tekočih goriv in naftnih derivatov morajo
biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v podtalnico ali
potok.
Varovati je potrebno gozdne robove in pri načrtovanju
predvideti ustrezen zaščitni pas med gozdom in zazidljivimi
površinami, odvisno od stanja gozda, oblike terena in rabe
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tal. Za vse posege v gozdni prostor se mora pridobiti ustrezna soglasja od pooblaščenega organa za gozdarstvo.
Zaščitni zeleni pas med industrijo in stanovanjsko cono
je potrebno ustrezno vzdrževati predvsem z zasaditvijo večjega števila novih dreves na prostih površinah.
Z vidika požarnega varstva je potrebno zadostiti tehničnim normativom, s katerimi se preprečuje širjenje požarov.
Zagotoviti je potrebno zadostne količine vode za gašenje požara, zunanjo hidrantno mrežo pri obrtnih in javnih
objektih in utrjene dostope za gasilske intervencije.
Varovanje voda
– Za vse posege v prostor, ki kakorkoli vplivajo na
naravne in umetne vodotoke s stalno ali občasno vodo, na
vodna telesa, izvire, na talno vodo, na stabilnost terena ali
erozijske procese je potrebno pridobiti soglasje pristojnega
upravljalca, vodnogospodarsko mnenje in vodnogospodarsko soglasje.
– Za vse posege v prostor, ki se nahajajo v ožjem ali
širšem poplavnem območju ali vplivnem območju naravnih
ali umetnih vodotokov, vodnih teles, izvirov, talne vode,
labilnih ali erozijsko občutljivih terenov je potrebno pridobiti
soglasje pristojnega upravljalca, vodnogospodarsko mnenje
in vodnogospodarsko soglasje.
– Potrebno je preventivno preprečevati onesnaženje
vode in okolja.
– Obstoječe gramoznice, ki nimajo dovoljenja pristojnih organov za obratovanje se sanirajo v stanje, ki odgovarja
planski namenski rabi.
VIII. MERILA IN POGOJI ZA DELOVANJE OBRAMBE
IN ZAŠČITE
16. člen
Pri načrtovanju, graditvi objektov in drugih prostorskih
posegih, projektiranju tehnoloških in drugih procesov se
morajo upoštevati predpisani prostorski, urbanistični, gradbeno-tehnični, tehnični in drugi ukrepi, ki preprečujejo nastanek nesreč in omogočajo zaščito in reševanje, ob upoštevanju ocen ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč.
IX. KONČNA DOLOČILA
17. člen
Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled občanom,
podjetjem in skupnostim na Občini Škofja Loka in v Krajevni
skupnosti Sv. Duh.
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za mikrocelote Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc (Uradni list RS, št. 24/92) in
grafični del karta Prikaz omejitvenih faktorjev in možnosti za
gradbene posege list 2.7.
Št. 352-353/99
Škofja Loka, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.
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4851.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka, za
območje Občine Škofja Loka

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka je Občinski svet občine Škofja Loka na 13.
seji dne 16. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka, za
območje Občine Škofja Loka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih
ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št.
47/93, 8/94, 67/99), za območje Občine Škofja Loka,
nastale zaradi uskladitve z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–1990,
oboje za območje Občine Škofja Loka, dopolnjenega 1999
in 2000 in zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo.
2. člen
Odlok vsebuje besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih, ki jih je izdelal PA–ARHING Ljubljana pod št.
projekta 21/92–A v januarju 1993 in dopolnil v juniju 1993
in spremembe in dopolnitve besedila odloka, ki jih je v
januarju 2000 pod št. projekta 3/99 izdelal LOCUS d.o.o.
Domžale in dopolnil v oktobru 2000 na podlagi pripomb iz
javne razgrnitve.
3. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih;
– grafični prikaz, ki je sestavni del predpisa in določa
razmejitve ter merila in pogoje za posege v prostor na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000;
– obrazložitev in utemeljitev pogojev za posege v prostor;
– soglasja pristojnih organov in organizacij k spremembam in dopolnitvam prostorskih ureditvenih pogojev.
4. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev obsegajo:
I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. SPLOŠNI IN PODROBNEJŠI POGOJI ZA VRSTE
POSEGOV V PROSTOR
III. MEJO, OBSEG IN FUKCIJO OBMOČJA OZIROMA
NASELJA TER VRSTO POSEGOV
IV. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR:
1. Merila in pogoji glede oblikovanja novogradenj in
ostalih posegov v prostor
2. Merila in pogoji glede posegov na kmetijska in gozdna zemljišča
3. Merila in pogoji glede komunalnega urejanja zemljišč.
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4. Merila in pogoji glede prometnega urejanja zemljišč
5. Merila in pogoji glede določanja velikosti gradbenih
parcel in funkcionalnih zemljišč ter njihovo urejanje
6. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne
dediščine
7. Merila in pogoji glede varovanja okolja
8. Merila in pogoji za urejanje zelenih površin
9. Merila in pogoji za urejanje prostora za obrambo in
zaščito
V. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Prostorski ureditveni pogoji so prostorski izvedbeni akt
in so podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije in neposredna podlaga za upravno odločanje za posege v prostor
po 51. členu zakona o urejanju naselij.
Lokacijska dokumentacija za enega ali več objektov se
izdela na podlagi strokovnih osnov in situacije predvidene
rabe površin znotraj ožjega območja v skladu z določili PUP.
Zaradi posebnega varstva dobrin splošnega pomena,
varstva okolja in racionalne izrabe prostora na območju občine mora lokacijska dokumentacija vsebovati analizo in utemeljen predlog rešitev odvisno od lokacije posameznega
posega.
Spremembe funkcije objektov so dopustne v takšni
meri, da se ne spreminja oziroma ogroža pretežna namembnost območja oziroma naselja. Vpliv novih dejavnosti na
okolje ne sme presegati zakonsko dovoljenih meja.
6. člen
Pri vseh posegih v okolje, s katerimi ustvarjamo nov
odnos v prostoru, ki ima pričakovan večji vpliv na okolje in
prostor, lahko občinski organ pristojen za varstvo okolja in
urejanje prostora v postopku v katerem se ugotavlja skladnost lokacijske dokumentacije z prostorskimi ureditvenimi
pogoji izda podrobnejše smernice za izdelavo lokacijske
dokumentacije.
Občinski upravni organ lahko v teh primerih zahteva od
investitorja posebne strokovne presoje, še posebno kadar
gre za pomembne, oblikovalsko in tehnično zahtevne objekte ter zazidave večjih površin.
V primeru pomembnih, oblikovalsko in tehnično zahtevnih objektov se predlog pozidave novih površin razgrne
za 14 dni in v tem času se poseg javno obravnava.
Če vseh pogojev, ki izhajajo iz podanih smernic in
upravičenih zahtev iz faze razgrnitve in javne obravnave ni
moč izpolniti, takšna dejavnost na lokaciji ni možna.
7. člen
Posegi v prostor pri javnih objektih in na javnih prostorih morajo biti načrtovani tako, da bo tudi telesno prizadetim
občanom omogočen neoviran dostop do objektov in naprav
ter njihova uporaba. Tudi pri prenovi posameznih delov naselij in objektov je potrebno poskrbeti za odpravo obstoječih
arhitektonskih ovir.
II. SPLOŠNI IN PODROBNEJŠI POGOJI ZA VRSTE
POSEGOV V PROSTOR
8. člen
V obravnavanih območjih in naseljih so dovoljeni naslednji posegi, kolikor v tem odloku ni določeno drugače:
1. redno vzdrževanje obstoječih objektov in naprav
2. adaptacija
3. rekonstrukcije
4. prizidave

Stran

11856 / Št. 115 / 14. 12. 2000

5. nadzidave
6. rušitve
7. gradnja objektov in naprav za potrebe komunalne
ureditve, prometa, zvez in energetike
8. urejanje kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč ter
vodnogospodarske ureditve
9. postavitev večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak, stojnic in spominskih obeležij
10. gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in
zagotavlja večjo varnost objektov in ljudi.
9. člen
Poleg navedenih posegov so v posameznih tipih območij oziroma naselij dovoljeni še:
A) Območja in strnjena naselja s pretežno stanovanjsko zazidavo:
1. novogradnje
2. sprememba namembnosti za:
– stanovanja
– potrebe podjetništva ter terciarnih in kvartarnih dejavnosti, če te ne bodo povzročale prekomernih motenj v okolju.
3. postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zemljiščih obstoječih objektov kot npr. garaže, vrtne ute, nadstrešnice, ograje ipd.
4. nadomestne gradnje ob sočasni rušitvi objekta, ki
po svojih gabaritih in površini ne odstopajo več kot 10% od
gabaritov prvotnega objekta.
5. urejanje odprtih površin kot so zelenice, parki, športne površine, otroška igrišča, peš poti, ploščadi, parkirišča,
postavitev mikrourbane opreme.
B) Območja in strnjena naselja z mešano stanovanjskokmečko zazidavo:
1. novogradnje
2. sprememba namembnosti za:
– stanovanja
– potrebe kmetijstva ter za potrebe dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah
– potrebe podjetništva ter terciarnih in kvartarnih dejavnosti, če te ne bodo povzročale prekomernih motenj v okolju.
3. nadomestne gradnje ob sočasni rušitvi objekta, ki
po svojih gabaritih in površini ne odstopajo več kot 10% od
gabaritov in površin prvotnega objekta.
4. postavitev pomožnih objektov kot npr. garaže, vrtne
ute, nadstrešnice, ograje, drvarnice ipd.
5. postavitev pomožnih objektov za kmetijsko dejavnost v sklopu kmetij
6. urejanje odprtih površin in postavitev mikrourbane
opreme.
C) Območja in naselja s pretežno kmečko zazidavo
1. novogradnje
2. sprememba namembnosti za:
– stanovanja
– potrebe kmetijstva ter za potrebe dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah
– potrebe podjetništva ter terciarnih in kvartarnih dejavnosti, če te ne bodo povzročale prekomernih motenj v okolju.
3. nadomestne gradnje ob sočasni rušitvi objekta, ki
po svojih gabaritih in površini ne odstopajo več kot 10% od
gabaritov in površin prvotnega objekta.
4. postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zemljiščih obstoječih objektov
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5. pomožni objekti za kmetijsko dejavnost v sklopu
kmetij
6. urejanje odprtih površin in postavitev mikrourbane
opreme.
D) Območja s pretežno počitniško zazidavo
1. novogradnje kot zaključitev obstoječih območij
2. sprememba namembnosti pod posebnimi pogoji za:
– stanovanja
– potrebe podjetništva ter terciarnih in kvartarnih dejavnosti, če te ne bodo povzročale prekomernih motenj v okolju.
3. nadomestne gradnje ob sočasni rušitvi objekta, ki
po svojih gabaritih in površini ne odstopajo več kot 10% od
gabaritov in površin prvotnega objekta.
4. postavitev pomožnih objektov znotraj funkcionalnih
zemljišč obstoječih počitniških objektov.
E) Območja in naselja, za katera bodo izdelani prostorski izvedbeni načrti
1. novogradnje znotraj funkcionalnih zemljišč obstoječih objektov tako, da ne bodo onemogočale celovite zasnove in izvedbe prostorskega izvedbenega načrta.
2. sprememba namembnosti za:
– stanovanja in potrebe terciarne in kvartarne dejavnosti
3. nadomestne gradnje ob sočasni rušitvi objekta, ki
po svojih gabaritih in površini ne odstopajo več kot 10% od
gabaritov in površin prvotnega objekta, če ne bodo onemogočale celovite zasnove in izvedbe prostorskega izvedbenega načrta
4. postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zemljiščih obstoječih objektov in kmetij.
F) Območja naselij, ki po pretežni namenski rabi prostora niso namenjena poselitvi
1. na površinah namenjenih za kmetijstvo in gozdarstvo
– agrooperacije in pogozditve
2. postavitev pomožnih objektov za potrebe primarne
kmetijske in gozdarske funkcije, ki ne potrebujejo komunalne opreme
3. postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zemljiščih obstoječih objektov in kmetij
4. novogradnje posameznih objektov na stavbnih zemljiščih, za dejavnosti ki služijo kmetijskim in dopolnilnim in
dodatnim dejavnostim na kmetijah, ob upoštevanju krajinske
tipike (samotne kmetije, zaselki, razloženo naselje, ob upoštevanju oblikovalskih značilnosti ostalih objektov na območju) in ostalih pogojev tega odloka,
5. nadomestna gradnja na stavbnih zemljiščih ob sočasni rušitvi objekta, ki po svojih gabaritih ne odstopajo več kot
10% od prvotnih gabaritov.
6. dozidave in nadzidave za objekte, ki nimajo opredeljenega funkcionalnega zemljišča in so zgrajeni pred letom
1967
7. sprememba namembnosti obstoječih objektov, razen pomožnih objektov, za:
– stanovanja
– potrebe kmetijstva ter za potrebe dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah
– sekundarna bivališča
– potrebe podjetništva, terciarnih in kvartarnih dejavnosti, če te ne bodo povzročale prekomernih motenj v okolju.
8. gradnja spremljajočih objektov za potrebe rekreacije, gostinstva in turizma na stavbnih zemljiščih, če ti ne bodo
povzročali prekomernih motenj v okolju.
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9. določitev funkcionalnih zemljišč obstoječim objektom
10. postavitev začasnih objektov za potrebe monitoringa, za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve
in zbiranje podatkov)
11. vodnogospodarske ureditve obstoječih strug potokov in hudournikov
12. postavitev turističnih oznak in usmerjevalnih tabel
13. objekti in naprave za potrebe komunale, prometa,
zvez in energetike, ki ne spreminjajo namembnosti in prejšnje rabe zemljišč
14. rekonstrukcije javnih cest in javnih poti z njihovimi
sestavnimi deli v okviru njihovih obstoječih tras
15. postavitev nadstreškov in kioskov ter postajališč v
območju varovalnega pasu javnih cest in poti.
III. MEJA, OBSEG IN FUNKCIJA OBMOČJA OZIROMA
NASELJA TER VRSTE POSEGOV
1. V območjih in naseljih, za katere je z dolgoročnim in
srednjeročnim planom predvidena izdelava prostorskih ureditvenih pogojev – stalni PUP (S)
2. V območjih in naseljih, za katere je z dolgoročnim in
srednjeročnim planom predvidena izdelava izvedbenih načrtov – začasni PUP (Z)
10. člen
ŠKOFJA LOKA
A/ STANOVANJSKA OBMOČJA
S1/1 – ureditveno območje (Kamnitnik) (S)
Obsega obstoječo strnjeno stanovanjsko gradnjo, obstoječa stavbna zemljišča razpršene gradnje, objekte centralnih dejavnosti in skladišč s pripadajočimi funkcionalnimi
površinami.
– V območju obstoječe strnjene pozidave so dovoljeni
vsi posegi skladno z 8. in 9.A členom.
– V območjih stavbnih zemljišč razpršene gradnje so
dovoljeni posegi skladno z 9.F členom.
– Za obstoječe objekte, ki služijo centralnim dejavnostim oziroma skladiščem, je dovoljeno le redno vzdrževanje
oziroma manjši posegi, ki so nujni za normalno funkcioniranje dejavnosti v obstoječem obsegu na tem prostoru, dovoljena je sprememba namembnosti teh površin za potrebe
stanovanjske gradnje skladno s 6. členom tega odloka.
– Postavitev kioskov je dopustna skladno s 6. členom
tega odloka.
S1/1 a – ureditveno območje (Kamnitnik) (Z)
Območje, ki je z DP in z SP namenjeno za organizirano
stanovanjsko gradnjo vključno s pripadajočo družbeno infrastrukturo.
V območju stanovanjske gradnje, kjer bo izdelan izvedbeni načrt, so dovoljeni posegi skladno z 8. in 9.E členom.
Sl/2 – ureditveno območje (Frankovo naselje) (S)
– Obsega obstoječo v individualno stanovanjsko gradnjo, nekaj kmetij, obstoječo blokovno gradnjo, objekte centralnih dejavnosti (šola, trgovina, športne površine, vrtec,
ATC, RTP, parkirne površine, park).
– Frankovo naselje je opredeljeno kot sekundarni mestni center v okviru stanovanjskega območja in ohranja mešano funkcijo.
– Dovoljeni so posegi skladno z 8. in 9. A, B členom,
postavitev kioskov je dopustna skladno s 6. členom tega
odloka.
– Na območju RTP so dovoljeni vsi posegi za normalno
obratovanje.
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S1/3 – ureditveno območje (Podlubnik) (S)
– Obsega skoraj v celoti realizirano stanovanjsko sosesko, ki obsega:
a) cono obstoječe individualne stanovanjske gradnje
b) cono obstoječe starejše stanovanjske gradnje in
kmetije ob severnem delu ureditvenega območja
c) cono stanovanjskih stolpnic (blokovna gradnja)
d) cono javnih objektov s centralnimi funkcijami soseske
e) cono javnih zelenic oziroma zelenih površin ob individualni stanovanjski gradnji
f) cono javnih zelenic, otroških igrišč in večnamenske
ploščadi ob blokovni gradnji.
– Območje ima mešano funkcijo.
a) V coni obstoječe novejše individualne stanovanjske
gradnje so dovoljeni vsi posegi skladno z 8. in 9.A členom.
Vsi novi posegi v ureditvenem območju Podlubnika se morajo prilagoditi obstoječim oblikovnim merilom naselja glede
višine, gradbene črte, naklona streh in smeri slemena, razmerju fasad, orientaciji, merilih in razporeditvi fasadnih elementov, barvi, teksturi streh in fasad, načinu ureditve funkcionalnega zemljišča. Pri lociranju novih prizidkov je obvezno
upoštevati gradbeno linijo in odmike od komunalnih naprav
in na podlagi analize poiskati ustrezno rešitev za celoten niz
ter ugotoviti tudi vplive novih posegov na najbližjo okolico in
njeno zazidavo. Gabariti novih prizidav se morajo obvezno
prilagoditi obstoječim gabaritom. Površina prizidkov k obstoječim stanovanjskim hišam, ki predstavljajo izboljšanje bivalnih pogojev, praviloma ne sme presegati 50 % zazidane
površine obstoječega objekta in ne sme presegati višinski
gabarit obstoječega objekta. Objekt mora skupaj s prizidkom predstavljati arhitektonsko celoto.
b) V coni obstoječe starejše stanovanjske gradnje ob
severnem delu ureditvenega območja so dovoljeni vsi posegi skladno z 8. in 9.A členom na še prostih površinah v
kombinaciji za uslužnostne dejavnosti.
c) V coni obstoječe blokovne gradnje so dovoljeni posegi za redno vzdrževanje objektov in manjši posegi v okviru
pripadajočega funkcionalnega zemljišča za dopolnitev tistih
funkcij, ki so za življenje in delo nujno potrebna (parkirna
mesta, ureditev funkcionalnega zelenja, peš poti, otroška
igrišča, športne naprave, ipd.).
d) V coni javnih objektov, kjer leži obstoječi trgovski
center, je dovoljena izgradnja garažne hiše in eventualna
gradnja za razširitev ponudbe, ki jo stanovanjsko naselje
potrebuje, postavitve kioskov so dopustne skladno s 6.
členom tega odloka.
e,f) V coni javnih zelenih površin so dovoljeni posegi, ki
so dovoljeni za zagotovitev osnovne rabe.
V območjih stavbnih zemljišč razpršene gradnje pa so
dovoljeni posegi skladno z 9.F členom.
S1/5 – ureditveno območje (Vešter) (S)
Vešter je gručasto naselje v stiku s pobočjem, proti
bregu ima izrazit rob, dominant ni.
– Obsega kmetije in obstoječo stanovanjsko gradnjo.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
V ureditvenem območju naselja so dovoljeni vsi posegi
skladno z 8. in 9.B členom.
V območjih stavbnih zemljišč razpršene gradnje pa so
dovoljeni posegi skladno z 9.F členom.
S1/6 – ureditveno območje (Trnje) (S)
S1/7 – ureditveno območje (Trnje) (S)
Trnje je zloženo naselje v stiku s pobočjem, pretežno z
neizrazitim robom in brez dominante.
– Obsega kmetije, obstoječo stanovanjsko gradnjo in
območja razpršene poselitve.
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– Območje ohranja mešano funkcijo.
V ureditvenih območjih naselij S1/7 in S1/6 so dovoljeni vsi posegi v skladu z 8 in 9.C členom.
V območjih stavbnih zemljišč razpršene gradnje pa so
dovoljeni posegi skladno z 9.F členom.

Obsega obstoječo blokovno in individualno gradnjo
večje gostote, objekte centralnih dejavnosti, zelene površine, večnamensko ploščad, parkirišča in garaže.
V območju so dovoljeni vsi posegi v skladu z 8. členom
tega odloka.

S1/8 – ureditveno območje (Virlog) (S)
Virlog je gručasto naselje v pobočju, z izrazitim robom
proti Virloškemu potoku, dominant ni.
Ureditveno območje Virlog obsega ureditveno območje naselja Virlog in območje razpršene poselitve.
– Obsega kmetije in obstoječo stanovanjsko gradnjo.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
V ureditvenem območju so dovoljeni vsi posegi v skladu z 8. in 9.B členom.
V območjih stavbnih zemljišč razpršene gradnje pa so
dovoljeni posegi skladno z 9.F členom.

S1/13b – ureditveno območje (Groharjevo naselje –
individualna gradnja z razpršeno poselitvijo)
V območju so dovoljeni vsi posegi v skladu z 8. in 9.A
členom tega odloka.

S1/9 – ureditveno območje – (Binkelj) (S)
Binkelj je gručasto, sestavljeno naselje v ravnini ob
robu agrarnih površin, rob naselja je pretežno neizrazit, dominante so vključene v naselje.
Ureditveno območje Binkelj obsega ureditveno območje naselja Binkelj in območje razpršene poselitve.
– Obsega kmetije in obstoječo stanovanjsko gradnjo.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
V ureditvenem območju so dovoljeni vsi posegi v skladu z 8. in 9.B členom.
V območjih stavbnih zemljišč razpršene gradnje pa so
dovoljeni posegi skladno z 9.F členom.
S1/10 – ureditveno območje (Center slepih in slabovidnih) (S)
Obsega obstoječe objekte Centra slepih in slabovidnih, doma upokojencev, Starološkega gradu in obstoječo
stanovanjsko gradnjo na zahodnem delu.
Območje ohranja mešano funkcijo.
V območju so dovoljeni vsi posegi skladno z 8. in 9.A
členom.
V zaščitenem območju Starološkega gradu so dovoljeni posegi skladno z odlokom o razglasitvi za kulturni spomenik.
S1/11 – ureditveno območje (Stara Loka – zahod) (S)
– Obsega v celoti realizirano manjšo novejšo stanovanjsko gradnjo, obstoječe kmetije.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.B členom, v
območju novejše stanovanjske gradnje je gradnja pomožnih
objektov dovoljena le na podlagi enotnih oblikovalskih pogojev.
S1/12 – ureditveno območje (Stara Loka – vzhod) (S)
– Obsega kmetije, obstoječo stanovanjsko gradnjo, obstoječe pokopališče, objekte centralnih dejavnosti, cerkev
Sv. Jurija in razpršeno gradnjo.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.B členom
vključno s posegi za ureditev pokopališča.
V območjih razpršene gradnje so dovoljeni posegi v
skladu z 8. in 9.F členom.
Za objekte pomembnejše stavbne dediščine je potrebno upoštevati likovno-prostorsko študijo, ki jo je izdelala
FAGG.
S1/13a – ureditveno območje (Groharjevo naselje –
blokovna gradnja)

S1/15 – ureditveno območje (zdravstveni dom) (S)
– Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo, objekte
centralnih dejavnosti, parkirne površine in mestne zelene
površine.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
Na območju objektov centralnih dejavnosti in parkirnih
površin so dovoljene spremembe namenske rabe znotraj
posameznih funkcionalnih območij posameznih obstoječih
dejavnosti za potrebe stanovanjskih in centralnih dejavnosti,
ki nimajo negativnih vplivov na okolje ob upoštevanju 6.
člena tega odloka.
Na območju mestnih zelenih površin posegi niso dovoljeni, razen za potrebe komunalne in prometne infrastrukture.
V območju obstoječe stanovanjske gradnje so dovoljeni vsi posegi skladno z 8. in 9.A členom.
– Postavitev kioskov je dopustna skladno s 6. členom
tega odloka.
S1/16 – ureditveno območje (Pod plevno) (S)
– Obsega območje realizirane novejše organizirane stanovanjske gradnje, za katerega je sprejet zazidalni načrt (Ur.
vestnik Gorenjske, št. 32/8l, 21/86), obstoječo stanovanjsko gradnjo in kmetije.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
– V območju obstoječe stanovanjske gradnje in kmetij
so dovoljeni posegi skladno z 8. in 9.B členom.
– Na obstoječi lokaciji gostilne Plevna so znotraj določenega funkcionalnega zemljišča dovoljeni posegi skladno
z 8. in 9.A členom.
– Na zaščitenem območju Španove kmetije so dovoljeni posegi skladno z odlokom o razglasitvi Škofje Loke za
kulturni spomenik.
S1/17 – ureditveno območje (Suha) (S)
Suha je gručasto, zloženo naselje na terasi, rob naselja
ni izrazit, poudarjena dominanta je odmaknjena od naselja
(cerkev), dominante so tudi v jedru in ob robu naselja.
– Obsega obstoječe kmetije in obstoječo stanovanjsko gradnjo.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.B členom.
V območju razpršene poselitve so dovoljeni vsi posegi
v skladu z 8. in 9.F členom.
– Na zaščitenem območju kmetije pri “Miklavžku” in pri
cerkvi na Suhi so dovoljeni posegi v skladu z odloki o razglasitvi za kulturni spomenik.
S1/18 – ureditveno območje (Hafnerjevo naselje) (S)
– Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo z obrtnimi
delavnicami.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.A členom.
Pri lociranju novih prizidkov je obvezno upoštevati gradbeno linijo in odmike od komunalnih naprav in na podlagi
analize poiskati ustrezno rešitev za celoten niz ter ugotoviti
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tudi vplive novih posegov na najbližjo okolico in njeno zazidavo.
V območju razpršene poselitve so dovoljeni vsi posegi
v skladu z 8. in 9.F členom.
S1/19 – ureditveno območje (Trata) (S)
– Obsega obstoječe kmetije in obstoječo stanovanjsko gradnjo z obrtnimi delavnicami.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.B členom.
V območju razpršene poselitve so dovoljeni vsi posegi
v skladu z 8. in 9.F členom.
S1/20 – ureditveno območje (Lipica) (S)
Lipica je gručasto naselje na ravnini ob agrarnih površinah, brez izrazitega roba, z dominantami znotraj naselja.
– Obsega obstoječe kmetije in obstoječo stanovanjsko gradnjo.
– Območje ohranja kmetijsko funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.C členom.
V območju razpršene poselitve so dovoljeni vsi posegi
v skladu z 8. in 9.F členom.
PUŠTAL
S1/21 – ureditveno območje (Puštal) (S)
– Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo obstoječe
kmetije, Puštalski grad, cerkev Sv. Križa na Hribcu, mestne
zelene površine, površine za šport in rekreacijo z obstoječimi objekti kopališča in parkirne površine.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
– V območju so dovoljeni vsi posegi skladno z 8. in 9.A
členom razen na zelenih površinah, kjer so dovoljeni posegi
za komunalno in prometno infrastrukturo.
– Na površinah za šport in rekreacijo z obstoječimi
objekti kopališča in parkirnimi površinami so dovoljene spremembe namembnosti v skladu z 6. členom tega odloka.
Predvideni posegi se obvezno razgrnejo za 14 dni in v tem
času javno obravnavajo.
– V zaščitenem območju pa je pri posegih potrebno
upoštevati določbe odloka o razglasitvi Škofje Loke za kulturni spomenik.
S1/22 – ureditveno območje (Puštal–Žolšče) (S)
– Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo ter obstoječo počitniško gradnjo.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.A, D členom.
S1/23 – ureditveno območje (Puštal) (S)
– Obsega območje novejše stanovanjske gradnje.
– Območje ima mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.A členom.
S1/24 – ureditveno območje (Puštal) (S)
– Obsega območje novejše stanovanjske gradnje in
novopredvidene površine za stanovanjsko gradnjo z obrtnimi delavnicami.
– Območje ima mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.A členom.
V območju razpršene poselitve so dovoljeni vsi posegi
v skladu z 8. in 9.F členom.
S1/25 – ureditveno območje (Zabrajda) (S)
– Obsega območje obstoječe stanovanjske gradnje.
– Območje ima mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.A členom.
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S1/26 – ureditveno območje (Karlovec, Trata) (S)
– Obsega obstoječo strnjeno stanovanjsko gradnjo,
kmetije in objekte centralnih dejavnosti s pripadajočimi funkcionalnimi površinami.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.B členom.
– V zaščitenem območju je pri posegih potrebno upoštevati določbe odloka o razglasitvi Škofje Loke za kulturni
spomenik.
V območju razpršene poselitve so dovoljeni vsi posegi
v skladu z 8. in 9.F členom.
S1/27 – ureditveno območje (Vincarje) (S)
Vincarje so gručasto, zloženo naselje v stiku s pobočjem, z izrazitim robom proti grajskemu hribu in potoku,
drugje je rob neizrazit, dominant ni.
– Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo in kmetije.
– Območje ima mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.B členom.
V območju razpršene poselitve so dovoljeni vsi posegi
v skladu z 8. in 9.F členom.
V zaščitenem območju pa je potrebno pri posegih upoštevati določbe odloka o razglasitvi podzemeljske geomorfološke dediščine Škofje Loke za naravni in kulturnozgodovinski spomenik.
11. člen
ŠKOFJA LOKA
B/ PROIZVODNO-POSLOVNA OBMOČJA
P1/1 – ureditveno območje – (Z)
Dovoljeni so posegi ter gradnja objektov in naprav v
zvezi z ekološko-tehnološko sanacijo obstoječih dejavnosti,
manjši posegi na obstoječih objektih in napravah ter manjše
zaokrožitve obstoječih objektov, gradnja potrebne komunalne in cestne infrastrukture kot logična prostorska funkcionalna zaokrožitev obstoječih obratov, predvsem s ciljem
zmanjšanja oziroma združevanja števila iztokov voda in izpustov v zrak.
Na novih površinah je možna gradnja objektov proizvodno-poslovnih dejavnosti ob predhodni ureditvi prometnih
dostopov na območje, ob zagotovitvi vseh ukrepov za varstvo okolja. Lociranje novih dejavnosti in sprememba namembnosti obstoječih dejavnosti je možna ob upoštevanju
6. člena tega odloka. Predhodno mora biti izdelano delno
poročilo o vplivih na okolje z posebnim poudarkom na varovanju in izboljšanju kvalitete zraka. Poročilo mora vsebovati
vse elemente opredeljene v zakonu o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96).
Na funkcionalnem zemljišču posameznih objektov in
dejavnosti zagotoviti dovolj parkirišč za zaposlene in obiskovalce in potrebne manipulacijske površine.
Na območjih razpršene poselitve so možni posegi v
skladu z 8. in 9.A členom.
– Rob industrijskega območja je potrebno obvezno zazeleniti.
P1/2 – ureditveno območje
1. Ureditveno območje P1/2a
Obsega območje obstoječih objektov, kjer so dovoljene: adaptacije, nadzidave obstoječih objektov do višine najvišjega objekta na ureditvenem območju ter posegi in gradnja objektov v zvezi z ekološko tehnološko sanacijo obstoječih dejavnosti, gradnja potrebne komunalne in cestne infrastrukture. Dovoljena je sprememba namembnosti
obstoječih objektov za potrebe poslovno proizvodne dejavnosti ob zagotovitvi vseh ukrepov za varstvo okolja.
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Na funkcionalnem zemljišču posameznih objektov in
dejavnosti zagotoviti dovolj parkirišč za zaposlene in obiskovalce in potrebne manipulacijske površine.
Sprememba namembnosti za trgovske dejavnosti so
možne samo v okviru in za potrebe proizvodnih in komunalnih dejavnosti, ki se nahajajo oziroma se bodo nahajale na
območju.
2. Ureditveno območje P1/2b
Obsega območje za katerega je izdelan zazidalni načrt
(Uradni list RS, št. 44/98).
3. Ureditveno območje P1/2c
Lociranje novih dejavnosti in gradnja objektov je možna
ob upoštevanju 6. člena tega odloka. Predhodno mora biti
izdelano delno poročilo o vplivih na okolje z posebnim poudarkom na varovanju in izboljšanju kvalitete zraka. Poročilo
mora vsebovati vse elemente opredeljene v zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96).
Območje je prometno dostopno preko območja
P1/2b, kjer je predvidena gradnja prometnice, ki omogoča
dostop do območja P1/2c.
Predlog pozidave novih površin se razgrne za 14 dni in
v tem času se poseg javno obravnava.
Na funkcionalnem zemljišču posameznih objektov in
dejavnosti zagotoviti dovolj parkirišč za zaposlene in obiskovalce in potrebne manipulacijske površine.
P1/3 – ureditveno območje (Z)
– Dovoljeni so posegi na obstoječih objektih (adaptacije, nadzidave do višine najvišjega objekta na obravnavanem
območju manjše prizidave do 50% tlorisne velikosti obstoječega objekta ter do višine obstoječega objekta ter posegi in
gradnja objektov v zvezi z ekološko-tehnološko sanacijo s
ciljem zmanjšanja oziroma združevanja števila iztokov voda
in izpustov v zrak ter izgradnja potrebne komunalne in prometne infrastrukture znotraj funkcionalno zaokroženih površin skladno s sanacijskim programom.
– Pas ob Kidričevi cesti je potrebno zazeleniti z drevesno vegetacijo.
Na novih površinah je možna gradnja objektov proizvodno-poslovnih dejavnosti ob predhodni ureditvi prometnih
dostopov na območje, zazelenitvi z drevesno vegetacijo na
celotnem južnem in zahodnem robu, ob zagotovitvi vseh
ukrepov za varstvo okolja.
Lociranje novih dejavnosti in sprememba namembnosti
obstoječih dejavnosti je možna ob upoštevanju 6. člena
tega odloka. Predhodno mora biti izdelano delno poročilo o
vplivih na okolje s posebnim poudarkom na varovanju in
izboljšanju kvalitete zraka. Poročilo mora vsebovati vse elemente opredeljene v zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93, 1/96)
Na funkcionalnem zemljišču posameznih objektov in
dejavnosti zagotoviti dovolj parkirišč za zaposlene in obiskovalce in potrebne manipulacijske površine.
V zelenem pasu so dovoljeni vsi posegi skladno z 8. in
9.B členom znotraj funkcionalnega zemljišča obstoječih objektov s poudarkom na obrtni dejavnosti.
P1/4 – ureditveno območje (Z)
Pri obstoječih objektih je dovoljeno redno vzdrževanje,
adaptacije, manjše prizidave do 50% tlorisne velikosti osnovnega objekta ter do višine osnovnega objekta, nadzidave do
višine najvišjega objekta na obravnavanem območju za funkcionalno zaokrožitev objektov, posegi za ekološko sanacijo ter izgradnja potrebne prometne in komunalne infrastrukture.
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Na novih površinah je možna gradnja objektov proizvodno-poslovnih dejavnosti ob predhodni ureditvi prometnih
dostopov na območje ob zagotovitvi vseh ukrepov za varstvo
okolja. Lociranje novih dejavnosti in sprememba namembnosti obstoječih dejavnosti je možna ob upoštevanju 6.
člena tega odloka. Predhodno mora biti izdelano delno poročilo o vplivih na okolje z posebnim poudarkom na varovanju in izboljšanju kvalitete zraka, vode in tal. Poročilo mora
vsebovati vse elemente opredeljene v zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96).
Na funkcionalnem zemljišču posameznih objektov in
dejavnosti zagotoviti dovolj parkirišč za zaposlene in obiskovalce in potrebne manipulacijske površine.
Smotrni so predvsem programi trgovsko-servisne ponudbe. Južni rob območja je potrebno zazeleniti z drevesno
vegetacijo.
V opredeljenem zelenem pasu so dovoljeni vsi posegi
skladno z 8.in 9.A členom znotraj funkcionalnih zemljišč
obstoječih stanovanjskih objektov s poudarkom na obrtni
dejavnosti.
P1/5 – ureditveno območje (Z)
V območjih obstoječih dejavnosti so dovoljeni posegi ter gradnja objektov in naprav v zvezi ekološko-tehnološko sanacijo obstoječih dejavnosti, gradnja potrebne
komunalne in cestne infrastrukture. Dovoljena je sprememba namembnosti obstoječih objektov za potrebe poslovnih dejavnosti ob zagotovitvi vseh ukrepov za varstvo
okolja.
Na funkcionalnem zemljišču posameznih objektov in
dejavnosti je potrebno zagotoviti dovolj parkirišč za zaposlene in obiskovalce.
Na novih površinah je možna gradnja objektov poslovnih dejavnosti ob zagotovitvi ukrepov za varstvo okolja, ob
predhodni ureditvi prometnih dostopov na območje ter ob
upoštevanju 6. člena tega odloka.
Predlog pozidave novih površin se razgrne za 14 dni in
v tem času se poseg javno obravnava.
P1/7 – ureditveno območje (Z)
Ureditveno območje se ureja z ureditvenim načrtom
(Uradni list RS, št. 4/99).
P2 – ureditveno območje (Z)
Posegi v območju obstoječe pozidave so dovoljeni le
na podlagi predhodno izdelanega celovitega sanacijskega
programa (usedalniki, hrup, zrak). Dovoljena je izgradnja
prometne in komunalne infrastrukture.
Širitev na nove površine za to dejavnost ni dovoljena,
za druge dejavnosti pa skladno s 6. členom tega odloka.
Vedutno izpostavljene objekte je potrebno zazeleniti z avtohtono drevesno vegetacijo.
P3/1 – ureditveno območje (Z)
Na območju TERMA so do izdelave ureditvenega načrta dovoljeni vsi posegi potrebni za funkcionalno zaokrožitev
proizvodnje in skladno s sprejetim programom ekološkotehnološke sanacije.
Dovoljena je tudi izgradnja potrebne prometne in komunalne infrastrukture.
P3/2 – ureditveno območje (Z)
V območju so dovoljeni posegi na obstoječih objektih, oziroma izgradnja objektov na podlagi že izdanih dovoljenj ter gradnja potrebne komunalne in prometne infrastrukture oziroma posegi v zvezi z ekološko-tehnološko sanacijo.
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P3/3 – ureditveno območje (Z)
V ureditvenem območju so dovoljeni vsi posegi v skladu z 8. členom tega odloka.

SO – ureditveno območje (Obrt Hrastnica) (Z)
– Do sprejetja ZN so dovoljeni posegi skladno z 8. in
9.E členom.

P5 – ureditveno območje (Z)
Območje je namenjeno za potrebe industrije in proizvodne obrti. Dovoljeni so posegi in gradnja objektov, kolikor
to omogoča predhodno opravljena strokovna preverba ekološke ranljivosti prostora.
– Na obstoječih objektih je dovoljeno redno vzdrževanje, adaptacije ter manjše zaokrožitve obstoječih objektov
do 50% tlorisnega in višinskega gabarita osnovnega objekta, gradnja potrebne komunalne in prometne infrastrukture
skladno z izdelanim razvojnim in sanacijskim programom s
ciljem zmanjšanja oziroma združevanja števila iztokov voda
in izpustov v zrak.
– Pri obstoječih stanovanjskih objektih v opredeljeni
coni, je dovoljeno le redno vzdrževanje ter gradnja pomožnih objektov v okviru funkcionalnega zemljišča.
– Posegi na nove površine niso dovoljeni.

13. člen
ŠKOFJA LOKA
D) OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI OBMOČJA
OSTALIH CENTRALNIH DEJAVNOSTI

P6 – ureditveno območje (Z)
– Dovoljeno je redno vzdrževanje objektov in posegi v
zvezi z ekološko-tehnološko sanacijo obstoječe dejavnosti.
Lociranje novih dejavnosti in sprememba namembnosti
obstoječih dejavnosti je možna ob upoštevanju 6. člena
tega odloka. Predhodno mora biti izdelano delno poročilo o
vplivih na okolje z posebnim poudarkom na varovanju in
izboljšanju kvalitete zraka, vode in tal. Poročilo mora vsebovati vse elemente opredeljene v zakonu o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93, 1/96).
V delu območja, kjer se nahajajo objekti obstoječe
kmetije se dovolijo posegi v skladu z 8. členom tega odloka.
12. člen
ŠKOFJA LOKA
C) OBMOČJA STANOVANJ IN CENTRALNIH DEJAVNOSTI OBMOČJA STANOVANJ IN OBRTNIH DEJAVNOSTI

C1/1 – ureditveno območje (Športne površine Trata)
(S)
– Območje obsega površine, namenjene športu in rekreaciji z delno že realiziranim programom.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno s 6. členom tega
odloka.
Na funkcionalnih zemljiščih obstoječih objektov so dovoljeni vsi posegi za funkcionalno zaokrožitev obstoječih
dejavnosti.
Cl/2 – ureditveno območje (šola, vrtec, srednje šole
Poden) (S)
– Dovoljeni so vsi posegi v skladu z 8. členom odloka
ter na prostih površinah izgradnja športnih igrišč in športnih
objektov za potrebe šol in športne hale v skladu z 6. členom
tega odloka, izgradnja potrebne komunalne in prometne
infrastrukture ter izgradnja objektov za oskrbne dejavnosti.
C1/3 – ureditveno območje (športne površine Puštal)
(S)
– Obstoječe objekte in naprave na telovadišču v Puštalu je dovoljeno redno vzdrževati oziroma adaptirati, ter dograjevati potrebno komunalno in prometno infrastrukturo,
dovoljena je gradnja rekreacijskih objektov in začasnih objektov.
C2 – ureditveno območje (športne površine Kamnitnik)
(Z)
– Posegi na to območje do sprejetja izvedbenega načrta niso dovoljeni.

SC1 – ureditveno območje (Kapucinsko predmestje)
(Z)
Ureditveno območje SC1 obsega ureditvena območja
SC1/a, SC1/b, SC1/c, SC1/d
Ureditveno območje leži med Selško Soro, Partizansko cesto in hribom Kamnitnik ter obsega stanovanjsko
gradnjo (blokovno in individualno), kompleks bivše vojašnice ter centralne dejavnosti (avtobusna postaja, Pošta, NAMA, hotel, poslovna hiša, tržnica, šola, zelene površine,
pokopališče).
Ureditvena območja SC1/a, SC1/b (Z)
V ureditvenem območju so dovoljeni posegi v skladu z
8. in 9.E členom.
Postavitve kioskov so dovoljene le skladno s 6. členom
tega odloka.
SC1/c (Z)
Na območju bivše vojašnice so v ureditvenem območju
do izdelave ureditvenega načrta dovoljeni posegi v skladu z
8. in 9.E členom tega odloka.
SC1/d (S)
V območju so dovoljeni posegi na podlagi 9.A člena.
SO1 – ureditveno območje (Obrt Virmaše) (Z)
– Do sprejetja ZN so dovoljeni posegi skladno z 8. in
9.E členom.

V1 – ureditveno območje (vrtičkarstvo – Podlubnik) (S)
Dovoljeni so posegi v skladu z 29. in 30. členom tega
odloka.
V2 – ureditveno območje (vrtičkarstvo – Sorška cesta)
(S)
Dovoljeni so posegi v skladu z 29. in 30. členom tega
odloka.
ŠR – ureditveno območje (šport in rekreacija GORAJTE) (Z)
– Dovoljeni so posegi za ureditev obstoječega stanja
igrišč in spremljajočih objektov ter izgradnja potrebne komunalne in prometne infrastrukture.
ŠR/I- ureditvena območja (šport in rekreacija) (S)
Dovoljeni so posegi za ureditev obstoječega stanja
igrišč in spremljajočih objektov ter izgradnja potrebne komunalne in prometne infrastrukture.
CP – ureditveno območje (centralno pokopališče Lipica) (Z)
Znotraj obstoječega območja pokopališča je dovoljeno
redno vzdrževanje ter posegi za funkcionalno zaokrožitev
obstoječih objektov ter izgradnja potrebne komunalne in
ostale infrastrukture v skladu z določbami 6. člena tega
odloka.
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CČN – ureditveno območje centralna čistilna naprava
Suha (Z)
Dovoljeni so vsi posegi, ki so potrebni za normalno
obratovanje in ekološko-tehnološko sanacijo centralne čistilne naprave.
Obstoječo čistilno napravo je treba opremiti z rezervoarjem za zbiranje vsebine iz greznic, ki mora biti z regulacijskim zasunom povezan s čistilno napravo.

– Za naselje Crngrob veljajo pogoji II. varstvenega režima za varovanje urbanistične dediščine.
– Za vse posege v vplivnem območju cerkve Sv. Križa
na Križni gori in cerkve Sv. Uršule v Pevnu je potrebno
pridobiti mnenje pristojne spomeniško-varstvene službe.
– Posegi v zaščitenem območju cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu so dovoljeni skladno z odlokom o razglasitvi za kulturni spomenik.

CČNP – ureditveno območje (Z)
– Obsega ureditveno območje predvideno za selitev
centralne čistilne naprave za ureditveno območje Škofje
Loke.
– Do izdelave lokacijskega načrta na območju ni dovoljeno izvajati nobenih posegov.

S8 – Papirnica (S)
– Razloženi posamični zaselki, prilagojeni terenskim
danostim, pretežno z neizrazitim robom, brez dominante
– Ohranja mešano funkcijo.
V območjih naselij so dovoljeni posegi v skladu z 8. in
9.C členom.
V območjih razpršene poselitve v skladu z 9.F členom
in v skladu z določbami 6. člena tega odloka.

Ureditveno območje ČNB
Območje predvidene naprave za naselje Bukovica. V
območju gradnje je možna gradnja čistilne naprave ob upoštevanju 6. člena tega odloka. Predhodno mora biti izdelano
delno poročilo o vplivih na okolje. Poročilo mora vsebovati
vse elemente opredeljene v zakonu o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93‚ 1/96).
Ureditveno območje ČNR
Območje predvidene naprave za naselje Reteče. V
območju gradnje je možna gradnja čistilne naprave ob upoštevanju 6. člena tega odloka. Predhodno mora biti izdelano
delno poročilo o vplivih na okolje. Poročilo mora vsebovati
vse elemente opredeljene v zakonu o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96).
MV – ureditveno območje (mestna vrtnarija) (S)
K – ureditveno območje (konfiskati) (Z)
– Posegi na navedena ureditvena območja so dovoljeni skladno s 6. členom tega odloka.
ŽP – ureditveno območje (Z)
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z določbami 6. člena
tega odloka.

14. člen
KS STARA LOKA – PODLUBNIK
Crngrob (S)
– posamični zaselki, pogojeni s terenskimi razmerami
in z dominanto (cerkev) na izpostavljenem delu, v stiku z
agrarnimi površinami rob neizrazit, dominanta ob zaključku
naselja
Križna gora (S)
– gručasto naselje na grebenu, pretežno z izrazitim
robom, dominanto na izpostavljenem delu, (cerkev) in dominantami vključenimi v naselje
Moškrin (S)
– gručasto naselje v ravnini s pretežno neizrazitim robom, brez dominante
Pevno (S)
– gručasto naselje v stiku s pobočjem, s pretežno neizrazitim robom in dominanto kot delom naselbinskega telesa
– Ohranjajo prevladujočo kmečko funkcijo.
– V območjih naselij so dovoljeni posegi v skladu z 8.
in 9.C členom.
– V območjih razpršene poselitve v skladu z 9.F členom.

Forme, Dorfarje, Sv. Duh in Virmaše
Območja razpršene poselitve Forme, Dorfarje, Sv. Duh
in Virmaše se ureja v skladu z 9.F členom.
Ureditvena območja naselij se urejajo z PUP za mikrocelote Forme, Dorfarje, Sv. Duh in Virmaše.
15. člen
KS ŠKOFJA LOKA – mesto
Sv. Andrej nad Zmincem (S) – posamični zaselki razpršena poselitev kot tipična poselitev
Ožbolt nad Zmincem (S) – posamični zaselki razpršena
poselitev kot tipična poselitev
Sv. Barbara (S) – posamični zaselki razpršena poselitev kot tipična poselitev
– Ohranjajo prevladujočo kmečko funkcijo.
– Dovoljeni so posegi skladno z 8. in 9. C.,F členom.
– Za vse posege v vplivnem območju cerkve Sv. Andreja v naselju Sv. Andrej nad Zmincem je potrebno pridobiti
mnenje pristojne spomeniško-varstvene službe.
S7 – Podpulferca (S) – razloženo naselje
Obsega ureditveno območje naselja in razpršeno poselitev.
Ohranja mešano funkcijo.
V ureditvenem območju naselja S7 so dovoljeni posegi
v skladu z 8. in 9.B členom.
V območjih razpršene poselitve pa v skladu z 9.F členom.
16. člen
KS TRATA
Draga (S)
– Gručasto naselje v stiku s pobočjem, ob gozdu, z
neizrazitim robom proti ravnini in dominanto ob robu naselja.
Gosteče (S)
– Gručasto naselje v stiku s pobočjem, z izrazitim robom proti gozdu in dominantama na robu naselja.
Pungert (S)
– Gručasto naselje v stiku s pobočjem, z izrazitim robom proti gozdu, brez dominante.
– Naselja ohranjajo pretežno kmečko funkcijo.
– V ureditvenih območjih naselij so dovoljeni posegi
skladno z 8. in 9. C. členom. V območjih razpršene poselitve so dovoljeni posegi v skladu z 8. in 9.F členom.
– Vsi posegi v zaščitenem območju cerkve Sv. Andreja
v Gostečah so dovoljeni skladno z določili odloka o razglasitvi za kulturni spomenik.
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S9 – Hosta (S)
– Posamični zaselki na terasi med vodo in gozdom,
brez dominante, z izrazitim robom na robu terase.
– Ohranja mešano funkcijo.
– V ureditvenem območju naselja so dovoljeni posegi
skladno z 8. in 9.B členom.
V območju razpršene poselitve naselja Hosta so posegi dovoljeni skladno z 8. in 9.F členom.
Na stavbnih zemljiščih je možna gradnja stanovanjskih
objektov z namenom sanacije in zgostitve razpršene poselitve.
17. člen
KS RETEČE – GORENJA VAS
Ureditveno območje S2/1 a
– Obsega pretežno obstoječo stanovanjsko gradnjo.
– Območje ima mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8.in 9. A členom.
Ureditveno območje S2/1b(Z)
Obsega območje predvidene kompleksne stanovanjske enodružinske gradnje.
Do sprejetja zazidalnega načrta so dovoljeni posegi v
skladu z 8. členom razen točk 2., 3., 4. in 5.
S2/2 – ureditveno območje Reteče – med regionalno
cesto in železnico (S)
– Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo in objekte
centralnih dejavnosti s pripadajočimi površinami.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9. A členom.
S2/3 – ureditveno območje Reteče – ob šoli (S)
– Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo, objekte
centralnih dejavnosti s pripadajočimi površinami.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9. A členom.
Ureditveno območje S2/4a
– Obsega obstoječe kmetije, obstoječo stanovanjsko
gradnjo in cerkve Sv. Janeza Evangelista ter obstoječe pokopališče.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9. B členom,
za posege v vplivnem območju cerkve je potrebno pridobiti
mnenje pristojne spomeniško-varstvene službe.
Ureditveno območje S2/4b
V ureditvenem območju so dovoljeni posegi v skladu z
9.A in 6. členom.
Pred pričetkom gradnje na tem območju je potrebno
izdelati predlog pozidave območja, ki se za 14 dni razgrne in
se v tem času opravi javna obravnava.
Ta predlog je potrebno upoštevati pri vsaki gradnji na
obravnavanem območju.
Ureditveno območje S2/4c
V območju je dovoljena gradnja ribogojnice ob upoštevanju vseh predpisov s področja varstva narave in okolja.
S2/5 – ureditveno območje Gorenja vas – Reteče (S)
– Obsega obstoječe kmetije in obstoječo stanovanjsko gradnjo.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.B členom.
W – ureditveno območje Reteče – počitniški objekti (S)
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– Obsega obstoječo počitniško gradnjo in obstoječo
stanovanjsko gradnjo.
– Območje ohranja mešano funkcijo
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8., 9.A in 9.D
členom.
V ostalem območju naselij Reteče in Gorenja vas–
Reteče so dovoljeni vsi posegi skladno z 8. in 9.F členom
razen 4. točke 9.F člena.
18. člen
KS GODEŠIČ
S3/l – ureditveno območje Godešič – sever (S)
– Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo, obstoječe
kmetije ter objekte centralnih dejavnosti s pripadajočimi površinami.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9. B členom.
S3/2 – ureditveno območje Godešič – vaško jedro (S)
– Obsega obstoječe kmetije, obstoječo stanovanjsko
gradnjo ter cerkev Sv. Miklavža.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9. C členom,
v vplivnem območju cerkve je potrebno pridobiti soglasje
spomeniško-varstvene službe.
S3/3 – ureditveno območje Godešič – Na Ježi (S)
– Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo, obstoječe
kmetije ter novopredvidene površine za stanovanjsko gradnjo.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9. B členom.
V ostalem območju naselja so dovoljeni vsi posegi skladno z 8. in 9.F členom razen 4. točke 9.F člena.
Ureditveno območje G1
Območje gostinsko-servisnega objekta. V območju
stavbnih zemljišč so dovoljene novogradnje za potrebe gostinskih, servisnih dejavnosti s funkcijo obcestnega postajališča ob državni cesti Ljubljana–Kranj.
Posegi so možni v skladu z 6. členom odloka. Rešitev
ureditve mora biti javno razgrnjena za obdobje 14 dni z javno
obravnavo posega.
Vsi posegi morajo biti izvedeni tako, da ne bodo vplivali
na podtalnico in v soglasju z pristojno gozdarsko službo.
19. člen
KS BUKOVICA – BUKOVŠČICA
Bukovica (S)
– gručasto, sestavljeno naselje v stiku s pobočjem, rob
naselja je izrazit, dominanta (cerkev) je vgrajena v silhueto
naselja
Bukovščica (S)
– gručasto naselje v stiku s pobočjem, pretežno izrazit
rob naselja, dominanta je vgrajena v silhueto naselja, posamični zaselki
Knape (S)
– gručasto naselje v stiku s pobočjem, z izrazitim robom proti agrarnim površinam, brez dominante, posamični
zaselki
Pozirno (S)
– gručasto naselje v pobočju, delno z izrazitim robom,
brez dominante
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Praprotno (S)
– gručasto naselje v stiku s pobočjem, z izrazito omejenim robom proti agrarnim površinam, brez dominante
Stirpnik (S)
– samotne kmetije, posamični zaselki vezani na konfiguracijo terena, brez izrazitih omejitev in dominant
Strmica (S)
– gručasto, sestavljeno naselje v pobočju, pretežno
izrazit rob naselja, brez dominante
Tomaž nad Praprotnim (S)
– gručasto, sestavljeno naselje v pobočju, z izrazitim
robom, dominanta nad naseljem (cerkev)
Vsa naselja, razen Bukovice, ohranjajo pretežno kmetijsko funkcijo.
Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.C, F členom
ob upoštevanju že izdelanih strokovnih osnov s področja
naravne in kulturne dediščine in varovanju značilne kulturne
krajine, vzorca poselitve in kvalitetnih ambientov.
Za posege v vplivnem območju cerkve Sv. Klemena v
Bukovščici je potrebno mnenje pristojne spomeniško varstvene službe.
Naselje Bukovica je varovano z II. varstvenim režimom
za urbanistično dediščino, naselje ohranja mešano funkcijo,
dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.B, F členom.
ŠEVLJE
S4/2 – ureditveno območje Ševlje–sever (S)
– Obsega obstoječe kmetije in obstoječo stanovanjsko gradnjo.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.B členom.
S4/3 – ureditveno območje Ševlje–jug (S)
– Obsega obstoječe kmetije in obstoječo stanovanjsko gradnjo.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.B členom.
V ostalem območju naselja so dovoljeni posegi skladno z 8. in 9.F členom.
20. člen
KS LENART NAD LUŠO
Golica (S)
– gručasti zaselki v pobočju, brez izrazitih robov, jedra
in dominant
Lenart nad Lušo (S)
– posamični zaselki v pobočju, brez izrazitega roba,
dominanta (cerkev) na izpostavljenem delu naselja
Rovte v Selški dolini (S)
– razloženo naselje v pobočju, brez izrazitega roba in
dominante
Spodnja Luša (S)
– razloženo naselje v pobočju, pretežno z izrazitim robom, brez dominante
Zgornja Luša (S)
– razloženo naselje v pobočju, pretežno brez izrazitega
roba in brez dominante
Naselja ohranjajo pretežno kmetijsko funkcijo.
Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9. C, F členom
ob varovanju kulturne krajine, vzorca poselitve in kvalitetnih
ambientov.
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V območju počitniških objektov v naselju Zg. Luša in
Lenartom so dovoljeni posegi skladno z 8. in 9. D členom.
21. člen
KS LOG
Brode (S)
– gručasto, sestavljeno naselje v ravnini, z izrazitim
robom ob agrarnih površinah, dominanta v jedru in nad
naseljem (cerkev)
Bukov vrh (S)
– samotne kmetije
Gabrk (S)
– gručasto naselje v pobočju, proti ravnini izrazit rob,
dominant ni
Gabrška gora (S)
– posamični zaselki, samotne kmetije
Kovski vrh (S)
– samotne kmetije
Log nad Škofjo Loko (S)
– gručasto, sestavljeno naselje v stiku s pobočjem, ob
komunikaciji in vodi, rob naselja pretežno izrazit, dominante
znotraj naselja
Na Logu (S)
– razloženo naselje, samotne kmetije v pobočju, dominanta na izpostavljeni lokaciji (cerkev) in znotraj posameznih
gruč
Smoldno (S)
– samotne kmetije
Valterski vrh (S)
– samotne kmetije
Visoko pri Poljanah (S)
– zaselek
Vsa naselja razen Brodov in Na Logu ohranjajo pretežno kmetijsko funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9. C, F členom .
– V obstoječem območju počitniških hiš Na Logu in
Logu nad Škofjo Loko ter Gabrški gori so dovoljeni posegi
skladno z 8. in 9. D členom.
– V vplivnem območju cerkve Sv. Sobote v Bukovem
vrhu, cerkve Sv. Filipa in Jakoba v Valterskem vrhu, Sv.
Volbenka Na Logu, znamenja Na Logu in Sv. Tomaža v
Brodeh je za posege potrebno mnenje pristojne spomeniško-varstvene službe.
– Naselje Brode je varovano z II. varstvenim režimom
za urbanistični spomenik.
– Naselji Brode in Na Logu ohranjata mešano stanovanjsko-kmetijsko funkcijo, dovoljeni so posegi skladno z 8.
in 9.B, F členom.
– Za območje obstoječih počitniških objektov v Brodeh so dovoljeni posegi skladno z 8. in 9. D členom razen
1. točke 9.D člena.
– V zavarovanem območju “Vrbanove” hiše v Brodeh
so posegi dovoljeni skladno z veljavnim odlokom o razglasitvi za etnološko arhitekturni spomenik.
– V zavarovanem območju Tavčarjevega dvorca na Visokem so dovoljeni posegi in spremembe namembnosti za
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terciarne in kvartarne dejavnosti, stanovanja, turizem in potrebe kmetijstva, skladni z veljavnim odlokom o razglasitvi za
kulturni spomenik in skladno s 6. členom tega odloka, skladno s smernicami LRZVNKD in odbora za prenovo je možna
gradnja stanovanjskega objekta na parceli 336 k.o. Visoko.
22. člen
KS ZMINEC
Bodovlje (S)
– gručasto, sestavljeno naselje s pretežno izrazitim robom, dominanta (cerkev) na robu naselja
Breznica pod Lubnikom (S)
– gručasto naselje, samotne kmetije
Florjan nad Zmincem (S)
– samotne kmetije
Gabrovo (S)
– gručasto naselje
Hrib pri Zmincu (S)
– samotne kmetije
Sopotnica (S)
– posamični zaselki, samotne kmetije
Staniše (S)
– samotne kmetije
Zminec (S)
– gručasto, sestavljeno naselje v stiku s pobočjem, z
izrazito omejenim jedrom, rob naselja v celoti neizrazit, dominante vključene v naselje, posamični zaselki
Vsa naselja ohranjajo pretežno kmečko funkcijo, razen
naselij Bodovlje in Zminec, ki ohranjata mešano funkcijo.
V ostalih naseljih so dovoljeni vsi posegi skladno z 8. in
9. C, F členom.
V ureditvenem območju naselja Bodovlje so posegi
dovoljeni skladno z 8. in 9.B členom.
V območju razpršene poselitve so dovoljeni posegi v
skladu z 9.F členom.
V območju planskega rezervata obvozne ceste Škofje
Loke so posegi možni v skladu z pogoji Ministrstva za promet in zveze in v skladu z 6. členom tega odloka.
V vplivnem območju cerkve Sv. Petra v Bodovljah so
posegi dovoljeni z mnenjem pristojne spomeniško-varstvene službe.
V območju obstoječih počitniških objektov v Sopotnici
so dovoljeni posegi skladno z 8. in 9. D členom.
ZMINEC
S 5/1 ureditveno območje Zminec–sever
– Obsega obstoječe stanovanjske in počitniške objekte.
– Območje ohranja pretežno stanovanjsko funkcijo .
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.A, pri počitniških objektih pa so posegi dovoljeni skladno z 8. in 9.D
členom, razen 1. točke 9.D člena.
S 5/2 ureditveno območje Zminec–jug
– Obsega stanovanjske objekte, kmetije.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.B členom.
Naselje Zminec obsega poleg dveh opredeljenih ureditvenih območij tudi obstoječa stavbna zemljišča, ki obsegajo:
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1. Severni del nad cesto
– obstoječo razpršeno zazidavo severno od ceste do
Sopotniške grape
– obstoječo zazidavo pod Muretovim gričem
2. Južni del pod cesto
– obstoječo zazidavo zahodno od ureditvenega območja S5/2
– razpršeno zazidavo južno od ceste
– zaselek “Šefert”
– zaselek “pod Primožičem”
– razpršena stanovanjska gradnja
V ureditvenih območjih naselij in zaselkov so možni
posegi v skladu z 8. in 9.B členom.
V območjih razpršene gradnje pa v skladu z 8. in 9.F
členom
V obstoječih gručah je na stavbnih zemljiščih možna
zapolnitev.
Ohranja se zazidalna linija v strnjenem jedru starega
dela naselja, kjer se nahajajo objekti pomembnejše stavbne
dediščine Zminec 7, Zminec 10 in Zminec 13, ki imajo
ohranjene likovne elemente.
Za posege na navedenih objektih in v neposredni bližini mora investitor predhodno pridobiti mnenje pristojne spomeniško varstvene službe.
Ohranjajo se obstoječe zelene površine med cesto in
obstoječo pozidavo.
Cerkev Sv. Lovrenca nad naseljem Zminec je izrazita
krajinska dominanta in nekatere topografske značilnosti dajo slutiti pomembno arheološko dediščino še iz prazgodovinskega časa. Teren je varovan s 1., 2. in 3. stopnjo
varstvenega režima za arheološko dediščino.
V območjih razpršene poselitve so dovoljeni posegi v
skladu z 9.F členom.
V območju planskega rezervata obvozne ceste Škofje
Loke so posegi možni v skladu z pogoji Ministrstva za promet in zveze in v skladu z 6. členom tega odloka.
23. člen
Ureditvena območja za posebne namene
1. G – ureditveno območje Gramoznica Reteče (Z)
Izkoriščanje in sanacija na območju obstoječega stavbnega zemljišča je možna v skladu z izdanim lokacijskim
dovoljenjem in dovoljenji za izkoriščanje.
Č1 – ureditveno območje kamnolom Visoko Z
Izkoriščanje in sanacija na območju obstoječega stavbnega zemljišč v skladu z izdanim lokacijskim dovoljenjem in
dovoljenjem za izkoriščanje.
Č2 – ureditveno območje kamnoloma Praprotno
Do izdelave ureditvenega načrta, ki bo definiral rudarska dela na tem območju, na tem območju niso dovoljeni
posegi razen ukrepi zavarovanja, da se izključi nevarnost za
zdravje ali življenje ljudi ali živali ter možne škode na objektih
ali okolju.
3. CO – ureditveno območje odlagališče nenevarnih
komunalnih odpadkov v Dragi (S).
Dovoljeni so vsi posegi z namenom sanacije, zaokrožitve in postopnega zapiranja odlagališča ob upoštevanju vseh
sektorskih predpisov in zakona o varstvu okolja. Na območju odlagališča je možna ureditev posameznih območij, za
zbiranje posameznih vrst odpadkov in kompostiranje odpadkov. Pri posameznih posegih je potrebno izdelati presojo
vplivov na okolje.
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24. člen
Ureditvena območja pokopališč
Poleg že opredeljenih pokopališč so predvidene površine za razširitev še na pokopališču Bukovščica. Na obstoječem pokopališču so dovoljeni vsi posegi, ki zagotavljajo
njegovo nemoteno funkcijo.
IV. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE
V PROSTOR
1. Merila in pogoji glede oblikovanja novogradenj in
ostalih posegov v prostor
25. člen
1.1. LEGA OBJEKTOV
– Novogradnje na prostorsko in funkcionalno zaokroženih območjih se morajo prilagoditi merilom, ki izhajajo iz
tipa kulturne krajine in se ustrezno prilagoditi kompozicijski
celoti naselja, zato je potrebno pred vsakim posegom za
konkretno naselje upoštevati prostorski vzorec naselja oziroma območja.
– Na celotnem obravnavanem območju je potrebno pri
vseh posegih dosledno spoštovati naravno in kulturno dediščino ter primarne ekološke omejitve.
26. člen
1.2. ODMIKI OD OBJEKTOV IN PARCELNE MEJE
– Najmanjši medsebojni odmik prostostoječih objektov
ter odmik od parcelne meje se določi glede na terenske in
krajinske razmere ter v skladu s sanitarno-tehničnimi, požarnovarnostnimi in obrambnimi predpisi.
– Najmanjši medsebojni odmik mora biti tolikšen, da
novi objekti ne vplivajo škodljivo na bivalne pogoje prebivalcev v soseščini oziroma na rabo sosednjih parcel.
– Novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje min. 2,5 m, ker je s tem še omogočena zasaditev dreves
in prehod vozil oziroma vzdrževanje in uporaba objekta z
lastnega funkcionalnega zemljišča.
Minimalen odmik je dovoljen, če to dopuščajo sanitarni
in požarnovarstveni predpisi ter ostali pogoji in pri tem ni
motena sosednja posest.
– S soglasjem mejaša je lahko razdalja do posestne
meje tudi manjša od 2,5 m.
– Investitor novega objekta je v takem primeru dolžan
ustrezno urediti odtoke s strešin, urediti snegolove oziroma
preprečiti vplive na parcelo ali objekt mejaša.
– Kolikor je meja med dvema parcelama različnih lastnikov ali uporabnikov (posestna meja) sporna, se le-ta
mora predhodno ugotoviti oziroma določiti v mejnem ugotovitvenem postopku ali v sodnem postopku.
– Praviloma mora biti odmik med objekti najmanj za
1,5 x višino novega objekta na južni ali jugovzhodni strani
oziroma 1 x višino objekta na jugozahodni strani oziroma
prilagojen študiji osvetlitve.
– Odmiki od komunalnih vodov in naprav morajo biti v
skladu s predpisi in normativi za posamezne vrste komunalnih naprav oziroma skladni s soglasjem upravljalca komunalnih naprav.
Odmiki od kategoriziranih državnih in občinskih cest
morajo biti pri novih objektih usklajeni z zakonom o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), uredbo o kategorizaciji
državnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) in občinski odlok o
kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 78/98).
Odmiki stanovanjskih in gospodarskih objektov od javnih poti morajo biti najmanj 4–5 m; manjši odmik je možen
le v primerih, če si investitor pridobi soglasje upravljalca
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glede na krajevne in terenske razmere, ali je manjši odmik
pogojen z obstoječo gradbeno črto ali s pogoji glede varovanja kulturne dediščine.
– Odmiki objektov centralnih dejavnosti od javnih cest
morajo biti praviloma najmanj 5 m.
– Odmiki industrijskih objektov in objektov proizvodne
obrti od javnih cest morajo biti praviloma najmanj 5–10 m,
odvisno od ranga ceste
– Odmiki objektov od vrhnjega roba struge vodotokov
Sora, Selška Sora in Poljanska Sora morajo biti najmanj 10
m, na pritokih pa najmanj 5 m, tako da je omogočen dostop
za obnovitvena in vzdrževalna dela in intervencijska vozila.
Izjeme so objekti MHE, vodni mlini in žage in podobno, ki so
locirani na podlagi pogojev soglasjedajalcev.
– Posegi ob gozdu ne smejo ovirati gospodarskega
izkoriščanja gozda niti njegove ekološke funkcije. Objekti za
stalno bivanje ali proizvodno dejavnosti morajo biti odmaknjeni od gozdnega roba najmanj v razdalji ene sestojne
višine.
27. člen
1.3. GABARITI OBJEKTOV
– Praviloma se morajo vse novogradnje objektov kot
tudi adaptacije, prizidave in nadzidave obstoječih objektov
prilagoditi obstoječim gabaritom kvalitetnih gradenj v naselju, da bo s tem vzpostavljena nadaljna oblikovna identiteta
naselja oziroma območja ter prilagojena obstoječim objektom in ureditvam.
– Zasnove objektov morajo biti v skladu s tlorisnim in
višinskim razmerjem tipologije zazidave posameznih naselij,
seveda z možnostjo prilagoditve novim tehničnim pogojem
funkcioniranja posameznih skupin objektov.
– Industrijski in drugi proizvodni objekti se morajo v
horizontalnem in vertikalnem gabaritu prilagoditi optimalni
izrabi prostora, ob tem pa v največji možni meri upoštevati
naravne danosti prostora in se tudi prilagajati tipologiji gradenj v naseljih.
28. člen
1.4. OBLIKOVANJE OBJEKTOV
Posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da je
njihova urbanistično-arhitektonska podoba usklajena s krajinskimi značilnostmi, z naravno in kulturno dediščino in
tipologijo kvalitetne arhitekture in se prilagaja obstoječim
objektom in ureditvam po:
– zasnovi izrabe funkcionalnih zemljišč,
– odmiku od sosednjih objektov,
– sestavi osnovnih stavbnih mas,
– višini in gradbeni črti,
– naklonu streh in smereh slemen,
– razmerju dimenzij fasad in njihovi orientaciji,
– merilih in razporeditvah fasadnih elementov zlasti
oken in vrat,
– barvi in teksturi streh in fasad,
– načinu ureditve odprtega prostora,
– načinu izvedbe ograj in drugih posegov v prostor.
1.4.1. STANOVANJSKI OBJEKTI
Pri oblikovanju novih stanovanjskih objektov je potrebno praviloma upoštevati naslednje pogoje ob upoštevanju
tipologije vsakega posameznega naselja:
– Tloris objekta mora biti podolgovat, razmerje med
stranicami 1:1,3 do 1:1,5.
– Streha mora biti simetrična dvokapnica naklona najmanj 38°–45°, napušč ne sme biti manjši od 60 cm.
Sončnih zbiralnikov ni dopustno postavljati nad slemenom in na objektih kulturne dediščine.
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– V naseljih, kjer so svetlobne odprtine na strehah
značilne za obstoječo zazidavo, so le-te dovoljene tudi pri
novogradnjah. Svetlobne odprtine v strehah morajo slediti
vertikalnim linijam spodnje etaže.
– Strešna kritina mora biti prilagojena lokalnim razmeram in klimatskim pogojem. Barva kritine mora biti usklajena
z najbližjimi okoliškimi objekti. Plastična kritina in svetla valovita salonitna kritina nista dovoljeni.
– Obdelava fasad, odprtin na fasadah, balkonov, napuščev, zatrepov se mora prilagoditi kvalitetno oblikovanim
obstoječim objektom v naselju, praviloma naj bo fasada v
beli barvi, v zaglajenem ometu, leseni deli stavbnega pohištva, ograj in opažev pa temno rjave barve. Bavarski omet in
fasadna opeka nista dovoljena.
Višina objektov mora biti prilagojena objektom v neposredni bližini, praviloma pa naj bodo:
– pritlični objekti s koto pritličja maks. 1,00 m nad
obstoječim terenom, kolenčni zid višine maks. 1,20 m
– enonadstropni objekti s koto pritličja maks. 0,30 m
nad raščenim terenom s kolenčnim zidom maks. 0,60 m.
Pri rednem vzdrževanju objektov, adaptacijah, prenovitvah in dograjevanju veljajo enaki pogoji kot za novogradnje,
potrebno je ohranjati kvalitetne elemente na objektu.
Prizidki in nadzidave se morajo prilagoditi oblikovanju
in obdelavi obstoječega objekta.

ja, materiali ter nakloni streh in kritine morajo biti usklajeni s
tipologijo naselja oziroma območja.

1.4.2. PROIZVODNO-POSLOVNI OBJEKTI
– Pri oblikovanju objektov za obrtno dejavnost se morajo upoštevati pogoji kot za stanovanjsko gradnjo, s tem, da
se vsi elementi, ki jih zahteva določena dejavnost prilagodi
merskim razmerjem, materialom in obdelavi ipd. (tipologiji),
ki je značilna za konkretno naselje.

2. Merila in pogoji glede posegov na kmetijska
in gozdna zemljišča

1.4.3. KMETIJE
– V primerih mešanih naselij je potrebno zagotoviti nemoteno življenje kmetijam in ustrezno ločiti kmetijsko-proizvodne površine od ostale rabe prostora.
– Pri obnovitvah samotnih kmetij je potrebno iskati rešitve za nove lokacije znotraj obstoječih gabaritov objektov
oziroma v območju obstoječih funkcionalnih zemljišč, nova
večja poslopja je potrebno umikati iz zornega kota dominantnih pogledov.
– Pri razvojnih programih kmetij je treba upoštevati prostorske omejitve, ki izhajajo iz osnovne oblikovno-prostorske identitete kmetij in ekoloških pogojev, zato naj se v
primeru večjih potreb oblikuje nova, od prvotne kmetije ločeno gručo novih objektov na lokaciji, ki je ekološko manj
ranljiva.
– Pri kmetijah morajo biti gnojišča locirana v neposredni bližini gospodarskega poslopja – hleva, čimbolj odmaknjena od stanovanjske hiše in sosednjih stanovanjskih objektov. Gnojne jame morajo biti zgrajene vodotesno brez
odtoka.
– Za oblikovanje stanovanjskih objektov pri kmetijah
veljajo enaki pogoji kot pri čisti stanovanjski gradnji, pri
oblikovanju novih gospodarskih poslopij je potrebno upoštevati tipologijo obstoječih kvalitetnih objektov in se jim po
merskih razmerjih, vrsti, barvi, fasadni obdelavi in kritini prilagoditi, seveda ob upoštevanju prilagoditve novim tehničnim in funkcionalnim pogojem.
1.4.4. POMOŽNI OBJEKTI
– Za pomožne objekte veljajo enaka merila in pogoji
glede oblikovanja kot je za stanovanjske in gospodarske
objekte. Usklajeni morajo biti z obstoječimi objekti na funkcionalnem zemljišču oziroma z gospodarskimi objekti na
konkretnem odprtem območju. Tlorisna in višinska razmer-

1.4.5. KIOSKI
– Kioski lahko služijo storitvenim, trgovskim, gostinskim, uslužnostnim in informativnim dejavnostim.
Lokacije kioskov so lahko le začasne, in sicer na površinah, ki so predvidene za centralne dejavnosti:
– Izvedeni morajo biti tako, da jih je mogoče odstraniti
in brez večjih posegov zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje.
– Tlorisna dimenzija mora biti prilagojena namembnosti kioska.
– Kioski na določenem prostorsko in funkcionalno zaokroženem območju morajo biti enotno oblikovani, materiali
morajo biti izbrani glede na prostorske značilnosti lokacije.
– Začasni kioski predvsem za dejavnosti v času sezone
so mobilni.
– Začasni objekti in naprave so prvenstveno namenjene sezonski turistični ponudbi, prireditvam, proslavam ipd.
– Z njihovo namestitvijo ne smejo biti ovirane druge
dejavnosti v prostoru, z gradbeno izvedbo in morebitnim
komunalnim opremljanjem se ne spreminja namenska raba
zemljišča.
– Po prenehanju dovoljenega roka postavitve se zemljišče po odstranitvi objekta vzpostavi v prvotno stanje.

29. člen
V območju z DP in SP opredeljenega prostora za kmetijstvo in gozdarstvo je vse posege v prostor potrebno prvenstveno podrejati opredeljeni kmetijski in gozdno gospodarski funkciji ter istočasno varovanju in smotrni rabi ostalih
dobrin splošnega pomena.
Na površinah 1. območja kmetijskih zemljišč, ki so
trajno namenjena kmetijski proizvodnji in 2. območju kmetijskih zemljišč, so dovoljeni posegi za zagotovitev osnovne
rabe prostora v skladu z družbenim planom (hidromelioracija, komasacija).
Za vse hidromelioracije in komasacije je potrebno predhodno izdelati idejno zasnovo s prikazom parcelacije, ureditve poljskih poti, ohranitve in izboljšanja vegetacije, ureditvijo odvodnjavanja in oznako kmetijske kulture.
V teh območjih je potrebno ohraniti najznačilnejšo vegetacijo in po možnosti tudi obstoječo kmetijsko kulturo.
Za spremembo namembnosti kmetijskega objekta je
potrebno pridobiti mnenje pristojne kmetijsko svetovalne
službe.
30. člen
Na trajno zaščitenih in drugih kmetijskih zemljiščih je
možno:
– postavljati začasne objekte, ki služijo izključno za
potrebe kmetijske proizvodnje in trajno ne spreminjajo namenske rabe tal;
– postavitev začasnih objektov za potrebe monitoringa,
za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve in
zbiranje podatkov);
– vodnogospodarske ureditve obstoječih strug potokov in hudournikov;
– postavitev turističnih oznak in usmerjevalnih tabel;
– objekti in naprave za potrebe komunale, prometa,
zvez in energetike, ki ne spreminjajo namembnosti in prejšnje rabe zemljišč;
– rekonstrukcije javnih cest, javnih poti in ostalih poti z
njihovimi sestavnimi deli v okviru njihovih obstoječih tras;
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– postavitev nadstreškov in kioskov ter postajališč v
območju varovalnega pasu javnih cest in poti.
31. člen
– V gozdnih sestojih so dovoljeni posegi, ki so opredeljeni v veljavnih gozdnogospodarskih načrtih.
Posegi v gozdni prostor so dopustni le, če niso v nasprotju s splošnimi funkcijami gozda; posebnega varstva
morajo biti deležne varovalna, hidrološka in biocenotska
vloga (primarne ekološke omejitve v prostoru).
– Pred načrtovanjem kakršnegakoli posega v gozdni
prostor je potrebno pridobiti predhodno mnenje pristojne
gozdarske strokovne službe, ki jih izda na podlagi valorizacije gozdnega prostora.
– V varovalnih gozdovih in v gozdovih s posebnim pomenom, ki so določeni z družbenim planom ali so razglašeni
s predpisi, so posegi dovoljeni le izjemoma, razen tistih, ki
so potrebni za vzdrževanje in krepitev funkcij gozdov. Posege v te gozdove je možno izvajati na podlagi predhodno
izdelanega detajlnega gozdnogospodarskega načrta, ki ga
izdela za to usposobljena organizacija.
– Pri načrtovanju, graditvi in vzdrževanju gozdnih prometnic je potrebno upoštevati ekološke omejitve, funkcije
gozdov, nujno potrebno odprtost gozdov in tehnične gospodarske pogoje. Poleg gospodarskega pomena je pri tem
potrebno upoštevati tudi njihove splošne funkcije in obstoj
ter razvoj hribovskih in gorskih kmetij (posebno razvoj kmečkega turizma).
– Posege v gozdnati prostor (gozdni prostor, funkcionalno vezan na gozd) morajo usklajeno načrtovati vse pristojne strokovne službe, ki zastopajo zainteresirane uporabnike.
– Posebnega varstva v negozdnem prostoru morajo biti
deležni gozdni ostanki, skupine dreves in posamična drevesa, izredna drevesa, obrežna vegetacija, omejki.
– V z odloki zavarovanih gozdovih so posegi dovoljeni v
skladu z določili teh odlokov.
3. Merila in pogoji glede komunalnega opremljanja
zemljišč
32. člen
– Gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
energetike, vodnega gospodarstva in zvez je dovoljena v
vseh območjih urejanja v skladu s predpisi, ki urejajo to
področje.
– V novopredvidenih koridorjih za potrebe komunalnega urejanja ni dovoljena gradnja drugih objektov in naprav,
dovoljena so le redna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah.
– Posamezni komunalni objekti in naprave (TP, daljnovodi, telekomunikacijski vodi, plinovodi, vodovodi, kanalizacija, vodni zbiralniki, MHE, ipd.) morajo biti locirani v prostor ob
upoštevanju smernic in pogojev pristojnih soglasjedajalcev.
– Pri vzdrževalnih delih, rekonstrukcijah in novogradnjah katerekoli podzemne infrastrukturne napeljave ali naprave ter pri cestah je na tem delu praviloma obvezna kompleksna ureditev oziroma prenova vseh infrastrukturnih naprav. Obstoječe in predvidene objekte je potrebno priključiti
na javno komunalno in energetsko infrastrukturo (kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, električno omrežje, plinovod) kjer je to mogoče. Poteki komunalnih in energetskih
vodov morajo biti med seboj usklajeni.
– Pri vseh bodočih gradnjah morajo biti upoštevane
kote stoletne vode.
– V naseljih, kjer ni javnega vodovodnega omrežja, si
mora investitor zgraditi lastno vodovodno zajetje s cevovo-
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dom in pridobiti potrdilo o neoporečnosti vode na podlagi
kemične in bakteriološke analize vodnega vira.
– Ureditve gnojničnih jam in gnojišč na kmetijah morajo biti v skladu s predpisi oziroma pogoji sanitarnega soglasja.
– V naseljih, kjer vodovodno omrežje in naprave ne
zagotavljajo zadostne količine požarne vode, je potrebno v
okviru naselja zgraditi ustrezne požarne bazene ali zagotoviti
dostope k vodotokom.
– Na območjih varovanja vodnih virov v Občini Škofja
Loka se morajo vsi posegi izvajati v skladu z odloki o varstvu
virov pitne vode. Z navedenimi odloki so določeni varstveni
pasovi in varstveni ukrepi.
– Fekalne vode iz stanovanjskih objektov je potrebno
speljati v javno kanalizacijo s čistilno napravo.
– Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in drugih delih na
objektih obrti je treba odpadne vode, ki ne smejo biti neposredno speljane v javno kanalizacijo, speljati v čistilne naprave za predčiščenje odpadnih voda pred izpusti v javno kanalizacijo ali v čistilne naprave za dokončno čiščenje odpadnih
voda.
– V območjih, kjer ni in ne bo urejene javne kanalizacije s čistilno napravo, je treba fekalne vode speljati v vodoneprepustne graznice brez pretoka. Odvoz vsebine iz greznic
mora opravljati pooblaščena, strokovno usposobljena oseba, ki mora vsebino iz greznic prazniti v rezervoar urejene
čistilne naprave za čiščenje komunalne odpadne vode.
– Za posamezna naselja je potrebno predvideti gradnjo kanalizacijskega sistema s priključkom na biološko čistilno napravo.
– Odpadne vode se na območjih, kjer je zgrajena kanalizacija, morajo obvezno speljati v kanalizacijsko omrežje.
Na območjih, kjer je predvidena izgradnja kanalizacije, mora
biti odtok odpadnih vod začasno speljan v triprekatno greznico brez pretoka, po izgradnji pa je obvezen priključek.
– Odvod odpadne vode za večstanovanjskih objektov
se praviloma rešuje s kanalizacijskim omrežjem, s skupinskimi greznicami brez pretoka oziroma mini čistilnimi napravami ob upoštevanju predpisov za to področje. Ob rekonstrukcijah in drugih delih na industrijskih območjih je obvezna
ureditev skupnih iztokov ali vsaj zmanjšanje števila iztokov
pri onesnaževalcih voda ter ureditev vzorčevalnih mest oziroma predčiščenje.
– V naseljih je potrebno načrtovati sistem kanalizacije
tako, da imajo vse urbanizirane površine urejen odtok meteorne vode.
– Kjer to ni mogoče se meteorne vode speljejo preko
lovilca olj v ponikovalnico.
– Na območju, kjer bo zgrajeno plinovodno omrežje, je
obvezna priključitev v skladu s pogoji pristojne službe za
upravljanje in vzdrževanje.
– Za vse gradbene posege oziroma izrabo prostora v 2
x 200m zaščitenem pasu visokotlačnega plinovoda je potrebno pridobiti soglasje upravljalca plinovodnega omrežja.
– V 2 x 30 m pasu po zgraditvi visokotlačnega plinovoda je prepovedano graditi poslopja za stanovanje in bivanje
ljudi. Za tangiranje tega pasu je potrebno pridobiti soglasje
upravljalca plinovoda.
– V območjih naselij je območje nezazidljivosti 2 x 5m
od osi plinovoda. Za tangiranje tega pasu je potrebno pridobiti soglasje upravljalca k lokaciji in gradnji.
– Na območjih, kjer je organizirana služba za odstranjevanje odpadkov, je potrebno upoštevati pogoje pristojne
službe in sprejetega občinskega odloka.
– Na področju oskrbe z električno energijo je potrebno
upoštevati veljavne predpise in usmeritve zasnove elektro
omrežja v skladu z družbenim planom.
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– Na področju zagotavljanja PTT uslug je potrebno
upoštevati veljavne predpise in usmeritve zasnove PTT omrežja v skladu s planskimi akti.
– Gradnja malih hidroelektrarn je dopustna na stavbnih
zemljiščih namenjenih gradnji malih hidroelektrarn ali pa v
sklopu obtoječih ali nekdanjih mlinov ali žag.
– Gradnja malih hidroelektrarn je možna ob upoštevanju naravovarstvenih smernic in predpisov s področja varstva okolja.
– Ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti v skladu z
veljavnim občinskim odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 67/99).
4. Merila in pogoji glede prometnega urejanja
33. člen
– Načrtovanje in izvajanje novega ter preurejanje in
sanacija obstoječega prometnega omrežja in naprav mora
biti usklajeno s predpisi, ki urejajo to področje in skladno s
pogoji, ki omogočajo gibanje telesno prizadetim občanom.
– Vsak objekt mora imeti urejen dostop in dovoz na
javno cesto ali javno pot v skladu z veljavnimi predpisi.
– Objekti naj se na kategorizirane ceste praviloma navezujejo preko obstoječih cestnih priključkov.
– Čim več objektov naj se povezuje s skupnim priključkom na javno cesto. Uvozi ne smejo ovirati rabe javnih cest.
– Za morebitno gradnjo novih cestnih priključkov na
kategorizirane ceste oziroma rekonstrukcijo obstoječih je
potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa.
– Cestni priključki morajo biti pravokotni na os ceste in
pregledni in zgrajeni v niveleti z javno cesto (izračunan mora
biti preglednostni trikotnik).
– Dostope in dohode v javne ustanove, površine za
pešce in prehode za pešce je potrebno urediti tako, da
bodo primerni za invalide v vozičkih, hojo starejših občanov
in vožnjo otroških vozičkov.
– Pri urejanju trgov je treba ločiti površine po vrstah
prometa.
– Pri ureditvah je potrebno upoštevati elemente prvotne ureditve, npr. vaška drevesa, korita, znamenja itd.
– Ob glavnih cestah skozi naselja oziroma vasi je potrebno vsaj enostransko urediti površine za pešce, predvsem na območjih strnjenih jeder.
– Ob regionalnih in lokalnih cestah skozi naselja s strnjeno zazidavo je potrebno urediti hodnike za pešce, parkirne površine in avtobusna postajališča ter zagotoviti varen
kolesarski promet.
– Hodniki za pešce morajo biti dvignjeni od cestišča in
od njega fizično ločeni.
– V varovalnih pasovih obstoječih regionalnih cest izven naselij gradnja stanovanjskih hiš in ostalih objektov ter
naprav, ki niso v neposredni zvezi s prometnim urejanjem,
praviloma ni dovoljena. Dovoljeno je le redno vzdrževanje
obstoječih objektov in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.
– V naseljenih krajih in hribovitih predelih se sme glede
na krajevne razmere izjemoma dovoliti graditev objektov in
naprav v varovalnem pasu, če to ni v nasprotju s koristmi
ceste in prometa.
– V koridorjih novopredvidenih cest in predvidenih rekonstrukcij cest je dovoljeno le redno vzdrževanje obstoječih objektov in naprav .
– Odmiki vseh objektov (tudi živih mej in ograj) od cest
in poti morajo biti tolikšni, da je možno neovirano minimalno
vzdrževanje le-teh v zimskem in letnem času ter zagotovljena
varnost prometa (preglednost).
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– Za vse posege v varovalnem pasu cest in poti je
potrebno soglasje pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje cest.
– Za vse posege v 2 x 200 metrskem varovalnem
progovnem pasu železniške proge Ljubljana–Jesenice (merjeno od osi tira na vsako stran žel. proge) je potrebno
upoštevati zakon o temeljih varnosti v železniškem prometu
(Uradni list SFRJ, št. 26/91) in pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov v varovalnem
progovnem pasu (Uradni list SRS, št. 2/87) glede min.
odmikov od osi skrajnega obstoječega tira, oziroma predvidenega 2. tira železniške proge, gradnje protihrupne zaščite, če se pokaže za potrebno in zaščito vseh morebitnih
kovinskih delov v zemlji, proti vplivu blodečih tokov zaradi
elektrificirane železniške proge.
– Prometne ureditve morajo biti izvedene na način, ki
bo zagotavljal ustrezno varstvo okolja in ustrezal tudi obrambno-zaščitnim zahtevam.
– Pri posegih, ki tangirajo državno prometno omrežje je
potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega državnega organa.
– Pri posegih, ki tangirajo občinsko prometno omrežje
je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega organa.
– Pri načrtovanju posegov, ki tangirajo državno cestno
omrežje je potrebno upoštevati uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 49/97), pri posegih, ki tangirajo občinsko cestno omrežje pa odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 77/98).
– Število parkirnih mest ob poslovnih objektih mora biti
v skladu z temeljnimi predpisi o projektiranju mestnih prometnih površin.
– Priključevanje objektov na komunalne naprave, če
pri tem trasa komunalnega voda križa cesto ali kakorkoli
posega v varovalni pas kategoriziranih cest je možno pod
pogoji pristojnih organov.
– Meteorne vode in druge odpadne vode iz objektov,
parcel in zunanje ureditve ne smejo pritekati na cesto in ne
smejo biti speljane v naprave za odvajanje ceste in cestnega
telesa.
5. Merila in pogoji glede določanja velikosti
gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč
ter njihovo urejanje
34. člen
– Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč je potrebno upoštevati zlasti naslednje: lego,
velikost, namembnost in zmogljivost objekta, orientacijo prostorov in tlorisno zasnovo objekta, orientacijo zemljišča, konfiguracijo terena, lego in odmike sosednjih stavb, odmik od
ceste, gradbene linije in posestnih mej, ureditev komunalnih
naprav in priključkov, ureditev zelenih funkcionalnih površin,
ureditev funkcionalnih dostopov, parkirnih mest, utrjenih površin ob objektih. Poleg navedenih zahtev je potrebno upoštevati tudi sanitarno-tehnične zahteve in požarnovarnostne
zahteve kot so vpliv posega na bližnjo okolico glede na
osončenje v odnosu do gostote zazidave, prezračevanje,
proste površine, intervencijske poti, ipd.
– Velikost funkcionalnega zemljišča oziroma gradbene
parcele objekta mora omogočiti normalno gradnjo, uporabo
in vzdrževanje objekta, zagotovljene morajo biti vse potrebne površine za dejavnost v obstoječem ali bodočem objektu. Razmerje med zazidanim in nezazidanim delom parcele
praviloma ne sme biti manjše kot 30:70, ob upoštevanju
potreb posameznega investitorja.
– V izjemnih primerih se za del potreb lahko predvidijo
tudi druge površine izven funkcionalnega zemljišča, če so
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take površine zagotovljene na drugi lokaciji znotraj ureditvenega območja (npr. parkirna mesta).
– Gradbena parcela za stanovanjski oziroma poslovni
objekt mora vsebovati zemljišče za lego objekta in pomožnih
objektov (garaže, drvarnice, vrtne ute, skladišča ipd.), zemljišče za gospodarsko dvorišče (dovoz, parkiranje, natovarjanje, iztovarjanje, dovoz kuriva, odvoz smeti, pranje vozil,
prostor za sušenje perila), zemljišče za ureditev zelenic,
pešpoti, igrišč, funkcionalnega zelenja in zelenjavnega vrta.
Širina dvorišča naj bo praviloma vsaj 4–5 m, funkcionalnega
zelenja oziroma vrta pa min. 5 m.
– Velikost gradbenih parcel oziroma funkcionalnih zemljišč samostojnih stanovanjskih hiš praviloma ne sme presegati 600 m2, v naselju Škofja Loka pa praviloma ne sme
presegati 500 m2 in ne biti manjša od 250 m2. Velikost je
lahko izjemoma večja, kadar konfiguracija oziroma druge
značilnosti zemljišča ne omogočajo izrabe preostalih zemljišč za drug namen, oziroma manjša, če je že obstoječa
parcela manjša.
– Pri določanju funkcionalnih zemljišč za obstoječe počitniške objekte veljajo merila kot za stanovanjske objekte, s tem,
da je praviloma velikost celotne parcele ca. 250–400 m2.
– Pri določanju funkcionalnih zemljišč oziroma gradbenih parcel obrtnih delavnic in proizvodnih objektov je poleg
splošnih zahtev treba upoštevati potrebne površine za skladiščenje materiala in izdelkov, potrebne površine za parkiranje ter potreben manipulativni prostor okrog objekta za potrebe dovoza in odvoza vozil, ki oskrbujejo dejavnost oziroma proizvodnjo.
– Pri določanju funkcionalnih zemljišč oziroma gradbenih parcel za kmetije je treba upoštevati medsebojno razporeditev vrste objektov, možnosti za eventualno širjenje, manipulativne površine, prostor za shranjevanje kmetijske mehanizacije, prostor za objekte za shranjevanje kmetijskih
pridelkov in ostale objekte in pomožne objekte, ki služijo
dejavnosti posamezne kmetije.
– Določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč
za objekte komunalne, prometne ali energetske infrastrukture se izvede v skladu s predpisi za gradnjo navedenih objektov.
– V primerih, da ležijo objekti ob varovalnih pasovih
komunalne, prometne ali energetske infrastrukture in ob
vodotokih in posegajo funkcionalna zemljišča na zemljišča
varovalnih pasov, morajo k predlogu funkcionalnih zemljišč
oziroma gradbenih parcel podati predhodna soglasja upravljalci navedenih naprav oziroma zemljišč.
– V primerih, da so omejitve v prostoru takšne narave,
da ni možno zadostiti vsem merilom za določitev funkcionalnega zemljišča oziroma gradbene parcele, je potrebno predhodno pridobiti mnenja oziroma soglasja pristojnih organov
in organizacij (npr. kmetijska svetovalna služba, vodna služba, cestna služba, spomeniška služba, ipd.).
– Funkcionalno zemljišče k novopredvidenemu objektu se določi z načrtom gradbene parcele, ki je sestavni del
lokacijske dokumentacije.
– Obstoječim objektom, ki nimajo opredeljenega funkcionalnega zemljišča, se le-to določi z odločbo pristojnega
upravnega organa na podlagi predloženega strokovnega predloga, dokazila o objektnem stanju na terenu in dokazila o
lastništvu.
– Pravico zahtevati določitev funkcionalnega zemljišča
ima samo lastnik zemljišča oziroma uporabnik, za kar mora
zahtevku predložiti zemljiškoknjižni izpisek.
– Pri določanju gradbenih parcel oziroma funkcionalnega zemljišča obstoječim objektom je potrebno upoštevati
pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru
ter pravilnik o katastrski klasifikaciji zemljišč.
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Pri urejanju okolice objekta v obsegu funkcionalnega
zemljišča veljajo naslednji pogoji:
– Višina zemljišča mora biti prilagojena najbližjim sosednim zemljiščem, če to dopušča oblika parcele.
– Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zavarovanje plodne zemlje pred uničenjem, zato mora določiti lokacijo za njeno začasno shranjevanje in nadaljnjo uporabo.
– Posestne meje v strnjenih zazidanih območjih je dovoljeno pregrajevati z živimi mejami ali lesenimi ograjami do
višine 1,50 m oziroma s primerno oblikovanimi protihrupnimi ograjami.
– Ograjevanje parcel izven strnjenih zazidalnih območij
je dovoljeno le z avtohtono vegetacijo, odmik gozdnega
drevja od roba parcelne meje mora biti tolikšen, da ni motena raba sosednjih parcel.
– Znotraj naselij je potrebno ograje iz živih mej umakniti
od roba javnih cest in poti v skladu s pogoji upravljalcev na
zahtevan odmik, da bo s tem omogočena nemotena raba
prometnih površin (preglednost).
– Nove dostopne poti in gospodarske površine je potrebno izoblikovati po terenu, morebitne večje posege pa
sanirati in zatraviti.
– Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso
možna druga zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti z
naravnimi materiali in zasajena s plezalkami.
– Pri objektih, v katerih se opravljajo določene centralne dejavnosti oziroma za potrebe športno-rekreacijskih dejavnosti, morajo biti predvidene tudi zadostne parkirne površine v okviru funkcionalnega zemljišča objekta oziroma v
neposredni bližini.
– Pri razmeščanju parkirnih površin za osebne avtomobile in določanju njihove velikosti je potrebno upoštevati
značaj in funkcijo območja ter število obiskovalcev in delovnih mest.
– Parkirne površine morajo biti razmeščene tako, da
ne vplivajo na naravno in kulturno dediščino in da ne motijo
delovnega in bivalnega okolja, parkirišča pa morajo biti urejena tako, da ne prepuščajo škodljivih snovi in morajo imeti
urejene lovilce olj.
Vsa navedena okvirna določila morajo biti usklajena s
sanitarno-tehničnimi, vodnogospodarskimi in požarnovarnostnimi zahtevami oziroma predpisi.
6. Merila in pogoji glede varovanja naravne
in kulturne dediščine
35. člen
– Naravno in kulturno dediščino je potrebno varovati v
skladu z veljavnimi predpisi ob upoštevanju usmeritev iz
planskih aktov ter določili sprejetih odlokov o razglasitvah
spomenikov in dediščine.
– Na območjih in objektih naravne in kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturno zgodovinske spomenike in
naravne znamenitosti so posegi in oblikovanje dovoljeni v
skladu z zakonskimi določili oziroma določili razglasitvenega
dokumenta.
– Vsa izdelana strokovna gradiva s prikazom vrste spomenika in načina varovanja (pripravljena kot kratki povzetki)
so sestavni del tega odloka in jih je upravna organizacija
oziroma upravni organ dolžan upoštevati pri izdelavi lokacijske dokumentacije oziroma pri izdaji lokacijskega dovoljenja.
Na območju Občine Škofja Loka so opredeljeni naslednji objekti naravne dediščine, ki zavzemajo posebno mesto:
Pomembnejša območja in lokalitete:
Kevderc–Lubniška jama (2)
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Selška Sora (18)
divja kostanja in bodika v Breznici (16)
Krancelj z Marijinim breznom in sosednjimi jamami (1)
Zejčerjev kostanj (4)
Za naslednje dendrološke spomenike:
– 2 domača kostanja v Breznici
– 2 domača kostanja pri Zaječarju
so sprejeti odloki o razglasitvi in za posege v prostor v
območju spomenika veljajo določila teh odlokov.
Na ostalih območjih naravne dediščine je pri vseh nameravanih posegih v prostor potrebno sodelovanje pristojne
naravovarstvene službe.
V okviru kulturne dediščine zavzemajo posebno mesto
republiško pomembni spomeniki, ki so obvezno republiško
izhodišče:
– Visoko (3820)
– staro mestno jedro Škofje Loke (3360) s pomembnejšimi posamičnimi spomeniki
Za obe območji so sprejeti odloki o razglasitvi spomenika, za posege v območjih in za posege na posameznih
objektih veljajo določila, ki so podana z odloki.
– Urbanistična dediščina varovana z II. varstvenim režimom:
Bukovica, Crngrob, Brode,
Posegi znotraj urbanistične dediščine, varovane z drugo stopnjo varovanja morajo biti podrejeni varovanju značilnih pogledov in dominant, tlorisne zasnove oziroma uličnih
zazidalnih linij, notranjih prostorov (trgi, razpotja), značilnih
stavbnih gmot in strešnih naklonov, posamično razvojno in
likovno pomembnih objektov ter posamičnih arhitektonskih
detajlov, strukturi fasadnih ometov in strukturi ter barvi strešne kritine.
– Urbanistična dediščina varovana s III. varstvenim režimom:
Bukovščica, Križna gora, Na Luši, Praprotno, Tomaž
nad Praprotnim, Stara Loka, Suha, Lipica, Hosta, Pungert,
Gosteče, Zminec, Bodovlje, Draga, Log.
V navedenih naseljih so posegi dovoljeni skladno z
izdelanimi spomeniškovarstvenimi osnovami (LRZVNKD
1982, LRZVNKD 1997).
– Etnološki spomeniki:
Republiško pomembni spomeniki:
Brode 2 (4140), Sv. Barbara 10 (3200), Hosta 1 (842),
Puštal 80, Stara Loka 150 (10), in ostali objekti
Za objekte:
Brode 2 – „Vrbanova hiša“
Suška 52 – „pri Španu“
Suha 20 – „pri Miklavžku“
so sprejeti odloki o razglasitvi, vsi posegi na teh objektih se izvajajo skladno s pogoji teh odlokov.
Za vse posege na ostalih navedenih objektih je potrebno
pridobiti soglasje pristojne spomeniškovarstvene službe.
– Zgodovinski spomeniki:
Republiško pomembni spomeniki:
Vešter – spomenik NOB (9), Kamnitnik – spomenik
NOB (11), grobišča iz vojnih in povojnih časov ter pomembni objekti iz kulturne zgodovine.
Vsi navedeni spomeniki so varovani v izvirni obliki.
– Umetnostni in arhitekturni spomeniki:
Republiško pomembni spomeniki:
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– cerkev na Suhi (3180), cerkev, znamenje Crngrob
(330), znamenje na Logu (2060)
in ostale cerkve:
– Godešič (1), Gosteče (2), Reteče (3), na Hribcu (5),
Sv. Duh (12), Bodovlje (15), Andrej nad Zmincem (16),
Brode (17), Križna Gora (20), Bukovščica (21), Valterski vrh
(53), Ajmanov grad Sv. Duh (13) Bukovica, Lenart nad Lušo, Tomaž nad Praprotnim, Pevno, Sopotnica, Stara Loka,
Puštal, Gabrška gora, Log nad Škofjo Loko, Sv. Barbara,
Ožbolt nad Zmincem, Lovrenc gora nad Zmincem.
Pri vsakem navedenem spomeniku je zaščiten objekt
sam, kakor tudi neposredno in vplivno območje spomenika.
V obeh velja načelo nezazidljivosti prostora. Za posege v
objekte, ki že stojijo v zaščitenem območju, je obvezno
pridobiti soglasje pristojne spomeniško varstvene službe.
Za cerkev na Suhi, v Crngrobu, v Gostečah in za Starološki grad so sprejeti odloki o razglasitvi in za posege veljajo
določila teh odlokov.
– arheološki spomeniki:
varstveni režim
Trnje – hrib Puštal,
prvi in drugi
Žabnica
drugi in tretji
Godešič-Reteče
prvi in tretji
Zabrekve,
prvi in tretji
Prvi varstveni režim izvajamo tako, da ohranjamo prostor v izročeni obliki z vsemi morfološkimi in estetskimi značilnostmi,drugi varstveni režim zahteva pred posegom predhodna zavarovalna izkopavanja, pri tretjem varstvenem pasu
pa je potreben nadzor nad posegi v zemeljski plasti. Škofja
Loka in Krancelj sta razglašena za arheološki spomenik v
okviru odloka o zaščiti starega mestnega jedra, Kevderc in
Lubniška jama pa hkrati z odlokom o podzemni geomorfološki naravni dediščini. Na navedenih območjih za posege
veljajo pogoji, ki so podani v sprejetih odlokih.
* Številka v oklepaju pomeni zaporedno številko spomenika v republiškem planu.
7. Merila in pogoji glede varovanja okolja
36. člen
Pred posegom v prostor, ki ima lahko vpliv na okolje,
mora investitor izpolnjevati zahteve zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96).
Ekološko-tehnološka sanacija so tisti posegi v prostor,
ki omogočajo izvedbo potrebnih investicij za sanacijo virov
onesnaževanja okolja vključno s prilagoditvijo proizvodnih
prostorov in opreme.
Za ekološko-tehnološko sanacijo se štejejo tudi posegi
v zvezi z zagotovitvijo sanitarnih in drugih pogojev po določbah pristojnih inšpekcijskih služb.
Varstvo zraka
37. člen
Za varstvo zraka je potrebno:
– za obstoječe objekte predložiti meritve emisij posameznega vira onesnaženja in predlog sanacije,
– pri načrtovanju in gradnji novih objektov upoštevati
vse predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije,
– proizvodne, obrtne, stanovanjske in druge objekte
priključiti na ekološko čiste vire energije,
– zagotoviti racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne izolacije objektov,
– obvezno priključevanje vseh porabnikov na plinovodno omrežje, kjer je to tehnično možno,
– urediti večje zelene površine in zasaditi visoko vegetacijo za boljši lokalni pretok zraka.
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39. člen
– Na območjih, kjer so izdelane inženirsko geološke
raziskave terena in poročila o stabilnostnih razmerah, je potrebno za vsak poseg pridobiti predhodno strokovno mnenje
za konkretno lokacijo. Investitor je dolžan obvezno upoštevati
vse predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena ob gradnji.
– Na območjih skladišč tekočih goriv in naftnih derivatov morajo biti izvedena dela na način, ki onemogoča izliv v
vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.

labilnih ali erozijsko občutljivih terenov je potrebno pridobiti
soglasje pristojnega upravljavca, vodnogospodarsko mnenje in vodnogospodarsko soglasje.
– Obstoječe gramoznice, ki nimajo dovoljenje pristojnih organov za obratovanje se sanirajo v stanje, ki odgovarja
planski namenski rabi.
– Na bregovih in strugah potokov je prepovedano zasajati drevje, postavljati ograje in druge objekte, če ovirajo
normalen pretok vode, obstoječo visokodebelno vegetacijo
ob vodotokih pa je potrebno v čim večji meri ohranjati.
– Vsi bregovi vodotokov so načeloma nezazidljivi, razen za objekte za izkoriščanje vodne energije oziroma, če
so bili že predhodno izvedeni protipoplavni ukrepi, dopustne pa so tudi ureditve za potrebe rekreacije.
– Preprečiti je treba negativne vplive na mikroklimatsko, bioekološko, rekreacijsko in krajinsko funkcijo vodotokov, kot so onesnaženja s trdimi ali tekočimi odpadki, zasipavanji, neustreznimi regulacijami, prekoračitvijo biološkega minimuma pretoka vode.
– Pri vsakem posegu v vodni svet je potrebno očuvati
značilno krajinsko-ekološko vredno vegetacijo ter posebno
redke rastlinske in živalske primerke. Obvezna je ohranitev
obvodnih in vodnih ekosistemov, s čimer se bo ohranjala
ekološka pestrost in rekreacijski potencial.
– Vsi posegi v vodni ali obvodni svet naj se izvajajo v
času, ko za ribe in druge obvodne živali niso predpisane
varstvene dobe.
– Regulacije oziroma ureditve vodotokov in hudournikov je dopustno izvajati z uporabo naravnih materialov oziroma tako, da je čim manj vidnega betona.

Varstvo voda, vodnih virov in obvodnih površin

Varovanje krajinskih značilnosti

40. člen
Za varstvo voda je potrebno:
– sanirati obstoječe vire onesnaženja,
– upoštevati predpise za zaščito pred onesnaženjem
površinskih voda,
– zagotoviti merilna mesta za avtomatsko vzorčenje odpadnih voda,
– zagotoviti združevanje iztokov odpadnih voda,
– zagotoviti izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav.
– Pri vodotokih: Sora, Selška Sora in Poljanska Sora je
potrebno upoštevati varstveni pas v širini 10 m od zgornjega
roba brežine.
– Pri potokih, hudournikih, suhih hudourniških strugah, drenažnih jarkih… je potrebno upoštevati varstveni pas
v širini 5 m od zgornjega roba brežine.
– Gradnja objektov v varstvenem pasu vodotokov, na
poplavnih območjih, na območjih ogroženih s hudourniki in
erozijo ni dopustna.
– Gradnja ni dopustna na zemljiščih, ki so bila nasuta
brez ustreznih dovoljenj.
– Ob predlagani gradnji na to območje je potrebno
izdelati vodnogospodarske rešitve in pridobiti ustrezno dovoljenje.
– Za posege v varstvenih območjih je potrebno upoštevati določila sprejetih odlokov o varstvu virov pitne vode.
– Za vse posege v prostor, ki kakorkoli vplivajo na
naravne in umetne vodotoke s stalno ali občasno vodo, na
vodna telesa, izvire, na talno vodo, na stabilnost terena ali
erozijske procese je potrebno pridobiti soglasje pristojnega
upravljavca, vodnogospodarsko mnenje in vodnogospodarsko soglasje.
– Za vse posege v prostor, ki se nahajajo v ožjem ali
širšem poplavnem območju ali vplivnem območju naravnih
ali umetnih vodotokov, vodnih teles, izvirov, talne vode,

41. člen
– Pri hidromelioracijah kmetijskih zemljiščin regulacijah vodotokov je potrebno ohranjanje značilne krajinske podobe, ohranjanje obstoječega potenciala vodotokov oziroma upoštevanja značaja poteka obstoječih strug (meandriranje), ohranjanje kvalitetne obvodne vegetacije in naravno
urejanje in utrjevanje brežin struge.
– Na vseh območjih je potrebno v čim večji možni meri
ohraniti značilno parcelacijo zemljišč, najznačilnejšo vegetacijo ter v okviru možnosti tudi obstoječo kmetijsko kulturo.
– V primeru posega v gozd ali bližino gozda je potrebno predhodno zagotoviti pogoje za nego in izkoriščanje
gozda in določiti obseg tistega dela, ki daje prvobitno podobo krajini.
– Posebno pozornost je potrebno posvetiti oblikovanju
gozdnega roba in določiti potrebna dela za oblikovanje in
nego novega roba ter za ohranitev krajinske tipike. Pri tem je
potrebno posvetiti posebno pozornost ohranitvi biološkega
ravnotežja v prostoru, ohranitvi zaščitne funkcije gozda (veter, erozija), krajinsko-estetski oziroma oblikovni vlogi ter
vplivu na mikroklimo ipd. in zagotoviti dostop, ki omogoča
nego gozdnega zaledja.
– Na območjih ohranjanja značilne kulturne krajine ni
dovoljeno razgoljevanje tal (kamnolomi, peskokopi, useki,
goloseki ipd.).
– V območjih značilnih pogledov na posebno vredne
krajinske elemente ali elemente grajene strukture niso dopustni posegi, ki bi motili njihovo vrednost v prostoru.

Varstvo pred hrupom
38. člen
Za varstvo pred hrupom je potrebno:
– meriti hrup in izdelati sanacijske programe za zmanjšanje hrupa do dovoljene največje ravni;
– zmanjšati prekomerni hrup pri izvoru in izvesti pasivno zaščito (zasaditev visoke vegetacije, postavitev protihrupnih ograj in izboljšanje izolacijskih sposobnosti oken);
– upoštevati predpise za varstvo pred hrupom. Vsa
bivalna območja oziroma območja, ki so namenjena počitku
in rekreaciji, morajo biti zaščitena pred hrupom oziroma se
morajo predvideti protihrupne bariere.
– Objekti za obrt in proizvodnjo morajo biti locirani in
zasnovani tako, da se emisije hrupa ne širijo v stanovanjska
območja. Investitorji obrtnih gradenj morajo za izdelavo lokacijske dokumentacije predložiti strokovno mnenje v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva pred hrupom.
Varstvo tal

Požarno varstvo
42. člen
– Odmiki med objekti morajo zadostiti tehničnim normativom, s katerimi se preprečuje širjenje požara. Dostopi
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oziroma prometna ureditev mora biti prilagojena potrebam
gasilske intervencije, zagotovljene morajo biti zadostne proste površine za potrebe evakuacije in zadostne količine vode za gašenje oziroma zagotovljeni dostopi za odvzem požarne vode iz vodotokov.
8. Merila in pogoji za urejanje zelenih površin
43. člen
V naseljih je potrebno urejati, vzdrževati in varovati zelene površine tako:
– da se zavarujejo stanovanjska naselja pred prekomernim hrupom, pred onesnaževanjem zraka in pred škodljivimi vplivi prometa in industrije;
– da se zavarujejo zemljišča pred negativnimi klimatskimi in drugimi vplivi;
– da se zagotovi estetski videz naselij in ohranijo pokrajinske kvalitete.
44. člen
Za zelene površine se štejejo:
– javni parki in nasadi, drevodredi in zelenice,
– skupine gozdnega drevja na površini do 500 m2,
– posamezne skupine dreves in posamezno za naravno okolje pomembno drevje,
– zelene površine v stanovanjskih naseljih,
– zelene površine ob javnih komunikacijah in vodnih
površinah,
– zelenice ob spomenikih, zgodovinskih objektih ter
posameznih turističnih in drugih javnih objektih,
– zelene površine v sklopu kopališč, športnih in otroških igrišč, šolskih vrtov in pokopališč.
45. člen
Investitorji objektov morajo urejati zelene površine v
skladu z lokacijsko dokumentacijo in pogoji lokacijskega
dovoljenja.
– Izvajalec gradbenih del je dolžan med gradnjo zavarovati pred poškodbami drevje in parkovno grmičevje na
celotnem območju gradnje.
– V primeru, da izvajalec gradbenih del med gradnjo
poškoduje drevje ali parkovno grmičevje, ga je dolžan nadomestiti v najmanj enakem obsegu in količini.
– Po končani gradnji objekta je izvajalec dolžan v skladu s pogoji lokacijskega dovoljenja zemljišče urediti, zlasti
pa odstraniti gradbene provizorije in odvečni material ter
poravnati in zatraviti zemljišče.
46. člen
Lastniki so dolžni zelene površine redno vzdrževati.
Vzdrževanje zelenih površin obsega zlasti:
– negovanje in obnavljanje gozdnega, parkovnega in
sadnega drevja, grmičevja in travnih površin,
– vzdrževanje in obnavljanje poti, ograj, inštalacij in
opreme,
– zalivanje zelenih površin,
– košnjo travnih površin,
– odstranjevanje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast
parkovnih rastlin,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci
in poškodbami,
– vzdrževanje živih mej ob prometnicah, tako da ne
ovirajo preglednosti na cestišču in ne zakrivajo prometne
signalizacije,
– čiščenje suhih vej, odpadnega listja in drugih odpadkov.
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Če lastniki ne zagotovijo v določenem roku potrebnih
vzdrževalnih del na zelenih površinah, lahko občinski upravni organ, pristojen za komunalne zadeve odredi, da ta dela
opravi Komunalno podjetje na njihove stroške.
47. člen
Na zelenih površinah je prepovedano sekanje, obsekavanje ali odstranjevanje gozdnega ali parkovnega drevja in
grmičevja, razen če je to predvideno v prostorskih izvedbenih aktih in lokacijskem dovoljenju ali če je to potrebno
zaradi preureditve zelenih površin, cestno prometne varnosti ali iz drugih utemeljenih razlogov.
Prepovedano je tudi:
– lomiti drevje ali grmovje, trgati cvetlice ter poškodovati žive meje, posode s cvetjem in drugo zelenje,
– hoditi, voziti ali parkirati na zelenih površinah izven
dovoljenih in urejenih poti,
– samovoljno saditi drevje in drugo zelenje,
– z odlaganjem in skladiščenjem raznih materialov in
predmetov uničevati zelene površine,
– postavljati ute, lope in druge objekte,
– zažigati travnate površine, suhljad, odpadke, grmičevje in podobno.
9. Merila in pogoji za urejanje prostora za obrambo in
zaščito
48. člen
Pri načrtovanju, graditvi objektov in drugih prostorskih
posegih, projektiranju in tehnoloških in drugih procesov, se
morajo upoštevati in izvajati na podlagi ocen ogroženosti
zaradi naravnih in drugih nesreč predpisani prostorski, urbanistični, gradbenotehnični, tehnični in drugi ukrepi, ki preprečujejo nastanek nesreč in omogočajo zaščito in reševanje.
V. KONČNE DOLOČBE
49. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom, podjetjem,
organizacijam in organom stalno na vpogled pri občinskem
upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora Občine
Škofja Loka.
50. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojna urbanistična in gradbena inšpekcija ter druge pristojne inšpekcijske službe.
51. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 47/93, 8/94) za območje Občine Škofja Loka.
52. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-353/99
Škofja Loka, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.
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4803. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Caltanissetti
4804. Sklep o postavitvi častnega konzula v Caltanissetti
4805. Sklep, št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
4806. Sklep, št. 3/00 Pridružitvenega sveta Slovenija
– EU o sprejemu določil in pogojev za sodelovanje Slovenije v programu skupnosti “Mladina“
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11789

11789
11792
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4807. Odredba o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami
11794
4808. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh
za izredne prevoze v Republiki Sloveniji
11795
4809. Seznam zdravil, katerim se je spremenila ATC
oznaka v letu 2000
11795

USTAVNO SODIŠČE
4810. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper
sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi s sodbo
Višjega sodišča v Mariboru in s sodbo Okrajnega
sodišča v Mariboru
4811. Odločba, da se člena 18 in 29.b ter drugi
odstavek člena 29.c pravilnika o uporabi igralnih
avtomatov zunaj igralnic razveljavijo, prvi
odstavek člena 29c tega pravilnika pa ni v
neskladju z ustavo in zakonom
4812. Odločba o zavrnitvi sodbe Upravnega sodišča,
Oddelka v Novi Gorici, št. U 355/99-22 z dne
28. 1. 2000 v zvezi s sklepom Sveta krajevne
skupnosti Sežana št. 137/99 z dne 6. 12. 1999
4813. Ugotovitev, da določbe 19. člena, prvega
odstavka 21. člena, 23. člena in četrtega
odstavka 24. člena zakona o računskem
sodišču niso v neskladju z ustavo
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4817. Odločba o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali
licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj naslednjim
pravnim ali fizičnim osebam
11811

OBČINE
BENEDIKT
4818. Sklep o določitvi cen programov storitev v Javnem
vzgojno-varstvenem zavodu – Vrtec Benedikt
11812
4819. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Benedikt II
11812
BISTRICA OB SOTLI
4820. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Bistrica ob Sotli 11812
BREZOVICA
4821. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
določitvi pomožnih objektov
4822. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Brezovica
4823. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Brezovica
4824. Sklep o razrešitvi člana Občinske volilne komisije občine Brezovica
4825. Ugotovitev Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o prenehanju funkcije svetniku in ugotovitev prehoda funkcije na naslednjega svetnika iz liste kandidatov

11813
11813
11814
11814

11815

BREŽICE
4826. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda “Letalski center Cerklje ob Krki”
11815
4827. Sklep o začasnem financiranju javne porabe za
leto 2001
11818
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BANKA SLOVENIJE

CANKOVA
4828. Odlok o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje in kombajne v
Občini Cankova
11818
4829. Spremembo in dopolnitev sklepa o imenovanju
podžupana Občine Cankova
11818

4814. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun
v bančno okolje v obdobju od 18. do 24. 12.
2000
11804

ČRNOMELJ
4830. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2000
11819

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

DOLENJSKE TOPLICE
4831. Sklep o povišanju cen vodooskrbe

4815. Sklep o pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja
11806
4816. Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2000
11810

JESENICE
4832. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
11819

11819
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KAMNIK
4833. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik
v letu 2001
11820
LENDAVA
4834. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za leto 2001
11820
LITIJA
4835. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Hotič
11820
4836. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Hotič
11821
MEDVODE
4837. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode (programska zasnova za rekonstrukcijo križišča Medvode “na klancu”, cesta R1–211/212,
km 1.790)
11822
MISLINJA
4838. Poslovnik o delu Nadzornega odbora občine Mislinja
11823
4839. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mislinja
11825
4840. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Mislinja
11826
NOVO MESTO
4841. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto
11826
4842. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu
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4843. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o., Novo mesto 11840
4844. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za ureditveni načrt
športno-rekreacijskega parka Golf Otočec)
11843
PODLEHNIK
4845. Odlok o spremembah odloka proračunu Občine
Podlehnik za leto 2000
11846
4846. Odlok o občinskih upravnih taksah Občine Podlehnik
11846
SODRAŽICA
4847. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2000
11848
4848. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Sodražica
11848
ŠKOFJA LOKA
4849. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 – individualne pobude, dopolnitev 2000
11850
4850. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc
11851
4851. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka, za območje Občine Škofja Loka
11855

Nove telefonske številke
Spoštovani!
Nove telefonske številke:

Tajništvo
Računovodstvo
Naročnine
Prodaja
Preklici
Faks
Uredništvo
Uredništvo (javni razpisi...)
Faks uredništvo

01/ 425 14 19
200 18 60
425 23 57
200 18 38
425 02 94
425 14 18
425 73 08
200 18 66
425 01 99
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CENTRALNI REGISTER
PREBIVALSTVA
z orisom razvoja, komentarjem zakona ter angleškim prevodom zakona
Na prelomu tisočletja so se pri registriranju prebivalstva v Sloveniji zvrstili pomembni dogodki. Največ sprememb je bil
gotovo deležen centralni register prebivalstva (CRP). Avtorica doslej najobsežnejšega slovenskega dela na tem
področju poudarja, da si v tem obdobju preteklost podaja roko s prihodnostjo.
Vsebina knjige z naslovom CENTRALNI REGISTER PREBIVALSTVA potrjuje to njeno trditev. Zgodovinski pregled nas
spomni na dvorni sklep Marije Terezije o uveljavitvi domovinske pravice, na številne predpise, sprejete po drugi
svetovni vojni, na uvedbo enotne matične številke, na varstvo osebnih podatkov in na sedanji čas uveljavljanja novega
Zakona o centralnem registru prebivalstva.
Po prikazu registra prebivalstva v evropskih državah je v osrednjem delu knjige objavljen ZAKON O CENTRALNEM
REGISTRU PREBIVALSTVA z obširnim KOMENTARJEM k posameznim členom. Sledita besedilo Uredbe o načinu
določanja osebne identifikacijske številke in pregled vseh zakonov, ki določajo uporabo CRP-ja in EMŠO-ja.
Knjigo zaključujeta angleški povzetek njene vsebine in prevod besedila zakona. Za posladek pa je priložen seznam
najpogostejših imen in priimkov prebivalcev Slovenije.
Cena 3996 SIT z DDV

10511
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

q CENTRALNI REGISTER PREBIVALSTVA
Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Štev. izvodov
Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

¨ DA

¨ NE

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Za izdajatelja Tone Dolčič – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor
in odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija
naročnine za leto 2000 je 17.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV –
Naročnina za tujino je 55.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava
Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, prodaja 200 18 38,
preklici 425 02 94, naročnine 425 23 57, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:
objave@uradni-list.si –Žiro račun 50100-601-273770

