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1958. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje
posojil za financiranje postopnega zapiranja
Rudnika Trbovlje Hrastnik v letu 2001 (ZPPZTH)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike
Slovenije za najetje posojil za financiranje

postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik
v letu 2001 (ZPPZTH)

Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za
najetje posojil za financiranje postopnega zapiranja Rudnika
Trbovlje Hrastnik v letu 2001 (ZPPZTH), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. aprila 2001.

Št. 001-22-45/01
Ljubljana, dne 30. aprila 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA NAJETJE POSOJIL ZA FINANCIRANJE
POSTOPNEGA ZAPIRANJA RUDNIKA TRBOVLJE

HRASTNIK V LETU 2001 (ZPPZTH)

1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti podje-

tja Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o. iz posojil, ki se najamejo
za financiranje postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hra-
stnik v letu 2001.

Skupen znesek glavnic kreditov, za katere jamči Repu-
blika Slovenija, ne sme presegati 2.229 milijonov tolarjev.

Posojila se lahko najamejo pod naslednjimi pogoji:
– odplačilni rok; največ 3 leta,
– stroški za nadomestilo sredstev ne smejo presegati

0,25% od vrednosti kreditov,
– vsi skupni stroški kreditov ne smejo presegati 0,5%

od vrednosti kreditov.

Obseg in vrsta poroštvene obveznosti Republike Slo-
venije se uredi v poroštveni pogodbi med Republiko Slove-
nijo in upniki.

2. člen
Poroštvene pogodbe z upniki sklepa minister za finan-

ce, na podlagi pogodbe o zavarovanju poroštva, ki jo skle-
neta dolžnik in Republika Slovenija.

Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost
in plača obveznost iz posojilne pogodbe, pridobi v razmerju
do posojilojemalca pravico do regresiranja izplačanih zne-
skov in stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.

Sredstva za izpolnitev poroštvene obveznosti se zago-
tovijo v proračunu Republike Slovenije.

3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 440-03/01-108/1
Ljubljana, dne 18. aprila 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1959. Zakon o veterinarstvu (ZVet-1)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o veterinarstvu (ZVet-1)

Razglašam zakon o veterinarstvu (ZVet-1), ki ga je spre-
jel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. aprila 2001.

Št. 001-22-46/01
Ljubljana, dne 30. aprila 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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Z A K O N
O VETERINARSTVU (ZVet-1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon določa kužne bolezni, veterinarsko preventi-
vo, najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali, pristojbine
in stroške zdravstvenega varstva živali, veterinarske dejavno-
sti in njihovo opravljanje, javna pooblastila veterinarski zbor-
nici, koncesije, strokovno izpopolnjevanje v veterinarstvu,
registre, baze podatkov in informacijski sistem, pristojnosti
državnih organov, inšpekcijski nadzor ter pravice in dolžno-
sti pravnih in fizičnih oseb po tem zakonu.

2. člen
(namen veterinarstva)

(1) Veterinarstvo je namenjeno:
– varovanju in izboljševanju zdravja živali;
– zaščiti zdravja živali pred kužnimi in drugimi bolez-

nimi;
– ugotavljanju ter diagnosticiranju bolezni in zdravljenju

bolnih živali;
– zagotavljanju ukrepov za varstvo prebivalstva pred

zoonozami, alimentarnimi infekcijami in intoksikacijami s pre-
prečevanjem in zatiranjem teh bolezni in preprečevanjem
prenašanja teh bolezni iz živali na ljudi;

– zagotavljanju zdravstvene ustreznosti surovin in živil
živalskega izvora, skrbi za zdravstveno ustreznost živil žival-
skega izvora in preprečevanju ostankov škodljivih snovi v
živilih živalskega izvora;

– zagotavljanju zdravstvene ustreznosti krme ter skrbi
za zdravstveno ustreznost krme;

– zagotavljanju zdravstvene ustreznosti vode za napaja-
nje živali in skrbi za zdravstveno ustreznost vode za napaja-
nje;

– zagotavljanju reprodukcije in proizvodne sposobno-
sti živali z vidika zdravstvenega varstva živali;

– zagotavljanju ukrepov za varstvo okolja pred onesna-
ževanjem s povzročitelji bolezni, ki se pojavljajo pri živalih ter
higienskih razmer in ustreznosti okolja z vidika zdravstvene-
ga varstva živali;

– zaščiti živali pred mučenjem in trpljenjem ter skrbi za
dobro počutje živali;

– veterinarskemu izobraževanju, osveščanju in obve-
ščanju prebivalstva.

(2) Pristojni organ za uresničevanje namenov veterinar-
stva iz prejšnjega odstavka je Veterinarska uprava Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).

3. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi za potrebe tega zakona pomenijo:
1. živali so rejne, proizvodne, klavne in hišne živali,

divjad, gojena divjad, akvakultura, prostoživeče vodne živali,
poskusne živali, živali iz živalskih vrtov in druge živali;

2. rejne živali so živali, ki se vzrejajo ali redijo za proiz-
vodnjo hrane oziroma za proizvodnjo volne, kož, krzna ali za
druge gospodarske namene;

3. proizvodne živali so namenjene pridobivanju mleka,
jajc in medu;

4. klavne živali so živali, katerih sestavni deli njihovega
telesa so namenjeni prehrani ljudi, vključno z akvakulturo in
gojeno divjadjo;

5. živali za proizvodnjo živil so klavne živali, proizvodne
živali, divjad in prostoživeče vodne živali;

6. hišne živali so psi, domače mačke, domače ptice,
mali glodalci, terarijske, akvarijske in druge živali, ki se
vzrejajo ali redijo za družbo, rekreacijo, varstvo ali pomoč
človeku;

7. ljubiteljska reja je občasna reja ali vzreja hišnih živali,
pri čemer je reja dejavnost reprodukcije živali s poudarkom
na količinskih vidikih, vzreja pa je načrtna dejavnost repro-
dukcije živali in skrbi zanje, za doseganje kakovostno opred-
eljenih lastnosti potomstva;

8. divjad so divje živali, določene s predpisi o divjadi in
lovstvu, katerih meso je uporabno za prehrano ljudi in se jih
ne kolje kot domače živali, temveč lovi, v skladu s predpisi o
lovstvu. Za divjad štejejo tudi divji sesalci in ptice, ki prosto
živijo na zaprtem območju, podobno kot prostoživeča divjad
in se jih lovi v skladu s predpisi o lovstvu;

9. gojena divjad so divji kopenski sesalci, plazilci in
ptice, ki se jih redi in kolje kot domače živali;

10. prostoživeče vodne živali so ribe, raki, školjke in
druge vodne živali, določene s predpisi o ribištvu, katerih
meso in tkiva so uporabna za prehrano ljudi in se jih lovi z
namenom prehranjevanja ljudi;

11. akvakultura so v kontroliranih pogojih farmsko go-
jene ribe, raki, školjke in mehkužci, vključno z ujetimi živalmi
teh vrst, namenjenimi za gojenje;

12. poskusne živali pomenijo vsakega živega vreten-
čarja, razen človeka, tudi prostoživeče larvalne oblike brez
fetalnih in embrionalnih oblik, ki se uporabljajo v poskusne
in druge znanstvene namene;

13. živali iz živalskih vrtov so prostoživeče živali, ki se
javno razstavljajo v stalnem objektu najmanj sedem dni v
letu, z izjemo cirkusov in trgovin s hišnimi živalmi;

14. plemenske živali so živali moškega in ženskega
spola, namenjene za razmnoževanje;

15. reje plemenskih živali so reje plemenjakov in ple-
menic, darovalk jajčnih celic in zarodkov, vzrejališča pleme-
njakov, osemenjevalna središča, plemenske jate perutnine,
plemenske ribje jate, plemenišča in vzrejališča matic;

16. imetniki živali so fizične in pravne osebe, ki so
lastniki živali, oziroma se ukvarjajo z rejo, varstvom, upora-
bo, gojitvijo, gospodarjenjem, šolanjem, prevozom ali pro-
dajo živali;

17. živilo živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: živi-
lo) je vse, kar ljudje uporabljajo za prehranske namene v
nepredelani, obdelani ali predelani obliki (to so: sestavni
deli živalskega telesa, od živali pridobljeni proizvodi ter izdel-
ki), za katere je potrebno veterinarsko potrdilo;

18. živalski proizvodi (v nadaljnjem besedilu: proizvodi)
so vsi proizvodi rejnih živali, divjadi in prostoživečih vodnih
živali, valilna jajca ter živalsko seme, jajčne celice in zarodki;

19. surovine živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu:
surovine) so trupi in vsi sestavni deli živalskega telesa v
nepredelanem stanju, razen živil;

20. proizvodnja živil je pridobivanje, priprava, obdela-
va, predelava, dodelava, embaliranje, preembaliranje in pa-
kiranje živil, ki se odvija v registriranih proizvodnih obratih;

21. živilo je oddano v promet, ko uradni ali pooblašče-
ni veterinar na podlagi veterinarskega pregleda ugotovi, da
ni ovir za oddajo v promet in dovoli nakladanje ter odvoz iz
registriranega obrata;

22. promet z živili je promet med registriranimi obrati,
vključno s skladiščenjem in transportom, promet v zvezi z
uvozom in izvozom, skladiščenje živil na debelo, promet s
svežim neembaliranim mesom, ribami in drugimi vodnimi
organizmi ter neposredna prodaja končnemu potrošniku,
direktno iz registriranega obrata;
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23. promet z živalmi, proizvodi, surovinami in odpadki
živalskega izvora je uvoz, izvoz, prodaja oziroma vsakršna
prepustitev tretjemu;

24. zdravila za uporabo v veterinarski medicini (v na-
daljnjem besedilu: zdravila) so vsaka snov ali kombinacija
snovi, ki so pripravljene in namenjene za zdravljenje ali pre-
prečevanje bolezni pri živalih, za zdravilo pa se šteje tudi
vsaka snov ali kombinacija snovi, ki se lahko uporablja na
živalih z namenom, da bi se določila diagnoza ali ponovno
vzpostavile, izboljšale ali spremenile fiziološke funkcije;

25. ostanki škodljivih snovi so ostanki snovi s farmako-
loškim delovanjem, ostanki onesnaženja okolja in drugih
snovi ter njihovih metabolitov, ki lahko preidejo v živila in
ogrozijo zdravje ljudi;

26. odpadki živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu:
odpadki) so živalska trupla in sestavni deli živalskega telesa,
ki niso namenjeni ali ustrezni za prehrano ljudi ter zdravstve-
no neustrezna živila in živalski proizvodi;

27. odplake so odpadne vode, ki nastajajo v objektih
za rejo živali, klavnicah in drugih objektih za obdelavo, pre-
delavo in zbiranje surovin, živil in odpadkov in zahtevajo
posebno tehnologijo odvajanja in čiščenja;

28. krma so različni proizvodi rastlinskega in živalske-
ga izvora v prvotnem naravnem stanju, sveži ali konzervirani,
stranski proizvodi biosinteze, proizvodi industrijske predela-
ve ter organske in anorganske snovi, ki so direktno ali po
predelavi namenjene za krmljenje živali;

29. veterinarski pregledi in nadzor so pregledi in nad-
zor živali, surovin, proizvodov, živil, krme in odpadkov zaradi
varstva ljudi in živali pred kužnimi boleznimi živali in prepre-
čevanja prometa s surovinami, proizvodi, živili in krmo, ki
zdravstveno niso ustrezni ter nadzor objektov, obratov ali
blaga, ki so lahko vir kužnih bolezni živali;

30. mesto izvora je prostor, objekt oziroma obrat, kjer
je bil opravljen veterinarski pregled in je bilo po pregledu
izdano veterinarsko spričevalo oziroma potrdilo;

31. kužne bolezni so bolezni, določene v mednaro-
dnem zoosanitarnem kodeksu Mednarodnega urada za ži-
valske kužne bolezni (OIE) in druge bolezni, za katere se
izvajajo predpisani ukrepi;

32. epizootija oziroma epidemija kužne bolezni so šte-
vilnejši primeri kužne bolezni, ki glede na pogostnost prime-
rov, čas, kraj in prizadete vrste živali oziroma ljudi presegajo
pričakovano število primerov;

33. za okuženo območje se šteje območje, na kate-
rem je ugotovljen en ali več virov okužbe in na katerem so
podane možnosti za širjenje okužbe;

34. za ogroženo območje se šteje območje, na katero
se lahko prenese bolezen z okuženega območja in na kate-
rem so podane možnosti za širjenje okužbe;

35. posebno nevarne kužne bolezni so kužne bolezni
s seznama A mednarodnega zoosanitarnega kodeksa;

36. hlev z nepreverjenimi ali sumljivimi epizootiološki-
mi razmerami je hlev, v katerem se niso opravile predpisane
preiskave živali, oziroma hlev imetnika živali, ki se ukvarja z
nedovoljenim in nenadzorovanim prometom z živalmi in ži-
valskimi proizvodi;

37. veterinar je doktor veterinarske medicine z veteri-
narsko licenco;

38. veterinarska licenca je dovoljenje za opravljanje
veterinarske dejavnosti;

39. državni izpit je izpit, ki ga doktorji veterinarske me-
dicine opravijo na VURS po končanem univerzitetnem študi-
ju veterinarstva;

40. uradni veterinar je veterinar, ki je zaposlen na
VURS;

41. pooblaščeni veterinar je veterinar, ki ga za oprav-
ljanje posameznih dejavnosti pooblasti generalni direktor
VURS;

42. veterinarski izvedenec je veterinar, član Veterinar-
ske zbornice, ki ga generalni direktor VURS z odločbo poo-
blasti za svetovanje in dajanje mnenj ter izvajanje vrhunskih
specialističnih del na posameznih področjih veterinarske
dejavnosti, za veterinarskega izvedenca pa ne more biti
imenovan veterinar, ki opravlja inšpekcijsko nadzorstvo po
tem zakonu;

43. veterinarski pomočnik je fizična oseba, ki pod nad-
zorom veterinarja opravlja posamezna veterinarska opravila;

44. veterinarske organizacije so veterinarska ambulan-
ta, veterinarska bolnica, veterinarska klinika in veterinarska
ambulanta v osemenjevalnem središču, ki imajo lahko v svoji
sestavi tudi veterinarsko lekarniško postajo;

45. pooblaščeni laboratorij je laboratorij, ki izpolnjuje
predpisane pogoje, in ga za opravljanje dejavnosti pooblasti
generalni direktor VURS;

46. uvoz je vsak vnos pošiljk, živali, živil, surovin, proiz-
vodov, zdravil in medicinskih pripomočkov, krme in odpad-
kov na carinsko območje Republike Slovenije, razen vnosa
zaradi tranzita;

47. tranzit je vsak prenos pošiljke, živali, živil, surovin,
proizvodov, zdravil in medicinskih pripomočkov, krme in
odpadkov preko carinskega območja Republike Slovenije
pod carinskim nadzorom;

48. veterinarska služba v Slovenski vojski je samostoj-
na strokovna služba, ustanovljena v okviru Slovenske voj-
ske, ki opravlja določene veterinarske dejavnosti po tem
zakonu za potrebe Slovenske vojske;

49. nujna veterinarska pomoč je poseg, s katerim se
odpravi neposredna nevarnost za življenje živali;

50. zbirni center je registriran objekt, kjer se živali iz
različnih rej zbirajo in združujejo v pošiljke, namenjene za
promet;

51. veterinarska storitev je poseg veterinarja v ambu-
lanti ali izven nje, ki ga opravi zaradi zagotavljanja zdravja
živali, iz preventivnih ali vzrejnih razlogov, zaradi veterinar-
skega pregleda ali nadzora ter zaradi posegov v reprodukcij-
ske in druge namene, razen izvajanja najmanjšega obsega
zdravstvenega varstva živali iz IV. poglavja tega zakona;

52. trgovec z živalmi (v nadaljnjem besedilu: trgovec)
je pravna ali fizična oseba, ki kot dejavnost opravlja nakup
oziroma prodajo živali, razen živali iz šestega odstavka 8.
člena tega zakona in izpolnjuje predpisane pogoje;

53. obrat so zgradbe in prostori, kjer se predelujejo
oziroma obdelujejo živila, proizvodi, surovine in odpadki;

54. hlev so zgradbe in prostori, ki so potrebni za vzrejo
živali.

4. člen
(pravice in dolžnosti imetnikov živali ter drugih oseb)

(1) Imetniki oziroma imetnice živali imajo pravico do
zdravstvenega varstva živali.

(2) Vsakdo ima dolžnost varovanja zdravja živali, kakor
tudi zdravja ljudi, pred boleznimi in infekcijami, ki se prena-
šajo med živalmi in ljudmi ter pred posledicami ostankov
škodljivih snovi v živilih živalskega izvora.

(3) Doktor oziroma doktorica veterinarske medicine je
dolžan oziroma dolžna nuditi nujno veterinarsko pomoč.

(4) Fizične in pravne osebe morajo omogočiti opravlja-
nje veterinarskega pregleda in nadzorstva, kakor tudi od-
vzem potrebnega materiala za preiskave in izvajanje drugih
predpisanih ukrepov.

(5) Fizične in pravne osebe morajo nemudoma obvesti-
ti veterinarsko organizacijo ali uradnega veterinarja oziroma
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območni urad VURS, če ugotovijo, da obstaja nevarnost za
zdravje živali ali v zvezi s tem nevarnost za zdravje ljudi, dati v
zahtevanem roku brezplačno podatke o zdravstvenem var-
stvu živali oziroma zdravstveni ustreznosti živil, proizvodov,
krme, zdravil in odpadkov ter o izvajanju ukrepov in jim
omogočiti, da se prepričajo o danih podatkih.

(6) Fizične in pravne osebe morajo voditi predpisane
evidence.

(7) Imetnik oziroma imetnica živali ima pravico do pro-
ste izbire veterinarja, razen v zadevah iz tretjega odstavka
10. člena in zadevah iz 16. in 17. člena tega zakona.
Imetnik živali lahko zahteva informacije o izbrani metodi in
stroških veterinarske storitve ter o možnih posledicah.

(8) Podrobnejšo vsebino, obliko in način vodenja evi-
denc iz šestega odstavka tega člena predpiše minister oziro-
ma ministrica, pristojen oziroma pristojna za veterinarstvo (v
nadaljnjem besedilu: minister).

5. člen
(mednarodne obveznosti)

Mednarodne obveznosti za preprečevanje in zatiranje
živalskih kužnih bolezni v mednarodnem prometu z živalmi,
proizvodi, surovinami, živili in odpadki živalskega izvora ter
predmeti, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen, dolo-
čajo zakon, mednarodne konvencije in druge mednarodne
pogodbe.

II. KUŽNE BOLEZNI ŽIVALI

A) Vrste kužnih bolezni živali

6. člen
(kužne bolezni in zoonoze)

(1) Kužne bolezni živali, zaradi katerih se izvajajo splo-
šni in posebni preventivni ter drugi ukrepi po tem zakonu, se
glede na vrsto infekcije in ukrepe, potrebne za njihovo pre-
prečevanje in zatiranje, razvrstijo v skupine A, B in C, v
skladu z mednarodnim zoosanitarnim kodeksom in epizooti-
ološkim stanjem.

(2) V skupino A spadajo bolezni, ki so zelo nalezljive.
Širjenje teh bolezni se med rejami prepreči z ustreznimi
veterinarskimi ukrepi. Te bolezni povzročajo velike ekonom-
ske škode in ogrožajo obstoj posamezne živalske vrste.
Metode preprečevanja pojavov širjenja ter izkoreninjenja teh
bolezni so poznane in se jih da izvajati.

(3) V skupino B spadajo bolezni, ki so praviloma nalez-
ljive. Širjenje teh bolezni se med rejami prepreči z ustreznimi
veterinarskimi ukrepi. Te bolezni povzročajo ekonomske ško-
de, ki se jih da zmanjšati z ustreznimi veterinarskimi ukrepi.
Metode preprečevanja pojavov teh bolezni so poznane in se
jih da izvajati.

(4) V skupino C spadajo bolezni, ki so praviloma slabo
nalezljive. Širjenje teh bolezni se med rejami prepreči z
ustreznimi veterinarskimi ukrepi. Te bolezni povzročajo man-
jše ekonomske škode, ki se jih da zmanjšati z ustreznimi
veterinarskimi ukrepi. Metode preprečevanja pojavov teh
bolezni so poznane in se jih da izvajati.

(5) Zoonoze so bolezni ali infekcije, ki se po naravni
poti prenašajo iz živali-vretenčarjev na ljudi in obratno.

(6) Podrobnejšo razvrstitev bolezni ter pogoje za dolo-
čitev statusa glede zdravstvenega stanja iz tega člena, način
obveščanja, prijavljanje in ukrepe predpiše minister.

B) Preprečevanje kužnih bolezni živali

7. člen
(temeljno znanje o kužnih boleznih)

(1) Osebe, ki pri opravljanju registrirane dejavnosti reje
ali proizvodnje prihajajo v neposreden stik z živalmi, živili,
surovinami, proizvodi ali odpadki, morajo imeti temeljno zna-
nje o kužnih boleznih živali, o njihovem preprečevanju in
prenašanju na ljudi ter o predpisih o varstvu pred kužnimi
boleznimi živali.

(2) Temeljno znanje o kužnih boleznih ter o predpisih si
morajo osebe iz prejšnjega odstavka pridobiti na tečajih, za
katere VURS potrdi program in izvajalca.

8. člen
(registracija, nadzor in prijava obratov, hlevov, prevoznikov,

zbirnih centrov, trgovcev ter živali)
(1) Pod veterinarskim nadzorom so živali, surovine,

proizvodi, živila v proizvodnji in prometu po tem zakonu,
krma, voda za napajanje živali in odpadki ter obrati, hlevi,
zbirni centri, prevozniki in trgovci ter sredstva, naprave in
oprema za njihovo rejo, pridelavo, proizvodnjo, dodelavo,
obdelavo, predelavo, prevoz in skladiščenje.

(2) Obrati, hlevi in prevozniki ter zbirni centri in trgovci,
ki so pod veterinarskim nadzorom, morajo biti registrirani pri
VURS z odločbo v upravnem postopku, če izpolnjujejo pred-
pisane pogoje glede prostorov, kadrov in opreme. Natan-
čnejše pogoje in postopek registracije predpiše minister.

(3) Pod veterinarskim nadzorom so tudi živali na sej-
mih, trgih, prodajalnah ter drugih prodajnih in zbirnih me-
stih, razstavah, športnih tekmovanjih, oborah za divje živali,
dogonih in drugih javnih mestih, kjer se zbirajo živali.

(4) Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z rejo,
varstvom, prodajo, prevozom in prometom živali, s proizvod-
njo, predelavo, skladiščenjem, prometom proizvodov, suro-
vin, živil, odpadkov ter krme, morajo prijaviti živali, objekte in
opremo ter tudi vsako spremembo v zvezi s tem v sedmih
dneh najbližji veterinarski organizaciji, ki vodi register objek-
tov in živali ter o tem poroča VURS.

(5) Imetnik psa mora v sedmih dneh prijaviti psa veteri-
narski organizaciji, ki vodi register psov, kot tudi pogin,
odtujitev, pobeg ter vsako drugo spremembo v zvezi s psom.
Nabavo mladiča mora prijaviti najkasneje do dopolnjenega
četrtega meseca njegove starosti.

(6) Določbe četrtega odstavka tega člena ne veljajo za
ljubiteljsko rejo ali posedovanje posameznih vrst hišnih živali
(do pet odraslih živali) ter ljubiteljsko rejo drugih domačih
ptic, akvarijskih rib, okrasne perutnine in malih glodalcev.

(7) Odločba iz drugega odstavka tega člena je dokaz o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti in je podlaga
za vpis v obrtni register.

9. člen
(obvezni splošni preventivni ukrepi, ki jih izvajajo imetniki

živali)
Obvezni splošni preventivni ukrepi za varstvo pred kuž-

nimi boleznimi živali, ki jih morajo izvajati imetniki živali in
druge pravne in fizične osebe, so:

1. zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode, vode
za napajanje in krme;

2. zagotavljanje in vzdrževanje predpisanih higienskih
razmer v objektih za rejo živali, v drugih prostorih ter napra-
vah, kjer se zadržujejo živali;

3. zagotavljanje higiene porodov in molže;
4. zagotavljanje veterinarskega reda na javnih krajih,

kjer se zbirajo živali, v prevoznih sredstvih za prevoz živali,
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proizvodov, surovin, živil, odpadkov in krme, v oborah in
pašnikih ter objektih za zbiranje živali in klanje živali ter
zbiranje, obdelavo, predelavo in skladiščenje surovin, proiz-
vodov, živil, odpadkov in krme;

5. zagotavljanje zdravstvene ustreznosti živil in veteri-
narskih pogojev za njihovo proizvodnjo in promet;

6. preprečevanje vnašanja povzročiteljev kužnih bolez-
ni v rejo živali;

7. izvajanje veterinarskih ukrepov v tehnologiji intenziv-
ne reje živali;

8. ravnanje z živalskimi trupli in drugimi odpadki, odpla-
kami, živalskim blatom in urinom na predpisan način;

9. zagotavljanje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije
in deratizacije v objektih, na javnih površinah in v prevoznih
sredstvih;

10. drugi splošni ukrepi, določeni v zakonu.

10. člen
(posebni preventivni ukrepi, ki jih izvajajo veterinarske

organizacije)
(1) Zaradi zgodnjega odkrivanja in preprečevanja poja-

va kužne bolezni se lahko glede na naravo kužne bolezni in
nevarnost odredi enega ali več naslednjih posebnih preven-
tivnih ukrepov:

1. usmerjeno veterinarsko izobraževanje imetnikov ži-
vali in drugih oseb;

2. popis in označevanje živali;
3. diagnostične in druge preiskave;
4. ugotavljanje vzrokov poginov;
5. zaporo gospodarstva v primeru suma kužne bolezni;
6. vakcinacijo (imunoprofilakso) in zaščito z zdravili (ke-

moprofilakso);
7. dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo;
8. neškodljivo odstranjevanje živalskih trupov in proiz-

vodov ter odpadkov;
9. neškodljivo odstranjevanje ali higienizacijo odplak in

iztrebkov iz registriranih obratov;
10. posebne ukrepe v rezervoarjih infekcije in zatiranje

prenašalcev (vektorjev) kužnih bolezni;
11. druge posebne preventivne ukrepe, ki so določeni

s tem zakonom.
(2) Za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka sprejme

minister na predlog veterinarskega sveta dolgoročne pro-
grame zdravstvenega varstva živali, v katerih se določijo roki
za uresničitev programov, organizacije, ki jih morajo uresni-
čiti in način financiranja.

(3) Ob koncu vsakega leta minister za naslednje leto
odredi, katera preventivna cepljenja in diagnostične ter dru-
ge preiskave je treba opraviti v Republiki Sloveniji za zago-
tavljanje ugodnih epizootioloških razmer in izpolnjevanje po-
gojev za promet. Določijo se roki ter način poročanja o
opravljenih ukrepih in drugi pogoji za izvedbo teh ukrepov
ter organizacije, ki jih morajo opraviti.

11. člen
(obvezni posebni preventivni ukrepi ob zoonozah)
(1) Obvezni posebni preventivni ukrepi za varstvo pre-

bivalstva pred zoonozami so:
1. sistematično preprečevanje, odkrivanje in zatiranje

zoonoz pri živalih;
2. izvajanje preventivnih ukrepov za varovanje veteri-

narjev, veterinarskih pomočnikov, imetnikov živali in drugih
ljudi, ki lahko pridejo v neposreden ali posreden stik z oku-
ženo živaljo, živili, proizvodi, surovinami ali odpadki;

3. zagotavljanje zdravstvene ustreznosti živil in prepre-
čevanje nedovoljenega prometa z okuženimi živalmi in zdrav-
stveno neustreznimi živili, proizvodi, surovinami in odpadki,

s katerimi se lahko inficira prebivalstvo, z veterinarskimi
pregledi in nadzorom živali, ter živil, proizvodov, surovin in
odpadkov;

4. preprečevanje onesnaževanja surovin, proizvodov
in živil v živilskih in drugih obratih.

(2) Za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka se sprej-
mejo kratkoročni in dolgoročni programi varstva prebivalstva
pred zoonozami, določijo roki, v katerih morajo biti programi
uresničeni in način financiranja.

(3) Program za varstvo pred zoonozami izvajata VURS
in zdravstvena služba. VURS in zdravstvena služba sodeluje-
ta med seboj, skupno načrtujeta ukrepe za varstvo prebival-
stva pred zoonozami in se obveščata o ugotovitvah na tem
področju.

(4) Minister in minister, pristojen za zdravstvo, ustano-
vita skupno komisijo za varstvo pred zoonozami kot strokov-
no in svetovalno telo zdravstva in veterinarstva.

C) Zatiranje in izkoreninjenje kužnih bolezni živali

12. člen
(pojav kužne bolezni oziroma suma kužne bolezni)
(1) Če se pojavi kužna bolezen ali se pojavijo znaki, na

podlagi katerih se sumi, da je žival zbolela ali poginila za
kužno boleznijo, mora imetnik živali to takoj na predpisan
način sporočiti veterinarski organizaciji.

(2) Imetnik živali mora do prihoda veterinarja zavarovati
ter preprečiti drugim osebam in živalim pristop do prizadete
živali, črede, jate, čebelnjaka oziroma trupla poginule živali.

(3) Podrobnejši način sporočanja imetnikov živali pred-
piše minister.

13. člen
(ugotovitev kužne bolezni)

(1) Veterinar, ki posumi na kužno bolezen, mora s
pisnim navodilom določiti predpisane veterinarske ukrepe in
o tem na predpisan način obveščati pristojne službe ter na
predpisan način poskrbeti, da se sum na kužno bolezen
potrdi ali ovrže oziroma ugotovi vzrok pogina živali.

(2) Veterinar, ki pošilja v preiskavo material iz prejšnje-
ga odstavka in organizacija, ki opravlja diagnostične pre-
iskave, morata zagotoviti tak način prevoza materiala, da ni
nevarnosti za širjenje kužnih bolezni in ne za kvarjenje mate-
riala.

(3) Organizacije, ki opravljajo javni prevoz oziroma za-
gotavljajo dostavo, morajo zagotoviti dostavo materiala iz
prejšnjega odstavka do pooblaščenega laboratorija.

(4) Podrobnejši način prevoza materiala, ukrepe veteri-
narja in način ugotavljanja kužne bolezni predpiše minister.

14. člen
(obveščanje o kužnih boleznih)

(1) Uradni veterinar na podlagi prijave kužne bolezni ali
suma kužne bolezni opravi epizootiološko poizvedovanje.

(2) Ob sumu ali ugotovitvi zoonoze mora uradni veteri-
nar obvestiti tudi pristojno zdravstveno službo.

(3) VURS mora v predpisanih primerih o pojavu in ne-
varnosti kužne bolezni obvestiti tudi vse občane, zdravstve-
no službo, ministrstvo, pristojno za živinorejo, pristojni or-
gan za zaščito in reševanje, center za obveščanje, pristojni
organ za varstvo okolja in zainteresirane imetnike živali ter jih
seznanjati z najpomembnejšimi ukrepi, s katerimi lahko pre-
prečujejo kužne bolezni.

(4) Podrobnejši način obveščanja o sumu in ugotovitvi
kužne bolezni predpiše minister.
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15. člen
(ukrepi)

(1) Ko se ugotovi kužna bolezen in dokler traja nevar-
nost zanjo, se glede na kužno bolezen določi meje okuže-
nega in ogroženega območja, odredi predpisane ukrepe ter
poroča na predpisan način.

(2) Način določitve okuženega in ogroženega obmo-
čja, natančnejše ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje šir-
jenja in zatiranja kužne bolezni, pogoje za prenehanje velja-
ve ukrepov zaradi kužne bolezni ter način poročanja in obve-
ščanja predpiše minister.

(3) O ukrepih, ki se nanašajo na omejitev gibanja oseb in
dezinfekcijo oseb, se obvesti pristojno zdravstveno službo.

III. VETERINARSKA PREVENTIVA

A) Preventiva v prometu

16. člen
(veterinarsko spričevalo za živali)

(1) Živali morajo biti na predpisan način označene.
(2) Živali mora v prometu spremljati predpisano veteri-

narsko spričevalo.
(3) S spričevalom iz prejšnjega odstavka se potrjuje

zdravstveno stanje živali oziroma potrjuje, da na mestu izvo-
ra živali ni bila ugotovljena določena kužna bolezen, ki se
lahko prenese z njimi, ali potrjuje druge predpisane zahteve.

(4) Veterinarsko spričevalo se izda za določen čas.
(5) Natančnejše pogoje za označevanje živali, pogoje

za izdajo, vsebino in obliko veterinarskega spričevala pred-
piše minister.

17. člen
(veterinarsko spričevalo ali potrdilo za proizvode)
(1) Proizvodi v prometu morajo biti na predpisan način

označeni.
(2) Proizvode mora v prometu spremljati predpisano

veterinarsko spričevalo ali potrdilo.
(3) S spričevalom ali potrdilom iz prejšnjega odstavka

se potrjuje zdravstveno stanje proizvodov oziroma potrjuje,
da na mestu izvora ni bila ugotovljena določena kužna bole-
zen, ki se lahko prenese z njimi, ali potrjuje druge predpisa-
ne zahteve.

(4) Veterinarsko spričevalo ali potrdilo se izda za dolo-
čen čas.

(5) Natančnejše pogoje za označevanje proizvodov,
pogoje za izdajo, vsebino in obliko veterinarskega spričeva-
la ali potrdila predpiše minister.

18. člen
(veterinarska napotnica)

(1) Bolne in poškodovane živali in živali, pri katerih so
ogrožene osnovne življenjske funkcije, se lahko prevažajo v
klavnico samo pod predpisanimi pogoji.

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka spremlja živali
namesto veterinarskega spričevala veterinarska napotnica.

(3) Dokončen veterinarski pregled takih živali se opravi
v klavnici.

(4) Najbližja registrirana klavnica mora zagotoviti zakol
živali iz prvega odstavka tega člena, če so za to izpolnjeni
predpisani pogoji. Pred prevozom živali v klavnico morajo
biti opravljeni vsi predpisani veterinarski ukrepi.

(5) Imetnik živali mora imeti predpisano veterinarsko
napotnico tudi za živali, ki jih odpravlja v klavnico iz hlevov z
nepreverjenimi ali sumljivimi epizootiološkimi razmerami.

(6) Natančnejše pogoje iz tega člena predpiše mini-
ster.

19. člen
(veterinarska oznaka zdravstvene ustreznosti živil)
(1) Živila morajo biti v prometu na predpisan način

označena oziroma certificirana.
(2) Natančnejše pogoje o označevanju in certificiranju

živil predpiše minister.

20. člen
(veterinarski nadzor prometa živali, živil, surovin,

proizvodov in odpadkov)
(1) Promet z živalmi, živili, proizvodi in surovinami je

dovoljen samo, če je bil na mestu izvora opravljen veterinar-
ski pregled, če je zagotovljena njihova identifikacija ter sled-
ljivost in so izpolnjeni tudi drugi predpisani pogoji.

(2) Pri prevozu z železniškimi, vodnimi, zračnimi in ce-
stnimi prevoznimi sredstvi je dovoljeno nakladanje, prekla-
danje ali razkladanje živali, živil, proizvodov, surovin in od-
padkov samo na tistih mestih, kjer so izpolnjeni predpisani
pogoji.

(3) Prostori v prevoznih sredstvih oziroma prevozna
sredstva iz prejšnjega odstavka, v katerih se prevažajo živali,
živila, proizvodi, surovine in odpadki, morajo biti na predpi-
san način očiščeni oziroma razkuženi.

(4) Natančnejše pogoje glede zahtev iz tega člena pred-
piše minister.

21. člen
(prepoved prometa)

(1) Generalni direktor VURS z ustreznim aktom, ki se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, omeji ali prepo-
ve promet z živalmi, živili, surovinami, proizvodi, odpadki,
krmo, zdravili in medicinskimi pripomočki, kadar se pojavi
živalska kužna bolezen iz drugega odstavka 6. člena tega
zakona, oziroma iz drugih veterinarskih razlogov.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko generalni direk-
tor VURS pred izdajo akta iz prejšnjega odstavka izda ustrez-
na obvezna navodila iz 83. člena tega zakona, ki začnejo
veljati takoj v primeru nujnih ukrepov v javnem interesu, da bi
se odvrnila neposredna nevarnost za zdravje ljudi oziroma
živali.

22. člen
(soglasje za zbiranje in prodajo)

Pristojni upravni organ izda dovoljenje za razstavo, žival-
ski vrt, ocenjevanje ali tekmovanje živali, za razne prireditve
potujočih živali (cirkusi, potujoči živalski vrtovi ipd.) in za orga-
nizirano prodajo živali ter surovin, proizvodov in živil zunaj
poslovnih prostorov na podlagi poprejšnjega soglasja VURS.

23. člen
(naloge pri prevozu in pri prometnih nesrečah)

(1) Imetniki živali in prevozniki živali, živil, surovin, proiz-
vodov in odpadkov morajo zagotoviti predpisane pogoje za
prevoz in omogočiti pregled na zahtevo osebe, ki je po tem
zakonu ali drugem predpisu pooblaščena za pregled.

(2) Prometno nezgodo, ki se zgodi med prevozom
živali, živil, surovin, proizvodov in odpadkov, mora prevoznik
oziroma policija prijaviti na center za obveščanje, ki o tem
nemudoma obvesti najbližjo enoto VURS, ki mora zagotoviti
dosegljivega uradnega veterinarja.

(3) Uradni veterinar odredi veterinarski organizaciji, ki
izvaja javno veterinarsko službo, da nudi veterinarsko po-
moč poškodovanim živalim.
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(4) Prevoznik oziroma njegov pooblaščenec je dolžan
zagotoviti vsa potrebna sredstva za izvedbo vseh potrebnih
ukrepov za zavarovanje živali, živil, proizvodov, surovin in
odpadkov.

(5) Rejne živali, ki niso sposobne za nadaljnji prevoz, je
potrebno nemudoma usmrtiti.

(6) Veterinarsko higienska služba (v nadaljnjem bese-
dilu: VHS) in organizacije za odvoz odpadkov s koncesijo
po tem zakonu morajo organizirati prevoz poginulih in usmr-
čenih živali, poškodovanih živil, surovin, proizvodov in od-
padkov.

(7) Prevoznik mora zagotoviti nadomestno vozilo in od-
voz živali, ki so sposobne za nadaljnji prevoz ter odvoz
nepoškodovanih surovin, proizvodov in živil s kraja promet-
ne nezgode.

24. člen
(mednarodni promet)

(1) Prevoz živali, živil, surovin, proizvodov, zdravil in
medicinskih pripomočkov, krme in odpadkov v mednaro-
dnem prometu lahko poteka le preko mejnih prehodov, kjer
je organiziran veterinarski nadzor.

(2) Živali, živila, surovine, proizvodi, zdravila, medicin-
ski pripomočki, krma in odpadki morajo biti na mejnih pre-
hodih pod veterinarskim nadzorom.

(3) Nakladanje, prekladanje, razkladanje in skladišče-
nje živali, živil, surovin, proizvodov, zdravil, medicinskih pri-
pomočkov, krme in odpadkov se izvaja pod veterinarskim
nadzorom v skladu s predpisanimi pogoji.

(4) Uvoz in tranzit živali, živil, surovin, proizvodov, zdra-
vil in medicinskih pripomočkov, krme in odpadkov se dovoli
po predhodnem veterinarskem pregledu na meji z odločbo,
s katero se za vsak primer posebej ugotovi, da z ozirom na
predpisane pogoje ni veterinarskih ovir za njihov uvoz in
tranzit. Ne glede na prejšnji stavek je uvoz in tranzit hišnih
živali dovoljen brez predhodnega veterinarskega pregleda,
če živali spremlja predpisano veterinarsko spričevalo.

(5) Uvoz in tranzit drugih predmetov, s katerimi se
lahko prenese kužna bolezen (npr: lovske in ribiške trofeje,
serumi, mikroorganizmi ipd.), se dovoli po predhodnem ve-
terinarskem pregledu na meji z odločbo, s katero se za vsak
primer posebej ugotovi, da z ozirom na predpisane pogoje
ni veterinarskih ovir za njihov uvoz in tranzit.

(6) Za uvoz tujerodnih (alohtonih) prostoživečih vrst
živali si mora uvoznik v skladu s predpisi pridobiti soglasje
pristojnega ministrstva.

(7) Pogoje in mejne prehode iz tega člena predpiše
minister.

25. člen
(pregledi pri uvozu)

(1) Pri uvozu živali in proizvodov se opravijo predpisani
veterinarski pregledi in preiskave.

(2) Vrste pregledov, preiskave in način izvedbe predpi-
še minister.

26. člen
(obrati in živali v drugih državah)

(1) Uvoz živil, surovin, proizvodov, krme in odpadkov je
dovoljen samo iz obratov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
in so registrirani pri EU ter so pod nadzorom pristojnih
veterinarskih organov.

(2) Izjemoma lahko VURS dovoli uvoz iz prejšnjega
odstavka tudi iz drugih obratov, če ugotovi, da so predpisi,
standardi, izdelava in nadzor, ki ga opravlja država izvoznica,
vsaj enakovredni predpisom Republike Slovenije, in da je

zagotovljeno vsaj enako varstvo potrošnikov. Stroški breme-
nijo uvoznika.

(3) VURS lahko opravi pregled za preverjanje obratov iz
prejšnjega odstavka. Stroški pregleda bremenijo uvoznika.

(4) Uvoz živali je dovoljen samo, če izpolnjujejo predpi-
sane pogoje glede zdravstvenega varstva živali in zaščite
živali pred mučenjem.

B) Preventiva v proizvodnji in prometu s proizvodi,
surovinami, živili in krmo

27. člen
(veterinarski nadzor)

(1) Proizvodnja, oddaja v promet in promet s proizvodi,
surovinami, živili, krmo in odpadki je dovoljen le v registrira-
nih obratih, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so pod
veterinarskim nadzorom.

(2) Obrat ne sme pričeti s proizvodnjo, dokler ni registri-
ran in mu VURS ne določi registrske številke in nadzora.

(3) V proizvodnji surovin, živil in krme ter drugih proiz-
vodov je obvezna registracija obratov za klanje živali, prido-
bivanje, pripravo, obdelavo, predelavo, dodelavo, embalira-
nje, preembaliranje in pakiranje surovin, živil in krme ter
drugih proizvodov.

(4) Obvezna je tudi registracija vseh obratov, ki uporab-
ljajo v proizvodnji surovine in živila v neobdelanem oziroma
nepredelanem stanju ter meso in mesne izdelke.

(5) V prometu s proizvodi, surovinami, živili in krmo je
obvezna registracija obratov za skladiščenje in distribucijo
tistih proizvodov, surovin, živil in krme, s katerimi se lahko
prenese kužna bolezen.

(6) V obratih iz prvega odstavka tega člena so pod
veterinarskim nadzorom v proizvodnji in prometu proizvo-
dov, surovin, živil in krme tudi prostori, oprema in naprave,
uspešnost in pravilnost izvajanja lastnih kontrol obrata ter
dokumentacija in predpisane evidence.

(7) Pod veterinarskim nadzorom so tudi prevozna sred-
stva, na katera se v območju registriranega obrata nalaga,
oziroma s katerih se razlaga proizvode, surovine, živila, od-
padke in krmo.

(8) Pod veterinarskim nadzorom v proizvodnji in prome-
tu surovin, živil in krme ter drugih proizvodov so tudi živali,
surovine, proizvodi, živila, krma, odpadki, odplake, gnoj in
gnojevka, uporaba izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili,
in pakirni material.

(9) Veterinarski nadzor zajema tudi preverjanje pogojev
za zdravstveno ustreznost surovin, živil v proizvodnji in pro-
metu po tem zakonu in krme ter drugih proizvodov.

(10) Natančnejše veterinarske pogoje za proizvodnjo,
oddajo v promet in promet s surovinami, proizvodi, živili,
krmo, odpadki, odplakami, gnojem in gnojevko ter nadzor iz
tega člena predpiše minister.

28. člen
(izjemni primeri)

(1) Klanje živali, proizvodnja živil in proizvodnja krme
izven registriranih obratov je dovoljena le izjemoma.

(2) Podrobnejše pogoje določi minister.

29. člen
(graditev objektov)

(1) Projektna dokumentacija za gradnjo ali rekonstruk-
cijo objektov, namenjenih proizvodnji, oddaji v promet in
prometu z živalmi, živili, surovinami, proizvodi, odpadki, kr-
mo, gnojem in gnojevko (v nadaljnjem besedilu: objekt pod
veterinarskim nadzorom), mora biti v skladu z veterinarskimi
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pogoji, ki jih za posamezne vrste takšnih objektov predpiše
minister.

(2) K projektni dokumentaciji za izdajo dovoljenja za
gradnjo ali rekonstrukcijo objekta pod veterinarskim nadzo-
rom, mora biti pridobljeno soglasje VURS.

30. člen
(razvrstitev in registracija obratov)

(1) Obrati pod veterinarskim nadzorom se razvrščajo v
živilske in druge obrate. V register živilskih in drugih obratov
se lahko pri VURS vpišejo le obrati, ki izpolnjujejo predpisa-
ne pogoje.

(2) V register se lahko vpišejo tudi živilski obrati, ki ne
izpolnjujejo vseh predpisanih pogojev, vendar imajo omeje-
no področje delovanja oziroma območje trgovanja. Minister
določi pogoje, ki jih obratom iz tega odstavka ni potrebno
izpolnjevati ter omejitve njihovega delovanja in območja tr-
govanja.

31. člen
(postopek razvrstitve in registracije obratov)

(1) Vlogo za registracijo obrata, ki mora biti pod veteri-
narskim nadzorom, se vloži pri območnem uradu VURS, kjer
je obrat.

(2) O prejemu zahtevka za registracijo živilskega obrata
iz prvega odstavka 30. člena tega zakona direktor območ-
nega urada VURS obvesti generalnega direktorja VURS, ki s
sklepom imenuje komisijo za pregled obrata, ki mora imeti
najmanj tri člane. Predsednik mora biti uradni veterinar.
Odločbo o odobritvi, s katero se ugotovi izpolnjevanje vseh
predpisanih pogojev, izda generalni direktor VURS na pod-
lagi mnenja komisije. Z odločbo se odredi tudi vpis v register
obratov, ki se vodi na glavnem uradu VURS, določi registr-
ska številka, odobri opravljanje posameznih dejavnosti pro-
izvodnje in prometa ter omejitve, če je to potrebno.

(3) Če komisija iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je
mogoče razvrstiti obrat le med živilske obrate iz drugega
odstavka 30. člena tega zakona, to v mnenju predlaga ge-
neralnemu direktorju VURS. Generalni direktor VURS s skle-
pom prenese celotni spis in odločanje na direktorja območ-
nega urada VURS, ki nadaljuje postopek na podlagi prejete-
ga mnenja komisije in izda odločbo v skladu s šestim odstav-
kom tega člena.

(4) Stroški komisijskih ogledov bremenijo vlagatelja za-
htevka.

(5) Po prejemu zahtevka za registracijo drugih obratov
iz prvega odstavka 30. člena in živilskih obratov iz drugega
odstavka 30. člena tega zakona direktor območnega urada
VURS imenuje komisijo za pregled obrata. Komisija mora
imeti najmanj dva člana, predsednik mora biti uradni veteri-
nar. Odločbo o odobritvi (izpolnjevanju pogojev) izda direk-
tor območnega urada VURS na podlagi mnenja komisije. Z
odločbo se odredi tudi vpis v register obratov, ki se vodi v
območnem uradu VURS, določi registrska številka, odobri
opravljanje posameznih dejavnosti proizvodnje in prometa
ter omejitve kapacitet in obsega trgovanja. O registracijah in
vpisih obratov v območnih uradih VURS vodi evidenco glavni
urad VURS. Območni uradi mesečno predložijo glavnemu
uradu VURS podatke za evidenco o registracijah in vpisih.

(6) Če VURS ugotovi, da registrirani obrat ne izpolnjuje
več predpisanih pogojev, ali če pomanjkljivosti, ki lahko
neugodno vplivajo na higieno proizvodnje, ne odpravi, raz-
veljavi svojo odločbo o registraciji obrata in odpokliče ura-
dne veterinarje, ki opravljajo veterinarski pregled ter nadzor,
iz obrata.

(7) Podrobnejše pogoje za razvrstitev obratov in posto-
pek za vpis obratov v register predpiše minister.

32. člen
(veterinarski pregled)

(1) Zdravstvena ustreznost živil in krme se ugotavlja na
podlagi veterinarskega pregleda obrata, klavnih živali, suro-
vin, živil in krme ter dokumentacije in evidenc.

(2) Če se na podlagi pregledov iz prejšnjega odstavka
in drugih preiskav ugotovi, da se živali ne sme zaklati, se
zakol prepove, žival pa se na predpisan način označi in
odredi predpisane ukrepe.

(3) Če se na podlagi pregleda in drugih preiskav ugoto-
vi, da surovine, živila ali krma ni zdravstveno ustrezna, se z
odločbo prepove nadaljnja proizvodnja, oddaja v promet ali
promet ter se odredijo predpisani ukrepi za odpravo vzrokov
neustreznosti, predpisano usposabljanje surovin, živil ali kr-
me ali, če je to potrebno, tudi uničenje.

(4) V primerih prepovedi klanja klavnih živali in ob ugo-
tovitvi zdravstvene neustreznosti surovin, živil in krme ima
imetnik klavnih živali oziroma imetnik surovin, živil in krme
pravico zahtevati ponoven pregled, razen ob ugotovitvi pato-
genih mikroorganizmov. Ponoven pregled opravi komisija,
ki jo imenuje generalni direktor VURS. Zahtevo je treba
vložiti nemudoma pri uradnem veterinarju, ki je opravil veteri-
narski pregled in ugotovil zdravstveno neustreznost. Ta mo-
ra brez odlašanja, vendar najkasneje v roku 24 ur, obvestiti
komisijo in ji predložiti celotno dokumentacijo o opravljenem
pregledu.

(5) Izid ponovnega pregleda je dokončen.
(6) Stroške ponovnega pregleda krije VURS, če je re-

zultat v korist stranke. V nasprotnem primeru stroške krije
stranka.

(7) Natančnejše ukrepe in postopke iz tretjega odstav-
ka tega člena ter sestavo in način dela komisije iz četrtega
odstavka tega člena predpiše minister.

33. člen
(ostanki škodljivih in prepovedanih snovi v živalih,

surovinah, živilih in krmi)
(1) Veterinarji, imetniki živali in druge pravne in fizične

osebe morajo preprečevati škodljive posledice zaradi škod-
ljivih snovi v surovinah, živilih in krmi ter opravljati predpisa-
ne preventivne ukrepe.

(2) Generalni direktor VURS lahko odredi prepoved
uporabe določenih škodljivih snovi.

(3) Generalni direktor VURS lahko odredi, na podlagi
ocene tveganja, prepoved oddaje v promet, prepoved pro-
meta in odpoklic iz prometa živil, surovin, odpadkov in krme,
ki vsebujejo določene škodljive snovi.

(4) VURS mora zagotoviti sistematični nadzor živali,
surovin, živil in krme nad vsebnostjo ostankov škodljivih
snovi in nadzor nad uporabo prepovedanih snovi.

(5) Podrobnejše pogoje iz tega člena predpiše mini-
ster.

34. člen
(zagotavljanje zdravstvene ustreznosti krme)

(1) Fizične in pravne osebe, ki so registrirane za proiz-
vodnjo, skladiščenje ali promet s krmo, morajo zagotavljati
zdravstveno ustreznost krme v vseh fazah proizvodnje, skla-
diščenja in prometa s krmo.

(2) Prepovedan je promet z zdravstveno neustrezno
krmo.

(3) Krma, ki ji je potekel rok uporabe, naveden v dekla-
raciji, se sme z dovoljenjem uradnega veterinarja uporabiti
za tisti namen, ki ga po predhodni laboratorijski preiskavi
vzorcev določi pooblaščeni laboratorij, če ugotovi, da je
krma zdravstveno ustrezna.
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(4) Podrobnejše pogoje o zdravstveni ustreznosti krme
predpiše minister.

35. člen
(nadzor krme in izdaja potrdila)

(1) Krma v prometu mora imeti veterinarsko potrdilo
oziroma drug ustrezen predpisan dokument o zdravstveni
ustreznosti.

(2) Natančnejše pogoje za izdajo, vsebino in obliko
veterinarskega potrdila in drugega ustreznega dokumenta
predpiše minister.

36. člen
(veterinarski nadzor krme)

Pod veterinarskim nadzorom so krma in objekti, v kate-
rih se proizvaja ali skladišči krma za promet, v primeru suma
kužne bolezni oziroma suma, da krma zdravstveno ni ustrez-
na, pa tudi krma in objekti pri imetnikih živali.

C) Preventiva pri razmnoževanju živali

37. člen
(pogoji)

(1) Reje plemenskih živali morajo biti proste določenih
kužnih bolezni.

(2) Imetnik reje registriranih plemenskih živali mora za-
gotoviti sistematično spremljanje zdravja in sposobnost za
razmnoževanje plemenjakov ter pridobivanje, proizvodnjo,
skladiščenje in promet z živalskim semenom, jajčnimi celi-
cami in zarodki ob upoštevanju predpisov o zdravstveni
ustreznosti živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter
minimalnih pogojev za oploditveno sposobnost.

(3) Kužne bolezni iz prvega odstavka tega člena ter
pogoje zdravstvene ustreznosti živalskega semena, jajčnih
celic in zarodkov ter minimalnih pogojev za oploditveno
sposobnost predpiše minister.

38. člen
(pridobivanje, skladiščenje in promet)

(1) Pridobivanje, skladiščenje in promet s semenom
plemenjakov, z jajčnimi celicami in zarodki plemenic lahko
opravljajo le organizacije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
in so registrirane pri VURS.

(2) O pridobivanju, skladiščenju in prometu s seme-
nom plemenjakov, z jajčnimi celicami in zarodki plemenic
morajo organizacije iz prejšnjega odstavka voditi predpisane
evidence.

(3) Pogoje za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka
tega člena ter vsebino in način vodenja evidenc predpiše
minister.

39. člen
(osemenjevanje)

(1) Osemenjevanje izvajajo veterinarske organizacije in
imetniki živali, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so prido-
bili koncesijo po tem zakonu.

(2) Podrobnejše pogoje iz prejšnjega odstavka predpi-
še minister.

40. člen
(parjenje in naravni pripust)

Veterinarske organizacije, ki so pridobile koncesijo po
tem zakonu, sistematično spremljajo zdravje in zdravstveno
sposobnost za razmnoževanje plemenjakov v parjenju in
naravnem pripustu, pregledujejo evidenco pripustov in pri-

javljajo območnemu uradu VURS vsak sum spolne ali druge
kužne bolezni ter konstitucijskih napak v zvezi z zdravjem
živali.

41. člen
(obveščanje)

(1) Ob vsaki ugotovitvi bolezni plemenjaka s trajnimi
motnjami za razmnoževanje ali ugotovitvi zdravstvene ne-
ustreznosti živalskega semena, jajčnih celic ali zarodkov,
mora imetnik reje plemenskih živali zagotoviti izvedbo pred-
pisanih ukrepov.

(2) Veterinarske organizacije in rejci, ki lahko v skladu s
predpisi opravljajo osemenjevanje, morajo o rezultatih plo-
dnosti na svojem območju obveščati območni urad VURS
ter ministrstvo, pristojno za živinorejo.

(3) Podrobnejše ukrepe iz prvega odstavka tega člena
predpiše minister.

D) Varstvo okolja

42. člen
(pravice in dolžnosti)

(1) Pravne in fizične osebe morajo preprečevati obre-
menjevanje okolja in zdravju škodljive posledice, ki nastane-
jo pri vzreji, proizvodnji, predelavi, prometu in uporabi živali,
proizvodov, živil, surovin, krme in odpadkov.

(2) Z odpadki in odplakami je treba ravnati v skladu s
tem zakonom, predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in pred-
pisi o varstvu okolja.

(3) Preventivni ukrepi za varstvo okolja, so:
– zagotavljanje ustreznega odstranjevanja, predelave,

obdelave in uporabe odpadkov, gnoja in gnojevke;
– zagotavljanje ustreznega skladiščenja odpadkov,

gnoja in gnojevke;
– določanje postopka higienizacije živalskih iztrebkov

in odplak;
– zmanjšanje nevarnosti infekcije z določanjem ustrez-

nih higienskih razmer v hlevih in okolju (higienske razmere,
mikroklima, omejitev amoniaka, odstranjevanje odpadkov in
iztrebkov, čiščenje in dezinfekcija);

– ugotavljanje ustreznosti izdelkov iz gnoja, predelane-
ga gnoja in komposta;

– preprečevanje onesnaževanja podtalnice s povzroči-
telji kužnih in parazitarnih bolezni.

43. člen
(ravnanje z živalskimi trupli in odpadki)

(1) Živalska trupla in odpadke je treba predelati, obde-
lati ali uničiti v obratih za predelavo, obdelavo ali uničenje
živalskih odpadkov.

(2) Imetnik živali mora na predpisan način prijaviti pogin
živali organizaciji, ki ima koncesijo za opravljanje veterinar-
sko higienske službe (v nadaljnjem besedilu: VHS) po tem
zakonu in ji truplo poginule živali predati.

(3) Pooblaščena organizacija iz prejšnjega odstavka
mora na predpisan način zagotoviti prevoz živalskega trupla
s kraja pogina do objekta za obdukcijo ali predelavo. Zago-
toviti mora zbiranje odpadkov na predpisan način in predpi-
san veterinarski red v tem objektu.

(4) VHS mora zagotoviti: sprejemanje prijav pogina ži-
vali, prevoz živalskih trupel in drugih odpadkov na predpisan
način, pomoč pri obdukciji, higiensko vzdrževanje in dezin-
fekcijo kraja pogina, objektov za obdukcijo, vozil in opreme.

(5) Ob sumu, da je žival poginila za kužno boleznijo, in
ob sistematičnem ugotavljanju vzroka pogina, je treba za
poginulo žival ugotoviti vzrok pogina.
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(6) Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, pri
kateri nastajajo odpadki, morajo na predpisan način zagoto-
viti odvoz odpadkov v najbližjo zbiralnico ali v obrat za prede-
lavo odpadkov.

(7) V objektih za obdukcijo in predelavo mora biti zago-
tovljen predpisani veterinarski red. V objektih za obdukcijo
mora biti organizirana tudi stalna služba za ugotavljanje vzro-
ka pogina.

(8) Natančnejše pogoje o prijavi pogina, transportu,
ravnanju z živalskimi odpadki, predelavi in pogoje za obrate
in objekte za obdukcijo, predelavo in sežig predpiše mini-
ster.

44. člen
(zakopavanje živalskih trupel)

(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 43. člena
tega zakona se lahko v izjemnih primerih živalska trupla na
predpisan način zakopljejo ali upepelijo na grobišču, ki iz-
polnjuje predpisane pogoje.

(2) Izjemne primere, način zakopavanja in upepelitve
ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati grobišča, predpiše mini-
ster v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.

IV. NAJMANJŠI OBSEG ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
ŽIVALI

45. člen
(najmanjši obseg varstva živali)

Republika Slovenija mora zagotoviti najmanjši obvezni
obseg varstva živali pred kužnimi boleznimi in sicer:

1. sistematično spremljanje stanja pri kužnih boleznih
(diagnostične terenske in laboratorijske ter patoanatomske
preiskave) in vakcinacije živali, ki jih vsako leto odredi mini-
ster;

2. ob sumu določenih kužnih bolezni zagotoviti diagno-
stične terenske in laboratorijske preiskave ter patoanatom-
sko diagnostiko, s katero se potrdi bolezen ali ovrže sum;

3. preprečevanje kužnih bolezni ob naravnih in drugih
nesrečah in če se pojavijo kužne bolezni iz liste A v sosed-
njih državah ali v Sloveniji in laboratorijske ter patoanatom-
ske preiskave za diagnostiko kužnih bolezni, za katere je
treba takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina, ki jih
predpiše minister;

4. proučevanje epizootioloških razmer, razvijanje in uva-
janje novih laboratorijskih metod za diagnostiko in nadzor-
stvo ter posredovanje novih veterinarskomedicinskih dosež-
kov, novih predpisov, postopkov oziroma metod strokovne-
ga dela;

5. obvezne veterinarske preglede iz tega zakona;
6. pripravo epidemioloških študij in ocen tveganja, vno-

sa živalskih kužnih bolezni v Republiko Slovenijo in raziska-
vami za ekonomsko optimalne ukrepe in oceno finančnih
posledic predpisanih ukrepov pri pojavu živalskih kužnih
boleznih;

7. obrazec veterinarskih spričeval, napotnic in potrdil
iz tega zakona;

8. primerne zaloge cepiv, razkužil in drugih sredstev za
preprečevanje, ugotavljanje in zatiranje živalskih kužnih bo-
lezni;

9. organizirano veterinarsko izobraževanje imetnikov ži-
vali;

10. nepretrgano veterinarsko dejavnost za terensko in
laboratorijsko diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba
takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina;

11. VHS;

12. strokovno izpopolnjevanje veterinarjev in veterinar-
skih pomočnikov;

13. odškodnino za živali, predmete in surovine.

46. člen
(odškodnina)

(1) Republika Slovenija mora zagotoviti imetniku živali
odškodnino za živali, ki so bile ubite ali zaklane, ter za
predmete in surovine, ki so bili poškodovani, pokvarjeni ali
uničeni pri uresničevanju odrejenih ukrepov za zatiranje kuž-
nih bolezni z liste A in posebej določenih kužnih bolezni in
zoonoz:

1. če je takoj naznanil pojav ali sum kužne bolezni;
2. če so bila opravljena v določenih časovnih obdobjih

obvezna preventivna cepljenja ter diagnostične in druge pre-
iskave živali;

3. če je uresničil tudi druge predpisane in odrejene
ukrepe za preprečevanje in zatiranje bolezni.

(2) Odškodnine iz prejšnjega odstavka se ne izplača,
če se je bolezen pojavila pri uvozu živali ali predpisanih
preiskavah živali v mednarodnem prometu.

(3) Posebej določene kužne bolezni in zoonoze iz prve-
ga odstavka tega člena določi minister.

47. člen
(postopek za izplačilo odškodnine)

(1) Odškodnina iz prvega odstavka 46. člena tega za-
kona se določi po tržni vrednosti živali, surovine oziroma
predmeta. Če je ubita oziroma zaklana žival ali uničeni oziro-
ma poškodovani predmet oziroma surovina v celoti ali delo-
ma še uporabna, se odškodnina zmanjša za vrednost še
uporabnega deleža.

(2) Postopek za izplačilo odškodnine se prične na zah-
tevo imetnika. Vlogo se poda pri območnem uradu VURS in
predloži predpisano dokumentacijo. V postopku za uveljav-
ljanje odškodnine se ne plača upravna taksa.

(3) O tem, ali se imetniku izplača odškodnina, odloči z
odločbo uradni veterinar za inšpekcijski nadzor območnega
urada VURS. Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na
ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, v roku osem dni ob
prejema odločbe.

(4) O sami višini odškodnine iz prvega odstavka tega
člena odloči uradni veterinar za inšpekcijski nadzor območ-
nega urada VURS na podlagi podanega poročila cenilca z
liste cenilcev.

(5) Zoper odločbo o višini odškodnine iz prejšnjega
odstavka ni dovoljena pritožba, niti ni dovoljen upravni spor.
Če se imetnik ne strinja z višino odmerjene odškodnine,
lahko v tridesetih dneh od vročitve odločbe s katero je višina
odškodnine določena predlaga pristojnemu sodišču, da od-
meri višino odškodnine.

(6) Pristojno sodišče iz prejšnjega odstavka odmeri
odškodnino v nepravdnem postopku.

(7) Postopek in dokumentacijo za izplačilo odškodnine
iz drugega odstavka tega člena ter pogoje za cenilce natan-
čneje predpiše minister.

V. FINANCIRANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽIVALI,
PRISTOJBINE IN STROŠKI

48. člen
(sklad za financiranje najmanjšega obsega zdravstvenega

varstva živali in javne veterinarske službe)
(1) Sredstva, zbrana po tem zakonu, so prihodek Skla-

da za razvoj kmetijstva in se namenjajo za financiranje naj-
manjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter javne ve-
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terinarske službe. S temi sredstvi upravlja ministrstvo, pri-
stojno za veterinarstvo. Financiranje nalog se zagotavlja iz
proračunskih sredstev, zagotovljenih za tekoče leto, iz pri-
stojbin in stroškov po tem zakonu ter iz prejemkov od uprav-
ljanja s prostimi denarnimi sredstvi.

(2) Če ni s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanih
predpisov drugače določeno, se za pobiranje, odvajanje,
izterjavo, zastaranje in nadzor pristojbin smiselno uporablja-
jo določbe predpisov o upravnih taksah.

49. člen
(pristojbine in stroški)

(1) Za predpisana spričevala in potrdila o zdravstveni
ustreznosti in veterinarski nadzor ter preglede se plača pri-
stojbina.

(2) Višino pristojbin in način njihovega obračunavanja
predpiše minister.

(3) Imetnik živali, surovin, proizvodov, živil in odpadkov
ter krme, uvoznik, izvoznik oziroma špediter je dolžan plača-
ti stroške vseh drugih storitev za izvajanje ukrepov, ki so mu
naloženi, razen stroškov iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. (razen
predpisanih, ki jih zagotavlja VURS), 7., 8., 10., 11., 12. in
13. točke 45. člena in 46. člena tega zakona.

VI. VETERINARSKE DEJAVNOSTI

A) Splošne določbe za izvajanje

50. člen
(izvajanje)

(1) Veterinarske dejavnosti izvajajo VURS, Nacionalni
veterinarski inštitut Veterinarske fakultete Univerze v Ljublja-
ni, veterinarske organizacije, pooblaščeni laboratoriji drugih
organizacij, Veterinarska zbornica ter druge organizacije, ki
pridobijo koncesijo po tem zakonu.

(2) Veterinarska služba v Slovenski vojski zagotavlja
izvajanje določenih veterinarskih dejavnosti za potrebe Slo-
venske vojske v skladu s strokovnimi načeli tega zakona.
VURS in Veterinarska služba v Slovenski vojski sodelujeta in
strokovno usklajujeta svoje delo. V ta namen ustanovita stro-
kovno posvetovalno telo.

(3) Veterinarske dejavnosti ter natančnejše pogoje so-
delovanja in strokovnega usklajevanja iz prejšnjega odstav-
ka predpiše minister, pristojen za Slovensko vojsko v sode-
lovanju z ministrom.

51. člen
(veterinarske dejavnosti)

Veterinarske dejavnosti so:
1. spremljanje zdravstvenega stanja živali;
2. preskrba z veterinarskimi spričevali, napotnicami in

potrdili;
3. izpolnjevanje oziroma potrjevanje veterinarskih spri-

čeval za živali, napotnic in potrdil za promet v Republiki
Sloveniji;

4. izpolnjevanje oziroma potrjevanje ostalih veterinar-
skih spričeval in potrdil;

5. označevanje živali ter vodenje registra živali v skladu
s predpisi;

6. izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje,
zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni ter poškodb in kirur-
ški posegi na živalih;

7. skrb za zdravje plemenskih živali in zdravstveno spo-
sobnost za razmnoževanje, izvajanje ukrepov za prepreče-
vanje in odpravljanje jalovosti ter osemenjevanje;

8. veterinarski pregledi živali;
9. veterinarski pregledi proizvodov, surovin in živil in

njihovo označevanje ter veterinarski pregledi krme, vode za
napajanje živali in odpadkov v proizvodnji, skladiščenju in
prometu za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti;

10. osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za
odkrivanje kužnih bolezni živali;

11. spremljanje in nadzor prometa in uporabe zdravil v
veterinarski medicini;

12. preskrba z zdravili za opravljanje veterinarskih sto-
ritev;

13. preskrba veterinarskih organizacij z zdravili ter sred-
stvi za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo (biocidi);

14. laboratorijsko in klinično preskušanje veterinarskih
zdravil;

15. nadzor učinkovitosti in škodljivosti zdravil;
16. svetovanje na področju zdravstvenega varstva živa-

li, patologije prehrane in reje živali z veterinarskega vidika;
17. veterinarska vzgoja in izobraževanje imetnikov živa-

li v zvezi z izvajanjem veterinarske dejavnosti;
18. proučevanje higienskih razmer v objektih za rejo

živali in higiene v drugih objektih in napravah z vidika zdrav-
stvenega varstva in zaščite živali ter ljudi;

19. nujna veterinarska pomoč;
20. bolnišnično zdravljenje živali;
21. izdajanje zdravil in sredstev za dezinfekcijo, dezin-

sekcijo in deratizacijo imetnikom živali s svetovanjem in na-
vodili za uporabo z vidika zdravstvenega varstva živali in ljudi;

22. spremljanje in proučevanje epizootiološkega sta-
nja in razmer v državi;

23. spremljanje zdravstvenega stanja živali, fiziologije
in patologije, reprodukcije z osemenjevanjem živali na naci-
onalnem nivoju;

24. proučevanje vplivov veterinarskih ukrepov na
okolje;

25. nadzor nad zdravstveno ustreznostjo živil, proizvo-
dov, odpadkov in krme, živalskega semena, jajčnih celic in
zarodkov ter vode za napajanje živali;

26. vodenje registra živali in objektov na območnem in
nacionalnem nivoju v skladu s predpisi;

27. organizacija in vodenje preprečevanja, zatiranja in
izkoreninjenja živalskih bolezni in zoonoz;

28. sodelovanje pri delu komisije za ocenjevanje, od-
biro in priznavanje plemenjakov, plemenskih ribjih jat in ple-
menišč čebeljih matic;

29. priprava strokovnih podlag za načrtovanje in za
sprejemanje ukrepov v zdravstvenem varstvu živali;

30. posredno reševanje vprašanj varstva zdravja ljudi,
živinorejske proizvodnje in tehnologije ter svetovanje,

31. spremljanje zdravstvenega stanja ter zdravljenje če-
bel;

32. spremljanje zdravstvenega stanja ter zdravljenje rib;
33. izvajanje patomorfološke diagnostike;
34. izvajanje VHS;
35. izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

(DDD);
36. laboratorijske preiskave materiala živali, živil in su-

rovin, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, vode za
napajanje živali, zraka, zemlje, krme in dodatkov, odpadkov
in odplak zaradi diagnostike živalskih kužnih in drugih žival-
skih bolezni oziroma ugotavljanja zdravstvene ustreznosti
proizvodov;

37. zagotavljanje priprav za obrambo in zaščito ter de-
lovanje veterinarske službe v vojni ali ob naravnih in drugih
nesrečah ter v izrednem stanju;

38. zagotavljanje usposabljanja enot za prvo veterinar-
sko pomoč civilne zaščite;
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39. organiziranje veterinarskega izobraževanja imetni-
kov živali in prebivalstva;

40. strokovno izobraževalno delo na področju veteri-
narske dejavnosti;

41. organiziranje in izvajanje tečajev za osnovno zna-
nje o živalskih kužnih boleznih;

42. specialistične klinične, laboratorijske, rentgenske
in druge diagnostične preiskave v skladu s strokovno usme-
ritvijo;

43. veterinarsko medicinske raziskave;
44. zdravstveno varstvo plemenjakov v osemenjeval-

nem središču, sistematično spremljanje zdravja plemenja-
kov in njihove zdravstvene sposobnosti za osemenjevanje;
pridobivanje, priprava, preverjanje zdravstvene ustreznosti,
skladiščenje in distribucija živalskega semena, jajčnih celic
in zarodkov;

45. preprečevanje onesnaževanja okolja s povzročitelji
in prenašalci živalskih kužnih bolezni

46. preverjanje rezultatov laboratorijskih preiskav z iz-
vajanjem primerjalnih testov in usklajevanje metodoloških
postopkov;

47. organizacija in izvajanje intralaboratorijskega nad-
zora;

48. organizacija in izvajanje interlaboratorijskega nad-
zora;

49. zagotavljanje izvajanja nadzora imunosti;
50. razvijanje in uvajanje novih laboratorijskih metod za

diagnostiko živalskih kužnih bolezni in za analitiko ostankov
kontaminentov okolja in veterinarskih zdravil ter za druge
preiskave surovin, živil in krme;

51. zagotavljane izvajanja in organizacija monitoringa
nad ostanki škodljivih snovi v živilih;

52. zagotavljanje izvajanja in organizacija monitoringa
nad ostanki škodljivih snovi v živalih in krmi;

53. spremljanje učinkovitosti in ugotavljanje ustrezno-
sti posameznih sredstev za dezinfekcijo, dezinsekcijo in de-
ratizacijo;

54. uvajanje, razvijanje in vzpostavljanje informacijske-
ga sistema v veterinarstvu Republike Slovenije;

55. razvijanje in uvajanje novih kliničnih laboratorijskih
metod za diagnostiko in zdravljenje kužnih bolezni organ-
skih, presnovnih, vzrejnih in drugih bolezni, bolezenskih
stanj in poškodb živali;

56. razvijanje in uvajanje novih postopkov pri oseme-
njevanju in presajanju zarodkov ter laboratorijskega dela z
jajčnimi celicami;

57. ukrepanje za higienizacijo odplak, gnoja, gnojev-
ke, gnojnice;

58. posredovanje novih veterinarsko medicinskih do-
sežkov, novih postopkov in metod strokovnega dela;

59. preiskave s področja varovanja okolja, higiene zra-
ka in vode, odpadnih voda iz živinorejske proizvodnje in
živilskih obratov ter obratov za predelavo odpadkov;

60. zaščita živali pred mučenjem;
61. preiskave v zdravstvenem varstvu in zaščiti živali;
62. sodelovanje pri projektiranju in graditvi vseh objek-

tov, ki morajo biti registrirani po tem zakonu;
63. sodelovanje pri programiranju in izvedbi lastnih in

notranjih kontrol, ki jih morajo izvajati obrati po tem zakonu;
64. sodelovanje pri programiranju in izvedbi drugih pro-

gramov za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti surovin, pro-
izvodov in živil in krme, ki jih morajo izvajati obrati iz tega
zakona.

52. člen
(opravljanje veterinarske dejavnosti)

(1) Veterinarske dejavnosti iz 51. člena tega zakona,
razen iz 12., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 24., 30., 40.,

59., 61., 62., 63. in 64. točke, so dejavnosti javne veteri-
narske službe, ki se opravljajo v okviru mreže javne veteri-
narske službe.

(2) Veterinarske dejavnosti, ki jih opravlja izključno
VURS in se zanje koncesije po tem zakonu ne da podeliti,
so dejavnosti iz: 2., 4., 9. (razen veterinarskih pregledov v
obratih z omejeno kapaciteto in omejenim področjem trgo-
vanja in veterinarskih pregledov iz 30. člena tega zakona),
11., 15., 25., 26., 37., 38., 49., 51., 52. in 54. točke 51.
člena tega zakona.

(3) Dejavnost iz 13. točke 51. člena tega zakona lahko
opravljajo pravne ali fizične osebe, ki imajo dovoljenje pri-
stojnega organa v skladu s predpisi o zdravilih in so vpisane
v register pri VURS.

(4) Veterinarske dejavnosti iz 51. člena, razen nudenja
nujne veterinarske pomoči, lahko opravlja le veterinar.

(5) Natančnejšo vsebino in način opravljanja državnega
izpita, ki ga mora opraviti veterinar, predpiše minister.

(6) Zaradi zagotovitve praktičnega usposabljanja štu-
dentov veterinarske medicine lahko dejavnosti iz 51. člena
tega zakona izvaja tudi Veterinarska fakulteta Univerze v
Ljubljani.

(7) Veterinarske dejavnosti kot so: kastracija pujskov
do starosti 7 dni, dehelmintizacija, vitaminizacija in ferumini-
zacija prašičev, lahko na svojih živalih opravlja imetnik živali
ali pri njem zaposleni delavec, če ima ustrezno znanje in
izpolnjuje druge pogoje, ki jih določi minister, pristojen za
kmetijstvo.

53. člen
(mreža javne veterinarske službe)

Mrežo javne veterinarske službe sestavljajo VURS, NVI
Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem be-
sedilu: NVI) in veterinarske ter druge organizacije, ki imajo
koncesijo po tem zakonu, pooblaščeni laboratoriji drugih
organizacij in Veterinarska zbornica.

54. člen
(financiranje javne veterinarske službe)

(1) Javna veterinarska služba se financira:
– iz sredstev ustanovitelja v skladu z aktom o ustano-

vitvi;
– iz proračunskih sredstev;
– s plačilom za opravljene veterinarske storitve;
– iz drugih virov.
(2) Osnove in merila za oblikovanje cen veterinarskih

storitev natančneje določi Veterinarska zbornica.

55. člen
(zagotavljanje izvajanja javne veterinarske službe)
V primerih, ko ni zagotovljeno izvajanje predpisanih

dejavnosti javne veterinarske službe, naloži VURS začasno
izvajanje dejavnosti drugemu nosilcu koncesije.

56. člen
(neprekinjeno opravljanje veterinarske dejavnosti)
(1) Kadar veterinarske dejavnosti iz strokovnih ali orga-

nizacijskih razlogov ni mogoče organizirati v rednem delov-
nem času, v izmenah ali kako drugače ali takrat, ko je treba
opravljati nujne veterinarske storitve, veterinarji in veterinar-
ski pomočniki zagotovijo neprekinjeno veterinarsko službo z
dežurstvom ali s stalno pripravljenostjo.

(2) Dežurstvo je poseben delovni pogoj, ko mora biti
veterinar oziroma veterinarski pomočnik prisoten v veteri-
narski organizaciji, da lahko opravlja nujne veterinarske
storitve.
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(3) Stalna pripravljenost je poseben delovni pogoj, ko
mora biti veterinar vsak čas dosegljiv zaradi opravljanja nuj-
nih veterinarskih storitev.

(4) Ne glede na predpise o delovnih razmerjih lahko
veterinar izjemoma opravi 40 ur dela preko polnega delov-
nega časa.

(5) Dežurstvo in stalna pripravljenost se štejeta v delov-
ni čas, potreben za opravljanje nujnih veterinarskih storitev.

(6) Med stavko morajo veterinarji zagotavljati nujno ve-
terinarsko pomoč in oskrbo živali.

(7) Veterinar ne sme odkloniti nujne veterinarske po-
moči.

B) Nacionalni veterinarski inštitut – NVI

57. člen
(NVI)

(1) NVI ustanovi Veterinarska fakulteta Univerze v Ljub-
ljani tako, da preoblikuje obstoječi Veterinarski inštitut Slo-
venije v posebno organizacijsko enoto, ki na podlagi konce-
sije v skladu s tem zakonom lahko izvaja dejavnosti iz 14.,
22., 23., 28., 29., 31., 32., 33., 35., 36., 42., 43., 46.,
47., 48., 50., 55., 56. in 58. točke 51. člena tega zakona.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora NVI zagotoviti
preiskave iz 2. in 3. točke in izvajanje 11. točke 45. člena
tega zakona.

(3) NVI mora izpolnjevati predpisane pogoje glede pro-
storov, opreme in kadrov.

(4) NVI mora sredstva za izvajanje svojih dejavnosti vo-
diti ločeno na posebnem podračunu Veterinarske fakultete.

(5) Podrobnejše pogoje iz tretjega in četrtega odstavka
tega člena predpiše minister.

C) Veterinarska zbornica

58. člen
(Veterinarska zbornica)

(1) Doktorji veterinarske medicine se združujejo v Vete-
rinarsko zbornico.

(2) Veterinarsko zbornico vodi direktor, ki je imenovan
na podlagi javnega razpisa. Veterinarska zbornica ima v
skladu s statutom zbornice svoje organe, med drugim tudi
razsodišče.

(3) Veterinarska zbornica opravlja naslednje naloge:
1. članom z opravljenim državnim izpitom izdaja in od-

vzema veterinarske licence za opravljanje veterinarskih de-
javnosti in vodi o tem register;

2. načrtuje, spremlja in organizira strokovno izpopol-
njevanje veterinarjev ter preskus strokovne usposobljenosti
veterinarjev v veterinarskih organizacijah;

3. opravlja strokovni nadzor v veterinarskih organizaci-
jah;

4. verificira veterinarske organizacije in vodi njihov re-
gister;

5. določa osnove in merila za oblikovanje cen veteri-
narskih storitev v sodelovanju s svetom uporabnikov;

6. sodeluje pri pripravi predpisov o veterinarstvu;
7. sodeluje v postopku podeljevanja javnih pooblastil;
8. sodeluje pri oblikovanju programov študijskega izo-

braževanja in strokovnega izpopolnjevanja;
9. opravlja druge naloge, določene s statutom.
(4) Naloge iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka oprav-

lja Veterinarska zbornica kot javno pooblastilo.
(5) Licenca se podeli z odločbo v upravnem postopku.

Vlogi za izdajo licence je potrebno priložiti ustrezno dokazilo
o zaključenem univerzitetnem študiju veterinarstva in dokazi-

lo o opravljenem državnem izpitu. Veterinarska zbornica je
dolžna izdati veterinarsko licenco v roku 30 dni po prejemu
popolne vloge. Licenca se odvzame z odločbo v upravnem
postopku v primeru hujšega kršenja predpisov, kar zbornica
podrobneje opredeli v svojem statutu.

(6) Za vlogo in odločbo o izdaji veterinarske licence se
ne plača upravna taksa.

(7) Zoper odločbo in ukrepe Veterinarske zbornice je
dovoljena pritožba na ministrstvo.

59. člen
(pogoji)

(1) Veterinarska zbornica mora za izvajanje javnih poo-
blastil iz tega zakona izpolnjevati predpisane kadrovske,
prostorske in druge pogoje, kar ugotovi generalni direktor
VURS z odločbo v upravnem postopku.

(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka pre-
verja komisija, ki jo imenuje generalni direktor VURS.

(3) Medsebojno razmerje med VURS in Veterinarsko
zbornico se uredi s pogodbo.

(4) V primeru prenehanja javnega pooblastila Veterinar-
ski zbornici, opravlja naloge iz 1. do 5. točke tretjega od-
stavka 58. člena tega zakona VURS.

(5) Direktor Veterinarske zbornice mora biti veterinar.
(6) Javno pooblastilo preneha, če Veterinarska zborni-

ca ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, če dela v naspro-
tju s predpisi ali če krši pogodbo iz tretjega odstavka tega
člena, kar ugotovi generalni direktor VURS z odločbo v
upravnem postopku.

(7) Pogoje iz prvega odstavka tega člena predpiše mi-
nister.

60. člen
(statut zbornice)

(1) Veterinarska zbornica sprejme statut, v katerem
med drugim uredi svoje delovanje, organizacijo, imenovanje
direktorja zbornice in članov razsodišča ter postopek in
ukrepe razsodišča.

(2) Vlada Republike Slovenije daje soglasje k statutu
zbornice v delu, ki se nanaša na javno pooblastilo.

61. člen
(financiranje veterinarske zbornice)

(1) Veterinarska zbornica se financira:
– s članarino;
– iz proračunskih sredstev za izvajanje nalog za katere

je dano javno pooblastilo;
– iz lastnih in drugih virov.
(2) Naloge, ki jih Veterinarska zbornica opravlja na

podlagi javnega pooblastila, nadzira VURS.

D) Veterinarske organizacije

62. člen
(veterinarske organizacije)

(1) Pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane
kadrovske, prostorske, higiensko tehnične pogoje ter pogo-
je glede opreme, lahko ustanovijo naslednje oblike veteri-
narskih organizacij: veterinarsko ambulanto, veterinarsko
bolnico, veterinarsko lekarniško postajo, veterinarsko klini-
ko in veterinarsko ambulanto v osemenjevalnem središču.

(2) Šteje se, da veterinarska organizacija izpolnjuje
predpisane prostorske pogoje tudi, če sklene pogodbo o
najemu oziroma uporabi ustreznih prostorov z drugo pravno
ali fizično osebo, ki teh prostorov in opreme ne uporablja za
opravljanje veterinarske dejavnosti.
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(3) Veterinarske organizacije iz prvega odstavka tega
člena so organizirane kot družbe ali samostojni veterinarji po
predpisih o gospodarskih družbah.

(4) Veterinarsko dejavnost v veterinarskih organizacijah
lahko opravlja veterinar, ki mu s pravnomočno odločbo ni
prepovedano opravljanje veterinarskega poklica.

(5) Podrobnejše pogoje iz prvega odstavka tega člena
predpiše minister.

63. člen
(verifikacija veterinarskih organizacij)

(1) Veterinarska organizacija lahko začne opravljati ve-
terinarske dejavnosti, za katere ni potrebna koncesija po
tem zakonu, ko Veterinarska zbornica z odločbo v upravnem
postopku ugotovi, da veterinarska organizacija izpolnjuje
predpisane pogoje za določeno organizacijsko obliko. V
postopku verifikacije mora sodelovati veterinarski izvede-
nec.

(2) Veterinarska zbornica z odločbo iz prejšnjega od-
stavka veterinarski organizaciji dovoli opravljanje veterinar-
skih dejavnosti, za katere koncesija po tem zakonu ni potre-
bna.

(3) Za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe
mora veterinarska organizacija poleg odločbe iz prvega od-
stavka tega člena pridobiti tudi koncesijo VURS.

(4) Veterinarska zbornica vodi register verificiranih ve-
terinarskih organizacij.

(5) Obliko in vsebino registra iz prejšnjega odstavka
predpiše minister.

64. člen
(izbris veterinarske organizacije iz registra)

(1) Veterinarska organizacija se izbriše iz registra:
– na podlagi njene odjave veterinarske organizacije iz

registra;
– če ne izpolnjuje več predpisanih pogojev in pomanj-

kljivosti ne odpravi v določenem roku;
– če opravlja veterinarsko dejavnost v nasprotju s pred-

pisi.
(2) O izbrisu iz registra izda Veterinarska zbornica ugo-

tovitveno odločbo.
(3) Natančnejše pogoje za izbris iz registra predpiše

minister.

E) Druge organizacije s koncesijo

65. člen
(druge organizacije s koncesijo)

(1) Koncesije po tem zakonu se lahko podelijo tudi
drugim organizacijam, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

(2) Podrobnejše pogoje iz prvega odstavka tega člena
predpiše minister.

VII. KONCESIJE

66. člen
(koncesije)

(1) VURS dodeli koncesije za opravljanje javne veteri-
narske službe nosilcem na podlagi javnih razpisov, ki se
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Javni razpis iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti:
– opredelitev predmeta koncesije;
– navedbo o začetku in trajanju koncesije;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– obvezne sestavine prijave;
– merila za izbiro;

– navedbo roka za izdajo odločbe o izbiri za izdajo
koncesije;

– druge morebitne strokovne in tehnične pogoje;
– kontaktna oseba za dajanje informacij v zvezi z vsebi-

no javnega razpisa;
– datum, kraj in čas odpiranja vlog;
– način obveščanja kandidatov o izbiri koncesionarjev.
(3) Postopek odpiranja in ocenjevanja vlog izvaja komi-

sija, ki jo imenuje generalni direktor VURS. Pri odpiranju
vlog so lahko prisotni pooblaščeni predstavniki prijaviteljev.

(4) Prepozno prispele vloge se zavržejo. Nepopolne
vloge lahko vlagatelji dopolnijo v osmih dneh od opozorila, v
nasprotnem primeru se vloge zavržejo, na kar je treba vlaga-
telje opozoriti.

(5) Izid javnega razpisa se objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

(6) Javni razpis iz prvega odstavka tega člena ni potre-
ben, temveč se koncesija dodeli na podlagi vloge z odločbo
v upravnem postopku:

– NVI;
– verificiranim veterinarskim organizacijam za izvajanje

dejavnosti preventivnega cepljenja določenih hišnih živali
proti steklini v lastni ambulanti;

– v primerih iz 55. člena tega zakona;
– v primeru dodelitve koncesije za opravljanje veteri-

narske dejavnosti iz 13. točke 51. člena tega zakona.
(7) VURS odloči o izbiri koncesionarja z odločbo v

upravnem postopku. V odločbi morajo biti poleg izbrane
organizacije navedeni tudi veterinarji, ki bodo dodeljeno
veterinarsko dejavnost izvajali.

(8) O izbiri koncesionarja za opravljanje osemenjevanja
odloča VURS v soglasju z ministrstvom, pristojnim za živino-
rejo.

(9) Medsebojna razmerja med VURS in koncesionarji,
vključno z NVI, se podrobneje uredijo s pogodbami.

(10) Zoper odločbe iz tega člena ni pritožbe, možen pa
je upravni spor.

67. člen
(pogodba)

(1) Na podlagi odločbe o izbiri VURS sklene z nosilcem
koncesije pogodbo v pisni obliki, v kateri določi:

– dejavnosti javne veterinarske službe, ki jo opravlja
nosilec koncesije;

– veterinarje, ki bodo opravljali posamezne dejavnosti
iz pogodbe;

– območje, na katerem mora nosilec koncesije oprav-
ljati dejavnost javne veterinarske službe, če gre za dejavnost
iz tretjega odstavka 10. ter 16. in 17. člena tega zakona;

– način in pogoje za opravljanje s pogodbo določene
dejavnosti;

– pravice, obveznosti in odgovornosti nosilca koncesi-
je in veterinarjev;

– delovni čas in poslovni čas oziroma način zagotavlja-
nja neprekinjenega zdravstvenega varstva živali;

– pričetek in čas trajanja koncesije;
– vir financiranja opravljanja javne službe;
– nadzor nad opravljanjem javne službe;
– prenehanje koncesije nosilcu koncesije oziroma ve-

terinarju;
– rok za odpoved koncesije.
(2) Nosilci in veterinarji, ki dobijo dovoljenje za oprav-

ljanje javne veterinarske službe, so za delo odgovorni VURS.

68. člen
(prenehanje koncesije)

(1) Koncesija preneha:
– z odvzemom;
– s prenehanjem pogodbe.
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(2) Podrobnejše pogoje za prenehanje koncesije pred-
piše minister.

69. člen
(odgovornost za izvajanje koncesije)

Nosilec koncesije je v skladu z zakonom odgovoren za
škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesi-
je povzroči pri njem zaposleni delavec uporabnikom ali dru-
gim osebam.

VIII. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
V VETERINARSTVU

70. člen
(strokovno izpopolnjevanje)

(1) Veterinarji in veterinarski pomočniki imajo pravico in
dolžnost, da se strokovno izpopolnjujejo.

(2) Uradni veterinarji se morajo periodično izobraževati
in opraviti predpisana preverjanja znanja po programu, ki ga
pripravi VURS.

(3) Ostali veterinarji se morajo periodično izobraževati
in opraviti predpisana preverjanja znanja po programu, ki ga
pripravi Veterinarska zbornica.

(4) Program usposabljanja in način izvajanja usposab-
ljanja s področja veterinarskih dejavnosti v praksi, pripravi
Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani v soglasju z VURS
in Veterinarsko zbornico.

IX. SVETOVALNO TELO

71. člen
(veterinarski svet)

(1) Veterinarski svet je svetovalno telo ministra na po-
dročju veterinarstva. Člane imenuje minister izmed pred-
stavnikov VURS, NVI, Veterinarske fakultete, Veterinarske
zbornice, veterinarske službe v Slovenski vojski in drugih
priznanih strokovnjakov s področja veterinarstva.

(2) Naloge veterinarskega sveta so:
– priprava strokovnih podlag in programskih usmeritev;
– spremljanje sistemskih, razvojnih in kadrovskih vpra-

šanj v veterinarstvu in predlaganje prednostnih nalog;
– sodelovanje pri pripravi programov zdravstvenega var-

stva živali;
– sodelovanje pri pripravi kadrovskih in delovnih nor-

mativov;
– predlaganje razvojnih programov v veterinarstvu;
– sodelovanje pri pripravi podlag za predpise s podro-

čja veterinarstva.

72. člen
(Svet uporabnikov)

(1) Za zastopanje interesov imetnikov živali se ustanovi
svet uporabnikov.

(2) Naloge sveta uporabnikov so zlasti:
– sodeluje z veterinarsko zbornico pri oblikovanju cen

veterinarskih storitev,
– daje mnenje k pripravi podlag za predpise s področja

veterinarstva,
– daje mnenja in predloge k razvojnemu programu s

področja veterine.
(3) Podrobnejše pogoje in merila za ustanovitev sveta

uporabnikov predpiše minister v treh mesecih po uveljavitvi
zakona.

X. REGISTRI, EVIDENCE, BAZE PODATKOV
IN INFORMACIJSKI SISTEM

73. člen
(registri, evidence, baze podatkov in informacijski sistem)

(1) Vsi izvajalci veterinarskih dejavnosti morajo voditi
predpisane evidence, registre in baze podatkov, ki so pove-
zani v informacijski sistem.

(2) VURS zagotavlja povezovanje informacijskega si-
stema iz prejšnjega odstavka v mednarodne informacijske
sisteme na področju veterinarstva.

(3) Natančnejše pogoje vodenja registrov, evidenc in
baz podatkov predpiše minister.

74. člen
(pridobivanje podatkov)

(1) Zaradi uresničevanja namena veterinarstva VURS
lahko za vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk pridobiva
in uporablja podatke, ki jih v okviru predpisanih zbirk podat-
kov vodijo državni organi, javni zavodi in agencije, koncesio-
narji ter drugi pooblaščeni organi in se nanašajo na:

– zemljiški kataster;
– kmetijska gospodarstva;
– zbirke podatkov s področja zdravil, kemikalij;
– pojav in širjenje zoonoz pri ljudeh;
– osnovne podatke iz centralnega registra prebivalstva

potrebne za vzdrževanje svojih zbirk podatkov in stanja iz
centralnega registra prebivalstva;

– centralni register živali.
(2) Upravljavci zbirk podatkov posredujejo VURS po-

datke brezplačno, zaračunajo pa lahko neposredne materi-
alne stroške za potrebne dodatne izvode.

(3) Zbirke podatkov, ki jih po tem zakonu vzpostavi in
vodi VURS, se financirajo iz proračuna Republike Slovenije.

XI. PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV

A) Vlada Republike Slovenije

75. člen
(pristojnosti vlade)

Vlada Republike Slovenije ima po tem zakonu nasled-
nje pravice in obveznosti:

– določi mrežo javne veterinarske službe;
– daje soglasje k statutu Veterinarske zbornice v delu,

ki se nanaša na javna pooblastila.

76. člen
(posebna pooblastila vlade)

(1) Ob naravnih in drugih nesrečah, ki povzročijo obo-
lenje večjega števila živali ali pojave epizootije in v izrednih
razmerah ali vojni, lahko Vlada Republike Slovenije odredi
za širše območje naslednje ukrepe:

1. mobilizacijo veterinarjev in veterinarskih pomočni-
kov ter drugih občanov za izvedbo predpisanih ukrepov;

2. odvzem opreme, zdravil in prevoznih sredstev v skla-
du s posebnimi predpisi in začasno uporabo zemljišča ter
zgradb za izvedbo predpisanih ukrepov za zdravstveno var-
stvo živali;

3. posebne naloge NVI, veterinarskim in drugim orga-
nizacijam zaradi izvedbe predpisanih ukrepov.

(2) Pri večjih epizootijah lahko Vlada Republike Slove-
nije odredi, da morajo pomagati pri preprečevanju širjenja in
pri zatiranju kužnih bolezni tudi policija in enote civilne zašči-
te, lahko pa zahteva tudi pomoč Slovenske vojske.
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B) Minister, pristojen za veterinarstvo in drugi ministri

77. člen
(pristojnosti ministra)

(1) Minister izdaja podzakonske predpise, predvidene
v določbah tega zakona ter druge podzakonske predpise,
potrebne za izvajanje tega zakona.

(2) Minister izda v soglasju z ministrom, pristojnim za
zdravstvo, predpis iz drugega odstavka 44. člena tega
zakona.

78. člen
(posebna pooblastila ministra)

V izrednem ali vojnem stanju, ob naravnih in drugih
nesrečah, ki povzročijo obolenje večjega števila živali, ali ob
pojavih epizootije lahko minister naloži veterinarjem, veteri-
narskim pomočnikom, NVI, veterinarskim in drugim organi-
zacijam posebne strokovne in druge naloge.

79. člen
(izjemni ukrepi ministra)

(1) V primeru epizootij lahko minister odredi zaščitna
cepljenja živali.

(2) Če znotraj mreže javne veterinarske službe v Repu-
bliki Sloveniji ni mogoče zagotoviti izvajanja določene dejav-
nosti javne veterinarske službe, organizira ministrstvo izvaja-
nje te dejavnosti pri ustreznih drugih institucijah v Sloveniji
ali v drugih državah.

80. člen
(ukrepi ministra na meji)

Zaradi preprečevanja vnašanja in širjenja določenih ži-
valskih kužnih bolezni iz skupine A iz drugih držav in njihove-
ga zatiranja v Republiki Sloveniji lahko minister omeji ali
prepove osebam prehod čez državno mejo v obeh smereh,
če se v mejnem območju v Republiki Sloveniji ali v ustrez-
nem obmejnem območju v sosednji državi določena bole-
zen pojavi oziroma razširi.

C) Veterinarska uprava Republike Slovenije

81. člen
(veterinarska uprava)

(1) Upravne naloge in inšpekcijsko nadzorstvo na po-
dročju veterinarstva opravlja VURS.

(2) VURS sestavljajo glavni urad, območni uradi in izpo-
stave.

(3) VURS vodi generalni direktor.
(4) V glavnem uradu so: generalni direktor, urad direk-

torja, urad za zdravstveno varstvo in zaščito živali, urad za
javno veterinarsko zdravstvo, urad za mednarodne povezave
in veterinarske certifikate, urad za uporabo in promet zdravil
v veterinarski medicini, urad za diagnostiko, urad za krmo in
urad za inšpekcijski nadzor.

(5) Urade glavnega urada vodijo direktorji uradov.
(6) Območni uradi imajo upravne in inšpekcijske od-

delke.
(7) Območni uradi imajo lahko izpostave kot notranje

organizacijske enote.
(8) Območne urade vodijo direktorji območnih uradov.
(9) Obseg nalog glavnega urada, območnih uradov in

izpostav se določi v aktu, ki ureja notranjo organizacijo
VURS.

(10) Sistemizacijo delovnih mest sprejme generalni di-
rektor VURS, v soglasju z ministrom in Vlado Republike
Slovenije.

82. člen
(strokovni pogoji)

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo lahko izvaja samo uradni
veterinar, ki je opravil predpisano enoletno strokovno uspo-
sabljanje ter strokovni izpit za inšpektorja.

(2) Direktor območnega urada VURS je lahko uradni
veterinar z opravljenim strokovnim izpitom za inšpektorja,
oziroma uradni veterinar z opravljenim strokovnim izpitom za
inšpektorja, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj pri uprav-
nem organu za veterinarstvo.

(3) Direktor urada je lahko uradni veterinar, ki ima naj-
manj magisterij veterinarskih znanosti, šest let delovnih izku-
šenj v veterinarstvu in opravljen izpit iz upravnega postopka,
oziroma najmanj petnajst let delovnih izkušenj pri upravnem
organu za veterinarstvo in opravljen izpit iz upravnega po-
stopka.

(4) Generalni direktor je uradni veterinar, ki ima naj-
manj magisterij veterinarskih znanosti in devet let delovnih
izkušenj pri upravnem organu za veterinarstvo, opravljen
izpit iz upravnega postopka in aktivno obvlada vsaj en uradni
jezik Evropske unije.

83. člen
(upravne naloge)

VURS opravlja naslednje upravne naloge:
– izdajanje obveznih navodil delavcem VURS in veteri-

narskim organizacijam;
– izpolnjevanje oziroma potrjevanje ostalih veterinar-

skih spričeval oziroma potrdil (4. točka 51. člena);
– vodenje registra živali in objektov na območnem in

nacionalnem nivoju;
– zagotavljanje priprav za obrambo in zaščito ter delo-

vanje veterinarske službe v vojni ali ob naravnih in drugih
nesrečah ter v izrednem stanju;

– zagotavljanje usposabljanja enot za prvo veterinarsko
pomoč civilne zaščite;

– zagotavljanje izvajanja nadzora imunosti;
– zagotavljane izvajanja in organizacija monitoringa nad

ostanki škodljivih snovi v živilih;
– zagotavljanje izvajanja in organizacija monitoringa nad

ostanki škodljivih snovi v živalih in krmi;
– zagotavljanje, razvijanje in vzpostavljanje informacij-

skega sistema v veterinarstvu Republike Slovenije;
– spremljanje gibanja živalskih kužnih bolezni v državi

in v tujini in obveščanje vseh zainteresiranih v Sloveniji in
tujini;

– sodelovanje z organi Evropske unije in drugimi med-
narodnimi organizacijami;

– sodelovanje pri oblikovanju programov študijskega
izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja;

– medsebojno sodelovanje in obveščanje administra-
tivnih veterinarskih oblasti drugih držav;

– sprejemanje programov, usklajevanje dela in določa-
nje ukrepov za izvajanje programov obvladovanja in prepre-
čevanja širjenja živalskih kužnih bolezni in epidemij;

– spremljanje in proučevanje epizootioloških razmer in
ukrepanje v skladu z obveznostmi, sprejetimi v okviru med-
narodnega urada za kužne bolezni in stalnega veterinarske-
ga komiteja ter v skladu s programom zdravstvenega varstva
živali Republike Slovenije skupaj z veterinarskimi organizaci-
jami in NVI;

– vodenje predpisanih evidenc, registrov in baz podat-
kov, izdajanje mesečnih poročil o gibanju živalskih kužnih
bolezni v državi, na predpisan način poročanje mednarodni
organizaciji za kužne bolezni in obveščanje vseh zainteresi-
ranih v državi in tujini o stanju kužnih bolezni in sprejetih
ukrepih;
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– registriranje in vodenje registra prevoznikov živali;
– zagotavljanje povezovanja evidenc, baz podatkov in

registrov po tem zakonu v enoten informacijski sistem;
– zagotavljanje povezovanja informacijskega sistema v

mednarodne informacijske sisteme na področju veterinar-
stva;

– ob pojavu epizootije in v drugih izrednih razmerah
možnost nalaganja veterinarskim delavcem in veterinarskim
organizacijam posebne strokovne in druge naloge;

– imenovanje komisije za veterinarski ponovni pregled;
– skrb za izvajanje predpisov o veterinarstvu in zagotav-

ljanje izobraževanja na tem področju;
– upravni nadzor nad izvajanjem tega zakona in drugih

predpisov o veterinarstvu;
– vodenje sredstev za zdravstveno varstvo živali;
– izdajanje dovoljenj za opravljanje določenih veteri-

narskih dejavnosti;
– izvedba javnih razpisov za dodelitev koncesij, izdaja-

nje odločb o dodelitvi koncesij in o izpolnjevanju predpisa-
nih pogojev Veterinarske zbornice za izvajanje javnih poo-
blastil ter sklepanje pogodb s koncesionarji ter Veterinarsko
zbornico;

– izdajanje dovoljenja za oddajo zdravil v promet za
uporabo v veterinarski medicini na območju Republike Slo-
venije;

– možnost prepovedi uporabe določenih škodljivih sno-
vi in zdravil;

– določevanje obsega gradiva za državne izpite in pre-
izkus znanja, imenovanje izpitne komisije, obveščanje o da-
tumu, ki je določen za izpit, in vodenje knjige izpitov;

– zalaganje obrazcev, spričeval, drugih potrdil o zdrav-
stveni ustreznosti, tiskovin, in izdajanje obvestil, poročil in
drugo;

– zagotavljanje letne analize rezultatov monitoringa
škodljivih snovi v živilih, izdelave ocene tveganja glede teh
ostankov v živilih in priprave letnega poročila;

– sistematično spremljanje zdravstvenega stanja in spo-
sobnosti za oplojevanje plemenjakov, zdravstvene ustrezno-
sti živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov;

– pripravljanje predpisov s svojega delovnega podro-
čja;

– medsebojno sodelovanje in obveščanje ministrstva
za zdravstvo in VURS v primeru pojava zoonoz, alimentarnih
infekcij in intoksikacij.

D) Inšpekcijski nadzor

84. člen
(področje nadzora)

(1) Urad za inšpekcijski nadzor opravlja neposredni
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpi-
sov in mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na:

– veterinarstvo v Republiki Sloveniji;
– varstvo pred kužnimi boleznimi živali;
– zagotavljanje varstva prebivalstva pred nalezljivimi bo-

leznimi glede obveznosti veterinarske službe pri prepreče-
vanju in zatiranju zoonoz;

– promet z zdravili, ki se uporabljajo v veterinarski me-
dicini;

– zdravstveno ustreznost in zdravstveno nadzorstvo nad
živili;

– higieno proizvodnje in prometa z mlekom;
– veterinarske ukrepe v živinoreji glede zagotavljanja

nemotene reprodukcije živali, glede ukrepov za preprečeva-
nje in zatiranje jalovosti, glede zdravja živali in zdravstvene
sposobnosti za razmnoževanje, prometa in skladiščenja ži-
valskega semena, jajčnih celic, zarodkov, iker, valilnih jajc

in čebeljih matic, glede pridobivanja in priprave živalskega
semena, jajčnih celic in zarodkov ter osemenjevanja in zdrav-
stvene ustreznosti živalskega semena, jajčnih celic in zarod-
kov;

– ukrepe za varstvo živali pred škodljivim delovanjem
ionizirajočih sevanj;

– zaščito živali pred mučenjem;
– mednarodni promet;
– zdravstveno ustreznost krme in vode za napajanje.
(2) Zadeve inšpekcijskega nadzorstva glede izvajanja

predpisov, navedenih v prejšnjem odstavku, opravljajo ne-
posredno uradni veterinarji urada VURS za inšpekcijsko nad-
zorstvo, ki imajo opravljen strokovni izpit za inšpektorje (v
nadaljnjem besedilu: uradni veterinar za inšpekcijski nad-
zor).

(3) Pred opravljanjem strokovnega izpita iz prejšnjega
odstavka mora uradni veterinar opraviti strokovno usposab-
ljanje, ki ga organizira VURS.

(4) Podrobnejšo vsebino in trajanje strokovnega izpo-
polnjevanja iz prejšnjega odstavka predpiše minister.

85. člen
(sodelovanje)

Urad za inšpekcijski nadzor pri svojem delu sodeluje z
drugimi inšpekcijami, drugimi organizacijami ter z raziskoval-
nimi organizacijami in strokovnjaki.

86. člen
(uradni veterinar za inšpekcijski nadzor)

(1) Uradni veterinar za inšpekcijski nadzor se izkazuje s
službeno izkaznico, ki jo izda generalni direktor VURS.

(2) Zavezanec po tem zakonu mora uradnemu veteri-
narju za inšpekcijski nadzor omogočiti nemoteno opravlja-
nje nadzorstva.

87. člen
(pristojnosti uradnega veterinarja za inšpekcijski nadzor)

Pri inšpekcijskem nadzorstvu ima uradni veterinar za
inšpekcijski nadzor naslednje pravice in dolžnosti:

1. pregledovati živali ter odrejati ukrepe za preprečeva-
nje pojava, za odkrivanje, zatiranje ter izkoreninjenje kužne
bolezni;

2. nadzorovati in pregledovati proizvode, surovine in
živila, živalsko seme, jajčne celice in zarodke, krmo, vodo
za napajanje živali in odpadke v proizvodnji, skladiščenju in
prometu, zaradi zagotavljanja zdravstvene ustreznosti;

3. odrediti odpravo nepravilnosti in prepovedati promet
z živalmi, ki niso predpisano označene;

4. prepovedati proizvodnjo, promet in uporabo krme in
vode za napajanje živali, če vsebujejo patogene mikrobe ali
za zdravje živali ali ljudi škodljive snovi;

5. prepovedati promet s kožami živali, ki so bile zakla-
ne brez veterinarskega pregleda ali izvirajo od poginulih
živali, za katere ni veterinarskega potrdila o neokuženosti
območja, kot tudi če niso uskladiščene ločeno od preiska-
nih kož;

6. prepovedati nakladanje in prekladanje živali, proiz-
vodov, surovin, živil, krme in odpadkov, če ne izpolnjujejo
predpisanih pogojev;

7. prepovedati uporabo vozil za prevoz živali, proizvo-
dov, surovin, živil, krme, vode za napajanje živali in odpad-
kov, če ne izpolnjujejo predpisanih pogojev;

8. prepovedati uporabo hlevov in drugih objektov za
rejo živali, postaj in pristanišč za nakladanje, prekladanje in
razkladanje živali, če ne izpolnjujejo predpisanih pogojev;
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9. prepovedati klanje živali, zbiranje in obdelavo suro-
vin ter proizvodnjo živil, če niso izpolnjeni predpisani pogoji;

10. prepovedati promet in uporabo surovin ter živil, ki
zdravstveno niso ustrezna;

11. prepovedati promet in uporabo zdravil za uporabo
v veterinarski medicini;

12. nadzorovati učinkovitost in škodljivost zdravil;
13. prepovedati izdajanje veterinarskih spričeval, če

se pojavi kužna bolezen ali sum kužne bolezni, ali če je žival
iz hleva z nejasnimi epizootiološkimi razmerami;

14. odrediti odvzem in uničenje surovin, živil, krme ter
zdravil, ki niso ustrezna;

15. odrediti način usposobitve pogojno uporabnih su-
rovin, živil in krme ali predelavo v druge namene;

16. odrediti odpravo nepravilnosti v proizvodnji in pro-
metu z živalmi, živili, surovinami, krmo in v prometu z zdravili;

17. prepovedati rabo poslovnih prostorov, naprav in
priprav za proizvodnjo in promet, za industrijske, obrtne in
druge namene, če niso urejeni v skladu s predpisi;

18. odvzeti vzorce živil in surovin, dodatkov in odpad-
kov, krme, vode, sredstev za varstvo živali, živalskega seme-
na, jajčnih celic in zarodkov, da se preizkusi, ali ustrezajo
predpisom o zdravstveni ustreznosti;

19. odrediti uničenje živil v prometu, če niso označena
in nimajo veterinarskih potrdil;

20. pečatiti sredstva za delo, delovne prostore, opre-
mo in predmete, ki so pod njegovim nadzorstvom;

21. odrediti ukrepe iz 15. člena tega zakona ter nadzo-
rovati njihovo izvajanje;

22. določiti meje okuženega in ogroženega območja
in poročati o pojavih kužnih bolezni in o delu veterinarskih
organizacij v zvezi s pojavom kužne bolezni;

23. nadzorovati promet in uporabo zdravil, sredstev za
dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo (biocidov) po tem
zakonu;

24. pregledovati evidence, ki so jih dolžni voditi uvoz-
niki;

25. odrediti potrebne veterinarske ukrepe za varstvo
krme in vode za napajanje živali;

26. odrediti odpravo nepravilnosti v zvezi s pridobiva-
njem, skladiščenjem in prometom živalskega semena, jaj-
čnih celic in zarodkov;

27. odrediti odpravo nepravilnosti pri zbiranju, tran-
sportu in predelavi odpadkov;

28. prepovedati promet z zdravstveno neustreznim ži-
valskim semenom, jajčnimi celicami in zarodki;

29. uničiti zdravstveno neustrezno seme, jajčne celice
in zarodke;

30. nadzorovati izdajanje veterinarskih spričeval, zbira-
nje in uporabo sredstev;

31. pregledovati poslovne knjige, evidence o rezultatih
preiskav in druge listine fizičnih in pravnih oseb, ki se nana-
šajo na izvajanje predpisov o veterinarstvu in predpisov o
dajanju zdravil v promet;

32. zbirati podatke in obvestila od odgovornih oseb,
prič, izvedencev in drugih oseb, če je to potrebno;

33. odvzeti živali, živila, surovine, krmo, zdravila, žival-
sko seme, jajčne celice in zarodke ter odpadke in druge
predmete v zvezi s kaznivim dejanjem ali prekrškom;

34. odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti v veteri-
narskih organizacijah, NVI, Veterinarski zbornici in drugih
organizacijah s koncesijo po tem zakonu;

35. odrediti ukrepe za odstranjevanje živalskih trupel,
klavničnih odpadkov in drugih odpadkov živalskega izvora;

36. izreči denarno (mandatno) kazen na kraju samem v
primerih, ki jih določa ta zakon, predlagati uvedbo postopka
zaradi prekrška oziroma prijaviti kaznivo dejanje;

37. odrediti ukrepe za zaščito živali pred mučenjem.

88. člen
(pristojnosti uradnega veterinarja za inšpekcijski nadzor

na mejnem prehodu)
Na mejnem prehodu ima uradni veterinar za inšpekcij-

ski nadzor naslednje pravice in dolžnosti:
1. po predhodnem veterinarskem pregledu pošiljke in

spremljajoče dokumentacije dovoliti uvoz in tranzit živali,
živil, surovin, proizvodov, zdravil in medicinskih pripomoč-
kov, krme in odpadkov z odločbo, s katero za vsak primer
posebej ugotovi, da na podlagi predpisanih pogojev ni vete-
rinarskih ovir za njihov uvoz in tranzit;

2. opravljati veterinarski nadzor pošiljk iz tega zakona,
ki so namenjene za izvoz, če se na mejnem prehodu prekla-
dajo oziroma skladiščijo v registriranih skladiščih pod pred-
pisanimi pogoji, ter izdajati veterinarska spričevala za te
pošiljke;

3. jemati vzorce živil, surovin, odpadkov ter krme ter jih
pošiljati v preiskave v pooblaščene laboratorije oziroma opra-
viti potrebne preiskave v laboratorijih na mejnem prehodu;

4. pregledovati poslovne knjige in listine oseb, ki se
ukvarjajo s špedicijo;

5. potrjevati in nadzorovati veterinarski red na mejnih
prehodih, skladiščih, carinskih skladiščih in prostih carin-
skih conah;

6. izrekati mandatne kazni, prijaviti kaznivo dejanje ozi-
roma predlagati uvedbo postopka o prekršku;

7. voditi evidenco izvoznih, uvoznih in tranzitnih pošiljk
pri prehodu čez državno mejo;

8. opravljati nadzor nad dezinfekcijo vozil, skladišč in
naprav na mejnih prehodih, carinskih skladiščih in prostih
carinskih conah;

9. spremljati pojave in gibanja živalskih kužnih bolezni v
sosednji državi ter o tem obveščati glavni urad VURS.

89. člen
(ukrepi uradnega veterinarja za inšpekcijski nadzor na meji)

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima uradni
veterinar za inšpekcijski nadzor na meji pravico in dolžnost
odrediti naslednje ukrepe:

1. prepovedati izvoz, uvoz in tranzit pošiljke iz tega
zakona:

– če pošiljka ali prevozno sredstvo ne ustreza predpi-
sanim pogojem;

– če izvira z okuženega območja;
– če je okužena;
– če nima predpisanega veterinarskega spričevala ali

drugih potrebnih listin, ki morajo spremljati pošiljko;
– če ugotovi, da pošiljka ogroža zdravje ljudi in živali;
– če živila, ki so namenjena za prehrano ljudi, vsebuje-

jo škodljive ostanke nad dovoljeno mejo;
– če živila niso zdravstveno ustrezna za prehrano ljudi;
– če ne izpolnjuje predpisanih zahtev za zaščito živali

pred mučenjem;
2. začasno prepovedati uvoz, izvoz in tranzit pošiljk, če

je treba odpraviti pomanjkljivosti na pošiljki ali listini, ki jo
spremlja ali, če sumi, da je okužena;

3. odrediti skladiščenje pošiljke v registriranem skladi-
šču, če je treba preiskati njeno zdravstveno ustreznost;

4. odvzeti osebam, ki pridejo čez državno mejo Repu-
blike Slovenije, živali, živila ter surovine in jih neškodljivo
uničiti, če je tak ukrep, izrečen z odločbo generalnega
direktorja VURS;

5. odrediti ukrepe za varstvo živali v skladu s predpisi in
mednarodnimi pogodbami;

6. odrediti dezinfekcijo vozil, objektov in naprav, ki se
uporabljajo pri ravnanju s pošiljkami;
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7. prepovedati uporabo objektov na mejnem prehodu,
če ne izpolnjujejo predpisanih pogojev;

8. prepovedati uporabo krme in stelje, če ne izpolnjuje
predpisanih pogojev;

9. prepovedati uporabo vozil za prevoz pošiljk, če ne
izpolnjujejo predpisanih pogojev;

10. odrediti odpravo ugotovljenih nepravilnosti v zvezi
s pošiljkami na mejnem prehodu;

11. začasno odvzeti pošiljko v zvezi s prekrškom ali
kaznivim dejanjem.

XII. UPRAVNI POSTOPEK

90. člen
(upravni postopek)

(1) Zoper odločbo uradnega veterinarja, uradnega ve-
terinarja za inšpekcijski nadzor in Veterinarske zbornice je
dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za veterino v
osmih dneh od dneva vročitve odločbe.

(2) Pritožba ne odloži izvršitve odrejenih ukrepov. Izje-
moma sme organ, ki je pristojen za odločanje o pritožbi,
dovoliti, da se izvršitev odrejenih ukrepov odloži, če se
ugotovi, da bi z izvedbo odrejenega ukrepa nastala nepo-
pravljiva škoda, ki je drugače ni mogoče odvrniti, z odlogom
pa zdravje ljudi in živali ni ogroženo.

(3) Če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, da bi se
odvrnila neposredna nevarnost za zdravje ljudi in živali, ki jih
ni mogoče odlagati, ima uradni veterinar za inšpekcijski
nadzor pravico brez prisotnosti pravne osebe ali posamezni-
ka, čigar poslovanje oziroma prostori, objekti in naprave so
predmet inšpekcijskega nadzorstva oziroma njegove odgo-
vorne osebe, opraviti pregled in izdati odločbo v skrajšanem
postopku.

(4) V izjemno nujnih primerih, da bi se zavarovala ali
odvrnila nevarnost za zdravje ljudi in živali, sme uradni veteri-
nar za inšpekcijski nadzor izdati tudi ustno odločbo, najpoz-
neje v 8 dneh pa tudi pisno odločbo.

XIII. NALOGE POLICIJE, CARINSKE SLUŽBE IN CIVILNE
ZAŠČITE

91. člen
(kontrola policije)

(1) Če policija pri opravljanju svojih nalog ugotovi, da
imetniki živali nimajo veterinarskega spričevala za živali iz
16. člena tega zakona, ki jih ženejo, jezdijo ali odpravljajo
po železnici, z ladjo, letalom ali s cestnimi prometnimi sred-
stvi, o tem nemudoma obvesti pristojnega uradnega veteri-
narja in mu nudi potrebno pomoč v skladu s predpisi.

(2) Če policija pri opravljanju svojih nalog ugotovi, da
živali nimajo veterinarskega spričevala ali veterinarske na-
potnice ali da prihajajo živali z okuženega območja, mora
takšne živali pridržati do prihoda uradnega veterinarja, ven-
dar največ do dve uri. Policija nudi potrebno pomoč v skladu
s predpisi.

(3) Če policija pri opravljanju svojih nalog ugotovi, da
se ne izvajajo ukrepi glede varstva okolja iz tega zakona,
mora o tem obvestiti pristojni območni urad VURS.

92. člen
(pomoč policije in civilne zaščite)

(1) Na zahtevo uradnega veterinarja za inšpekcijski nad-
zor policija pomaga pri omejitvi prometa z živalmi, prepovedi
gibanja živali in oseb na okuženem območju ter pri izvajanju
drugih ukrepov, ki jih določa ta zakon.

(2) Pri večjih epizootijah morata po sklepu Vlade Repu-
blike Slovenije pomagati pri preprečevanju širjenja in pri
zatiranju kužnih bolezni tudi policija in civilna zaščita.

(3) Če veterinarska organizacija ali uradni veterinar pri
opravljanju svojih nalog in pri izvajanju ukrepov naleti na
fizični odpor ali na oviranje pri opravljanju svojih nalog ali če
tak odpor in oviranje utemeljeno pričakuje, lahko zahteva
pomoč policije.

93. člen
(preprečevanje nedovoljenega prehoda)

(1) Policija in organi carinske službe v skladu s svojimi
pristojnostmi preprečujejo nedovoljen prehod oziroma pre-
voz pošiljk zunaj določenih mejnih prehodov.

(2) Pošiljke, ki so uvožene na ozemlje Republike Slove-
nije izven določenega mejnega prehoda, organi iz prejšnje-
ga odstavka zadržijo in o tem obvestijo uradnega veterinarja
za inšpekcijski nadzor ali pa napotijo na pristojni mejni pre-
hod, če je prevoznik zaradi nevednosti ali drugega opravičlji-
vega razloga prišel na napačni mejni prehod.

(3) S pošiljkami iz prejšnjega odstavka se ravna po
mednarodni pogodbi, če je v njej določen način ravnanja z
njimi, oziroma po navodilu VURS.

XIV. KAZENSKE DOLOČBE

94. člen
(prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov)
(1) Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do

10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:
– če ne obvesti veterinarske organizacije oziroma ura-

dnega veterinarja (peti odstavek 4. člena)
– če ne vodi predpisanih evidenc (šesti odstavek

4. člena),
– če nima temeljnega znanja iz prvega odstavka

7. člena;
– če ravna v nasprotju z 10. členom;
– če ravna v nasprotju z 11. členom;
– če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom

12. člena;
– če veterinar ravna v nasprotju s prvim odstavkom

13. člena;
– če veterinar pravne osebe ali organizacija, ki opravlja

diagnostične preiskave, ravna v nasprotju z drugim odstav-
kom 13. člena;

– če organizacija, ki opravlja javni prevoz oziroma za-
gotavlja dostavo, ravna v nasprotju s tretjim odstavkom
13. člena;

– če ne upošteva odrejenih ukrepov iz 15. člena;
– če proizvodi v prometu niso predpisano označeni ali

če jih v prometu ne spremlja predpisano veterinarsko spri-
čevalo (prvi in drugi odstavek 17. člena);

– če klavnica ne zagotovi zakola iz četrtega odstavka
18. člena;

– če živila niso v prometu na predpisan način označe-
na oziroma certificirana (prvi odstavek 19. člena);

– če ravna v nasprotju z 20. členom;
– če ravna v nasprotju z omejitvijo ali prepovedjo pro-

meta iz 21. člena;
– če imetnik ali prevoznik ne zagotovi predpisanih po-

gojev oziroma ne ravna v skladu s prvim, drugim, četrtim ali
sedmim odstavkom 23. člena;

– če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 23. člena;
– če VHS ali organizacija ne ravna v skladu s šestim

odstavkom 23. člena;
– če ravna v nasprotju s 24. členom;
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– če ne opravi predpisanih veterinarskih pregledov v
skladu s 25. členom;

– če ravna v nasprotju z 27. členom;
– če ravna v nasprotju z 28. členom;
– če ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom

32. člena;
– če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 33. člena;
– če ne izvede oziroma ne upošteva kakšnega od odre-

jenih ukrepov iz drugega ali tretjega odstavka 33. člena;
– če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom

34. člena;
– če daje v promet ali opravlja promet z zdravstveno

neustrezno krmo (drugi odstavek 34. člena);
– če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 37. člena;
– če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom

38. člena;
– če ne izpolnjuje predpisanih pogojev oziroma nima

koncesije za opravljanje osemenjevanja (prvi odstavek
39. člena);

– če ravna v nasprotju s 40. členom;
– če ravna v nasprotju z 41. členom;
– če ravna v nasprotju z 42. členom;
– če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 43. člena;
– če ne prijavi pogina na predpisan način (drugi odsta-

vek 43. člena);
– če ravna v nasprotju s tretjim, četrtim, petim, šestim

ali sedmim odstavkom 43. člena;
– če ravna v nasprotju s 44. členom;
– če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 52. člena

tega zakona;
– če ravna v nasprotju s prvim, petim ali šestim odstav-

kom 56. člena;
– če NVI ravna v nasprotju s četrtim odstavkom

57. člena;
– če NVI ne zagotovi izvajanja nalog iz drugega odstav-

ka 57. člena;
– če Veterinarska zbornica ne opravlja nalog javnega

pooblastila (četrti odstavek 58. člena);
– če Veterinarska zbornica ne ravna v skladu s petim

odstavkom 58. člena;
– če Veterinarska zbornica ne izda odločbe iz prvega

in drugega odstavka 63. člena tega zakona v roku, ki ga
določajo predpisi o splošnem upravnem postopku;

– če veterinarska organizacija opravlja veterinarsko de-
javnost v nasprotju z 62. ali 63. členom;

– če ne vodi predpisanih evidenc, registrov in baz po-
datkov (prvi odstavek 73. člena);

– če ne izvede predpisanih ukrepov uradnega veteri-
narja za inšpekcijski nadzor (87. in 89. člen);

(2) Z denarno kaznijo od 200.000 tolarjev do
5,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če
stori prekršek iz prejšnjega odstavka v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti.

(3) Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 500.000
tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznu-
je tudi odgovorna oseba pravne osebe.

95. člen
(mandatne kazni pravnih oseb)

(1) Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev, ki se izterja
takoj na kraju, se za prekršek kaznuje pravna oseba:

– če ne omogoči opravljanja nalog iz četrtega odstavka
4. člena;

– če ravna v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom
8. člena;

– če ravna v nasprotju z 9. členom;

– če imetnik živali ne zagotovi predpisane označitve
živali (prvi odstavek 16. člena);

– če imetnik živali ne zagotovi predpisanega veterinar-
skega spričevala (drugi odstavek 16. člena);

– če nima predpisanega soglasja iz 22. člena;
– če krma nima predpisanega veterinarskega potrdila

ali dokumenta (prvi odstavek 35. člena);
– če ne omogoči nemotenega opravljanja inšpekcij-

skega nadzorstva (drugi odstavek 86. člena).
(2) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja

takoj na kraju, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe.

(3) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja
takoj na kraju se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim oprav-
ljanjem dejavnosti.

96. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 100.000
tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega
odstavka 94. člena tega zakona, razen iz tretje alinee prve-
ga odstavka 94. člena.

97. člen
(mandatne kazni posameznikov)

Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev, ki se izterja takoj na
kraju, se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega
odstavka 95. člena tega zakona.

98. člen
(varstveni ukrepi)

(1) Za prekršek iz štirinajste (če ravna v nasprotju s
prvim ali drugim odstavkom 20. člena tega zakona) ali pet-
najste alinee prvega odstavka 94. člena (če ravna v naspro-
tju z 21. členom tega zakona) se izreče poleg kazni tudi
varstveni ukrep odvzema predmetov, s katerimi je bil storjen
prekršek.

(2) Za prekršek iz enaindvajsete alinee prvega odstav-
ka 94. člena (če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 27.
člena tega zakona) se izreče poleg kazni tudi varstveni ukrep
prepovedi opravljanja dejavnosti.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

99. člen
(rok za izdajo podzakonskih predpisov in predpisi, ki

ostanejo veljavni)
(1) Rok za izdajo podzakonskih predpisov po tem zako-

nu je eno leto po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do uveljavitve izvršilnih predpisov iz tega zakona se

še uporabljajo veljavni predpisi izdani na podlagi zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96,
98/99 – ZZZiv, 101/99 in 8/00 – ZUT) in predpisi, ki se
uporabljajo na podlagi 157. člena zakona o veterinarstvu,
kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.

100. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94,

21/95, 16/96, 98/99 – ZZZiv, 101/99 in 8/00 – ZUT),
razen določb 157. člena;

2. tarifne številke 53 do 62 zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 8/00, 44/00 in 81/00).
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101. člen
(prehodni rok)

(1) Do ustanovitve NVI oziroma najpozneje do 1. 1.
2002 opravljata dejavnost NVI v skladu s tem zakonom
Veterinarski inštitut Slovenije pri Veterinarski fakulteti in Ve-
terinarski zavod Slovenije, vsak v okviru svojih pristojnosti
po zakonu o veterinarstvu.

(2) V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona se Veteri-
narska zbornica Slovenije preoblikuje v skladu s tem zako-
nom. Sredstva in premoženje Veterinarske zbornice Slove-
nije, ki so proračunskega izvora ter terjatve Veterinarske
zbornice Slovenije, ki so nastale zaradi opravljanja javnih
pooblastil se prenesejo na Veterinarsko zbornico. Zaposle-
ne se razporedi na delovna mesta v Veterinarski zbornici
skladno z izpolnjevanjem predpisanih pogojev. Preoblikova-
nje zbornice se financira iz državnega proračuna.

(3) Če se Veterinarska zbornica Slovenije ne preobliku-
je v roku iz prejšnjega odstavka, potreben postopek za
ustanovitev Veterinarske zbornice po tem zakonu izpelje
VURS. Z dnem ustanovitve Veterinarske zbornice po tem
zakonu preneha delovati Veterinarska zbornica Slovenije.
Sredstva in premoženje Veterinarske zbornice Slovenije, ki
so proračunskega izvora, se prenesejo na Veterinarsko zbor-
nico, zaposlene pa razporedi na delovna mesta v Veterinar-
ski zbornici, skladno z izpolnjevanjem predpisanih pogojev.

(4) Do izdaje veterinarskih licenc iz 58. člena tega
zakona lahko doktorji veterinarske medicine z opravljenim
strokovnim izpitom opravljajo veterinarske dejavnosti in
upravne naloge v skladu z dotedanjimi pooblastili.

(5) Koncesijske pogodbe, sklenjene do uveljavitve te-
ga zakona, ostanejo v veljavi in se uskladijo z določbami
tega zakona najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega
zakona.

(6) Doktorji veterinarske medicine so dolžni pridobiti
veterinarsko licenco po tem zakonu v roku devet mesecev
po uveljavitvi tega zakona.

(7) Državnega izpita ni potrebno opravljati doktorjem
veterinarske medicine, ki so opravili strokovni izpit po pred-
pisih veljavnih do uveljavitve tega zakona.

102. člen
(sprememba organiziranosti in prenos opreme in ljudi)

(1) S prenosom dejavnosti Veterinarskega zavoda Slo-
venije na NVI, se na NVI prenesejo obveznosti, oprema in
sredstva ter preidejo zaposleni, ki se razporedijo na delovna
mesta v skladu s predpisanimi pogoji.

(2) V aktu o preoblikovanju Veterinarskega inštituta Slo-
venije v NVI po 57. členu tega zakona se uredijo tudi ra-
zmerja med Univerzo v Ljubljani in Republiko Slovenijo, ki
nastanejo zaradi prenosa opravljanja dejavnosti Veterinar-
skega zavoda Slovenije.

103. člen
(uveljavitev zakona)

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

Št. 510-01/92-2/32
Ljubljana, dne 18. aprila 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1960. Zakon o dopolnitvi zakona o železniškem
prometu (ZZelP-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona

o železniškem prometu (ZZelP-B)

Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o železniškem
prometu (ZZelP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 19. aprila 2001.

Št. 001-22-47/01
Ljubljana, dne 30. aprila 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O ŽELEZNIŠKEM

PROMETU (ZZelP-B)

1. člen
V zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št.

22/99 in 11/01) se v šestem odstavku 34. člena pika na
koncu stavka črta in doda besedilo: “in zakona o poroštvu
Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d.
iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del grad-
nje in vzdrževanja javne železniške infrastrukture (Uradni list
RS, št. 30/01).“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 326-03/97-8/5
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1961. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
trošarinah (ZTro-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in

dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-B)
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Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o trošarinah (ZTro-B), ki ga je sprejel Državni zbor Repub-
like Slovenije na seji 20. aprila 2001.

Št. 001-22-48/01
Ljubljana, dne 30. aprila 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O TROŠARINAH (ZTro-B)

1. člen
V zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98 in

57/99) se v 4. členu v 2. točki besedilo “fizična oziroma
pravna oseba“ nadomesti z besedama “trošarinski zaveza-
nec“.

V 3. točki se besedilo “fizični oziroma pravni osebi“
nadomesti z besedama “trošarinskemu zavezancu“.

V 4. točki se beseda “eden“ nadomesti z besedo “ena“.
V 5. točki se beseda “gibanje“ nadomesti z besedami

“prejemanje ali odpremljanje“.

2. člen
V 8. členu se v drugem odstavku beseda “prevaža“

nadomesti z besedo “odpremlja“.

3. člen
V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Prejemnik pošiljke iz prejšnjega odstavka potrdi pre-

jem pošiljke na izvodu trošarinskega dokumenta, označi, da
je vsebina pošiljke preverjena in skladna z navedbami v
dokumentu in ga vrne pošiljatelju.“

4. člen
V 12. členu se v prvem odstavku v 1. točki za besedo

“prejem“ doda besedilo, ki se glasi: “in skladnost pošiljke z
navedbami v dokumentu“.

V prvem odstavku v 2. točki se za besedo “prejem“
doda besedilo, ki se glasi: “in skladnost pošiljke z navedba-
mi v dokumentu“.

V drugem odstavku v 7. točki se besedilo “44. členom
tega zakona“ nadomesti z besedilom, ki se glasi “predpisom
iz 44. člena tega zakona“.

V tretjem odstavku v 1. točki se črtata besedi “odposla-
ni in“, za besedo “prejem“ pa se dodajo besede “in skla-
dnost pošiljke z navedbami v dokumentu“.

V petem odstavku se črta beseda “imetnik“.
V šestem odstavku se za 2. točko doda nova 3. točka,

ki se glasi:
“3. če je alkohol, ki ga uvaža, popolnoma denaturiran v

skladu s predpisom iz 44. člena tega zakona.“

5. člen
V 13. členu se v drugem odstavku za besedama “opro-

ščenega uporabnika“ črta vejica in doda besedilo “v drugo
trošarinsko skladišče ali drugemu oproščenemu uporabni-
ku,“.

V tretjem odstavku se besede: “sproščeni v porabo“
nadomestijo z besedo: “porabljeni“.

V sedmem odstavku se pred besedo “plačati“ dodata
besedi “obračunati in“.

6. člen
V 15. členu se v 1. točki obakrat za besedo “proda“

dodata besedi “ali prepusti“.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
“6. se v skladu s šestim odstavkom 51. člena tega

zakona poveča višina trošarine za cigarete, ki so na zalogi
izven trošarinskih skladišč.“

7. člen
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“(1) Oseba, ki mora plačati trošarino je trošarinski zave-

zanec, če ni s tem zakonom drugače določeno.“
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Trošarinski zavezanec iz prvega odstavka tega čle-

na je tudi fizična oseba, ki ne opravlja registrirane dejavnosti
proizvodnje alkohola in alkoholnih pijač in ne more pridobiti
trošarinskega dovoljenja, ima pa v lasti oziroma uporabi
opremo in surovine za proizvodnjo vina, s katerimi je mogo-
če letno proizvesti količine, ki presegajo količine, dovoljene
za lastno rabo ter opremo za proizvodnjo žganja, katere
kapaciteta presega minimalno določeno (v nadaljevanju: mali
proizvajalec vina in žganja).“

8. člen
V 19. členu se v prvem odstavku 5. točka spremeni

tako, da se glasi:
“5. predloži izjavo o instrumentu zavarovanja plačila

trošarine;“.

9. člen
V 25. členu se v drugi točki besede “služi kot račun“

nadomestijo z besedilom, ki se glasi: “dokazuje odpremo
trošarinskih izdelkov.“

10. člen
V 26. členu se v napovednem stavku tretjega odstavka

črtata besedi “in tretjega“.

11. člen
V 30. členu se v prvem odstavku v 4. točki pika nado-

mesti s podpičjem in dodata novi 5. in 6. točka, ki se glasita:
“5. oseba, ki je nabavila trošarinske izdelke po ceni z

vključeno trošarino in jih porabila za izdelavo drugih trošarin-
skih izdelkov;

6. trošarinski zavezanec, ki je trošarinske izdelke pro-
dal, v skladu s predpisanimi pogoji, osebi z 31. člena tega
zakona brez obračunane trošarine, sam pa je nabavil troša-
rinske izdelke po ceni z vključeno trošarino.“

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:

“(4) Oseba iz 5. točke prvega odstavka tega člena
uveljavlja pravico do vračila trošarine za trošarinski izdelek,
porabljen v lastni proizvodnji na podlagi dokazila o plačilu
trošarine za končni izdelek.“

12. člen
V 35. členu se črta šesti odstavek.

13. člen
V 37. členu se v drugem odstavku beseda “blago“

nadomesti z besedo “izdelek“.

14. člen
V 43. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
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“(2) Trošarina se plačuje v višini:
1. 1.500 tolarjev za 1% prostorninske vsebnosti alko-

hola na en hektoliter piva;
2. 0 tolarjev za en hektoliter mirnega vina;
3. 0 tolarjev za en hektoliter penečega vina;
4. 0 tolarjev za en hektoliter drugih fermentiranih pijač;
5. 11.000 tolarjev za en hektoliter vmesnih pijač;
6. 125.000 tolarjev za 100% prostorninske vsebnosti

alkohola na en hektoliter etilnega alkohola.“

15. člen
V 44. členu se v prvem odstavku besedilo “etilnega

alkohola iz tarifne oznake 2207“ nadomesti z besedami:
“alkohola in alkoholnih pijač“.

V prvem odstavku se četrta alinea spremeni tako, da se
glasi:

“- v proizvodnji neprehrambenih izdelkov;“
Za četrto alineo prvega odstavka se doda nova peta

alinea, ki se glasi:
“- v proizvodnji arom in brezalkoholnih pijač, katerih

vsebnost alkohola ne presega 1,2 vol% ter izdelkov, ki kot
končni izdelki ne vsebujejo alkohola.“

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Etilni alkohol se lahko odpremi oproščenemu upo-

rabniku iz trošarinskega skladišča ali uvozi brez plačila tro-
šarine za uporabo v proizvodnji neprehrambenih izdelkov
samo, če je denaturiran, razen v primerih, določenih v skla-
du s predpisi iz petega odstavka tega člena.“

V tretjem odstavku se črta beseda “popolne“, besedilo
“v obratu proizvodnje etilnega alkohola“ pa se nadomesti z
besedilom “v trošarinskem skladišču“.

V četrtem odstavku se za besedo “Uporaba“ doda be-
seda “etilnega“.

V petem odstavku se za besedama “tega člena“ doda
besedilo “in popolni denaturant iz drugega in šestega od-
stavka 12. člena tega zakona“.

16. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Mali proizvajalec vina in žganja iz drugega odstavka

17. člena tega zakona obračunava in plačuje trošarino po
določbah tega člena.

(2) Mali proizvajalec vina je fizična oseba, ki ima v lasti
oziroma v uporabi vsaj 0,05 hektara vinograda in opremo za
proizvodnjo vina ter prideluje vino iz lastnega pridelka groz-
dja.

(3) Mali proizvajalec vina plačuje trošarino za proizve-
dene količine vina v koledarskem letu, zmanjšane za količi-
ne, dovoljene za lastno rabo.

(4) Trošarina za vino iz prejšnjega odstavka se plačuje
po stopnji, ki velja za mirna vina na dan 30. novembra
tekočega leta oziroma za vina posebnih trgatev na dan 31.
marca naslednjega leta.

(5) Mali proizvajalec vina predloži obračun trošarine za
vino do 31. decembra tekočega leta, obračun trošarine za
vina posebnih trgatev pa do 30. aprila naslednjega leta.

(6) Mali proizvajalec žganja je fizična oseba, ki ima v
lasti oziroma v uporabi kotel za kuhanje žganja s prostornino
40 litrov ali več.

(7) Mali proizvajalec žganja plačuje trošarino v pavšal-
nem letnem znesku.

(8) Trošarina za vsak kotel s prostornino 40 do 100
litrov znaša 3.000 tolarjev, za vsak kotel s prostornino nad
100 litrov in več pa 6.000 tolarjev.

(9) Malemu proizvajalcu žganja odmeri trošarinsko ob-
veznost carinski organ z odločbo do 30. aprila tekočega
leta.

(10) Obračunana oziroma z odločbo odmerjena troša-
rina zapade v plačilo 30. dan po predložitvi obračuna oziro-
ma izdaji odločbe.

(11) Ob prijavi začetka proizvodnje v skladu z 62. čle-
nom tega zakona morajo carinskemu organu mali proizvajal-
ci vina sporočiti tudi podatek o skupni površini vinogradov,
mali proizvajalci žganja pa podatek o prostornini posamez-
nega kotla, ki jih imajo v lasti oziroma uporabi.

(12) Če lastnik oziroma uporabnik kotla najkasneje do
30. aprila tekočega leta sporoči carinskemu organu, da
kotel ni v uporabi in zahteva njegovo zapečatenje, v nasled-
njih davčnih obdobjih ne nastane trošarinska obveznost do-
kler je kotel zapečaten. V letu, ko carinski organ kotel odpe-
čati ali ugotovi, da je bil odpečaten brez soglasja carinskega
organa, nastane trošarinska obveznost skladno s sedmim in
osmim odstavkom tega člena.

(13) Zapečatenje in odpečatenje kotla opravi carinski
organ na zahtevo in stroške lastnika oziroma uporabnika
kotla. Stroške zapečatenja in odpečatenja kotla določi mini-
ster, pristojen za finance.

(14) Zgornjo mejo količine vina za lastno rabo iz tretje-
ga odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za finan-
ce, v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo.

(15) Podrobnejše določbe o izvajanju tega člena pred-
piše minister, pristojen za finance.“

17. člen
V 51. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“(4) S 1. julijem 2001 se trošarina določi v višini 46%

drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveni-
ji; s 1. januarjem 2002 se trošarina določi v višini 48%
drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveni-
ji; s 1. julijem 2002 se trošarina določi v višini 50% drobno-
prodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji; s 1.
januarjem 2003 se trošarina določi v višini 51% drobnopro-
dajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji, s 1. juli-
jem 2003 se trošarina določi v višini 52% drobnoprodajne
cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji; s 1. januarjem
2004 se trošarina določi v višini 53% drobnoprodajne cene
najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji, s 1. julijem 2004 se
trošarina določi v višini 54% drobnoprodajne cene najbolje
prodajanih cigaret v Sloveniji in s 1. januarjem 2005 se
trošarina določi v višini 55% drobnoprodajne cene najbolje
prodajanih cigaret v Sloveniji.“

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(7) Trošarina se plačuje v višini:
1. za cigare in cigarilose: 0 tolarjev za 1.000 kosov in

5% od drobnoprodajne cene;
2. za drobno rezan tobak: 0 tolarjev za en kilogram in

30% od drobnoprodajne cene;
3. za ostali tobak za kajenje: 0 tolarjev za en kilogram

in 20% od drobnoprodajne cene.“
V desetem odstavku se besedilo “dajanjem tobačnih

izdelkov v promet“ nadomesti z besedilom “sprostitvijo to-
bačnih izdelkov v porabo“.
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18. člen
V 54. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(3) Trošarina se plačuje v višini: tolarjev

1. od motornega bencina iz tarifnih oznak 2710 00 26, 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32,
2710 00 34 in 2710 00 36
(za 1.000 litrov), in sicer:

1.1. letalski bencin 95.000
1.2. osvinčeni bencin z vsebnostjo svinca nad 0,013 g/l 95.000
1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) do manj kot 98 80.000
1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) 98 ali več 80.000
2. od plinskega olja iz tarifnih oznak od 2710 00 66 do 2710 00 68 (za 1.000 litrov), in sicer:
2.1. za pogonski namen 70.000
2.2. za gorivo za ogrevanje 7.500
3. od utekočinjenega naftnega plina iz tarifnih oznak od 2711 12 11 do 2711 13 97 (za 1.000 kilogramov),

in sicer:
3.1. za pogonski namen 38.000
3.2. za gorivo za ogrevanje 0
4. od metana iz tarifne oznake 2711 29 00 (za 1.000 kilogramov),

in sicer:
4.1. za pogonski namen 38.000
4.2. za gorivo za ogrevanje 0
5. od naravnega plina iz tarifne oznake 2711 11 00 in 2711 21 00 (za en kubični meter) 1,50
6. od kerozina iz tarifnih oznak 2710 00 51 in 2710 00 55 (za 1.000 litrov),

in sicer:
6.1. za pogonski namen 70.000
6.2. za gorivo za ogrevanje 5.000
7. od kurilnega olja iz tarifnih oznak 2710 00 74, 2710 00 76, 2710 00 77, 2710 00 78 in 2710 00 97

(za 1.000 kilogramov) 5.000“
V sedmem odstavku se za besedo “žičnic“ doda besedilo: “in strojev ter naprav na smučiščih“.

19. člen
V 55. členu se v 3. točki prvega odstavka za besedama

“oziroma proizvodnjo“ doda besedilo “netrošarinskih izdel-
kov ali“.

20. člen
V 56. členu se v drugem odstavku zadnji stavek spre-

meni tako, da se glasi:
“Če uvoznik potrdila ne predloži ali ne more na drug

način dokazati, da je uvoženo mineralno olje označeno, se
mineralno olje šteje za neoznačeno.“

21. člen
Črta se četrti odstavek 59. člena.

22. člen
V 62. členu se v prvem odstavku beseda “sporočiti“

nadomesti z besedo “prijaviti“.
V drugem odstavku se beseda “razpošiljanja“ nadome-

sti z besedo “odpremljanja“.
V tretjem odstavku se beseda “predpostavljeno“ nado-

mesti z besedo “predvideno“.

23. člen
V 68. členu se v prvem odstavku 12. točka spremeni

tako, da se glasi:
“12. se alkoholni izdelki odpremijo iz trošarinskega

skladišča ali uvozijo brez plačila trošarine za uporabo v pro-
izvodnji neprehrambenih izdelkov, ne da bi bili denaturirani;“

V prvem odstavku se v 13. točki besedilo “v obratu
proizvodnje etilnega alkohola“ nadomesti z besedilom “v
trošarinskem skladišču“.

Besedilo 20. točke se spremeni tako, da se glasi:
“20. če zahteva vračilo trošarine v skladu s 30. členom

ter sedmim in devetim odstavkom 54. člena, na podlagi
neresničnih podatkov.“

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Z denarno kaznijo v višini 50.000 do 450.000

tolarjev se kaznuje fizična oseba, če zahteva vračilo trošari-
ne na podlagi neresničnih podatkov (54. člen) ali če kot
trošarinski zavezanec ne vodi predpisanih evidenc (59. člen)
oziroma opusti dolžnost sporočila ali prijave carinskemu or-
ganu (45. člen ter 25. člen zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o trošarinah).“

24. člen
V 71. členu se črta beseda “rdeče“, beseda “plinsko“

pa se nadomesti z besedo “mineralno“.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000

tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe.“

25. člen
Mali proizvajalci žganja, ki so pristojnemu carinskemu

organu do uveljavitve tega zakona že prijavili lastništvo oziro-
ma uporabo kotlov za kuhanje žganja, morajo najkasneje do
31. decembra 2001 dopolniti prijavo s podatkom o prostor-
nini kotlov, ki jih imajo v lasti oziroma v uporabi.

26. člen
16. člen tega zakona se uporablja od vložitve obračuna

trošarine za leto 2001 dalje.
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27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 434-02/96-14/26
Ljubljana, dne 20. aprila 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1962. Odlok o izvolitvi Delegacije Državnega zbora
Republike Slovenije v Parlamentarno
konferenco Srednjeevropske pobude

Na podlagi šeste alinee drugega odstavka 48. člena,
172. in 325. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
24. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o izvolitvi Delegacije Državnega zbora Republike

Slovenije v Parlamentarno konferenco
Srednjeevropske pobude

I
V Delegacijo Državnega zbora Republike Slovenije v

Parlamentarno konferenco Srednjeevropske pobude se iz-
volijo:

Jože TANKO, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije, za člana in vodjo delegacije,

Leopold KREMŽAR, Poslanska skupina Liberalne
demokracije Slovenije, za člana delegacije,

Valentin POHOREC, Poslanska skupina Demokratične
stranke upokojencev Slovenije, za člana delegacije.

II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/91
Ljubljana, dne 24. aprila 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1963. Odlok o izvolitvi pridružene delegacije
Državnega zbora Republike Slovenije v
Parlamentarni Skupščini NATO

Na podlagi šeste alinee drugega odstavka 48. člena,
172. in 325. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
24. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o izvolitvi pridružene delegacije Državnega zbora

Republike Slovenije v Parlamentarni Skupščini
NATO

I
V pridruženo delegacijo Državnega zbora Republike

Slovenije v Parlamentarni Skupščini NATO se izvolijo:
mag. Andrej VIZJAK, Poslanska skupina Social-

demokratske stranke Slovenije, za člana in vodjo delega-
cije,

Dorijan MARŠIČ, Poslanska skupina Liberalne
demokracije Slovenije, za člana delegacije,

Franc KANGLER, Poslanska skupina SLS+SKD Slo-
venske ljudske stranke, za člana delegacije.

II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/93
Ljubljana, dne 24. aprila 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1964. Odlok o razrešitvi in imenovanju dveh članov
Upravnega odbora Prešernovega sklada

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o Pre-
šernovi nagradi (Uradni list RS, št. 29/91) ter dvanajste
alinee drugega odstavka 48. člena, 172. in 247. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 24. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o razrešitvi in imenovanju dveh članov

Upravnega odbora Prešernovega sklada

V Upravnem odboru Prešernovega sklada (Uradni list
RS, št. 65/00) se:

razrešita dolžnosti člana:
Tomaž RODE
Ivo PETRIĆ
imenujeta za člana:
Vojko VIDMAR
Tomaž LORENZ.

Št. 610-01/90-5/11
Ljubljana, dne 24. aprila 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1965. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Re-
publike Slovenije na seji dne 24. 4. 2001 sprejel
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O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mateja ŽIGART, na sodniško mesto okrajne sodnice

na Okrajnem sodišču v Mariboru.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 24. aprila 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1966. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/2000), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Re-
publike Slovenije na seji dne 24. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Lea STEGNE, na sodniško mesto okrajne sodnice na

Okrajnem sodišču v Kopru.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 24. aprila 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1967. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Re-
publike Slovenije na seji dne 24. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Veronika ZORN HOČEVAR, na sodniško mesto okraj-

ne sodnice na Okrajnem sodišču v Kopru.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 24. aprila 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1968. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), prvega odstavka
258.c člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slo-
venije na seji dne 24. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Andreja ARANĐELOVIĆ, na sodniško mesto sodnice

za prekrške pri Sodniku za prekrške Velenje.

Št. 716-01/89-2/97
Ljubljana, dne 24. aprila 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1969. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), prvega odstavka
258.c člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slo-
venije na seji dne 24. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Vladimir IVANUŠIČ, na sodniško mesto sodnika za

prekrške pri Sodniku za prekrške Lendava.

Št. 716-01/89-2/97
Ljubljana, dne 24. aprila 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1970. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), prvega odstavka
258.c člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slo-
venije na seji dne 24. 4. 2001 sprejel
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O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Vladislava KOROŠEC SUKNAIČ, na sodniško mesto sod-

nice za prekrške pri Sodniku za prekrške Ljubljana.

Št. 716-01/89-2/97
Ljubljana, dne 24. aprila 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1971. Odlok o razpisu naknadnega zakonodajnega
referenduma o zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o zdravljenju neplodnosti in
postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo
(OdZZNPOB-A)

Na podlagi 12. in 22. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US,
34/96 – odl. US, 38/96 in 43/96 – odl. US, 82/98 – odl.
US) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. 4. 2001
sprejel

O D L O K
o razpisu naknadnega zakonodajnega

referenduma o zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o zdravljenju neplodnosti in
postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo

(OdZZNPOB-A)

I
Na zahtevo 34 poslancev se razpiše naknadni zakonodaj-

ni referendum o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona
o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicin-
sko pomočjo (EPA 1318-II), ki ga je Državni zbor sprejel
19. aprila 2001.

II
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:
“Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in

dopolnitvah zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oplo-
ditve z biomedicinsko pomočjo (EPA 1318 – II), sprejet v
Državnem zboru dne 19. 4. 2001?“

III
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki

za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi
ponedeljek, 7. maja 2001.

IV
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 17. juni-

ja 2001.

V
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 005-02/97-8/15
Ljubljana, dne 3. maja 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1972. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije
poslanca v skladu z 9. členom zakona o
poslancih

Državni zbor Republike Slovenije se je na podlagi
9. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 42/92 in
44/99 - odl. US) na seji, dne 26. 4. 2001 seznanil z
naslednjim

S K L E P O M

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je bil
poslanec Borut Šuklje imenovan za izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni
republiki Jugoslaviji, kar je po 10. členu zakona o poslancih
nezdružljivo s funkcijo poslanca. Funkcijo bo začel
uresničevati 3. maja 2001, zato mu v skladu s peto alineo
prvega odstavka in drugim odstavkom 9. člena zakona o
poslancih 2. maja 2001 preneha mandat poslanca Državnega
zbora.

Št. 007-03/91-2/189
Ljubljana, dne 26. aprila 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA

1973. Sklep o zaprtju Kulturno informativnega centra –
Urada za pospeševanje sodelovanja Republike
Slovenije z Republiko Črno goro s sedežem v
Podgorici

Na podlagi 27. člena zakona o zunanjih zadevah (Ura-
dni 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,
23/99 in 119/00), na predlog ministra za zunanje zadeve
št. 211-01/01-11 z dne 22. 3. 2001 je Vlada Republike
Slovenije na 21. seji dne 12. 4. 2001 sprejela

S K L E P
o zaprtju Kulturno informativnega centra – Urada

za pospeševanje sodelovanja Republike
Slovenije z Republiko Črno goro s sedežem

v Podgorici

1. člen
Zapre se Kulturno informativni center – Urad za pospe-

ševanje sodelovanja Republike Slovenije z Republiko Črno
goro s sedežem v Podgorici.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 111-51/01-2
Ljubljana, dne 12. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1974. Odločba o imenovanju na funkcijo državne
tožilke

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00) je
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravoso-
dje, številka 111-1/01 z dne 22. 3. 2001 na 21. seji dne
12. 4. 2001 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Albina Škapin Počkar, rojena 1. 3. 1950, ki opravlja
samostojno odvetniško dejavnost s sedežem pisarne v Se-
žani, se imenuje na funkcijo državne tožilke na mesto okrož-
ne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.

Št. 115-8/01
Ljubljana, dne 12. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1975. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnice
okrožnega državnega tožilca

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00) je
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravoso-
dje, številka 111-1/01-0515 z dne 29. 3. 2001 na 21. seji
dne 12. 4. 2001 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Vesna Primožič, rojena 24. 1. 1969, zaposlena kot
strokovna sodelavka pri Sodniku za prekrške v Kranju, se
imenuje na funkcijo pomočnice okrožnega državnega tožil-
ca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.

Št. 115-9/01
Ljubljana, dne 12. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

1976. Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

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

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

vrednosti stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 188,76 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 21/01).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-22/2000
Ljubljana, dne 18. aprila 2001

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.

1977. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji
zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena zakona o varno-
sti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o varovanju delavcev pred tveganji zaradi

izpostavljenosti azbestu pri delu

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa obveznosti delodajalca pri zagotav-

ljanju varnosti in zdravja delavcev, ki so pri delu izpostavljeni
ali so lahko izpostavljeni azbestnemu prahu ali prahu materi-
alov, ki vsebujejo azbest.

Ta pravilnik predpisuje tudi mejne vrednosti za poklic-
no izpostavljenost azbestu in druge posebne zahteve.

2. člen
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za pomorski

in zračni promet.

3. člen
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

men:
Azbest je skupno ime za naslednje silikate z vlaknato

strukturo:
– aktinolit, CAS št. 77536-66-4 (*)
– amozit, CAS št. 12172-73-5 (*)
– antofilit, CAS št. 77536-67-5 (*)
– krizotil, CAS št. 12001-29-5 (*)
– krokidolit, CAS št. 12001-28-4 (*)
– tremolit, CAS št. 77536-68-6 (*).

* CAS številka je karakteristična številka že odkritih snovi po mednaro-
dnem seznamu Chemical Abstract Service
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Delo so vse aktivnosti, pri katerih so delavci izpostavlje-
ni ali so lahko izpostavljeni azbestnemu prahu ali prahu
materialov, ki vsebujejo azbest. Med taka dela sodijo tudi
dodatna dela, kot so vstopanje v prostore, ki so onesnaženi
z azbestnim prahom, jemanje vzorcev, izpraznitev prosto-
rov, ki so onesnaženi z azbestnim prahom, priprava grad-
bišč, če pri tem ni mogoče izključiti možnosti sproščanja
azbestnih vlaken, čiščenje prostorov in predmetov, ki so
onesnaženi z azbestnim prahom, prevozi po gradbišču, skla-
diščenje snovi, ki vsebujejo azbest in podobne aktivnosti.

Pristojni organ je organ inšpekcije dela.

II. OCENA TVEGANJA

4. člen
Pri izvajanju del iz 3. člena tega pravilnika mora deloda-

jalec ugotoviti naravo, stopnjo in trajanje izpostavljenosti
delavcev azbestnemu prahu ali prahu materialov, ki vsebuje-
jo azbest, z namenom, da oceni tveganje za varnost in
zdravje delavcev, ki izvajajo taka dela. Na podlagi te ocene
mora delodajalec določiti potrebne varnostne ukrepe.

Oceno iz prejšnjega odstavka mora delodajalec obnav-
ljati v rednih časovnih presledkih in pri vsaki spremembi
razmer, ki lahko vpliva na izpostavljenost delavcev azbestne-
mu prahu in prahu materialov, ki vsebujejo azbest.

5. člen
Če ocena iz prejšnjega člena pokaže, da je koncentra-

cija azbestnih vlaken v zraku na delovnem mestu, kjer se ne
uporablja osebne varovalne opreme

a) za krizotil
– nižja od 0,2 F/cm3 v osemurnem referenčnem ob-

dobju in/ali
– nižja od kumulativne doze 12,0 F – dni/cm3 v ob-

dobju treh mesecev;
b) za vse druge vrste azbesta ali azbesta v mešanicah,

ki vsebujejo azbest, vključno z mešanicami, ki vsebujejo
krizotil:

– nižja od 0,1 F/cm3 v osemurnem referenčnem ob-
dobju in/ali

– nižja od kumulativne doze 6,0 F-dni/cm3 v obdobju
treh mesecev;

se 11., 12., 15., 16., 17., 18., 19., 24., 25., 26.,
30., 32., 33., 34. in 35. člen tega pravilnika ne uporabljajo.

6. člen
Delodajalec je dolžan pristojnemu organu na njegovo

zahtevo zagotoviti podatke, ki so bili uporabljeni pri oceni
tveganja.

7. člen
Delodajalec mora zagotoviti posvetovanje z delavci

in/ali njihovimi predstavniki in njihovo sodelovanje pri vseh
zadevah v zvezi z oceno tveganja ter pri obnavljanju te oce-
ne, če sumijo v njeno pravilnost ali če je prišlo do zamenjave
azbesta ali materialov, ki vsebujejo azbest.

III. PREPOVEDI IN OMEJITVE

8. člen
Azbesta in/ali pripravkov, ki vsebujejo azbest, ni dovo-

ljeno brizgati.
Delodajalec ne sme izvajati delovnih postopkov, pri

katerih uporablja izolacijske ali za zvok odporne materiale z
nizko gostoto (manj kot 1 g/cm3), ki vsebujejo azbest.

9. člen
Delodajalec ne sme razporediti delavca, ki še ni dopol-

nil 18 let, ter nosečih in doječih delavk na delovna mesta,
kjer so delavci lahko izpostavljeni azbestnemu prahu ali pra-
hu materialov, ki vsebujejo azbest.

Delavci, ki opravljajo dela iz 3. člena tega pravilnika,
ne smejo delati več kot osem ur na dan oziroma štirideset
ur na teden in ne smejo biti plačani po storilnosti. Rotiranje
delavcev, kot ukrep za zmanjševanje izpostavljenosti, ni
dovoljeno.

10. člen
Delodajalec ne sme oddati v delo na dom tistih del, pri

katerih lahko pride do izpostavljenosti delavcev azbestnemu
prahu ali prahu materialov, ki vsebujejo azbest.

IV. OBVEZNOSTI DELODAJALCA

11. člen
Delodajalec mora vsaj 15 dni pred pričetkom del iz

3. člena tega pravilnika o tem pisno obvestiti pristojni organ.
Delodajalec mora v obvestilu navesti podatke o:
a) vrsti azbesta, ki ga bo uporabil,
b) predvideni količini azbesta ali materialov, ki vsebuje-

jo azbest,
c) dejavnostih in postopkih, ki jih namerava izvajati,

vključno z razlogi za uporabo azbesta ali materialov, ki vse-
bujejo azbest,

d) vrsti izdelkov, ki vsebujejo azbest in jih namerava
izdelati,

e) predvideni količini izdelkov, ki vsebujejo azbest,
f) predvidenem številu delavcev, ki bodo izpostavljeni

azbestnemu prahu ali prahu materialov, ki vsebujejo azbest,
g) preventivnih ukrepih,
h) vrsti osebne varovalne opreme, ki jo namerava upo-

rabiti,
i) naravi, stopnji in trajanju izpostavljenosti.
Obveznost iz prvega odstavka ne velja za laboratorije,

kjer v znanstvene namene uporabljajo azbest in materiale, ki
vsebujejo azbest, le občasno in v minimalnih količinah.

12. člen
Delodajalec mora zagotoviti, da imajo delavci in/ali

njihovi predstavniki dostop do podatkov, navedenih v obve-
stilu pristojnemu organu.

Delodajalec mora obnoviti obvestilo pristojnemu orga-
nu vedno, kadar pride do pomembne spremembe pri upora-
bi azbesta ali materialov, ki vsebujejo azbest, oziroma v
primeru kakršnekoli spremembe podatkov, navedenih v prej-
šnjem členu.

Če ni prišlo do pomembnih sprememb iz prejšnjega
odstavka, mora delodajalec obnoviti obvestilo vsakih pet let.

13. člen
Delodajalec mora pri vseh delih iz 3. člena tega pravil-

nika zamenjati azbest ali materiale, ki vsebujejo azbest z
nenevarnimi ali manj nevarnimi snovmi ali materiali. Če to
ni mogoče, mora delodajalec v skladu z ravnijo tehnike
zmanjšati uporabo azbesta in materialov, ki vsebujejo az-
best v delovnem procesu do najmanjše možne mere, pri
čemer pa ne smejo biti presežene mejne vrednosti, dolo-
čene v 27. členu tega pravilnika.

Delodajalec mora z organizacijskimi ukrepi zagotoviti,
da je ob nemotenem delovnem procesu število delavcev, ki
so izpostavljeni, čim manjše.
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14. člen
Delodajalec mora za vsa dela iz 3. člena tega pravilnika

izvajati naslednje ukrepe:
a) omejiti količino uporabljenega azbesta ali materia-

lov, ki vsebujejo azbest na najmanjšo količino, kot je tehnič-
no možno;

b) omejiti število delavcev, ki so izpostavljeni ali so
lahko izpostavljeni azbestnemu prahu ali prahu materialov, ki
vsebujejo azbest, na najmanjše možno število;

c) načrtovati delovni proces tako, da pri njem ne priha-
ja do izpuščanja azbestnega prahu ali prahu materialov, ki
vsebujejo azbest, v zrak, če to ni možno pa zagotoviti, da se
azbestni prah in prah materialov, ki vsebujejo azbest, odstra-
njuje čim bliže mestu, kjer je izpuščen oziroma čim bliže
viru;

d) zagotoviti redno in učinkovito čiščenje in vzdrževa-
nje vseh stavb in/ali obratov ter opreme pri predelavi ali
obdelavi azbesta;

e) azbest kot surovino shranjevati in prevažati v ustrez-
no zapečateni in označeni embalaži;

f) odpadke, ki vsebujejo azbest, zbirati in jih, kakor
hitro je mogoče, odstranjevati z delovnega mesta v ustrezno
zapečateni embalaži z oznako, da vsebujejo azbest. Ta ukrep
ne velja za rudarske aktivnosti.

Z odpadki iz zadnje alinee prejšnjega odstavka mora
delodajalec ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s
strupenimi in nevarnimi odpadki.

15. člen
Delodajalec mora poleg ukrepov iz prejšnjega člena

sprejeti tudi ukrepe, s katerimi zagotovi, da je dostop na
območja, na katerih potekajo dela, pri katerih obstaja tvega-
nje za varnost ali zdravje delavcev zaradi izpostavljenosti
azbestnemu prahu ali prahu materialov, ki vsebujejo azbest,
dovoljen le tistim delavcem, ki morajo delati ali vstopiti na ta
območja zaradi narave svojega dela ali dolžnosti. Ta obmo-
čja morajo biti jasno razmejena in označena z znakom pre-
povedi »Dostop za nepooblaščene osebe je prepovedan«, z
dodatnim opozorilom »Azbestna vlakna«, v skladu s predpi-
som, ki ureja varnostne znake (Uradni list RS, št. 89/99).
Znak je podan v prilogi I tega pravilnika.

16. člen
Delodajalec mora na območjih, na katerih potekajo

dela, pri katerih obstaja tveganje za varnost ali zdravje delav-
cev zaradi izpostavljenosti azbestnemu prahu ali prahu ma-
terialov, ki vsebujejo azbest, prepovedati kajenje.

17. člen
Delodajalec mora pri delu, pri katerem obstaja tveganje

za varnost ali zdravje delavcev zaradi izpostavljenosti azbe-
stnemu prahu ali prahu materialov, ki vsebujejo azbest, spre-
jeti varnostne ukrepe, s katerimi zagotovi, da delavci ne
uživajo hrane in pijače na območjih, na katerih obstaja tve-
ganje za stik z azbestnim prahom ali prahom materialov, ki
vsebujejo azbest.

Delodajalec mora delavcem iz prejšnjega odstavka za-
gotoviti ustrezen prostor, v katerem lahko uživajo hrano in
pijačo brez nevarnosti za zdravje.

18. člen
Delodajalec mora pri delu, pri katerem obstaja tveganje

za varnost ali zdravje delavcev zaradi izpostavljenosti azbe-
stnemu prahu ali prahu materialov, ki vsebujejo azbest, de-
lavcem priskrbeti ustrezno delovno ali varovalno obleko in
garderobni prostor za ločeno preoblačenje in hranjenje civil-
ne obleke in delovne ali varovalne obleke.

Delodajalec mora delavcem zagotoviti, da lahko z az-
bestnim prahom ali prahom materialov, ki vsebujejo azbest
onesnaženo delovno ali varovalno obleko zamenjajo s čisto.
Prav tako mora delodajalec zagotoviti pranje in čiščenje
onesnažene delovne ali varovalne obleke v organizacijah, ki
so opremljene za te vrste dela, če delodajalec sam ne izvaja
čiščenja. V tem primeru je potrebno onesnaženo delovno ali
varovalno obleko prevažati v zaprtih kontejnerjih.

Stroški, ki nastajajo v zvezi s prvim in drugim odstav-
kom, ne smejo bremeniti delavca. Čas prhanja in preoblače-
nja se šteje v delovni čas.

19. člen
Delodajalec mora delavcem, ki opravljajo dela iz

3. člena tega pravilnika, zagotoviti ustrezne umivalnice, ko-
palnice s prhami in toaletne prostore.

20. člen
Delodajalec mora za dela, pri katerih je možno predvi-

deti, da bodo mejne vrednosti iz 27. člena tega pravilnika
prekoračene in pri katerih v praksi ni mogoče izvesti tehnič-
nih preventivnih ukrepov omejevanja preprečevanja azbe-
stnih vlaken v zraku, sprejeti naslednje ukrepe za zagotavlja-
nje varnosti delavcev:

– opremiti delavce z ustrezno osebno varovalno opre-
mo za zaščito dihal in drugo osebno varovalno opremo, ki jo
morajo uporabljati ves čas, ko opravljajo takšno delo in

– postaviti potrebne opozorilne znake, da na tem ob-
močju lahko pride do prekoračenja mejnih vrednosti iz
27. člena tega pravilnika.

Delodajalec se mora glede izvajanja ukrepov posveto-
vati z delavci in/ali njihovimi predstavniki pred pričetkom
opravljanja takšnih del.

21. člen
Delodajalec mora delavcem zagotoviti ustrezno ose-

bno varovalno opremo za zaščito dihal:
1. pri koncentraciji azbestnih vlaken nižji od 0,15

vl/cm3 (npr. pri delih z azbestcementnimi izdelki, delih ma-
njšega obsega, vzorčenju):

– polobrazne/četrtinske maske s P2 filtrom,
– polobrazne maske FFP2 s filtracijo delcev ali
– maske z vetrilom in filtrom za delce TM1P.
2. pri koncentraciji azbestnih vlaken od 0,15 vl/cm3

do 6,0 vl/cm3:
– obrazno masko s filtrom delcev P3; po možnosti naj

bodo to maske TM3P z vetrilom in po potrebi z ogrevanjem
vhodnega zraka.

3. pri delih s koncentracijo azbestnih vlaken nad
6,0 F/cm3 (npr. pri sanaciji, kadar ni možno mokro odstra-
njevanju brizganega azbesta)

– izolacijsko napravo z obrazno masko ali ustnikom.
Osebna varovalna oprema mora biti pred uporabo pre-

izkušena v skladu z veljavnimi predpisi.
Osebno varovalno opremo za zaščito dihal se sme

nadeti in sneti samo izven območja, v katerem se sproščajo
azbestna vlakna.

Pri delih, kjer je koncentracija azbestnih vlaken od
0,0005 vl/cm3 do 0,015 vl/cm3, se lahko opusti uporaba
osebne varovalne opreme za zaščito dihal, čeprav je tudi pri
teh delih smiselna uporaba maske s P2 filtrom glede na
vrsto in pogostost dela oziroma, če nastopijo konice izpo-
stavljenosti.

22. člen
Delodajalec mora zagotoviti pravilno čiščenje, vzdrže-

vanje in shranjevanje osebne varovalne opreme.
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Delodajalec mora vsakemu delavcu, ki pri dihanju zaz-
na povečan upor, dovoliti zamenjavo filtra v respiratorju. Na
zalogi mora biti vedno dovolj filtrov. Delodajalec mora delav-
cem, ki uporabljajo respiratorje, dovoliti, da zapustijo nadzo-
rovano območje, kadar si morajo umiti obraz, da bi prepreči-
li draženje kože, ki je posledica uporabe respiratorja. Zaradi
dodatnega napora pri delu jim mora zagotoviti odmore v
posebnem prostoru.

Delodajalec ne sme dodeliti delavcu dela, pri katerem
je potrebna uporaba respiratorja, če je bilo pri zdravstvenem
pregledu delavca ugotovljeno, da uporaba respiratorja ovira
normalno delovanje organizma ali da je varnost in zdravje
delavca ogrožena zaradi uporabe respiratorja.

Delodajalec mora, če obstaja nevarnost drugih poškodb
ali tveganje za zdravje, delavcem zagotoviti dodatno ustrez-
no osebno varovalno opremo kot npr. zaščitno čelado, za-
ščitna očala/ščitnik za oči, rokavice, zaščitne čevlje, zaščit-
ne škornje, zaščitno kapico na čevljih ipd.

23. člen
Delodajalec mora zagotoviti namestitev osebne varo-

valne opreme na točno določenem mestu in jo po vsaki
uporabi preveriti in čistiti. Pred nadaljnjo uporabo mora de-
lodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za popravilo ali nadome-
stitev pokvarjene opreme.

24. člen
Delodajalec mora zagotoviti meritve koncentracije az-

bestnih vlaken v zraku na delovnem mestu vsake tri mesece
in ob uvedbi vsake tehnične spremembe ter če to zahtevajo
delavci oziroma njihovi predstavniki.

Delodajalec lahko zmanjša pogostost meritev koncen-
tracij azbestnih vlaken v zraku na delovnem mestu na enkrat
letno, če:

– ni bistvene spremembe v pogojih na delovnem me-
stu,

– rezultati zadnjih dveh meritev niso pokazali več kot
polovico mejnih vrednosti, ki jih predpisuje 27. člen tega
pravilnika.

Delodajalec mora zagotoviti, da koncentracija azbe-
stnih vlaken v zraku na delovnem mestu ne presega mejnih
vrednosti iz 27. člena tega pravilnika.

Delodajalec mora v primeru prekoračitev mejnih vre-
dnosti iz 27. člena tega pravilnika ugotoviti vzroke prekora-
čitve mejnih vrednosti in sprejeti ukrepe za njihovo odpravo
ali izboljšanje razmer ter izvesti kontrolne meritve.

Delodajalec ne sme nadaljevati dela na prizadetem
območju, dokler niso sprejeti ustrezni ukrepi za varnost
prizadetih delavcev.

Delodajalec mora v primeru, da izpostavljenosti delav-
cev ni mogoče primerno zmanjšati z drugimi ukrepi in če se
pokaže, da je potrebna uporaba osebne varovalne opreme
za zaščito dihal, upoštevati dejstvo, da ta rešitev ne more biti
trajna in je potrebno izpostavljenost zmanjšati za vsakega
posameznega delavca na najmanjšo možno mero.

Delodajalec mora obvestiti pristojni organ o prekorači-
tvah, ukrepih in kontrolnih meritvah iz tega člena.

25. člen
Delodajalec mora zagotoviti, da se za meritve koncen-

tracije azbestnih vlaken v zraku na delovnem mestu uporab-
lja metodo merjenja koncentracije s pomočjo transmisijske-
ga elektronskega mikroskopa, določeno s standardom SIST
ISO 10312 (Ambient air – Determination of asbestos fibres
– Direct-transfer transmission electron mivroscopy method)
ali s standardom VDI 3492 (Indoor Air Pollution Measure-
ment – Measurement of Inorganic Fibrous Particles – Mea-

surement Planning and Procedure – Scanning Electron Mi-
croscopy Method).

Za meritve iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo
tudi druge preizkusne metode, če so rezultati validacij teh
metod enaki rezultatom validacij metod iz standardov iz prej-
šnjega odstavka.

Standarda iz prvega odstavka tega člena sta na vpo-
gled pri slovenskem nacionalnem organu za standardiza-
cijo.

26. člen
Delodajalec mora zagotoviti, da vzorčenje odraža ose-

bno izpostavljenost delavcev azbestnemu prahu ali prahu
materialov, ki vsebujejo azbest. V primeru, da skupine delav-
cev izvajajo ista ali podobna opravila na istem mestu in so
tako izpostavljeni istemu tveganju za zdravje, pa se lahko
vzorčenje izvede na osnovi skupine.

Delodajalec mora izvesti vzorčenje po posvetovanju z
delavci in/ali njihovimi predstavniki.

Delodajalec mora zagotoviti, da vzorčenje izvede prav-
na oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima dovo-
ljenje za delo po prvi točki 2. člena pravilnika o pogojih za
pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog
varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 10/00 in 91/00). Od-
vzete vzorce se kasneje analizira v laboratorijih, ki so oprem-
ljeni za tovrstno analizo in usposobljeni za uporabo ustreznih
postopkov prepoznavanja.

Delodajalec mora zagotoviti, da je trajanje vzorčenja
takšno, da je mogoče s pomočjo meritev ali izračuna s
časovno utežjo ugotoviti tipično tveganje v osemurnem refe-
renčnem obdobju (ena izmena). Trajanje različnih postop-
kov vzorčenja se določi na osnovi standardov, navedenih v
25. členu tega pravilnika.

27. člen
Pri merjenju koncentracije azbestnih vlaken v zraku na

delovnem mestu se upošteva samo vlakna z dolžino, večjo
od 5 µm, premerom, manjšim od 3 µm in z razmerjem
dolžina:širina > 3:1.

Koncentracije azbestnih vlaken v zraku na delovnem
mestu, katerim so delavci izpostavljeni pri svojem delu, ne
smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti:

1. koncentracija krizotilnih vlaken v zraku na delovnem
mestu:

0,6 vl/cm3 (izmerjeno ali izračunano glede na osemur-
no referenčno obdobje);

2. koncentracija vseh drugih vrst azbestnih vlaken, bo-
disi samo azbestnih vlaken ali v mešanicah, vključno z me-
šanicami, ki vsebujejo krizotil, v zraku na delovnem mestu:

0,3 vl/cm3 (izmerjeno ali izračunano glede na osemur-
no referenčno obdobje).

28. člen
Delodajalec mora pred pričetkom rušilnih, rekonstruk-

cijskih ali vzdrževalnih del na objektih in pri vzdrževanju ali
razgradnji naprav, ki vsebujejo azbest, napraviti načrt dela in
ga priložiti prijavi del v skladu s predpisi s področja varstva
okolja.

Delodajalec mora v načrtu iz prvega odstavka določiti
ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja
delavcev na delovnem mestu. Delodajalec mora v načrtu
navesti podatke o:

a) vrsti in predvidenem trajanju dela,
b) kraju izvedbe del,
c) načinu odstranjevanja azbesta in/ali materialov, ki

vsebujejo azbest pred postopkom rušenja, kolikor je to v
praksi izvedljivo,
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d) uporabljenih postopkih, kjer delo vključuje delo z azbe-
stom ali materiali, ki vsebujejo azbest,

e) predvidenih varnostnih ukrepih,
f) načinu zagotovitve osebne varovalne opreme iz prve

alinee prvega odstavka 20. člena, če se pojavi takšna potreba,
g) lastnostih opreme, ki se uporablja za:
– varovanje in dekontaminacijo delavcev, ki izvajajo delo,
– varovanje drugih oseb, ki so prisotne ali so blizu delovi-

šča.
Delodajalec mora 15 dni pred pričetkom del posredovati

načrt iz prvega odstavka inšpektorju, pristojnemu za delo in
inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja.

29. člen
Delodajalec mora s pisnimi navodili in obvestili zagotoviti,

da so delavci, ki opravljajo dela iz 3. člena tega pravilnika in
njihovi predstavniki obveščeni o:

– morebitnem tveganju za zdravje zaradi izpostavljenosti
azbestnemu prahu ali prahu materialov, ki vsebujejo azbest,
vključno s tveganjem zaradi uporabe tobačnih izdelkov,

– ukrepih, ki so namenjeni zmanjševanju in preprečeva-
nju izpostavljenosti azbestnemu prahu in prahu materialov, ki
vsebujejo azbest,

– higienskih ukrepih,
– uporabi in nošenju delovne ali varovalne obleke in ose-

bne varovalne opreme,
– mejnih vrednostih in načinu nadzora zraka.
Navodila morajo biti nameščena na dobro vidnih mestih v

delovnih prostorih. Navodila morajo biti delavcem, ki opravljajo
dela iz 3. člena tega pravilnika, jasna in lahko razumljiva ter v
jeziku, ki ga delavci razumejo.

30. člen
V primeru, da so koncentracije azbestnih vlaken v zraku

na delovnem mestu višje od koncentracij, navedenih v 5. členu
tega pravilnika, mora delodajalec sprejeti še dodatne ukrepe, s
katerimi se zagotovi:

– da imajo delavci in/ali njihovi predstavniki dostop do
rezultatov meritev koncentracij azbestnih vlaken v zraku na
delavnem mestu in da se jim razloži pomen teh rezultatov,

– da se v primeru prekoračitve mejnih vrednosti iz
27. člena tega pravilnika, kakor hitro je mogoče, obvesti priza-
dete delavce in/ali njihove predstavnike o prekoračitvi in o
razlogih za prekoračitev; z delavci in/ali njihovimi predstavniki
se posvetuje o ukrepih, ki jih je potrebno sprejeti, v nujnih
primerih pa se jih obvesti o ukrepih, ki so bili sprejeti.

31. člen
Delodajalec mora zagotoviti, da so delavci, ki opravljajo

dela iz 3. člena tega pravilnika, pred začetkom posameznih
opravil usposobljeni za takšna dela.

V. NADZOROVANJE ZDRAVJA

32. člen
V primeru, da delavec opravlja dela iz 3. člena tega pravil-

nika, mora delodajalec še pred pričetkom izpostavljenosti teh
delavcev, zagotoviti strokovno oceno pooblaščenega zdravni-
ka za vsakega delavca.

Strokovna ocena iz prejšnjega odstavka mora biti izdelana
po postopku in na način, določen s posebnim predpisom. V
prilogi II tega pravilnika so podana praktična priporočila za
klinični nadzor delavcev.

V času trajanja izpostavljenosti mora delodajalec zagotovi-
ti ponovno strokovno oceno pooblaščenega zdravnika v rokih,
določenih s posebnimi predpisi.

33. člen
V zvezi z zdravstvenim nadzorom iz prejšnjega člena mora

pooblaščeni zdravnik, v skladu z veljavnimi predpisi svetovati ali
določiti potrebne posamične in kolektivne varnostne ali preven-
tivne ukrepe. Pooblaščeni zdravnik lahko tudi prepove izpo-
stavljenost azbestnemu prahu za posameznega delavca, če
ugotovi, da obstaja neposredna nevarnost za nastanek zdrav-
stvene okvare ali zdravstvena okvara že obstaja.

Delavec ali delodajalec lahko po postopku in na način,
določen s posebnim predpisom, zahtevata ponovno preverja-
nje ocene iz prejšnjega odstavka.

34. člen
Če pooblaščeni zdravnik na podlagi ocene zdravstvenega

stanja delavca ugotovi, da obstaja neposredna nevarnost za
nastanek zdravstvene okvare ali zdravstvena okvara že obstaja,
mora delavca med delom ali po prenehanju izpostavljenosti
seznaniti s podatki iz ocene zdravstvenega stanja in v pisni
obliki delavcu predložiti zdravniške nasvete.

35. člen
Delodajalec mora voditi evidenco delavcev, ki izvajajo

aktivnosti, pri katerih so izpostavljeni azbestnemu prahu ali
prahu materialov, ki vsebujejo azbest, z opisom vrste in trajanja
aktivnosti ter stopnje izpostavljenosti.

Delodajalec mora pooblaščenemu zdravniku, ki je odgo-
voren za nadzorovanje zdravja, omogočiti dostop do evidence
iz prejšnjega odstavka.

Vsak delavec ima pravico vpogledati podatke v evidenci,
ki se nanašajo nanj.

Delavcem in/ali njihovim predstavnikom mora biti omogo-
čen dostop do agregiranih podatkov iz evidence.

Delodajalec mora hraniti evidenco iz prvega odstavka in
strokovne ocene pooblaščenega zdravnika iz 32. člena tega
pravilnika za delavca, ki je bil izpostavljen azbestnemu prahu in
prahu materialov, ki vsebujejo azbest, še štirideset let od dneva
prenehanja izpostavljenosti.

Če delodajalec preneha s svojo dejavnostjo, mora predati
evidence iz prvega odstavka in strokovne ocene iz 32. člena
tega pravilnika pristojnemu organu.

36. člen
Vse prepoznane primere poklicnih bolezni, ki so posledi-

ca poklicne izpostavljenosti azbestnemu prahu in prahu materi-
alov, ki vsebujejo azbest, verificira interdisciplinarna skupina
strokovnjakov, ki jo imenuje minister, pristojen za zdravstvo. O
teh primerih bolezni mora pooblaščeni zdravnik poročati v regi-
stru poklicnih bolezni, ki je predpisan s posebnimi predpisi in
kjer se vodi evidenca vseh poklicnih bolezni, ki so posledica
poklicne izpostavljenosti azbestnemu prahu in prahu materia-
lov, ki vsebujejo azbest.

VI. KONČNA DOLOČBA

37. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. januarja 2002.

Št. 017-01-026/00-007
Ljubljana, dne 23. aprila 2001.

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve
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PRILOGA I

Varnostni znak v skladu s 15. členom

1. Delovna območja morajo biti jasno razmejena in oz-
načena z znakom prepovedi »Dostop za nepooblaščene
osebe je prepovedan« z dodatnim opozorilom »Azbestna
vlakna«.

2. Minimalni premer znaka mora biti 0,4 m.

 

Azbestna vlakna! 

PRILOGA II

Praktična priporočila za zdravstveno oceno delavcev v
skladu s drugim odstavkom 32. člena

1) Pri delavcih, izpostavljenih prostim azbestnim vlak-
nom, lahko pride do bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu.

2) Pooblaščeni zdravnik, ki je odgovoren za nadzoro-
vanje zdravja delavcev, ki so izpostavljeni azbestu, mora biti
seznanjen s pogoji izpostavljenosti vsakega delavca in meri-
tvami koncentracij azbesta v zraku na delovnih mestih.

3) Nadzorovanje zdravja delavcev se izvaja v skladu z
medicinsko doktrino; zagotoviti je treba vsaj naslednje:

a) vodenje delavčeve zdravstvene in delovne anam-
neze;

b) klinični pregled s poudarkom na pregledu dihal;
c) rentgensko slikanje prsnega koša;
d) druge preglede in specialne preiskave.

1978. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in
sofinanciranje znanstvenih monografij

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja ministrica za šolstvo, zna-
nost in šport

P R A V I L N I K
o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje

znanstvenih monografij

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa način, pogoje in postopek za izbor

prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij (v nadaljnjem
besedilu: monografij), postopek evalvacije in izvajanja sofi-
nanciranja ter način spremljanja izida monografij.

2. člen
Ministrstvo, pristojno za področje znanosti (v nadalj-

njem besedilu: ministrstvo) sodeluje pri financiranju natisa
izvirnih znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter virov z
uvodno študijo in komentarjem.

Monografije morajo biti opremljene po mednarodnih
bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk,
veljavnih v Sloveniji.

3. člen
Ministrstvo sofinancira monografije z namenom, da se

zniža prodajna cena tistih monografij, ki so temeljnega po-
mena za razvoj določene znanstvene discipline doma ali v
svetu oziroma so pomembne za razvoj slovenske znanstve-
ne terminologije.

4. člen
Ministrstvo sofinancira v primeru natisa monografij slo-

venskih avtorjev v slovenskem jeziku stroške lektoriranja,
tehnične priprave rokopisa za tisk in tiskarske stroške, ne
sofinancira pa avtorskega honorarja piscu monografije.

V primeru monografij slovenskih avtorjev za objavo v
tujini, ministrstvo sofinancira samo stroške lektoriranja in
tehnične priprave besedila za tisk, ne pa tudi avtorskega
honorarja piscu monografije in tiskarskih stroškov.

5. člen
Ministrstvo zbira prijave za izdajo monografij (v nadalj-

njem besedilu: prijave) na podlagi javnega razpisa (v nadalj-
njem besedilu: razpis).

Monografije lahko prijavijo na razpis javne raziskovalne
organizacije, društva in združenja, ki izdajajo znanstvene
monografije (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj).

6. člen
Postopek razpisa vodi komisija za vodenje postopka, ki

jo imenuje minister, pristojen za področje znanost (v nadalj-
njem besedilu: minister). Predsednik komisije je uradna ose-
ba, ki je na ministrstvu zadolžena za področje znanstvenih
monografij (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba). Poleg pred-
sednika ima komisija še dva člana, ki morata imeti ustrezno
strokovno izobrazbo in izkušnje s področja javnega razpisa.

7. člen
Za ocenjevanje prijav imenuje minister komisijo za oce-

njevanje. Člani komisije morajo imeti strokovno izobrazbo in
izkušnje s področja znanstvenih monografij.
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II. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA

8. člen
Ministrstvo objavi razpis za izbor in sofinanciranje znan-

stvenih monografij v Uradnem listu Republike Slovenije en-
krat na leto.

9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
1. naziv in sedež ministrstva;
2. predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogo-

jev in meril za sofinanciranje;
3. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za pred-

met javnega razpisa;
4. določitev obdobja sofinanciranja;
5. način, oblika in rok, do katerega morajo biti oddane

pisne prijave;
6. datum odpiranja prijav za sofinanciranje;
7. rok, v katerem bodo izdajatelji obveščeni o izboru in

o v višini sofinanciranja;
8. kraj, čas in osebo (tudi na internetu), pri kateri lahko

zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.

10. člen
Izdajatelj se prijavi na razpis skladno z razpisno doku-

mentacijo, ki jo pripravi komisija za vodenje postopka. Raz-
pisna dokumentacija vsebuje:

1. prijavni obrazec;
2. navedbo zahtevanih podatkov o znanstvenih mono-

grafijah:
– rokopis monografije z obsegom do največ 30 avtor-

skih pol (obsežnejši rokopis je treba dodatno utemeljiti);
3. dve recenziji rokopisa monografije;
Recenzija mora vsebovati:
– opis zgradbe znanstvenega dela in povzetek glavnih

dognanj,
– oceno aktualnosti monografije: pomen za razvoj znan-

stvene discipline, pomen za razvoj znanstvene in strokovne
terminologije, pomen glede na že objavljena sorodna dela,

– predstavitev pisca monografije in njegovega ugleda v
znanstvenih krogih,

– oceno kakovosti znanstvenega aparata.
Recenzenta monografije morata biti ugledna znanstve-

nika s tistega področja, s katerega je monografija;
4. predračun tiskarne;
5. pogodbo avtorja s tujim založnikom, če bo prevod

monografije slovenskega avtorja objavljen v tujini;
6. finančni predračun;
7. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za sofi-

nanciranje;
8. način določanja deleža financiranja;
9. vzorec pogodbe;
10. navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora izdaja-

telj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sofinanciranja;
11. navedbo meril za sofinanciranje.

11. člen
Uradna oseba označi na vsakem prejetem prijavnem

obrazcu zaporedno številko in datum prejema prijave na
razpis. Vsakemu izdajatelju pošlje potrdilo, v katerem sta
navedena zaporedna številka njegove prijave in datum pre-
jema.

O odpiranju prijav in izboru izdajateljev mora komisija
za vodenje postopka sproti voditi zapisnik, ki vsebuje pred-
vsem:

1. naslov, prostor in čas odpiranja prijav;
2. predmet javnega razpisa;
3. imena navzočih predstavnikov komisije;
4. imena oziroma nazive izdajateljev, ki so vložili

prijave;
5. vrstni red odpiranja prijav, ugotovitve o popolnosti

prijav z navedbo tistih predlagateljev, ki niso dostavili popol-
ne prijave.

Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.

12. člen
V postopku izbora so upoštevane samo vloge, ki so

pravočasno oddane v razpisnem roku in imajo vse elemen-
te, zahtevane z razpisno dokumentacijo. Kolikor je kateri
izmed elementov pomanjkljiv, predsednik komisije za vode-
nje postopka o tem pisno obvesti izdajatelja in ga pozove, da
ga v roku 15 dni dopolni.

Nepopolne vloge, ki jih izdajatelj v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolni, se zavržejo.

III. EVALVACIJA IN IZBOR

13. člen
Ko komisija za vodenje postopka ugotovi, da prijava na

razpis vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisom in razpi-
sno dokumentacijo, pošlje prijave komisiji za ocenjevanje
prijav, da pripravi prednostni seznam za sofinanciranje znan-
stvenih monografij.

14. člen
Pri ocenjevanju znanstvenih monografij se upoštevajo

naslednja merila:
– aktualnost monografije,
– pomen za razvoj znanstvene discipline,
– pomen za razvijanje znanstvene in strokovne termi-

nologije.
Prednost pri sofinanciranju imajo monografije, ki:
– imajo večji pomen za razvoj znanstvene discipline,
– imajo večji pomen za slovenski ali mednarodni znan-

stveni prostor oziroma uveljavljajo slovensko znanost v med-
narodnem prostoru,

– so sofinancirane tudi iz drugih virov.

15. člen
Dokončni seznam in višino sofinanciranja znanstvenih

monografij določi minister na podlagi prednostnega sezna-
ma komisije za ocenjevanje prijav.

16. člen
Uradna oseba obvesti izdajatelja, vsakega posebej, o

rezultatih izbora prijav.

IV. PRITOŽBENI POSTOPEK

17. člen
Izdajatelj ima v osmih dneh od prejema sklepa pravico

vložiti zahtevo za ponovno ocenitev vloge. V svoji zahtevi
mora opredeliti razloge, zaradi katerih zahteva ponovno oce-
nitev.

O zahtevi odloči minister. Odločitev je dokončna.



Uradni list Republike Slovenije Št. 33 / 5. 5. 2001 / Stran 3707

V. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA

18. člen
Ministrstvo sklene z izdajateljem monografije pogodbo,

v kateri pogodbeni stranki določita medsebojne pravice in
obveznosti.

Ministrstvo pošlje izdajateljem predlog pogodbe in jih
pozove k podpisu.

Izdajatelj mora vrniti podpisano pogodbo v 8 dneh sku-
paj z dokazilom, da je rokopis oddan v tiskarno, računalni-
ško obdelavo ali prevajanje, sicer ministrstvo odstopi od
sklenitve pogodbe.

19. člen
Sestavine pogodbe so:
1. naziv in naslov ministrstva in izdajatelja;
2. pogodbeni predmet;
3. višina dodeljenih sredstev;
4. namen za katerega se dodeljujejo;
5. terminski plan porabe sredstev;
6. način nadzora nad porabo sredstev:
– predložitev finančnega obračuna,
– predložitev vsebinskega poročila, fotokopije računov,

seznam udeležencev,
– predložitev tiskanih gradiv;
7. določilo o sankcijah, če izdajatelj nenamensko po-

rabi dodeljena sredstva ali ne izpolni pogodbenega pred-
meta;

8. določilo, da mora izdajatelj sproti obveščati mini-
strstvo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev po-
godbenih;

9. določilo, da mora izdajatelj obrazložiti in utemeljiti
podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni ter-
minski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do
nadaljnje porabe sredstev.

V pogodbi minister pooblasti uradno osebo za sprem-
ljanje izvajanja določil pogodbe.

VI. SPREMLJANJE IZDAJE MONOGRAFIJ

20. člen
Izdajatelj je dolžan sproti obveščati ministrstvo o spre-

membah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obvezno-
sti, določenih v pogodbi.

Če so novi pogoji bistveno drugačni od dogovorjenih,
minister odloči, ali se pogodba o sofinanciranju monografije
spremeni ali ministrstvo od nje odstopi.

21. člen
Če uradna oseba iz 19. člena tega pravilnika ugotovi,

da pogodbeni predmet ni izpolnjen s pogodbo, ministrstvo
odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sred-
stev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva naka-
zila do dneva vračila.

VII. KONČNI DOLOČBI

22. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati

pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih monografij (Uradni list RS, št. 66/96).

23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 6/2001
Ljubljana, dne 24. aprila 2001.

Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

dr. Lucija Čok l. r.

1979. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o nagradah in priznanjih Republike
Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo

Na podlagi 39. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja ministrica za šolstvo, zna-
nost in šport

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o nagradah in priznanjih Republike Slovenije
za znanstveno-raziskovalno delo

1. člen
V 19. členu pravilnika o nagradah in priznanjih Republi-

ke Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo (Uradni list
RS, št. 39/98 in 11/99), se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:

»Ministrstvo lahko za mnenje o predlaganih kandidatih
za priznanja zaprosi komisijo iz 3. člena tega pravilnika«.

2. člen
V 21. členu se črta besedilo: »vsako leto meseca juni-

ja« in nadomesti z besedilom: »enkrat letno«.

3. člen
V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvo lahko za mnenje o predlaganih kandidatih

za priznanja zaprosi komisijo iz 3. člena tega pravilnika«.

4. člen
V 26. členu se črta besedilo: »vsako leto meseca juni-

ja« in nadomesti z besedilom »enkrat letno«.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 7/2001
Ljubljana, dne 24. aprila 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport
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BANKA SLOVENIJE

1980. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
vzpostaviti sistema bruto poravnave v realnem
času

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena zakona o Agen-
ciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in
o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje
(Uradni list RS, št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 18/96
in 87/97), v zvezi s 4. točko sklepa o vodenju računov
bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, drugih finančnih
institucij in države pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
13/98) in v skladu z 20. členom zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa
o vzpostaviti sistema bruto poravnave

v realnem času

1. točka
V sklepu o vzpostavitvi sistema bruto poravnave v real-

nem času (Uradni list, št. 25/98 in 79/00) se v prvem
odstavku 2. točke za besedama “Banka Slovenije“ in vejico
dodajo besede “Klirinško depotna družba“, za besedo “po-
ravnalni“ pa besede “oziroma klirinški poravnalni“.

2. točka
V drugem odstavku 2. točke se za besedami “sistema

BPRČ so“ prečrta beseda “lahko“, besedi “neposrednih
udeleženkah“ pa nadomestita z besedami “eni izmed bank,
ki so neposredne udeleženke,“.

3. točka
V tretjem odstavku 2. točke se za besedama “sistema

BPRČ“ dodajo besede “razen računa Klirinško depotne
družbe“.

4. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 26. aprila 2001.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
Mitja Gaspari l. r.

1981. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
vodenju računov bank, hranilnic, hranilno
kreditnih služb, drugih finančnih institucij in
države pri Banki Slovenije

Na podlagi 73. člena zakona o Agenciji RS za revi-
diranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji RS
za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS,
št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 18/96 in 87/97) in v
skladu z 20. členom zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o vodenju

računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb,
drugih finančnih institucij in države

pri Banki Slovenije

1. točka
V sklepu o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno

kreditnih služb, drugih finančnih institucij in države pri Banki
Slovenije (Uradni list, št. 13/98 in 9/01) se v 2. točki za
alineo a) doda nova b) alinea, in sicer tako, da glasi:

“b) klirinški poravnalni račun KDD, na katerem so sred-
stva za dokončno poravnavo plačil iz naslova poravnave
poslov z vrednostnimi papirji na organiziranem borznem trgu
ter sredstva za poravnavo izven borznih (OTC) poslov,“.

2. točka
Dosedanji alinei b) in c) iz 2. točke postaneta alinei c)

in d).

3. točka
Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki glasi:

“5. točka
Imetnik klirinškega poravnalnega računa sme v breme

svojega računa v okviru zagotovljenega kritja:
– dokončno poravnavati neto terjatve iz poravnave

poslov z vrednostnimi papirji na organiziranem borznem trgu,
– izvrševati plačila iz naslova izven borznih (OTC)

poslov.“

4. točka
Spremeni se besedilo 9. točke tako, da glasi:
“Način in postopek razpolaganja s sredstvi na računu

obvezne rezerve kreditnih institucij, ki so posredne
udeleženke sistema BPRČ, poteka v skladu z navodilom o
načinu in postopku razpolaganja s sredstvi na računu ob-
vezne rezerve.“

5. točka
Točke od 5 do 9 postanejo točke od 6 do 10.

6. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, spremembe 9. točke pa se
uporabljajo od 1. junija 2001.

Ljubljana, dne 26. aprila 2001.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
Mitja Gaspari l. r.

1982. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 7. 5. do 13. 5.
2001

Na podlagi drugega odstavka 14. točke navodila o
unovčevanju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem ob-
dobju (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
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S E Z N A M
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno

okolje v obdobju od 7. 5. do 13. 5. 2001

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

AES D.O.O. 03150-1012178003
AGD ENGINEERING D.O.O. 02013-0013106847
AGENCIJA LUKA D.O.O. 04302-0000172256
AGOON D.O.O. 05100-8010031441
AGROPOLIS D.O.O. 02045-0020079870
AGRO-RADGONA D.O.O. 12341-0017896684
AKUSTIK PLASTIK D.O.O. 10100-0029037042
AML - GRADITELJ D.O.O. ŠENTJUR 06000-0069182833
ANI-BEN D.O.O. 12494-0013583260
ANONA D.O.O. 03110-1012103721
AN-RE D.O.O. 27000-0000223666
ANTRADE D.O.O. 03118-1012867495
ANŽUR&CO. K.D. 30000-0002836219
ARBOR-KOP D.O.O. 02053-0015777625
ARKA D.O.O. 03116-1005792219
ASIST D.O.O. 02085-0051156128
ASTERO D.O.O. 03114-1085956221
ASTROTEL D.N.O. 02045-0015521646
ATED D.O.O. 02085-0014192338
ATRA D.O.O. 29000-0055017772
ATRIC D.O.O. 02922-0052393672
AUTO HOBI D.O.O. 02045-0015718362
AVTO OMAN D.O.O. 04515-0000220698
AVTO-IZZIV D.O.O. 02027-0018276358
AVTOMATERIAL D.O.O. 02027-0015131230
AVTOMOJSTER D.O.O. 05100-8010033478
AVTOPROM D.O.O. KOČEVJE 02320-0019089411
AVTOTEJA D.O.O.

DOBJE PIR PLANINI 06000-0501831545
AXA 1995MARKETINGIN

DRUGE STORITVE D.O.O. 02379-0013910697
BARTOG D.O.O. 05100-8000030450
BBMC D.O.O. 02010-0019708329
BELTRAM & BELTRAM D.O.O. 03100-1085605379
BIRUZA D.O.O.

SLOVENSKE KONJICE 06000-0106310359
BOŽIČ IN BOŽIČ D.N.O. 02023-0050592880
BREST + K D.O.O. 02379-0089559348
BRUNO GABRIJELE D.O.O. 02379-0019020851
BUČAR IN DRUGI D.N.O. 02023-0013945019
CAPRICE KONFEKCIJA D.O.O. 04102-0000220468
CELLAMP D.O.O. 02019-0012821470
CENTRALVOD D.O.O. 24100-9003931956
CERKOVNIK D.O.O. 03110-1009889405
CICERO D.O.O. 02013-0010187632
CVETKA D.O.O. 05100-8010034448
DAST D.O.O. 02045-0020208880
DEK ELECTRONICS D.O.O.

LJUBLJANA 06000-0060209460
D-NET D.O.O. 02045-0016784974
DOGA D.O.O. 02984-0010391865
DOLINŠEK D.O.O. RADEČE 06000-0115915105
DRUŠTVO INVALIDOV KALOBJE 06000-0056559835
DRUŠTVO TABORNIKOV,

ROD MIRNE REKE 11971-0014147431
DRUŠTVO UPOKOJENCEV 10100-0029036945
DRUŠTVO ZA ŠPORT IN

REKREACIJO PONIKVA 06000-0007802688
DULMI D.O.O. 02045-0017839461
DUO PRIMAVERA D.O.O. POLZELA 06000-0141084956
ELKROJ MOZIRJE I.P.D.O.O. 13426-0011185245
ELLE-BIRO D.O.O. LAŠKO 06000-0105678695
ELSINCO D.O.O. 29000-0003277390
EMERALD D.O.O. 02013-0011457362
EPSI D.O.O. NAZARJE 06000-0083223583
ERA VINO D.O.O. 13426-0017939355
EURO MB D.O.O. 10100-0029037236

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

F.A. MAIK D.O.O. 04102-0000220177
FELICIJAN D.O.O. 02980-0016100414
FENIKSŠPED D.O.O. 05100-8000058192
FORM TEHNIK D.O.O. 04802-0000218081
FORTE INŽENIRING D.O.O. 02036-0017283704
FST TEŽAK M & B FINANČNE

STORITVE D.N.O. 02045-0019207161
GDB TRADE, D.O.O., LJUBLJANA 02010-0010772592
GEA TEAM D.O.O. 05100-8010035030
GERKŠIČ D.O.O. 03152-1010934656
GIS-MOBEL D.O.O. 10100-0029026566
GOAP D.O.O. NOVA GORICA 14000-0541408395
GOBAN TRGOVSKO

PODJETJE D.O.O. 04103-0000216345
GOLF, D.O.O., NOVO MESTO 02951-0017219178
GP GRADIŠČE D.D. 03115-1000075573
GPI TEHNIKA, D.O.O.,

NOVO MESTO 11970-0015604226
GRADINA D.O.O. 02053-0013295686
GRADNJE-MLINARIČ IN

DRUGI D.N.O. 12341-0010855163
GRAMAR D.O.O. 24100-9003872204
GRATEX D.O.O. LAŠKO 06000-0095780136
GRDADOLNIK IN DRUŽBENIK K.D. 02053-0011123953
GUMAR, BAHUN & HREN D.N.O. 02029-0018681914
HABJAN D.O.O. 24300-9004041369
HADRIJAN, MEDVEŠEK IN

OSTALI D.N.O. 02018-0010660941
HART D.O.O. 04430-0000217588
HIDRAVLIKA D.O.O. CELJE 06000-0146487662
IB 7 D.O.O. 14000-0594939494
ILBI BREŽICE D.O.O. 02373-0010033804
ILKO, D.O.O. 02053-0017975451
IMA D.O.O. 02045-0017521495
IMERI EXPORT-IMPORT D.O.O. 02023-0010379105
IRETA D.O.O. 04515-0000220310
IRTEX D.O.O. ZREČE 06000-0088012473
ISKRA FLEXMATIC D.O.O. 05100-8000006588
IVARTNIK SGD D.O.O. 03175-1006958760
JEMOTT, GRAFIČNO IN TRG.

PODJ. D.O.O. 26330-0010999925
JOMI TRADE D.O.O. RADEČE 06000-0141820313
KANOFLEUR D.O.O. VINICA 11430-0015071675
KAPETAN,

EKSPORT-IMPORT, D.O.O. 02045-0010750410
KD ŽAGA MEŠANI PEVSKI ZBOR 04753-0000216505
KELT D.O.O. 02053-0016039913
KERAMTRADE D.O.O. 10100-0000046070
KGZ KMETIJSKO GOZDARSKA

ZADRUGA Z.O.O. 10100-0028190911
KIMAVEC D.O.O. 02012-0012752652
KIMM D.O.O. 02027-0010194803
KO.RE.JA. IMEX, D.O.O.

LJUBLJANA 02010-0016780093
KORIDA D.O.O. CERKNICA 02029-0015234340
KOROŠKI HOLD-ING. D.O.O.  25100-9707603115
KOVINOSTROJ D.O.O.

DOBJE PRI PLANINI 06000-0097604027
KOVINSKA INDUSTRIJA KLS D.D. 24302-9000061167
KRAJEC D.O.O. 02013-0019125406
KRISMA D.O.O. 17000-0000035345
KUBUS, POD. ZA TRGOVINO,

GOST. STOR. D.O.O. 26330-0016989384
KUD OTON ŽUPANČIČ 04430-0000217394
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO

NOVE ARKADE NM 11970-0012003586
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO

SEPTEMBER 04753-0000216602
LADY M D.O.O., LJUBLJANA 02011-0017118089
LALITA D.O.O. 03130-1012533033
LAPAJNE-DOMOTEHNIKA K.D. 03138-1061208308
LAZO ROVTE D.O.O. 02025-0010178120
LENASSI, D.O.O. 02045-0015176617
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

LESNIKA D.O.O. 02029-0016577402
LINIJA-ART D.O.O. NOVA GORICA 14000-0583661110
LORA PODJETJE ZA 02151-0015362222
LOVSKA DR. NOVA VAS 02035-0010044643
LOVSKA DRUŽINA KOZLEK 10100-0029035684
LOVSKA DRUŽINA KROPA 07000-0000081085
LOVSKA DRUŽINA LITIJA 02023-0019283705
LOVSKA DRUŽINA TRŽIŠČE 02379-0010230323
LOVSKA DRUŽINA VIPAVA 04751-0000202732
LOVSKA DRUŽINA ZEMON 10100-0029037139
LVM D.O.O. 17000-0000037382
MA3CA, AJDONIK & CO. D.N.O. 02023-0016283592
MAJ, KRANJ D.O.O. 07000-0000051403
MAKO TRADE D.O.O. 02027-0020247485
MARKETING ALEA D.O.O. 02012-0012244663
MEDICO TOUR D.O.O. CELJE 06000-0062449772
MEDITRAIN D.O.O. 02068-0015007486
MEDOBČ. DR. CERKNICA 02035-0020232359
MICRO GRAMM D.O.O. 02018-0019975851
MIK SLOVENIJA D.O.O. 90672-0000006560
MILS D.O.O. 02059-0017074803
MIROS D.O.O. 02053-0016515407
MLADINSKO DRUŠTVO

GORNJA RADGONA 12341-0011296319
MMC& CO D.O.O. 02033-0011214270
MOBIUS ČOP IN ČLANI D.N.O. 30000-0003495273
MOJ KAMIN D.O.O. 02045-0010372692
MRS INŽENIRING D.O.O. 02053-0018127353
MULLER D.O.O. 04515-0000225936
MURATČEHAJIČ IN CO. PROIZV.

IN TRGOV. D.N.O. 26330-0051105157
MUSIC NET D.O.O. 04515-0000188009
N & N D.O.O. 04102-0000220274
NAKOP D.O.O. 02027-0010747606
NARAVA-BREGAR K.D. 03110-1012356018
NEVTRON & CO. D.O.O. 02045-0013992344
NEXT LINE D.O.O. 02053-0010324673
NIL-TEX D.O.O. 02078-0014729867
NOGOMETNI KLUB ŽELEZNIKI 07000-0000073422
NOVAK KAJŠA K.D. 02023-0035075208
OBNOVA D.O.O. 02053-0017660686
OCVIRK JOŽE S.P. LJUBLJANA 06000-0083670268
OD A-Ž D.O.O. 05100-8000048589
OD A-Ž D.O.O. ŠENTJUR 06000-0104631483
ODISEJ BREŽICE D.O.O. 03157-1007332898
OFSA D.O.O. 30000-0002303010
OMNIA TRADE D.O.O. 02053-0019743373
OPTIMA D.O.O. CELJE 06000-0075570283
ORBIT INŽENIRING D.O.O. 02010-0018069805
ORKOM D.O.O. 02027-0016795168
PAB D.O.O. 02068-0014595818
PAKIT D.O.O. 02059-0018546584
PAMPS D.O.O. 02010-0010743880
PANTA CON D.O.O. 30000-0002194758
PERUN D.O.O. 02032-0015116047
PETAN D.O.O. 02022-0012330988
PEVEC TRADE D.O.O. ŠENTJUR 06000-0143216822
PGD BREG OB SAVI 07000-0000073325
PGD GORIČE 07000-0000081279
PGD KOBILJE 12494-0015350115
PGD KOSTREVNICA 02023-0017415582
PGD KRNCI 12340-0013241509
PGD LOKA 02379-0019609641
PGD POKLEK 02379-0015851570
PGD ŠENTJANŽ 02984-0014277879
PGD TRNOVEC 02379-0019600329
PGD ZBIGOVCI 12341-0010468327
PHARMACO D.O.O. 04202-0000202473
PI & B D.O.O. 02045-0017123698
PI-COMM PROIZVODNJA IN

TRG.D.O.O. 02043-0012193674
PLANIX D.O.O. 02312-0090046079
PME D.O.O. 02029-0019254893

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

PRODES D.O.O. 05100-8010032605
PROSVETNO DRUŠTVO

ANICE ČERNEJEVE MAKOLE 04430-0000221759
PROSVETNO DRUŠTVO

ZARJA ŠENTVID PRI PLANINI 06000-0019513886
RAZVEDRILO D.O.O. 02045-0011306026
REMIH INŽENIRING D.O.O. 03106-1012157946
S&B D.O.O. 05100-8000032875
SALKO-ARKO D.O.O. SODRAŽICA 02321-0014186594
SELATOM D.O.O. 02022-0015686703
SEMENARNA D.D. 02923-0018751113
SEMENARNA D.D. 05100-8000052760
SEVERLES D.O.O. 02085-0016463108
SIMET D.O.O. 02029-0013654889
SIND. DVOJEZIČNE OSNOVNE

ŠOLE I LENDAVA 12342-0011137287
SINDIKAT OŠ BLAŽA KOCENA

PONIKVA 06000-0014363477
SINDIRELA D.O.O. CELJE 06000-0111007196
SLOGA&TIM D.O.O. 30000-0003035651
SMART INDUSTRIES D.O.O. 17000-0000034666
SMUČARSKI SKAKALNI KLUB

PONIKVE 04753-0000216893
SOJER D.O.O. 05100-8000005133
STOLARNA DOBREPOLJE D.D. 02922-0013381630
STONEX D.O.O. 90672-0000006657
STONEX D.O.O. 06000-0119762222
STUDIO 2 INŽENIRING D.O.O. 02018-0050782857
SVAD D.O.O. 02053-0015600115
SVIZ-SINDIKAT OSNOVNE ŠOLE

TRŽIŠČE 02379-0017883720
ŠAHOVSKO DRUŠTVO PONIKVA 06000-0088539862
ŠD KARAVANKE 05100-8010033866
ŠKALA GRAFIKA D.O.O. 02045-0012425891
ŠKOCJAN D.O.O. 05100-8000077107
ŠPORTNO DRUŠTVO UJV

MURSKA SOBOTA 12340-0035487295
ŠTAJER K.D. LAŠKO 06000-0071951019
ŠTATENBERG D.O.O. 04430-0000219916
TAMI D.O.O. 02053-0010325837
TELEAKO D.O.O. 02018-0011442858
TENIŠKI KLUB ŠENTJUR 06000-0119399636
TERMOGLAS D.O.O. 02379-0019455120
TERMOSOL 02151-0013223469
TESTING D.O.O., TRŽAŠKA 2,

LJUBLJANA 02010-0013950506
TIČ STORITVENE

DEJAVNOSTI D.O.O. 02045-0015657446
TIMA-TGS 02151-0013223469
TIPOSANA CO. D.O.O. 02045-0011200393
TIPOTEHNA D.O.O. 04515-0000171713
TISM D.O.O. 04515-0000234569
TOM D.O.O. LAŠKO 06000-0103419759
TRGOKRAS D.O.O. 14000-0530903489
TRGO-TURIST D.O.O.

SLOVENSKE KONJICE 06000-0097703937
TRGOVSKO PODJETJE

ZAMI D.O.O. 02044-0011282795
TRUDEN & TRUDEN D.O.O. 02045-0018289929
TURISTIČNO DRUŠTVO

ŠENTRUPERT 11971-0014849517
TURISTIČNO DRUŠTVO

TRNOVO OB SOČI 04753-0000216796
U TRADE D.O.O. CERKNICA 02029-0016577402
UNI D.O.O. ŠENTJUR 06000-0097703937
UNILABOR D.O.O. 02078-0011029996
VARCLEAN D.O.O. CELJE 06000-0088539862
VETERINARSKA POSTAJA LJ. 02045-0050998911
VIAL AUTOMATION D.O.O. ŽALEC 06000-0103764109
VLAMA D.O.O. VINICA 11430-0013032638
VOGU D.O.O. 33000-3080198228
VREM D.O.O., LJUBLJANA 02010-0013024932
ZABUKOVEC & CO D.N.O. 02019-0014961678



Uradni list Republike Slovenije Št. 33 / 5. 5. 2001 / Stran 3711

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

ZAMET D.O.O. 02035-0050872816
ZTS D.O.O. 02035-0015419413
ZUPANC D.O.O. 02011-0010540228
ZZ ZDRAVJE LJUBLJANA 17000-0000037673
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB

IZOLA 10100-0029036072
ŽERJAV D.O.O. 02053-0050672987

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od  7. 5. do 13. 5. 2001
so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/

Ljubljana, dne 3. maja 2001.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Banka Slovenije

OBČINE

LJUBLJANA

1983. Odlok o cestnoprometni ureditvi

Na podlagi 3., 17. in 18. člena zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in 26. člena
statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95,
33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne
občine Ljubljana na 21. seji dne 27. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o cestnoprometni ureditvi

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se na območju Mestne občine Ljublja-

na (v nadaljevanju: MOL) določi prometna ureditev, posto-
pek in način dela mestnih redarjev in mestnih nadzornikov
Inšpektorata Mestne uprave MOL (v nadaljevanju: inšpekto-
rat) pri zagotavljanju reda nad ustavljenimi, parkiranimi in
zapuščenimi vozili ter delovanje Sveta za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu.

2. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo

tale pomen:

– pristojni organ je organ Mestne uprave MOL, pri-
stojen za področje prometa;

– ožje mestno središče je območje, ki ga oklepajo:
Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Krekov trg, Predor pod
Gradom, Karlovška cesta, Zoisova cesta, Aškerčeva cesta,
Trg mladinskih delovnih brigad, Tivolska cesta in Trg Osvo-
bodilne fronte;

– prometna konica je čas najgostejšega prometa, ki
se pojavlja ob delavnikih zaradi dnevnih migracij in traja
praviloma od 7. do 9. zjutraj in od 15. do 17. ure popoldne,
pristojni organ pa lahko iz utemeljenih razlogov spremeni
čas in trajanje prometne konice;

– dostavni čas je čas med 6. in 9.30 uro, ki je predvi-
den za opravljanje vsakodnevne dostave;

– lisice so posebna naprava, s katero se vozniku pre-
preči odpeljati nepravilno parkirano vozilo;

– pajek je posebno vozilo z dvigalom za odvoz nepra-
vilno parkiranih vozil;

– intervencijska vozila so vozila organov in organiza-
cij, ki opravljajo intervencijske naloge skladno z zakonskimi
pooblastili, ter vozila, ki opravljajo intervencijsko dejavnost
na področju gospodarskih javnih služb;

– parkirni listek MOL je predpisan obrazec za označi-
tev časa parkiranja, ki ga izda MOL;

– parkirna ura je naprava za označitev časa prihoda in
trajanja parkiranja;

– avtocestni obroč je sklenjen obroč avtocest A-1 in A-2
ter hitre ceste H-3, ki oklepa osrednji del mesta Ljubljane;
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– glavne mestne vpadnice so naslednje ceste: Ce-
lovška, Dunajska, Šmartinska, Zaloška, Litijska, Dolenjska,
Barjanska in Tržaška cesta;

– posebna prevozna sredstva so bolniški vozički,
otroška prevozna sredstva in športni pripomočki ali naprave
(skiro, kotalke, rolke, rolerji, drsalke, smuči, sanke, otroško
kolo, motorne sani in po namenu uporabe podobna prevoz-
na sredstva in pripomočki), ki omogočajo gibanje hitrejše od
hoje pešca, a se ne štejejo za vozila;

– zapuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranje-
ne registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je
huje poškodovano in nihče ne skrbi zanj;

– počitniška prikolica je priklopno vozilo s posebnim
ohišjem in stalno opremo, ki omogoča bivanje oseb.

(2) Drugi uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot v
zakonu o varnosti cestnega prometa oziroma v zakonu o
javnih cestah.

II. PROMETNA UREDITEV

3. člen
(1) Generalne prometne usmeritve določi mestni svet.
(2) Prometna ureditev in način vodenja prometa morata

biti označena s predpisano prometno signalizacijo.

1. Omejitve uporabe ceste

4. člen
(1) Na območju ožjega mestnega središča je prepove-

dan promet tovornih vozil katerih največja dovoljena masa
presega 3,5 tone.

(2) Dovoljenje za promet teh vozil na območju ožjega
središča izda pristojni organ,ko zaradi velikosti, narave in
oblike tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom.

(3) Za izdajo dovoljenja se plača taksa. Višino takse
določi mestni svet.

5. člen
(1) Na glavnih mestnih vpadnicah med avtocestnim

obročem in ožjim mestnim središčem ter na cestah, ki okle-
pajo ožje mestno središče, je v času jutranje in popoldanske
prometne konice prepovedan promet tovornih vozil, katerih
največja dovoljena masa presega 7,5 tone, delovnih strojev,
delovnih vozil in traktorjev.

(2) Pristojni organ lahko izda dovoljenje za promet teh
vozil na območju iz prejšnjega odstavka tega člena samo v
primeru, ko zaradi velikosti, oblike ali narave tovora tega ni
mogoče prepeljati z manjšim vozilom in to le v primerih, ko je
uporaba teh vozil v času prometne konice nujna.

(3) Za izdajo dovoljenja se plača taksa. Višino takse
določi mestni svet.

6. člen
Na cestah, kjer je s prometno signalizacijo prepovedan

promet tovornim vozilom ali je omejen promet za motorna
vozila nad določeno največjo dovoljeno maso ali osno obre-
menitvijo, lahko pristojni organ izjemoma izda dovoljenje za
promet teh vozil. V dovoljenju se določijo pogoji.

7. člen
Omejitve iz 4. in 5. člena tega odloka ne veljajo za

intervencijska vozila in za vozila, ki izvajajo redno vzdrževa-
nje cest.

8. člen
(1) Na območju ožjega mestnega središča je v času

prometnih konic prepovedano učenje vožnje motornih vozil,
dovoljeno pa je opravljanje vozniškega izpita.

(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek inštruktor, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.

(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posamez-
nik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
30.000 tolarjev.

9. člen
(1) Zaradi prireditev, gradbenih del, stanja ceste ali iz

drugih utemeljenih razlogov, lahko pristojni organ omeji upo-
rabo ceste, prepove promet posameznih vrst vozil ali promet
v celoti.

(2) Pristojni organ lahko omeji uporabo ceste, njenega
dela ali javnih parkirnih površin tudi na podlagi javnega pozi-
va zaradi izvajanja zimske službe, rednih vzdrževalnih del,
čiščenja, prireditev in podobnega.

10. člen
(1) Kdor potrebuje omejitev uporabe ceste zaradi grad-

benih del, prireditev in podobnega, mora pridobiti dovolje-
nje pristojnega organa.

(2) Uporaba ceste ali njenega dela se sme omejiti le z
dovoljenjem pristojnega organa, razen če je nujno, da se
dela nemudoma opravijo zaradi preprečevanja velike in ne-
popravljive škode. V takem primeru mora izvajalec takoj,
najpozneje pa v dveh urah po vzpostavljeni omejitvi uporabe
ceste o tem obvestiti upravljalca ceste in policijo.

(3) Vlogo za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena mora organizator prireditve oziroma izvajalec ali inve-
stitor gradbenih del vložiti na pristojni organ najmanj 30 dni
pred predvidenim začetkom veljavnosti dovoljenja.

(4) Če je zaradi omejitve uporabe ceste potrebna spre-
memba prometne ureditve, lahko pristojni organ zahteva, da
vlagatelj predloži elaborat prometno-tehnične ureditve v ča-
su omejene uporabe ceste. Elaborat izdela pooblaščena
organizacija na stroške vlagatelja. Elaborat potrdi pristojni
organ.

(5) Pristojni organ lahko iz utemeljenih razlogov spre-
meni čas trajanja omejitve uporabe ceste ali spremeni pred-
lagano prometno ureditev.

(6) Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim
odstavkom tega člena.

(7) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posamez-
nik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
50.000 tolarjev.

2. Ureditev mirujočega prometa

11. člen
(1) Javne parkirne površine so:
– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parki-

ranju do dveh ur (modre cone),
– parkirne površine, namenjene dolgotrajnemu parki-

ranju (več kot dve uri),
– posebej urejene in za ta namen določene površine

izven vozišča javnih cest.
(2) Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na

parkirna mesta za posamezna vozila.
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12. člen
(1) Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno

le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in s predpisi, ki
urejajo cestni promet.

(2) Čas dovoljenega parkiranja in način parkiranja sta
razvidna s prometnega znaka.

(3) Najdaljši dovoljeni čas parkiranja na javnih parkirnih
površinah znaša 24 ur.

13. člen
(1) Na javnih parkirnih površinah, kjer je čas parkiranja

omejen, mora voznik označiti čas prihoda na vidnem mestu
v vozilu in po izteku dovoljenega časa parkiranja vozilo od-
peljati.

(2) Za označitev časa prihoda se uporabljajo parkirne
ure ali parkirni listki. Način označitve časa prihoda je razvi-
den s prometnega znaka.

(3) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.

14. člen
(1) Na javnih parkirnih površinah, kjer je čas parkira-

nja omejen, so vozila stanovalcev s teh območij z dovolje-
njem pristojnega organa lahko parkirana tudi preko časa
omejitve, navedene na prometnem znaku, vendar ne dalj
kot 24 ur.

(2) Za potrebe parkiranja vozil stanovalcev z območja
kjer je čas parkiranja omejen, se lahko izda le po eno
dovoljenje za parkiranje na gospodinjstvo. Prosilec oziroma
upravičenec mora imeti stalno bivališče na tem območju.
Dovoljenje se praviloma izda za parkirno površino v nepo-
sredni bližini naslova stalnega bivališča upravičenca.

15. člen
(1) Na javnih parkirnih površinah je prepovedano:
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene in druge

odpadke ali posode za njihovo zbiranje,
– postavljati ali puščati kakršnekoli druge predmete ali

naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega me-
sta, razen s posebnim dovoljenjem pristojnega organa,

– ograjevanje parkirnih mest.
(2) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za

prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstav-
kom tega člena.

(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posamez-
nik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
20.000 tolarjev.

16. člen
(1) Mestni svet lahko določi, da se na javnih parkirnih

površinah plačuje parkirnina, njeno višino in način plačeva-
nja.

(2) Kjer je določeno, da se parkirnina plačuje, je treba
parkirnino plačati na predpisan način.

(3) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena.

17. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezne par-

kirne površine uporabljajo izključno za parkiranje:
– vozil državnih organov in tujih diplomatskih predstav-

ništev za službene potrebe,

– vozil stanovalcev z območij za pešce,
– vozil hotelskih gostov.
(2) Parkiranje na teh površinah je dovoljeno le s poseb-

nim dovoljenjem za parkiranje, ki ga izda pristojni organ.
(3) Za potrebe parkiranja vozil stanovalcev z območij za

pešce se lahko izda le po eno dovoljenje za parkiranje na
gospodinjstvo. Prosilec oziroma upravičenec mora imeti stal-
no bivališče na območju za pešce.

(4) Za uporabo parkirnih površin iz prvega odstavka
tega člena se plačuje taksa. Višino takse določi mestni svet.

(5) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, ki brez posebnega dovoljenja za parkiranje
iz drugega odstavka tega člena ali v nasprotju z njim uporab-
lja parkirne površine iz prvega odstavka tega člena.

18. člen
(1) Pristojni organ določi potrebno število parkirnih

mest, namenjenih izključno uporabi za potrebe parkiranja
vozil, ki so označena s parkirno karto za invalide.

(2) Parkiranje na parkirnih površinah za invalide je do-
voljeno le s predpisano parkirno karto za invalide.

(3) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena.

19. člen
(1) Pristojni organ določi potrebno število parkirnih

mest, namenjenih izključno uporabi za potrebe izvajanja do-
stave z dostavnimi vozili.

(2) Parkiranje na površinah za dostavna vozila iz prvega
odstavka tega člena je prepovedano, dovoljena pa je ustavi-
tev za čas, potreben, da se naloži ali razloži tovor, ki je
predmet dostave.

(3) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena.

20. člen
(1) Pristojni organ določi potrebno število parkirnih

mest, namenjenih izključno uporabi za potrebe parkiranja
avtotaksi vozil s posebnim dovoljenjem.

(2) Parkiranje in ustavitev na parkirnih mestih za avto-
taksi vozila je dovoljeno le s posebno oznako na avtotaksi
vozilu, določeno z odlokom, ki ureja avtotaksi prevoze na
območju MOL.

(3) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena.

(4) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posamez-
nik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
30.000 tolarjev.

21. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezne par-

kirne površine uporabljajo izključno za potrebe parkiranja
vozil:

– strank upravnih organov in drugih organizacij, ki izva-
jajo javna pooblastila,

– obiskovalcev zdravstvenih zavodov,
– staršev, ki oddajajo (ali prevzemajo) otroke v vzgojno

varstvene ustanove in osnovne šole.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena se

lahko določijo le za kratkotrajno parkiranje, ki glede na vrsto
opravka, lahko traja do največ 30 minut.
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22. člen
(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobu-

sov je dovoljeno le na površinah, ki so določene za parkira-
nje teh vozil in označene s predpisano prometno signaliza-
cijo.

(2) Pristojni organ določi potrebno število parkirnih mest
za turistične avtobuse, s katerimi se opravlja ogled mestnih
znamenitosti.

(3) Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.

(4) Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev, se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posamez-
nik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
30.000 tolarjev.

23. člen
(1) Bivalna vozila in počitniške prikolice ter lahke priklo-

pnike je dovoljeno parkirati le na površinah, ki so določene
za parkiranje teh vozil.

(2) Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek lastnik priklopnega vozila ali počitniške prikolice,
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

24. člen
(1) Ustavitev in parkiranje na pločniku oziroma na stezi

za pešce, na kolesarski stezi ali kolesarskem pasu ter na
obcestni zelenici ali v drevoredu je prepovedano.

(2) Ustavitev in parkiranje na označenih poteh, name-
njenih intervencijskim vozilom, je prepovedano.

(3) Parkiranje je prepovedano tudi:
– na javnih površinah, ki niso namenjene prometu vo-

zil,
– na mestih, kjer bi parkirano vozilo povzročalo oviro v

prometu,
– na mestih, kjer bi parkirano vozilo oviralo ali onemo-

gočalo dostop do hidranta,
– pred vhodi v stavbe, če bi parkirano vozilo oviralo ali

onemogočalo dostop,
– pred uvozom za vozila v garaže, dvorišča in podo-

bno,
– na mestih, kjer bi parkirano vozilo onemogočilo vklju-

čitev v promet že parkiranemu vozilu,
– na mestih, kjer bi parkirano vozilo zmanjševalo pre-

glednost križišča ali peš prehoda,
– na mestih, kjer bi parkirano vozilo zakrivalo prometno

signalizacijo,
– na vozišču javnih cest izven naselja.
(4) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za

prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.

(5) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, se kaznuje za
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena.

(6) Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev, se kaznuje za
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom
tega člena.

3. Območja za pešce

25. člen
(1) Območja za pešce določi mestni svet.
(2) Na območjih za pešce je prepovedana vožnja z

motornimi vozili, razen vozil med opravljanjem dejavnosti iz
26. člena tega odloka in vozil s posebnim dovoljenjem pri-
stojnega organa.

(3) Na območjih za pešce je prepovedano parkiranje
motornih vozil.

(4) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena.

(5) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev, se kaznuje za
prekršek voznik, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom
tega člena.

26. člen
Na območjih za pešce je dovoljen promet vozil, če gre

za opravljanje dejavnosti:
– policije,
– inšpektorata,
– reševalne službe,
– gasilske službe,
– vzdrževanja cest,
– odvoza komunalnih odpadkov,
– čiščenja cest,
– zimske službe.

27. člen
(1) Na območjih za pešce je z dovoljenjem pristojnega

organa dovoljen promet vozil za potrebe izvajanja:
– avtotaksi prevozov,
– servisnih dejavnosti,
– gradbenih del,
– protokolarnih in novinarskih dejavnosti,
– komunalnih storitev,
– prireditev,
– javnih poštnih storitev,
– varovanja premoženja in oseb,
– zdravstvene in socialne oskrbe oziroma pomoči na

domu,
– veterinarske službe,
– sanitarno-higienske službe.
(2) V dovoljenju se določijo pogoji.

28. člen
(1) Vozila stanovalcev s stalnim bivališčem na območju

za pešce ter pravnih oseb in samostojnih podjetnikov-posa-
meznikov, ki imajo sedež na tem območju, lahko s poseb-
nim dovoljenjem pristojnega organa, to območje le prevozijo
do lastnega parkirnega mesta ali garaže.

(2) Vozilom iz prvega odstavka tega člena je dovoljena
tudi kratkotrajna ustavitev neposredno pred naslovom na
katerega se glasi dovoljenje, za najnujnejši čas, potreben za
nalaganje in razlaganje tovora oziroma vstopanje in izstopa-
nje potnikov.

29. člen
(1) Na območjih za pešce je dovoljena vožnja s kolesi

in uporaba posebnih prevoznih sredstev, vendar ne smejo
ovirati ali ogrožati prometa pešcev, oziroma se ne smejo
gibati s hitrostjo večjo od hitrosti, s katero se gibljejo pešci.

(2) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik kolesa ali uporabnik posebnega prevozne-
ga sredstva, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.

30. člen
(1) Dostava na območju za pešce se z dovoljenjem

pristojnega organa opravlja v dostavnem času.
(2) Pristojni organ lahko izjemoma, zaradi posebej ute-

meljenih razlogov, dovoli dostavo tudi izven dostavnega ča-
sa s posebnim dovoljenjem, v katerem se določijo pogoji.
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(3) Zaradi razkladanja in nakladanja stvari ne sme biti
ogrožen ali oviran promet pešcev.

(4) Takso za izdajo dovoljenj iz prvega in drugega od-
stavka tega člena določi mestni svet.

(5) Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, ki opravlja dostavo na območju za pešce
brez dovoljenja pristojnega organa ali v nasprotju z njim ali
ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

(6) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posamez-
nik, ki opravlja dostavo na območju za pešce brez dovolje-
nja pristojnega organa ali v nasprotju z njim, odgovorna
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.

31. člen
(1) Območja za pešce so lahko varovana s premičnimi

in nepremičnimi fizičnimi zaporami za preprečevanje vožnje
z vozili.

(2) Vozila, ki so v dostavnem času na območju za
pešce, morajo območje zapustiti do konca dostavnega ča-
sa, razen vozil, ki opravljajo dejavnosti iz 26. člena tega
odloka in vozil s posebnim dovoljenjem pristojnega organa.

4. Območja umirjenega prometa

32. člen
(1) Območja umirjenega prometa določi pristojni or-

gan.
(2) Na območjih umirjenega prometa imajo prednost

pešci, dovoljena pa je tudi igra otrok na vozišču.
(3) Vožnja po območjih umirjenega prometa je dovolje-

na s hitrostjo, ki omogoča, da se vozila lahko pravočasno
ustavijo in prepustijo prednost pešcem, otrokom in drugim
udeležencem v prometu, ki imajo na območjih umirjenega
prometa prednost (do 5 km/h).

5. Območja omejene hitrosti

33. člen
(1) Če je zaradi gostote prometa pešcev in kolesarjev

ter njihove varnosti ali iz drugih utemeljenih razlogov treba
omejiti hitrost vozil pod 50 km/h, lahko pristojni organ dolo-
či naselje ali del naselja kot območje omejene hitrosti.

(2) V območjih omejene hitrosti, hitrost ne sme biti
omejena na manj kot 30 km/h.

6. Udeležba živali v prometu

34. člen
(1) Uporaba vprežnih vozil je na območju ožjega me-

stnega središča in mestnih vpadnic dovoljena le z dovolje-
njem pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji.

(2) Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati
vprežnih vozil in vprežnih živali brez nadzora.

(3) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim
odstavkom tega člena.

35. člen
(1) Jezdeci smejo uporabljati občinske ceste in druge

javne prometne površine le s posebnim dovoljenjem pristoj-
nega organa, v katerem se določijo pogoji.

(2) Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati
jezdnih živali brez nadzora.

(3) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek jezdec ali vodnik, ki ravna v nasprotju s določbami
tega člena.

36. člen
(1) Domače živali (psi, mačke, perjad, drobnica in ve-

čje živali) so lahko na javnih prometnih površinah le v sprem-
stvu osebe, ki jih varno vodi.

(2) Pse in druge živali, ki lahko ogrožajo promet ali
pešce se sme voditi po javnih prometnih površinah le na
vrvici.

(3) Gonjenje, vodenje in počitek živali na kolesarskih
stezah in poteh je prepovedano.

(4) Živali ob cestah in drugih javnih prometnih površi-
nah morajo biti pod nadzorstvom ali zavarovane tako, da ne
morejo priti na cesto ali na drugo javno prometno površino.

(5) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim,
tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.

7. Druge obveznosti udeležencev v cestnem prometu

37. člen
Pristojni organ lahko določi da se na cestah, kjer je to

potrebno zaradi gostote prometa in frekventnosti vozil me-
stnega javnega prevoza potnikov, uredijo posebni prometni
pasovi za vozila mestnega javnega prevoza potnikov.

38. člen
(1) Po prometnih pasovih za vozila mestnega javnega

prevoza potnikov smejo voziti le vozila mestnega javnega
prevoza potnikov.

(2) Prometne pasove za vozila mestnega javnega pre-
voza potnikov lahko uporabljajo tudi avtotaksi vozila, ki so
označena s posebno oznako po odloku, ki ureja avtotaksi
prevoze na območju MOL.

(3) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim
odstavkom tega člena.

39. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezne ce-

ste zaprejo za avtobuse, namenjene na Avtobusno postajo
Ljubljana in z nje, ali predpiše, da se za promet avtobusov na
Avtobusno postajo Ljubljana in z nje, uporabljajo le določe-
ne ceste oziroma vozne poti, če je to potrebno zaradi raz-
bremenitve posameznih cest in povečanja pretočnosti pro-
meta.

(2) Vozne smeri avtobusov iz prvega odstavka tega
člena so za avtobusne prevoznike obvezne.

(3) Avtobusna postaja Ljubljana je dolžna o voznih sme-
reh avtobusov na postajo in z nje obvestiti vse prevoznike, ki
opravljajo javni prevoz.

(4) Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s drugim odstavkom
tega člena.

(5) Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posamez-
nik, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
30.000 tolarjev.

III. PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA

40. člen
Prometno signalizacijo cest sestavljajo:
– prometni znaki,
– označbe na vozišču,
– svetlobni prometni znaki in svetlobne označbe,
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– drugi znaki za označevanje del, drugih ovir in okvar
vozišča,

– turistična in druga obvestilna signalizacija.

41. člen
Prometno opremo cest sestavljajo:
– oprema za označevanje robov vozišča,
– oprema za vodenje in kanaliziranje prometa v obmo-

čju del na cesti, drugih ovir ali okvar vozišča,
– varnostne in varovalne ograje,
– oprema za fizično preprečevanje dovoza na določe-

ne prometne površine (zapornice, količki, pogrezni stebriči,
cvetlična korita, itd.),

– prometna ogledala,
– protiparkirne ovire,
– ovire za umirjanje prometa,
– stojala za kolesa,
– označbe za potrebe zimske službe,
– tehnični ukrepi, sredstva in naprave za izboljšanje

prometne varnosti,
– posebne svetilke za osvetljevanje prehodov za pe-

šce,
– cestna razsvetljava in naprave, potrebne za njeno

delovanje,
– naprave za evidentiranje prometa,
– naprave za nadzor prometa,
– naprave za dajanje zvočnih signalov osebam s priza-

detim vidom,
– naprave za dajanje taktilnih signalov slušno prizade-

tim osebam,
– tipke za pešce na samopostrežnih peš prehodih,
– javne parkirne ure,
– naprave za dajanje zvočnih in taktilnih signalov za

osebe z okvaro vida in sluha,
– naprave in oprema, potrebna za delovanje svetlobno

signalnih naprav in signalizacije s spremenljivo vsebino,
– naprave in oprema za ugotavljanje vremenskih pogo-

jev na cesti.

42. člen
(1) Prometna signalizacija in prometna oprema na ob-

činskih cestah je last MOL.
(2) Nalog za postavitev, spremembo, dopolnitev ali od-

stranitev prometne signalizacije in prometne opreme izda
pristojni organ. Nalog ni potreben, če gre za označitev ovire
v prometu, ki jo je treba označiti po predpisih, ki urejajo
cestni promet.

(3) Prometno signalizacijo in prometno opremo na ob-
činskih cestah lahko postavljajo, spreminjajo, vzdržujejo in
odstranjujejo le fizične in pravne osebe, ki so za to poobla-
ščene s strani MOL.

(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti oziroma za-
kriti prometno signalizacijo ali spreminjati njen pomen ter
poškodovati ali odstraniti prometno opremo ali spremeniti
njeno funkcijo.

(5) Inšpektor za ceste ali inšpektor za promet lahko
odredi izvajalcu rednega vzdrževanja takojšnjo odstranitev
prometne signalizacije in prometne opreme, ki ni postavlje-
na po nalogu iz drugega odstavka tega člena ali v nasprotju z
njim, oziroma odredi ukrepe za vzpostavitev normalne fun-
kcije prometne signalizacije in prometne opreme v zvezi s
četrtim odstavkom tega člena.

(6) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četr-
tim odstavkom tega člena.

(7) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posamez-

nik, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
50.000 tolarjev.

43. člen
(1) Na območju vzdolž vozišča ceste, ki je določeno za

postavitev prometne signalizacije in prometne opreme ter v
polju preglednosti, je prepovedano postavljati table, napise
in objekte ali naprave za slikovno ali zvočno oglaševanje ter
predmete ali karkoli, kar bi lahko vplivalo na zmanjšanje
vidnosti prometne signalizacije in funkcije prometne opreme
ali odvračalo pozornost voznikov oziroma zmanjševalo pre-
glednost, razen z dovoljenjem pristojnega organa.

(2) V primeru kršitve določil prvega odstavka tega člena
lahko inšpektor za ceste ali inšpektor za promet odredi
izvajalcu rednega vzdrževanja takojšnjo odstranitev.

(3) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstav-
kom tega člena.

(4) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posamez-
nik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
50.000 tolarjev.

44. člen
(1) Na prometno signalizacijo, njene pritrdilne elemen-

te oziroma nosilce ter na prometno opremo ni dovoljeno
dodajati ničesar, kar ni v zvezi njo, razen z dovoljenjem
pristojnega organa.

(2) V primeru kršitve določil prvega odstavka tega člena
lahko inšpektor za ceste ali inšpektor za promet odredi
izvajalcu rednega vzdrževanja takojšnjo odstranitev.

(3) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstav-
kom tega člena.

(4) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posamez-
nik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
30.000 tolarjev.

IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA MESTNIH REDARJEV PRI
ZAGOTAVLJANJU REDA NAD USTAVLJENIMI IN

PARKIRANIMI VOZILI

45. člen
(1) Pri izvajanju svojih pooblastil za zagotavljanje reda

nad ustavljenimi in parkiranimi vozili, mestni redarji izvajajo
ukrepe po zakonu o varnosti cestnega prometa in tem odlo-
ku.

(2) Pooblastila in dolžnosti mestnih redarjev pri izvaja-
nju njihovih nalog so urejena v posebnem odloku.

46. člen
Mestni redarji lahko sodelujejo pri izvedbi prireditev, ki

potekajo na območju MOL. Stroške njihovega sodelovanja
krije organizator prireditve.

47. člen
V okviru svojih pooblastil mestni redarji opravljajo nad-

zor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili na:
– javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane

v uporabo za cestni promet,
– območjih za pešce,
– območjih umirjenega prometa,
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– javnih parkirnih površinah,
– poteh, namenjenih intervencijskim vozilom,
– javnih zelenih površinah, otroških igriščih in drevore-

dih,
– drugih javnih površinah.

1. Pogoji in način odvoza nepravilno parkiranih vozil

48. člen
(1) Mestni redar odredi odvoz nepravilno parkiranega

vozila s pajkom, če ugotovi, da parkirano vozilo ogroža
druge udeležence ali predstavlja oviro v cestnem prometu.

(2) Vozilo ogroža druge udeležence ali predstavlja oviro
v cestnem prometu v primeru, da je parkirano:

– na mestu, kjer zakriva postavljeno prometno signali-
zacijo ali napravo, ki daje svetlobne signale,

– na ozkem in nepreglednem delu ceste tako, da dru-
go vozilo ne bi moglo varno voziti mimo,

– v predoru, podvozu, nadvozu, galeriji ali na mostu,
– na prehodu za pešce ali v razdalji, manjši od 5 m

pred prehodom,
– v križišču ali v razdalji, manjši od 5 m od najbližjega

roba vozišča prečne ceste,
– na delu ceste tako, da je prost prehod med njim in

neprekinjeno vzdolžno črto na vozišču ali nasprotnim robom
vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m,

– na kolesarski stezi ali kolesarskem pasu,
– tako, da onemogoča dovoz do javne garaže, dvori-

šča, skladišča in podobno ali onemogoča dovoz do zase-
bnega objekta ali zemljišča,

– tako, da onemogoča vključitev v promet že parkira-
nemu vozilu ali preprečuje uporabo uvozov v objekte, na
intervencijske poti in podobno,

– tako, da onemogoča promet intervencijskih vozil,
– na posebej označenem delu ceste, kjer sta parkira-

nje in ustavitev izrecno prepovedana s predpisano označbo
na vozišču in prometnim znakom z dopolnilno tablo, na
kateri je simbol pajka,

– na območju razvrstilnih pasov pred križiščem,
– tako, da onemogoča odvijanje prometa tirnih vozil,
– na železniškem prehodu ali manj kot 15 m od njega,
– na cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo

v eno smer,
– na posebnem prometnem pasu za vozila mestnega

javnega prevoza potnikov,
– na označenem avtobusnem postajališču ali obračali-

šču,
– na mestu, kjer onemogoča dostop do hidranta,
– na parkirnem prostoru za invalide, a ni označeno s

predpisano parkirno karto,
– tako, da preprečuje normalno funkcioniranje ali one-

mogoča vzdrževanje prometne opreme in signalizacije,
– na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali

javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom zaradi
zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, prireditev
in podobno,

– na pločniku ali na območju za pešce tako, da med
njim in kakšno drugo oviro ali drugim parkiranim vozilom ni
omogočenega prostega prehoda v širini vsaj 1,6 m.

(3) Mestni redar odredi tudi odvoz nepravilno parkira-
nega vozila, na katerega so priklenjene lisice, če ga voznik
ni odstranil v roku, ki je določen s tem odlokom.

49. člen
(1) Odvoz parkiranega vozila iz 48. člena tega odloka

opravi izvajalec, ki ga za to dejavnost pooblasti župan (v
nadaljevanju: izvajalec odvoza).

(2) Odvoz se opravi na stroške lastnika oziroma najem-
nika vozila. Vozilo se odstrani na varovan prostor, posebej
določen za ta namen.

(3) Vozilo se preda vozniku ob predložitvi dokazila o
poravnavi stroškov odvoza in varovanja vozila.

(4) Višino stroškov za odvoz parkiranega vozila in stro-
ške varovanja vozila določi mestni svet.

50. člen
(1) Če pride voznik k vozilu po tem, ko je mestni redar

že napisal odredbo za odvoz in pozval izvajalca odvoza,
vendar vozilo še ni bilo odpeljano, mora voznik ob prihodu
plačati 50% višine stroškov za odvoz.

(2) Šteje se, da je vozilo odpeljano, ko pajek spelje z
mesta, kjer je naložil parkirano vozilo.

51. člen
(1) Mestni redar mora vsako vozilo, za katero je odredil

odvoz, fotografirati in napisati zapisnik o stanju vozila.
(2) V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb,

nastalih zaradi izvajanja tega odloka, je izvajalec odvoza
dolžan poravnati nastalo škodo.

52. člen
(1) Mestni redar mora o vsakem opravljenem odvozu

obvestiti policijo.
(2) Sporočiti je treba:
– registrsko označbo vozila, za katerega je bil odrejen

odvoz,
– datum in uro odvoza,
– izvajalca odvoza,
– mesto hrambe vozila oziroma mesto, kjer je možno

vozilo prevzeti.

2. Pogoji in način priklenitve nepravilno parkiranih
vozil

53. člen
(1) Na vozilo, ki je nepravilno parkirano, a ne izpolnjuje

pogojev za odvoz s pajkom, mestni redar odredi priklenitev
lisic.

(2) Lisice se priklene tudi na vozilo, ki je parkirano na
parkirnih površinah iz 17. in 20. člena tega odloka in nima
ustreznega dovoljenja za parkiranje ali posebne oznake pri-
stojnega organa.

(3) Lisice se lahko priklene tudi na vozilo, ki je parkira-
no na površinah iz 16. člena tega odloka, če zanj ni bila
plačana predpisana parkirnina.

54. člen
(1) Lisice se priklene, če je le mogoče, na sprednje

levo kolo.
(2) Priklenitev in odstranitev lisic opravlja izvajalec, ki

ga za to dejavnost pooblasti župan (v nadaljevanju: izvajalec
priklenitve in odstranitve lisic).

55. člen
(1) Na vetrobransko steklo vozila iz prejšnjega člena

tega odloka mestni redar namesti pisno obvestilo o prekr-
šku.

(2) Poleg pisnega obvestila o prekršku mora mestni
redar na steklo voznikovih vrat oziroma na vetrobransko
steklo pred voznikovim sedežem ali na drugo primerno in
dobro vidno mesto na vozilu, prilepiti tudi pisno opozorilo za
voznika, da so na vozilu priklenjene lisice. S tem opozorilom
je voznik obveščen o postopku odstranitve lisic ter o plačilu
stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
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(3) Vozila, na katerega so priklenjene lisice, voznik ne
sme odpeljati ali premikati, dokler lisice niso odstranjene.

56. člen
(1) Mestni redar mora vsako vozilo, na katero se prikle-

nejo lisice, fotografirati in napisati zapisnik o stanju vozila.
(2) V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb,

nastalih zaradi izvajanja tega odloka, je izvajalec priklenitve
in odstranitve lisic dolžan poravnati nastalo škodo.

57. člen
(1) Če pride voznik k vozilu med postopkom priklepa-

nja lisic na vozilo, plača 50% višine stroškov priklenitve in
odstranitve lisic.

(2) Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilu nameščene
lisice zaklenjene.

58. člen
Višino in način plačila stroškov za priklenitev in odstra-

nitev lisic z vozila ter višino stroškov uporabe lisic določi
mestni svet.

59. člen
(1) Stroške priklenitve in odstranitve lisic ter stroške

uporabe lisic se plača izvajalcu priklenitve in odstranitve
lisic.

(2) Če stroški za priklenitev in odstranitev lisic niso
poravnani v 48 urah, mestni redar odredi odvoz vozila na
varovan prostor.

60. člen
(1) Izvajalec priklenitve in odstranitve lisic mora z vozila

odstraniti lisice takoj oziroma najpozneje v dveh urah po
predložitvi dokazila o poravnavi stroškov priklenitve in od-
stranitve lisic.

(2) Voznik mora po odstranitvi lisic z vozila takoj odstra-
niti vozilo z mesta, kjer je bilo vozilo parkirano. Če tega ne
stori, se na vozilo lisice ponovno priklene.

61. člen
(1) Odstranjevanje lisic se opravlja ob delavnikih med

6. in 22. uro.
(2) Odstranjevanje lisic se opravlja tudi v nočnem času

med 22. in 6. uro in ob praznikih ter dela prostih dnevih,
vendar se v tem primeru stroški odstranitve lisic zaračunajo v
dvakratnem znesku stroškov iz 58. člena tega odloka.

62. člen
(1) Za odstranitev lisic s strani nepooblaščene osebe,

namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisic, se zara-
čuna odškodnina v višini nabavne vrednosti lisic na dan
odstranitve lisic s strani nepooblaščene osebe, namernega
poškodovanja ali odtujitve.

(2) Račun se izstavi lastniku ali najemniku vozila, na
katero so bile pritrjene lisice.

V. POSTOPEK IN NAČIN DELA MESTNIH NADZORNIKOV
V ZVEZI Z ZAPUŠČENIMI VOZILI

63. člen
(1) V okviru svojih pooblastil mestni nadzorniki opravlja-

jo nadzor nad zapuščenimi vozili, zapuščenimi priklopnimi
vozili in počitniškimi prikolicami na javnih površinah.

(2) Pooblastila in dolžnosti mestnih nadzornikov pri
izvajanju njihovih nalog so urejena v posebnem odloku.

64. člen
(1) Mestni nadzornik na zapuščeno vozilo nalepi pisno

obvestilo, da se mora vozilo v osmih dneh odstraniti.
(2) Če po preteku osmih dni mestni nadzornik ugotovi,

da je vozilo še vedno na istem mestu, odredi odstranitev
zapuščenega vozila na varovan prostor. Hkrati ugotavlja la-
stnika vozila.

65. člen
Mestni nadzornik izdela zapisnik o stanju vozila za kate-

rega je odredil odstranitev in vozilo fotografira. Zapisnik
mora vsebovati tele podatke:

– vrsta in tip vozila,
– stanje vozila,
– podatke o lastniku vozila (če je ta znan),
– lokacijo zapuščenega vozila,
– datum obvestila, da se mora vozilo odstraniti,
– datum odvoza vozila,
– opis načina odvoza in mesto, kamor je bilo vozilo

odstranjeno.

66. člen
(1) Odstranjevanje zapuščenih vozil opravlja izvajalec,

ki ga za to dejavnost pooblasti župan (v nadaljevanju: izvaja-
lec odstranjevanja).

(2) Odstranitev se opravi na stroške lastnika zapušče-
nega vozila.

67. člen
(1) Zapuščeno vozilo se hrani na varovanem prostoru

največ 60 dni od dneva, ko je bilo pripeljano. V tem času
mestni nadzornik pozove lastnika vozila, da poravna vse
stroške odvoza in hrambe vozila ter da ga odpelje.

(2) Vozilo se preda lastniku na podlagi listine, ki doka-
zuje lastništvo in potrdila o poravnavi stroškov.

68. člen
(1) Če se po preteku roka iz prvega odstavka prejšnje-

ga člena tega odloka lastnik vozila ne javi, se šteje, da je
vozilo brez lastnika. Lastninsko pravico na tem vozilu pridobi
MOL.

(2) MOL občasno organizira javno prodajo zapuščenih
vozil, ki so prešla v njeno last.

(3) Stroške hrambe zapuščenih vozil pokrije MOL izva-
jalcu odstranjevanja iz sredstev, zbranih s prodajo zapušče-
nih vozil in iz proračuna.

69. člen
Višino stroškov za odstranitev in hrambo zapuščenih

vozil določi mestni svet na predlog izvajalca odstranjevanja
in hrambe zapuščenih vozil.

70. člen
Za zapuščena vozila na funkcionalnih zemljiščih več-

stanovanjskih objektov in drugih zemljiščih (kmetijskih, goz-
dnih) fizičnih in pravnih oseb se, na zahtevo lastnika ali
upravnika zemljišča, lahko smiselno uporabljajo določbe te-
ga odloka, ki urejajo postopek odstranjevanja zapuščenih
vozil.

71. člen
Zapuščena priklopna vozila in počitniške prikolice se

odstranijo na enak način, kot to velja za zapuščena vozila.
Enaka določila veljajo tudi glede hrambe in odprodaje.
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VI. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU

72. člen
(1) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

MOL (v nadaljevanju: svet), skrbi za razvijanje in uveljavljanje
ukrepov za večjo varnost cestnega prometa, za dvig varno-
stne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter
za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci
v cestnem prometu.

(2) Svet opravlja zlasti tele naloge:
– proučuje in obravnava problematiko na področju var-

nosti cestnega prometa ter predlaga organom, ki urejajo
posamezna področja pomembna za varnost cestnega pro-
meta, ukrepe za izboljšanje prometne varnosti,

– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udele-
žencev v cestnem prometu,

– sodeluje pri delu organov in organizacij, ki se ukvar-
jajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji,
pomembnimi za varnost prometa,

– izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in dru-
ga gradiva in sodeluje s sredstvi obveščanja,

– organizira vzgojno-preventivne akcije,
– razvija in pospešuje dejavnosti šolske prometne slu-

žbe,
– sodeluje skupaj z Republiškim svetom za preventivo

in vzgojo v cestnem prometu na področju državnega in
mednarodnega sodelovanja,

– sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu iz drugih občin in republiškim svetom za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu,

– sodeluje v Svetu za varnost državljanov MOL,
– organizira pripravo načrtov varnih poti v šolo in vodi

evidenco izdelanih načrtov.

73. člen
(1) Sredstva za delovanje sveta zagotavlja MOL in se

določijo s proračunom.
(2) Svet lahko sredstva za uresničevanje svojih nalog

pridobiva tudi iz drugih virov.

74. člen
(1) Svet ustanovi mestni svet s sklepom, ki ureja sesta-

vo sveta, naloge in druga vprašanja.
(2) Svet sprejme poslovnik o svojem delu.

75. člen
Strokovno-tehnična in administrativna dela za potrebe

sveta opravlja mestna uprava.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

76. člen
Mestni svet sprejme izvršilne predpise iz 4., 5., 17.,

30., 49., 58. in 69. člena tega odloka najpozneje v šestih
mesecih po uveljavitvi odloka.

77. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati

odlok o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 2/92
in 24/96) in odlok o ravnanju z opuščenimi vozili (Uradni list
RS, št. 65/94).

(2) Izvršilni predpisi, izdani na podlagi odlokov iz prve-
ga odstavka tega člena veljajo do uveljavitve predpisov, do-
ločenih s tem odlokom.

(3) Posamezne upravne akte v zvezi z dovolitvijo pro-
meta tovornih vozil v ožjem mestnem središču, parkiranja na
rezerviranih parkirnih mestih, parkiranja na javnih parkirnih
mestih, prevozov območij za pešce in opravljanja dostave na
območjih za pešce je treba uskladiti z določili tega odloka
najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi odloka.

78. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 3421-12/99-7
Ljubljana, dne 27. novembra 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1984. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ureditvi plovbe

Na podlagi 3. člena zakona o varnosti pomorske in
notranje plovbe (Uradni list SRS, št. 17/88), 26. člena
statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95,
33/95, 71/97, 13/98, 24/00 in 6/01) je Mestni svet
mestne občine Ljubljana na 26. seji dne 23. 4. 2001
sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka

o ureditvi plovbe

1. člen
V odloku o ureditvi plovbe (Uradni list RS, št. 22/01)

se v poglavju VIII. Prehodne in končne določbe doda nov
30.a člen, ki se glasi:

»4. člen odloka se prične uporabljati 1. septembra
2002. V tem času je dovoljena uporaba tudi motorjev na
notranje izgorevanje, katerih moč ne presega 4 KM.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 3421-9/99-18
Ljubljana, dne 23. aprila 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AJDOVŠČINA

1985. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva

Na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Ura-
dno glasilo 7/999, je Občinski svet občine Ajdovščina, na
seji dne 25. 4. 2001 sprejel
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P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o dodeljevanju sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva

1. člen
Iz a) točke 2. člena pravilnika o dodeljevanju sredstev

za ohranjanje in razvoj kmetijstva (Uradni list RS, št. 73/00
in 91/00) se iz besedila: »Kot prvi prednostni kriterij se šteje
izpolnjevanje prve in tretje alinee splošnih pogojev iz prej-
šnjega odstavka.«, črta besedilo »in tretje«.

Prvo alineo c) točke 2. člena pravilnika se dopolni
tako, da se pravilno glasi: »nosilec kmetijske dejavnosti je
pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva ali ima
status kmeta«.

2. člen
V a) točki 3. člena se doda nova alinea:
» – za obnovo vinogradov in matičnjakov na površinah,

ki so po katastrskih podatkih njiva ter ležijo v območju melio-
racij in komasacij se sredstev ne dodeli.«

Besedilo »Višina sredstev znaša 374.500 SIT/ha«,
spremeni tako, da se pravilno glasi: »Višina sredstev je odvi-
sna od naklona zemljišča pred obnovo, in sicer:

naklon zemljišča 0–20% 21–40% 41–60% nad 61%

višina sredstev 200.000 SIT/ha + 25% + 50% + 100%
.«

3. člen
V b) točki 3. člena se besedilo »Višina sredstev znaša

321.000 SIT/ha«, spremeni tako, da se pravilno glasi: »Vi-
šina sredstev je odvisna od naklona zemljišča pred obnovo,
in sicer:

naklon zemljišča 0–20% 21–40% 41–60% nad 61%

višina sredstev 150.000 SIT/ha + 25% + 50% + 100%
.«

4. člen
V c) točki 3. člena se besedilo »Višina sredstev za

travnik znaša 125.000 SIT/ha, za pašnik pa 150.000
SIT/ha«, spremeni tako, da se pravilno glasi: »Višina sred-
stev za agromelioracijo travnika je 50.000 SIT/ha ter za
ureditev pašnika 50.000 SIT/ha.«

5. člen
V f) točki 3. člena pravilnika se številka 0,5 ha spreme-

ni v 0,3 ha.

6. člen
3. člen pravilnika se dopolni tako, da se na koncu

besedila dodajo točke k), l) in m), ki se glasijo:
»k) za spodbujanje premeščanja živinorejskih kmetij iz

mestnih jeder:
– pri premestitvi se stalež živali ne zmanjša,
– živinorejska dejavnost na stari lokaciji se prekini.
Višina sredstev znaša 10% vrednosti investicije, oziro-

ma največ 1,5 MIO SIT.
l) za spodbujanje adaptacij malih hlevov:
– z adaptacijo se stalež živali ne zmanjša,
– potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v ob-

dobju, ki ga natančneje določa javni razpis,
– sredstev za urejanje hlevov s sistemom izplakovanja

se ne dodeli.

Višina sredstev je 20.000 SIT na posamezno kravo ter
15.000 SIT na posameznega bika oziroma telico. Višina
sredstev je sorazmerna obsegu adaptacije hleva.

m) za spodbujanje urejanja starih, obstoječih gnojišč:
– mnenje krajevne skupnosti o predvideni sanaciji,
– potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v ob-

dobju, ki ga natančneje določa javni razpis,
– za gnojišča, ki so z gradbenim dovoljenjem že pred-

videna v sklopu izgradnje živinorejskega objekta, se sred-
stev ne dodeli,

– ureditev gnojišča je skladna s predpisi o graditvi tovr-
stnih objektov.

Višina sredstev znaša 2.000 SIT/m2.«

7. člen
Prvi odstavek 4. člena pravilnika se spremeni tako, da

se pravilno glasi: »Višino subvencij določi občinski svet za
vsako leto oziroma za vsak razpis posebej. Če tega ne
določi posebej, veljajo pogoji iz prejšnjega razpisa za na-
slednji razpis. Višina subvencij po tem pravilniku je določena
za leto 2001.«

Na koncu drugega odstavka 4. člena pravilnika se do-
da besedilo: »Sredstva za namene po k) točki 3. člena
pravilnika se izplača po zaključeni investiciji, preselitvi živali
ter prekinitvi živinorejske dejavnosti na stari lokaciji.«

8. člen
Iz besedila naslova IV. poglavja pravilnika se črta bese-

da »CELOSTNEGA«, tako da se po novem pravilno glasi:
»SOFINANCIRANJE NAMENOV S PODROČJA POSPEŠE-
VANJA RAZVOJA PODEŽELJA«

9. člen
Tretja alinea 7.a člena pravilnika se spremeni tako, da

se pravilno glasi: »pridobljeno pravnomočno dovoljenje za
gradnjo; obdobje, v katerem mora biti pridobljeno dovolje-
nje za gradnjo, natančno določa javni razpis. Obdobje ne
sme biti daljše od treh let.«

10. člen
11. člen pravilnika se na koncu dopolni z novo alineo:
»– imeti v lasti objekt, za katerega so prejeli sredstva

po II. poglavju tega pravilnika, še najmanj 10 let po pridobitvi
sredstev.«

11. člen
Drugi odstavek 12. člena pravilnika se na koncu dopol-

ni z besedilom:
»Prejemnik sredstev izgubi tudi pravico kandidiranja

na razpisu po tem pravilniku še 5 let po ugotovljeni nepra-
vilnosti.«

12. člen
Besedilo prvega odstavka 13. člena pravilnika se na

koncu dopolni z besedilom:
»Prosilci ne morejo pridobiti sredstev iz naslova adap-

tacij hlevov, pri katerih pridobivajo dodatna stojišča ter iz
naslova adaptacij malih hlevov. Sredstva za spodbujanje
preseljevanja živinorejskih objektov iz mestnih jeder se do-
deli ne glede na sredstva pridobljena po drugih namenih.«

13. člen
Te spremembe in dopolnila pravilnika se objavijo v

Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi.



Uradni list Republike Slovenije Št. 33 / 5. 5. 2001 / Stran 3721

Št. 321-48/2000-01
Ajdovščina, dne 25. aprila 2001.

Župan
Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.

GORNJA RADGONA

1986. Odlok o načinu financiranja političnih strank v
Občini Gornja Radgona

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94, 70/00) in 20. člena statuta Občine
Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00) je
Občinski svet občine Gornja Radgona na 18. redni seji dne
19. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o načinu financiranja političnih strank v Občini

Gornja Radgona

1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziro-

ma kandidatke na volitvah v občinski svet, pripadajo sred-
stva iz proračuna Občine Gornja Radgona sorazmerno števi-
lu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah.

2. člen
Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna, če je dobi-

la najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana
občinskega sveta.

Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih
strank, se določi v proračunu občine za posamezno prora-
čunsko leto.

3. člen
Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da

ta ne smejo presegati 30 tolarjev na glas volivca, ki je
veljavno glasoval za te stranke in ne 0,2% sredstev, ki jih ima
občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje ob-
čin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakon-
skih nalog.

Višina sredstev iz prejšnjega odstavka se lahko letno
poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg sredstev, s
katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih
nalog, vendar višina sredstev namenjenih za financiranje
političnih strank ne sme preseči v prejšnjem odstavku dolo-
čenega odstotka.

4. člen
Sredstva se strankam nakazujejo mesečno po dva-

najstinah.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
sprejemom proračuna za leto 2001.

Št. 405-01-1/2001
Gornja Radgona, dne 20. aprila 2001.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

1987. Sklep o določitvi ekonomske cene

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96) in 9. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni
list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona
na 18. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel naslednji

S K L E P

1
V VVZ Manko Golar Gornja Radgona se določijo eko-

nomske cene v naslednji višini:
– 53.562 SIT za dnevni program;
– 42.850 SIT za 6-urni program;
– 37.493 SIT za 5-urni program;
– 242.960 SIT za razvojni oddelek;
– 390.138 SIT za 600-urni program priprave na šolo.

2
Ekonomske cene programov veljajo od dneva sprejetja

na občinskem svetu in se uporabljajo od 1. 5. 2001 dalje.

3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 640-3/2001
Gornja Radgona, dne 20. aprila 2001.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

1988. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ura-
dni list RS, št. 44/97) in 20. člena statuta Občine Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00) je Občinski
svet občine Gornja Radgona na 18. redni seji dne 19. 4.
2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc.

št. 1194/4 pašnik 3 v izmeri 94 m2, pripisana pri vložni št.
VZ01 k.o. Ivanjševci.

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa postane lastnina

Občine Gornja Radgona.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 465-02-4/00
Gornja Radgona, dne 20. aprila 2001.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.
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1989. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ura-
dni list RS, št. 44/97) in 20. člena statuta Občine Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00) je Občinski
svet občine Gornja Radgona na 18. redni seji dne 19. 4.
2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc.

št. 1194/2 pašnik 3 v izmeri 327 m2, pripisana pri vložni št.
VZ01 k.o. Ivanjševci.

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa postane lastnina

Občine Gornja Radgona.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 465-02-5/99
Gornja Radgona, dne 20. aprila 2001.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

1990. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o določitvi načina in pogojev
upravljanja s poslovnimi prostori in o oddajanju
poslovnih prostorov v najem

Na podlagi 4. in 10. člena zakona o poslovnih stavbah
in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88 in
Uradni list RS, št. 32/00) ter prve alinee 2. točke 9. člena in
20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS,
št. 44/99, 104/00) je Občinski svet občine Gornja Radgo-
na na 18. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
določitvi načina in pogojev upravljanja s

poslovnimi prostori in o oddajanju poslovnih
prostorov v najem

1. člen
V drugem odstavku 6. člena pravilnika o določitvi nači-

na in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in o oddaja-
nju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 51/96,
Uradne objave št. 8/97 in 22/99, Uradni list RS, št. 4/00)
se dodajo nove alinee, ki se glasijo:

»– če se oddaja poslovni prostor organizacijam in usta-
novam s področja zdravstva, kulture, izobraževanja, otro-
škega varstva, socialnega varstva in raznim društvom, ki
izvajajo neprofitno dejavnost,

– če nadaljujejo z dejavnostjo najemnika delavci, ki so
bili pri njem zaposleni zadnji dve leti,

– če se oddaja poslovni prostor, za katerega oddajo je
že bil objavljen javni razpis, pa se nanj ni prijavil noben
ponudnik,

– če je bil poslovni prostor oddan najemniku za dolo-
čen čas, ki je potekel.«

2. člen
V 7. členu se beseda »in« nadomesti z besedo »ali«, na

koncu stavka se postavi vejica in se doda besedilo: »o
načinu objave v posameznem primeru odloča komisija.«

3. člen
V drugem odstavku 17. člena se črta drugi stavek.

4. člen
V 21. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Najemnina se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti

cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v primeru,
če je indeks večji od 105.«

5. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»Najemnikom poslovnih prostorov, ki bodo v Občini

Gornja Radgona začeli izvajati dejavnost se najemnina v
prvem letu zniža za 50%, v drugem letu za 25%, v tretjem
letu pa plača najemnik 100% najemnino, določeno s tem
pravilnikom.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 363-1/96
Gornja Radgona, dne 20. aprila 2001.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

1991. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju Občine Gornja Radgona

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95, 40/99), 4. in 11. člena pravilnika o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št.
78/99, 107/00) in 20. člena statuta Občine Gornja Radgo-
na (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gor-
nja Radgona na 18. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o merilih za določitev podaljšanega

obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost

na območju Občine Gornja Radgona

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje na podlagi katerih

pristojni organ lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občinska
uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa go-
stinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost.
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2. člen
Gostinec oziroma kmet določi podaljšani obratovalni

čas gostinskega obrata ali kmetije samostojno v skladu s
svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega
pravilnika.

II. PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS

3. člen
Kot merila za določitev obratovanja gostinskih obratov

in kmetij v podaljšanem obratovalnem času se upoštevajo
naslednje značilnosti območja Občine Gornja Radgona:

– možnosti, ki jih gostinski obrat nudi za spodbujanje
razvoja turizma v občini (kulturne, športne, turistične priredi-
tve in programi ter druge zabavne prireditve),

– potrebe gostov,
– območje, kjer gostinski obrat leži,
– varstvo pred hrupom,
– krajevni običaji ob praznikih in dela prostih dnevih,
– interesi gostincev in kmetov.

4. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo go-

stinski obrati in kmetije v naslednjem obratovalnem času:
1. restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije

najdlje do 1. ure naslednjega dne,
2. okrepčevalnice, bari, slaščičarne in vinotoči najdlje

do 24. ure,
3. gostinske terase in letni vrtovi smejo obratovati v

mesecih od 1. 4. do 30. 9. največ do 23. ure, druge
mesece pa največ do 22. ure,

4. gostinski obrati, ki so v stanovanjsko poslovnih ob-
jektih, v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma progra-
mom prireditev. Če hišni red oziroma program prireditev
nista sprejeta, veljajo za poslovanje v podaljšanem obrato-
valnem času določila iz 1. in 2. točke tega člana,

5. nočni bari in diskoteke najdlje do 4. ure naslednjega
dne,

6. gostinski obrati, ki imajo organizirane prireditve v
skladu s programom prijavljenih prireditev.

5. člen
Gostinskim obratom in kmetijam se obratovalni čas v

času trajanja Kmetijsko živilskega sejma v Gornji Radgoni
lahko podaljša za eno uro v skladu z določbami 4. člena
razen nočnim barom in diskotekam.

6. člen
Gostinskim obratom in kmetijam, ki se nahajajo izven

stanovanjskih naselij, se obratovalni čas lahko podaljša za
eno uro v skladu z določbami 4. člena.

7. člen
Ne glede na določbe prejšnjih členov se lahko obra-

tovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije podaljša do
4. ure naslednjega dne ob raznih prireditvah na prostem
(plesi, veselice, revije...), oziroma do 6. ure naslednjega
dne, če se prireditev izvaja v zaprtih prostorih (poroke...),
če gostinec oziroma kmet, ki prireditev organizira, na
Upravni enoti Gornja Radgona priglasi prireditev ter pridobi
vsa potrebna soglasja.

Gostinec mora v skladu s pravilnikom zaprositi občin-
sko upravo za podaljšanje obratovalnega časa najkasneje 5
dni pred prireditvijo, za vsako prireditev posebej.

8. člen
Občinska uprava v postopku ugotovi, da:
– je vloga za prijavo podaljšanega obratovalnega časa

popolna,
– so upoštevane vse določbe pravilnika,
– je obratovalni čas določen v skladu z merili tega

pravilnika.
Na podlagi popolne vloge potrdi prijavljeni razpored

podaljšanega obratovalnega časa. Če pa občinska uprava v
postopku ugotovi, da kateri izmed v prejšnjem odstavku
navedenih pogojev ni izpolnjen, z odločbo deloma ali v
celoti zavrne prijavljeni podaljšani obratovalni čas.

III. PREKLIC SOGLASJA O OBRATOVANJU
V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU

9. člen
Podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata se

gostincu oziroma kmetu med letom z odločbo prekliče ozi-
roma odvzame ali skrajša na redni obratovalni čas v nasled-
njih primerih:

– če pristojni organ nadzora v postopku ugotovi, da
gostinski obrat oziroma kmetija obratuje preko dovoljenega
podaljšanega obratovalnega časa,

– če so zaznamovane ponavljajoče in utemeljene pisne
pritožbe prizadetih občanov ali bližnjih stanovalcev zaradi
kršitve javnega reda in miru na območju, kjer se gostinski
obrat oziroma kmetija nahaja,

– če je bilo v času podaljšanega obratovalnega časa
gostinskega obrata oziroma kmetije večkrat posredovano s
strani policije, oziroma pristojnih inšpekcijskih organov,

– v primeru drugih uradno ugotovljenih vzrokov in krši-
tev reda in miru.

V teh primerih je odvzeta možnost pridobitve soglasja k
podaljšanju obratovalnega časa za 6 mesecev vnaprej, ki se
šteje od dneva odločbe o odvzemu pravice do podaljšanega
obratovalnega časa.

IV. KONČNI DOLOČBI

10. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pri-

stojni inšpekcijski organ in policija.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 332-01-1/2001
Gornja Radgona, dne 20. aprila 2001.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

IDRIJA

1992. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto
2000

Na podlagi 96. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99 in 124/00) in 108. člena statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 1/01) je Občinski svet občine Idrija
na 20. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel
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O D L O K
o zaključnem računu Občine Idrija

za leto 2000

1. člen
Potrdi se zaključni račun Občine Idrija za leto 2000,

katerega sestavni del je zaključni račun rezervnega sklada.

2. člen
1. Zaključni račun Občine Idrija za leto 2000 izkazuje:

SIT
Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki 1.140,691.778
Odhodki 1.043,718.019
Proračunski presežek (primanjkljaj) 96,973.760

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil 1,843.459
Dana posojila in povečanje kap. deležev 1,000.000
Prejeta minus dana posojila 843.459
Skupni presežek (primanjkljaj) 97,817.219

Račun financiranja
Zadolževanje –
Odplačila dolga 3,418.349
Neto zadolževanje –3,418.349
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih 94,398.870
Stanje prihodkov iz leta 1999 3,631.259

2. Zaključni račun rezervnega sklada izkazuje:
Prihodki 5,840.273
Odhodki 4,089.525
Presežek (primanjkljaj) 1,750.748
Stanje prihodkov iz leta 1999 4,857.766

3. člen
Presežek sredstev po zaključnem računu proračuna se

prenese v leto 2001 in se izkazuje v računu financiranja.

4. člen
Presežek sredstev po zaključnem računu rezervnega

sklada se prenese v leto 2001.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 40303-1/01
Idrija, dne 19. aprila 2001.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

1993. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2001

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94 in 56/98), 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 1/01) je Občinski svet občine Idrija na 20. redni seji
dne 19. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Idrija za leto 2001

1. člen
S proračunom Občine Idrija za leto 2001 (v nadaljnjem

besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za fi-
nanciranje nalog Občine Idrija (v nadaljnjem besedilu: obči-
na) v letu 2001.

2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihod-

ki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in
obveznostmi.

3. člen
Občinski proračun sestavljajo skupna bilanca prihod-

kov in odhodkov, račun financiranja in račun finančnih terja-
tev in naložb.

Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
je prikazan v posebni bilanci, ki je sestavni del občinskega
proračuna.

V računu financiranja se izkazujejo obveznosti občine
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa
prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih
vlog in vsa sredstva danih posojil ter nakup kapitalskih na-
ložb.

Občinski proračun za leto 2001 se določa v naslednjih
zneskih:

SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 1.351,468.394
II. Skupaj odhodki 1.449,498.523
III. Proračunski primanjkljaj –98,030.129
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil 1,500.000
V. Dana posojila –
VI. Prejeta minus dana posojila 1,500.000
VII. Skupni presežek (primanjkljaj) –96,530.129
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačilo dolga 1,500.000
X. Neto zadolževanje –1,500.000
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računih –98,030.129
XII. Stanje prihodkov iz leta 2000 98,030.129

4. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega pro-

računa ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek proraču-
na, če ni s tem odlokom drugače določeno.

Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka se ne štejejo
prihodki izvajalskih organizacij, katerim se prihodki iz dejav-
nosti upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.

5. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati

dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v bilanci
prihodkov in odhodkov.

Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna
poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem
porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa do-
končno) ustaviti financiranje posamezne proračunske po-
stavke.



Uradni list Republike Slovenije Št. 33 / 5. 5. 2001 / Stran 3725

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva za posamezne namene.

6. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so

potrebna dodatna sredstva na posamezni postavki, ki jih ob
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, lahko
občinski svet na predlog župana odloči, da se dodatna
sredstva namenijo iz druge postavke proračuna.

Kolikor zaradi prenosa sredstev med postavkami ni
ogroženo izvajanje nalog posameznega področja, v katerem
so bila sredstva prerazporejena, odloča o taki začasni pre-
razporeditvi župan.

7. člen
Od vseh doseženih prihodkov bilance prihodkov in

odhodkov občinskega proračuna se v proračunsko rezervo
občine izloča 0,5% prihodkov.

Proračunska rezerva se uporablja za namene oprede-
ljene v prvem odstavku 107. člena statuta Občine Idrija.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
1. točke prvega odstavka 107. člena statuta Občine Idrija
do višine 1,000.000 SIT za posamezen namen odloča žu-
pan.

8. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo prora-

čunsko rezervo.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se uporabljajo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu

niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v
javno porabo na ravni občine in

– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v prora-
čunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem ob-
segu.

Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nana-
šajo, če takšne postavke ni, pa se zanjo odpre nova postav-
ka.

O porabi sredstev tekoče proračunske rezerve občin-
skega proračuna za posamezen namen odloča župan.

9. člen
Namenska sredstva iz sredstev državnega proračuna,

vključno s sredstvi sofinancerjev, se smejo porabiti izključno
za prejete namene.

V primeru nerealizacije namenskih sredstev iz prvega
odstavka tega člena se posamezne predvidene postavke
proračuna ne realizirajo oziroma se realizirajo v obsegu pre-
jetih sredstev.

10. člen
Kadar je občina naročnik blaga, storitev ali gradbenih

del lahko župan sklene pogodbo za izvedbo naročila le, če
je predhodno izveden postopek za izvedbo javnega naročila
v skladu z zakonom o javnih naročilih.

Župan lahko izvede javno naročilo le, če je predmet
javnega naročila zajet v proračunu občine.

O sklepanju pravnih poslov glede pridobivanja v last
oziroma odtujevanje nepremičnin odloča župan do višine
500.000 SIT, nad tem zneskom pa občinski svet.

11. člen
Sredstva za plače se uporabnikom dodeljujejo enako-

merno v obliki mesečnih dotacij, sredstva za materialne

stroške in druge odhodke pa praviloma mesečno, vendar ob
hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in
zapadlosti posameznih obveznosti.

Sredstva za amortizacijo se praviloma nakazujejo trime-
sečno.

Ob slabi likvidnostni situaciji proračuna župan lahko
začasno zmanjša ali ustavi izvajanje posameznih postavk
proračuna, ki direktno ne ogrožajo izvajanja nalog na posa-
meznem področju.

12. člen
Sredstva za sofinanciranje programov posrednih prora-

čunskih porabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki
urejajo posamezna področja.

Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi
obračuna oziroma računa za izvršeno nalogo.

13. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem
se daje poroštvo.

O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča ob-
činski svet.

Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolže-
vanja Občine Idrija.

14. člen
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica

oziroma soustanoviteljica je Občina Idrija, se smejo zadolže-
vati le s soglasjem Občine Idrija.

15. člen
Vsi uporabniki proračuna ter druge pravne osebe jav-

nega prava, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je
Občina Idrija, so dolžni oddajati javna naročila v skladu z
zakonom o javnih naročilih.

Sredstva za blago, gradbena dela in storitve, ki so
predmet javnega naročila, se uporabnikom zagotavljajo le
na podlagi dokumentacije, iz katere je razvidno, da je bil
izveden postopek v skladu z zakonom o javnih naročilih.

16. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih

presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan ali od
njega pooblaščena oseba v občinski upravi.

17. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti za-

jeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del
proračuna občine in jih morajo le-te predložiti v potrditev v
tridesetih dneh po sprejemu proračuna.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega

načrta sklepa pravne posle. Pravni posel, ki presega vre-
dnost 3 milijone SIT je veljaven le ob predhodnem pisnem
soglasju župana.

18. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni finan-

čno-računovodski službi Občine Idrija predložiti poročila o
namenski porabi proračunskih sredstev za preteklo leto do
31. 3. 2002.
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19. člen
Vsa določila in načini poslovanja, ki niso opredeljena s

tem odlokom, se morajo izvajati v skladu z zakonodajo s
področja javnih financ.

20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 40302-1/00
Idrija, dne 19. aprila 2001.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

1994. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Idrija

Na podlagi 64. zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00), 23., 135. in 136. člena statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 1/01) ter 80. in 83. člena poslovni-
ka Občinskega sveta občine Idrija (Uradni list RS, št. 17/01)
je Občinski svet občine Idrija na 20. redni seji dne 19. 4.
2001 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Idrija

1. člen
V statutu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01) se v

drugem odstavku 24. člena za besedama “občinski upravi”
doda besede “in krajevnih skupnostih”.

2. člen
V tretjem odstavku 46. člena se za besedama “občin-

ske uprave” doda besede “in krajevnih skupnosti”.

3. člen
Drugi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se

glasi:
“Krajevna skupnost je lahko delodajalec.”

4. člen
V prvem stavku drugega odstavka 53. člena se za

besedama “občinski upravi” doda besede “ter krajevnih sku-
pnostih”.

5. člen
Za 59. členom se doda nov 59.a člen, ki se glasi:
“Akt o sistemizaciji delovnih mest v strokovnih službah

krajevnih skupnosti sprejme svet krajevne skupnosti po pred-
hodnem soglasju občinskega sveta.

Predhodno soglasje k potrebi za zaposlitev novih de-
lavcev v strokovnih službah krajevnih skupnosti poda župan.

O sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v strokovnih
službah krajevnih skupnosti odloča svet krajevne skupno-
sti.”

6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 01502-1/99
Idrija, dne 19. aprila 2001.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

1995. Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Idrija

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), 23. in 61. člena statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 1/01) in v skladu z uredbo o
skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in si-
stemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni
list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Idrija na
20. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Idrija

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Idrija

ustanovi upravni organ: Občinska uprava občine Idrija, s
sedežem: Idrija, Mestni trg 1 (v nadaljnjem besedilu: občin-
ska uprava).

S tem odlokom se določa delovno področje notranjih
organizacijskih enot občinske uprave ter urejajo druga vpra-
šanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih podro-
čjih, določenih s tem odlokom.

Za posamezna področja lahko občina, skupaj z drugi-
mi občinami, organizira skupno izvajanje določenih nalog.
Organizacijo in način izvajanja skupnih nalog določijo občin-
ski sveti občin na predlog županov z odloki.

3. člen
Občinska uprava mora ravnati po usmeritvah občinske-

ga sveta in župana ter na posameznih področjih izvajati
politiko, ki sta jo določila občinski svet in župan.

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z
občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami
z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter
preko skupnih delovnih teles.

4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi

sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obve-
ščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferen-
cah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s pred-
stavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustre-
zen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, po-
jasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
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predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in direk-
tor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi
predstojniki organov občinske uprave ali drug delavec ob-
činske uprave.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

5. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se

zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog

občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pra-

vic, interesov in obveznosti,
– strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in instituci-

jami.

6. člen
V okviru občinske uprave so ustanovljene naslednje

samostojne notranje organizacijske enote:
– služba za splošne zadeve,
– služba za pravne zadeve,
– služba za gospodarske javne službe,
– služba za gospodarske dejavnosti,
– služba za družbene dejavnosti,
– služba za urejanje prostora in varstvo okolja,
– služba za informatiko,
– finančno-računovodska služba.
Znotraj službe za gospodarske javne službe se lahko

organizira režijski obrat kot nesamostojna notranja organiza-
cijska enota.

7. člen
V službi za splošne zadeve občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– strokovna, organizacijska, administrativna in tehnič-

na opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih
delovnih teles, nadzorni odbor ter druge občinske organe;

– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe

občinskih organov;
– gospodarjenje z osnovnimi sredstvi in tehnično opre-

mo;
– protokolarne zadeve;
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri nji-

hovem delovanju;
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

8. člen
V službi za pravne zadeve občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– premoženjskopravne zadeve;
– pravno svetovanje ter strokovna pomoč organom ob-

čine in krajevnim skupnostim;
– naloge v zvezi z izvensodno poravnavo sporov;
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in sta-

lišč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občin-
ski organi;

– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in prav-
no spremljanje pogodb;

– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim

občinskim organom.

9. člen
V službi za gospodarske javne službe občinska uprava

opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organi-

zacijo gospodarskih javnih služb;
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,

skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvaja-
njem;

– sodeluje pri pripravi projektov in investicijskih progra-
mov;

– urejanje prometa;
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti

občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih
razmerij;

– nadzorstvo občinske inšpekcije in občinskega redar-
stva nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti;

– naloge civilne zaščite in reševanja;
– druge naloge na tem področju.

10. člen
Občinska uprava lahko v režijskem obratu kot nesamo-

stojni notranji organizacijski enoti znotraj službe za gospo-
darske javne službe opravlja dejavnost gospodarskih javnih
služb, kadar za opravljanje določene dejavnosti gospodar-
ske javne službe ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja,
javnega gospodarskega zavoda ali za podelitev koncesije,
skladno s predhodno sprejetim odlokom občinskega sveta
o načinu opravljanja javne gospodarske službe.

11. člen
V službi za gospodarske dejavnosti občinska uprava

opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske

usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s po-
dročja gospodarskih dejavnosti: celostnega razvoja podeže-
lja, malega gospodarstva, turizma, stanovanjskega gospo-
darstva, kmetijstva;

– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podje-
tja ali zavoda na področju gospodarskih dejavnosti,

– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge s tega področja.

12. člen
V službi za družbene dejavnosti občinska uprava oprav-

lja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na

področjih družbenih dejavnosti: vzgoje in izobraževanja; otro-
škega varstva, kulture, socialnega varstva, zdravstva, športa
in rekreacije, raziskovalne dejavnosti, organizirane dejavno-
sti mladih, dejavnosti društev;

– skrbi za realizacijo programov v skladu s proraču-
nom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem pro-
gramov;

– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih

dejavnosti.

13. člen
V službi za urejanje prostora in varstvo okolja občinska

uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča in vodi postopke

sprejemanja prostorskih aktov občine,
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– pripravlja gradiva za program priprave prostorskih iz-
vedbenih aktov,

– skrbi za izpolnitev pogojev, ki jih določijo ustrezni
organi, organizacije in skupnosti za pripravo prostorsko-
izvedbenih aktov,

– organizira pripravo prostorsko-izvedbenih aktov in so-
deluje z ustreznimi strokovnimi organizacijami pri pripravi
strokovnih podlag zanje,

– skrbi za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov pro-
storsko-izvedbenih aktov ter daje pojasnila o rešitvah osnut-
ka prostorsko-izvedbenega akta na javnih obravnavah,

– skrbi za usklajenost lokacijske dokumentacije s pro-
storskimi izvedbenimi akti,

– nudi strokovno pomoč organizacijam in skupnostim
pri zadevah urejanja prostora,

– daje občanom in drugim zainteresiranim informacije
o možnih lokacijah za graditev in druge posege v prostor ter
druge informacije v zvezi z urejanjem prostora,

– zbira, evidentira ter analizira podatke o predvideni
rabi prostora in o posegih v prostor ter vodi evidenco in
dokumentacijo predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja
prostor,

– pripravlja programe varstva okolja, operativne pro-
grame in študije ranljivosti okolja za območje občine,

– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic
in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,

– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih
določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,

– opravlja druge naloge na tem področju.

14. člen
V službi za informatiko občinska uprava opravlja na-

slednje naloge:
– zbiranje in obdelava podatkov,
– izdelava podatkovnih baz,
– izdelava analiz in sodelovanje pri pripravi programov

razvoja posameznih področij,
– vzpostavitev in upravljanje z geoinformacijskim siste-

mom,
– pomoč službam občinske uprave na področju infor-

matike,
– opravlja druge naloge na tem področju.

15. člen
V finančno-računovodski službi občinska uprava oprav-

lja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v

skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun prora-

čuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom in

krajevnim skupnostim pri sprejemanju in izvrševanju občin-
skih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;

– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate;

– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje;

– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

16. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delav-

cev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

17. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in

zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.

18. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske

uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– neposredno vodi občinsko upravo, koordinira delo

notranjih organizacijskih enot občinske uprave ter skrbi za
delovno disciplino,

– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
kolikor niso za njihovo izdajo s posebnim pooblastilom po-
oblaščeni vodje notranje organizacijskih enot,

– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in
sodeluje v projektnih skupinah v občini,

– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki
so skupne notranjim organizacijskim enotam občinske upra-
ve oziroma,

– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delova-
njem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno
enoto in drugimi organi v občini,

– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave,

– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Do organizacije in začetka delovanja službe za pravne

zadeve kot samostojne notranje organizacijske enote zago-
tavlja direktor občinske uprave tudi izvajanje nalog s pravne-
ga področja za potrebe župana, občinskega sveta, drugih
občinskih organov in pravno pomoč krajevnim skupnostim.

Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in dru-
ge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti
in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske
uprave, če ga župan za to pooblasti.

Za svoje delo je direktor občinske uprave odgovoren
županu.

Direktor občinske uprave lahko pooblasti za posamez-
ne naloge v zvezi z vodenjem notranje organizacijskih enot
občinske uprave vodje teh enot, ki jih imenuje in razrešuje
župan.

Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno izo-
brazbo pravne, ekonomske smeri ali organizacijske smeri
oziroma visoko strokovno izobrazbo upravne smeri.

19. člen
Notranje organizacijske enote vodijo vodje, ki jih ime-

nuje in razrešuje župan, in so za svoje delo odgovorni direk-
torju občinske uprave in županu.

20. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z

zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in po-
oblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo
zakoni in drugi predpisi ter po navodilih vodij notranje orga-
nizacijskih enot. Za svoje delo so odgovorni direktorju ob-
činske uprave oziroma vodji samostojne notranje organiza-
cijske enote, disciplinsko in odškodninsko pa županu.

21. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana obli-

kuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delov-
nega področja občinske uprave. Župan določi sestavo ko-



Uradni list Republike Slovenije Št. 33 / 5. 5. 2001 / Stran 3729

legija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje
župan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave.
Kolegij se sklicuje po potrebi, praviloma enkrat na teden.

22. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje

več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in
stopenj znanja iz različnih oziroma notranjih organizacijskih
enot občinske uprave, lahko župan ustanovi delovne skupi-
ne ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan
določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter
rok za izvedbo naloge.

23. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali pose-

bno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z
aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava,
naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za
njeno delo.

IV. SREDSTVA ZA DELO OBČINSKE UPRAVE

24. člen
Sredstva za delo občinske uprave določi občinski svet

na predlog župana v višini pokrivanja stroškov za opravljanje
nalog za katere je pooblaščena.

Sredstva se zagotovijo v proračunu občine. Občinska
uprava del svojih nalog, ki jih opravi po posebnem naročilu,
zaračunava. Ti prihodki občinske uprave so sestavni del
proračuna.

Naloge, ki jih država prenese na občinsko upravo,
financira država iz državnega proračuna.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
Župan Občine Idrija v roku enega meseca po sprejetju

tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v
Občinski upravi občine Idrija, ki je podlaga za razporeditev
delavcev na ustrezna delovna mesta.

26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine
Idrija (Uradni list RS, št. 58/95).

27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 01503-3/01
Idrija, dne 19. aprila 2001.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

1996. Odlok o lokacijskem načrtu Likarica
(rekonstrukcija ceste G2/102 odsek 1034, km
3.070 do km 3.400)

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00) ter 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni
list RS, št. 1/01) je Občinski svet občine Idrija na 20. redni
seji dne 19. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu Likarica (rekonstrukcija

ceste G2/102 odsek 1034, km 3.070
do km 3.400)

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt Likarica

(rekonstrukcija ceste G2/102 odsek 1034, km 3.070 do
km 3.400), ki ga je izdelal Projekt, d.d., Nova Gorica,
Kidričeva 9/a, 5000 Nova Gorica, pod številko 4594, v
marcu 2001. Podlaga za lokacijski načrt je dolgoročni dru-
žbeni plan Občine Idrija za obdobje 1986–2000 (Uradni list
SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/96, 35/97, 68/98 in
37/99) – Urbanistična zasnova mesta Idrija.

2. člen
Ureditveni načrt obnove ima naslednje sestavne dele:
1. Odlok
2. Soglasja in mnenja
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Re-

publike Slovenije, Območna enota Nova Gorica, izpostava
Idrija

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slo-
venije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpo-
stava Nova Gorica

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo
narave – izpostava Nova Gorica

– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike
Slovenije za ceste

– Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, Poslovna enota Tolmin

– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Go-

rica
– PUH Ljubljana
– Komunala Idrija, d.o.o.
– KS Idrija
– Občina Idrija
– RŽS Idrija v zapiranju, d.o.o.
3. Obrazložitev
4. Grafične priloge
– Topografski načrt M = 1: 5000
– Izsek iz kartografske dokumentacije prostorskih se-

stavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Idrija
M = 1: 5000

– Kopija katastrskega načrta M = 1: 1000
– Seznam lastnikov
– Katastrski elaborat
– Geodetski načrt obstoječega stanja M = 1: 500
– Ureditvena situacija M = 1: 500
– Zbirna situacija komunalnih naprav M = 1: 500
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– Prometna ureditev M = 1: 500
– Vzdolžni profil – glavna cesta M = 1: 1000/100
– Vzdolžni profil – odcep Dole M = 1: 1000/100
– Karakteristični prečni profil – glavna cesta M = 1: 50
– Karakteristični prečni profil – odcep Dole M = 1: 50

II. OPREDELITEV OBMOČJA IN MEJE LOKACIJSKEGA
NAČRTA LIKARICA

3. člen
Lokacijski načrt Likarica (rekonstrukcija ceste G2/102

odsek 1034, km 3.070 do km 3.400) obsega parcele:
2265/2, 2266, 2264, 2269/1, 2488, 2486/10, 2454,
2459, 2265/1, 2633, 2258, 2657, 2656, 2658, 2665,
2482/1, 248272, 2483, 2486/5, 2486/8, 2489, 2453,
2441/1 k.o. Idrija – mesto.

Podatki o lastništvu, kulturi, velikosti parcel in njihovih
tangiranih delov so razvidni iz tabele, ki je sestavni del LN.

III. POTEK TRASE IN POGOJI ZA IZRABO PROSTORA

4. člen
Območje lokacijskega načrta zajema:
– glavna cesta G2/102 odsek 1034, km 3.070 do km

3.400,
– križišče 1 na glavni cesti v km 3.190,
– priključek na območje Avtocentra v km 3.270,
– priključek na pokopališče v km 3.305,
– deviacija – lokalna cesta za Dole (Triglavska ulica),
– pešhodniki,
– parkirišča,
– avtobusna postajališča,
– kolesarska pot.

5. člen
Glavna cesta G2/102 odsek 1034, km 3.070 do km

3.400
Računska hitrost za obravnavan odsek je 50 km/h. Na

obravnavanem odseku je potrebno preveriti in upravičiti ukre-
pe za umirjanje prometa v fazi izdelave izvedbenih projektov.
Kolikor se bo izkazala potreba po ukrepih za umirjanje pro-
meta, bodo le-ti upoštevani.

Predvideni so naslednji normalni prečni profili: vozni
pas 2 × 3 m, robni pas 2 × 0,30 m, (pas za leve zavijalce
1 × 3 m), bankina 2 × 1 m in (pešhodnik 2 × 1,60 m). Priključni
kraki dovozov so: vozni pas 2 × 3 in bankina 2 × 1 m.

Na območju krivine na glavni cesti (R110 m) je predvi-
dena razširitev za srečevanje tovornjakov s priklopnikom
(2 × 0,40 m). Na območju zaključka odseka v km 3.400 se
širina glavne ceste prilagodi obstoječemu profilu vozišča, ki
znaša 5,90 m. Krak lokalne ceste za Dole se v križišču
ustrezno razširi za srečevanje tovornih vozil.

Križišče 1 na glavni cesti v km 3.190
Severni in južni krak križišča 1 predstavlja glavna cesta

G2/102, vzhodni krak lokalna cesta za Dole, zahodni krak
pa priključek za parkirišče ob stadionu, ki se nadaljuje v
enosmerni izvoz iz območja Avtocentra. Predvideno je štiri-
krako križišče s pasovi za leve zavijalce v vseh smereh.
Predvidena računska hitrost je 50 km/h. Predvidena je raz-
širitev na glavni cesti v dolžini 60 m, namestitveni pas za leve
zavijalce je min. 20 m: namestitveni pas za leve zavijalce na
severnem kraku je 30 m, namestitveni pasovi za leve zavijal-
ce na stranskih priključkih pa so 10 m.

Priključek na območje Avtocentra v km 3.270

V km 3.270 na desni strani se ohrani priključek za
območje Avtocentra, ki je namenjen uvozu in izvozu na
parkirišče ob avtosalonu in se nadaljuje v enosmerni uvoz za
območje Avtocentra.

Priključek na pokopališče v km 3.305
Obstoječ dovoz do pokopališča na levi strani v km

3.305 se ohrani, s posegom v brežino se zagotovi ustrezna
preglednost priključka. Ohrani se tudi obstoječ priključek
do stanovanjske hiše na desni strani, ki ima zadovoljivo
preglednost.

Deviacija – lokalna cesta za Dole (Triglavska ulica)
Z ureditvijo križišča se prestavi odsek lokalne ceste za

Dole LC 130 010. Deviacija se začne na glavni cesti v km
3.190 in se izvede v dolžini ca. 100 m z navezavo na
sedanjo traso Triglavske ulice.

Širina ceste je predvidoma 5,50 m, na samem obmo-
čju zavijalnih radiev pa se širina poveča tako, da se omogoči
zavijanje tovornih vozil. Na območju deviacije se korigira tudi
odcep Partizanske ulice in nasproti ležeč priključek dvori-
šča.

Objekti in zidovi
Na odseku od km 3.070 do km 3.125 bo potrebno

zaradi urejanja pešhodnika ob levi strani ceste zgraditi opor-
no konstrukcijo dolžine ca. 52 m in svetle višine 2,5 m.
Konstrukcija se izvede v kombinaciji betona, kamna in ob-
stoječe raščene skale.

Na odseku od km 3.310 do km 3.335 sega razširitev
cestnega telesa na levi strani v območje obstoječega opor-
nega zidu. Preko nove brežine v stabilnem naklonu se izve-
de nov peš dostop do centralnega vhoda na pokopališče s
stopniščem širine 2 m in z vmesnim podestom.

Pešhodniki
Od km 3.070 do km 3.310 je predvidena obojestran-

ska ureditev pešhodnikov širine 1,60 m, ki bodo od vozišča
ločeni z dvignjenimi robniki.

Za udeležence v prometu z motnjami v telesni prizade-
tosti je potrebno na prehodih ustrezno poglobiti robnike,
dostop do pokopališča je predviden preko dovozne poti in
stranskega vhoda na pokopališče.

Parkirišča
Parkirišče na desni strani ob stadionu se uredi z novim

nizom parkirnih mest zaradi spremenjenega uvoza na obmo-
čje Avtoservisa in odstranitve dveh montažnih objektov.

Parkirišče na desni strani pred avtosalonom se ohrani s
preureditvijo dovoza. Parkirišče je od pešhodnika ločeno z
zelenico.

Parkirišče pred trgovskim objektom Mercator na levi
strani ceste se preuredi. Predviden je nov uvoz iz območja
novega križišča in s tem se ustrezno prilagodijo in razporedi-
jo parkirni nizi.

Avtobusna postajališča
Postajališče za smer Ljubljana se ohrani na obstoječi

lokaciji, lokacija postajališča za smer Idrija se deloma pre-
stavi proti jugu tako, da se zagotovi ustrezna preglednost
križišča. Uvozni del je predviden v dolžini 17 m, prostor za
ustavljanje v dolžini 13 m in izvozni del v dolžini 15 m. Širina
postajališča znaša 3 m, vzdolž postajališča so širine peš-
hodnikov povečane na 2 m.

Kolesarska pot
Na obravnavanem odseku rekonstruirane ceste ni pred-

videnih kolesarskih poti. Kolesarska povezava se bo dolgo-
ročno obravnavala ločeno od glavne ceste v za to predvide-
nem rezervatu v območju od km 3.275 do km 3,400.

6. člen
Glede na prometno ureditev cest je potrebno upošte-

vati naslednje varovalne pogoje:
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– varovanje zaščitnega pasu ob glavni cesti in prepre-
čevanje kasnejših priključevanj nanjo,

– varnostna ograja višine 1,10 m na območju obeh
prehodov čez potok,

– oporna konstrukcija od km 3.070 do km 3.125 v
dolžini 52 m in svetle višine 2,5 m.

7. člen
Seznam objektov, ki jih je potrebno ob predvidenem

posegu porušiti:
– montažni objekt na parceli št. 2489 k.o. Idrija-me-

sto,
– montažni objekt na parceli št. 2490 k.o. Idrija-me-

sto,
– delna porušitev ograje ob objektu Triglavska ulica 3

na parceli št. 2403/1 k.o. Idrija-mesto,
– delna rušitev obstoječega opornega zidu ob pokopa-

lišču na parceli št. 2456 k.o. Idrija-mesto.

8. člen
Seznam objektov, ki jih je potrebno ob predvidenem

posegu nadomestiti:
– montažni objekt na parceli št. 2489 k.o. Idrija-mesto

se nadomesti z novim na parceli št. 2264 k.o. Idrija-mesto z
enako površino gradbene parcele.

IV. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA

9. člen
Pri gradnji nove cestne infrastrukture je potrebno

upoštevati vso obstoječo in predvideno komunalno infras-
trukturo. Vsa križanja in poteki tras so prikazani v priloženi
situaciji.

Vsa križanja se morajo izvesti v skladu s pogoji uprav-
ljalcev. Pred gradnjo je potrebno komunalne vode zakoličiti,
da ne pride do poškodb.

Vse opuščene infrastrukturne objekte je potrebno us-
trezno utrditi.

10. člen
Vzdolž obravnavane trase poteka več obstoječih in

predvidenih komunalnih naprav, ki se obdelujejo z lokacij-
skim načrtom Idrija-mesto. Predvidene rešitve prestavitev in
križanj so prikazane v grafični prilogi: Zbirna situacija komu-
nalnih naprav – list 4.

Vodovod
V območju obravnavanega dela ceste poteka mestni

vodovod notranjega preseka 200 mm, obdelava križanj in
prestavitev obstoječega vodovodnega omrežja se obdeluje
z ločeno dokumentacijo (TTS, d.o.o.).

Predvidena je prestavitev obstoječega vodovoda v ob-
močju novega urejanja križišča 1 in na cevovodu pod poko-
pališčem zaradi širjenja pregledne berme.

Odvodnjavanje
Cestna in meteorna kanalizacija
Pri zasnovi odvodnje so upoštevane rešitve primarne

kanalizacije mesta, ki obdeluje z ločeno dokumentacijo (VGI
Ljubljana).

Za odvodnjo odseka med profili P1-P4 je predvidena
izvedba novega priključnega kanala in obcestnih požiralni-
kov. Priključni kanal se naveže na obstoječ kanal preseka
30 cm, ki prečka glavno cesto na območju profila P5 in se
nadaljuje preko stadiona v smeri proti reki Idrijci.

V sklopu obdelave kanalizacijskega omrežja naselja
Idrija je v trasi Triglavske ulice predvideno vodenje novega
primarnega meteornega kanala preseka 80 cm, ki bo pre-

vzel odvodnjo obravnavanega dela deviirane Triglavske uli-
ce, območje križišča in odvodnjo parkirišča ob stadionu.
Odvodnja parkirišča ob stadionu se predhodno preko novih
meteornih kanalov odvede na maščobolovilec M1, kjer se
izločijo olja in naftni derivati.

Odsek glavne ceste med križiščema se odvodnjava na
desno stran vozišča. Nov meteorni kanal je predviden v
območju pešhodnika, in sicer od profila P9 do iztoka v
potok Ljubevčica. Na ta kanal se navežejo tudi novi požiral-
niki na parkirišču ob avtosalonu. Pred iztokom kanala v
potok je predvidena izvedba maščobolovilca M2.

Na parkirišču ob trgovskem objektu Mercator je predvi-
dena izvedba novega meteornega kanala, ki bo izveden kot
rekonstrukcija obstoječega meteornega kanala, nanj pa se
bo poleg območja parkirišča priključila tudi odvodnja avto-
busnega postajališča. Kanal se bo pred iztokom v potok
Ljubevčica odvedel na maščobolovilec M3.

Odvodnja glavne ceste od križišča 2 do zaključka od-
seka bo urejena z novo koritnico ob levi strani ceste, ki bo
zaključena v krajšem odvodnem kanalu z iztokom v potok
Ljubevčica.

Za zagotovitev odvodnje ustroja ceste je predvidena
drenaža glavne ceste. Od začetka odseka do struge potoka
Ljubevčica poteka ob desni strani ceste, od zaključka odse-
ka do struge potoka Ljubevčica pa poteka ob levi strani
ceste.

Fekalna kanalizacija
V sklopu obdelave kanalizacijskega omrežja naselja

Idrija (VGI Ljubljana) je v trasi Triglavske ulice predvideno
vodenje novega primarnega fekalnega kanala, ki poteka v
Triglavski ulici, prečka v območju križišča 1 glavno cesto in
se nadaljuje v smeri proti centralni čistilni napravi.

VN omrežje
Križanje obstoječega VN kabla v km 3.210
V km 3.210 križa glavno cesto G2/102 VN kabel 6 kV,

ki je v lasti RŽS Idrija. Ob predvidenem posegu kabla ne bo
potrebno prestavljati, potrebno je le preveriti ali je ustrezno
zaščiten in ga po potrebi ustrezno zaščititi.

Križanje obstoječega VN kabla v km 3.195
V km 3.195 je obstoječa kabelska kanalizacija, ki je ob

rekonstrukciji glavne ceste G2/102 skozi Idrijo ne bo potre-
bno prestavljati.

NN omrežje
Križanje obstoječega prostozračnega NN omrežja v km

3.165
Pri rekonstrukciji ceste v km 3.165 ne bo prišlo do

bistvenega povišanja nivoja ceste, zato obstoječega NN
omrežja ne bo potrebno prestavljati. Potrebno je preveriti
varnostno višino, če ustreza tehničnim predpisom za križa-
nje NN omrežja z glavno cesto.

Križanje obstoječega NN prostozračnega SKS kabla v
km 0.030

Za napajanje obstoječih objektov ob cesti za Dole ne
bo potrebno prestavljati obstoječega prostozračnega SKS
kabla, ki je položen na hišne konzole in drogove. Potrebno
je preveriti varnostno višino, če ustreza tehničnim predpi-
som za križanje NN omrežja z lokalno cesto.

Križanje obstoječega prostozračnega NN omrežja v km
3.310–3.315

Pri rekonstrukciji ceste v km 3.310–3.315 ne bo pri-
šlo do bistvenega povišanja nivoja ceste, zato obstoječega
NN omrežja ne bo potrebno prestavljati. Potrebno je preveri-
ti varnostno višino, če ustreza tehničnim predpisom za križa-
nje NN omrežja z glavno cesto.

Prestavitev obstoječe EE omarice v km 3.322
Pri rekonstrukciji ceste v km 3.322 ne bo prišlo do

razširitve ceste, zato obstoječo EE omarico do katere pride
zemeljski kabel ne bo potrebno prestavljati.



Stran 3732 / Št. 33 / 5. 5. 2001 Uradni list Republike Slovenije

Javna razsvetljava
Napajanje nove JR je predvideno z navezavo na obsto-

ječo javno razsvetljavo, poleg avtomatskega bo omogočen
tudi ročni vklop in izklop. Napajanje svetilk je predvideno s
kablom PP41-A 4x16 mm2 +2,5 mm2, 1 kV, ki bo položen
prosto v zemljo in v predvideno kabelsko kanalizacijo v ploč-
niku. Za priključitev na kandelaber so predvidene priključne
plošče z varovalko EZ 25/6A.

Predvidena javna razsvetljava se naveže na obstoječo,
zato bodo skupne tudi meritve porabljene električne energi-
je, ki se izvajajo preko obstoječega trifaznega števca delov-
ne energije, ki je montiran v RKO-JR.

Stebri bodo tipski h = 10 m, vročecinkani in dimenzio-
nirani za ustrezno vetrovno cono.

Demontaža JR omrežja v km 3.075–3.310
V km 3.075 je na glavni cesti G2/102 locirana CD

svetilka na ločnem drogu, ki se jo nadomesti s svetilko CX
6236-1150 NR na ravnem trisegmentnem stebru višine 10
m. Napajanje novega JR omrežja je izvedeno z navezavo na
obstoječe JR omrežje.

V km 3.147 je ob glavni cesti G2/102 locirana UE
svetilka na ravnem drogu višine 4 m, ki se jo nadomesti s
svetilko CX 6236-1150 NR na ravnem trisegmentnem ste-
bru višine 10 m.

V km 3.301 je ob glavni cesti G2/102 locirana UE
svetilka na ravnem drogu višine 4.0 m, ki se jo nadomesti s
svetilko CX 6236-1150 NR na ravnem trisegmentnem ste-
bru višine 10 m.

Križanje predvidene kabelske kanalizacije v km 3.185–
3.195

V km 3.185–3.195 bo položena nova kabelska kanali-
zacija 1x∅110 mm, ki bo služila za bodoče JR kable za
napajanje JR v križišču na nasprotni strani dovozne ceste za
parkirišče.

Križanje predvidene kabelske kanalizacije v km 3.205
V km 3.205 bo položena nova kabelska kanalizacija

1×∅110 mm, ki bo služila za bodoče JR kable za napajanje
JR v križišču na nasprotni strani ceste G2/102 in za razsvet-
ljavo lokalne ceste za Dole.

Križanje predvidene kabelske kanalizacije v km
3.280–3.290

V km 3.280–3.290 bo položena nova kabelska kanali-
zacija 1×∅110 mm, ki bo služila za bodoče JR kable za
napajanje JR v križišču na nasprotni strani dovozne ceste za
parkirišče.

Križanje predvidene kabelske kanalizacije v km 3.300
V km 3.300 bo položena nova kabelska kanalizacija

1×∅110 mm, ki bo služila za bodoče JR kable za napajanje
JR v križišču na nasprotni strani ceste G2/102.

TK omrežje
Križanje TT kablov v km 3.150
V km 3.155 križata glavno cesto TK kabla TK10

150×4×0.6 in TK10 75×4×0.6.
Pri rekonstrukciji ceste se obstoječe TK omrežje TK

kabla TK 10 150×4×0.6 in TK10 75×4×0.6 od novega TK
jaška (k.j.2), postavljenega v pločnik prestavi. Nova trasa bo
potekala v kabelski kanalizaciji v pločniku na globini 0,7 m
do km 3.200, kjer bo izveden kabelski jašek (k.j.3), nato bo
prečkala glavno cesto na globini 0,8 m in se nadaljevala v
pločniku ob lokalni cesti za Dole do novega kabelskega
jaška (k.j.6), ki bo objel obstoječe TK kabelsko omrežje v
km 0.035. V tem kabelskem jašku bodo narejene spojke na
del obstoječega TK omrežja.

Križanje TT kablov v km 0.030–0.060
V km 0.030–0.040 križajo lokalno cesto TK kabli TK10

75×4×0.6, TK10 25×4×0.6 in TK10 5×4×0.6. Dovozno

cesto za parkirišče stanovanjskega objekta na Triglavski
ulici 3 križa TK kabel TK10 100×4×0.6.

Pri rekonstrukciji lokalne ceste se od kabelskega jaška
(k.j.6) položi kabel TK10 150×4×0.6 v kabelski kanalizaciji
v pločniku na globini 0,7 m do križišča s Partizansko ulico,
dalje čez cesto na globini 0,8 m in do novega kabelskega
jaška (k.j.7), kjer bi izveden razcep. Za napajanje klavnice
bo položen TK 10 5×4×0.6 do novega jaška (k.j.8), ki bo
objel obstoječi kabel TK 10 5×4×0.6, kjer se novi kabel
naveže na obstoječega. Od kabelskega jaška bo položena
kabelska kanalizacija preko ceste za Dole do novega kabel-
skega jaška (k.j.9), ki bo objel obstoječi TK kabel TK 10
100×4×0.6, kjer bo narejena spojka. Od kabelskega jaška
(k.j.9) bo položena preko dovozne ceste za parkirišče sta-
novanjskega objekta Triglavska ulica 3 kabelska kanalizacija
do vogala stanovanjskega objekta, kjer se bo navezala na
obstoječ kabel TK10 10×4×0.6.

Obstoječ TK kabel TK10 50×4×0.6 bo prestavljen v
kabelski jašek (k.j.6).

Križanje TK prostozračnega naročniškega kabla v km
3.350–3.395

Prostozračni TK kabel TK33 CP 5×4×0.8 in optika 12
vlaken križa v km 3.350–3.395 glavno cesto G2/102. Pri
rekonstrukciji ceste na tem delu ceste ne pride do razširitve
cestišča, zato obstoječi TK drog prostozračnega TK omre-
žja, ki v tem kilometru križa rekonstruirano cesto ni potrebno
prestaviti. Potrebno je preveriti varnostno višino, če ustreza
tehničnim predpisom za križanje NN omrežja z glavno cesto.

Križanje predvidene TK kabelske kanalizacije v km
3.115–3.355

Za potrebe Telekoma v prihodnosti bo položena kabel-
ska kanalizacija 4 × ∅110 mm od novega kabelskega jaška
(k.j.1) v km 3.115 do kabelskega jaška (k.j.4) v km 3.355,
kjer križa glavno cesto G2/102, do kabelskega jaška (k.j.5).
Kabelska kanalizacija bo položena v pločnik na celotni dolži-
ni trase.

Plinovod
V območju Partizanske ulice, križišča 1 in izvozne ce-

ste iz območja Avtoservisa je predvideno primarno plinovo-
dno omrežje.

V. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE

11. člen
V sklopu projekta rekonstrukcije ceste je potrebno iz-

delati tudi projekt ureditve Ljubevščice v območju prepusta
na dolžini 100 m gorvodno od sotočja Ljubevščice z Idrijco.

VI. POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE
IN VAROVANJE OKOLJA

12. člen
(Varstvo zraka)

V času izvajanja del je potrebno: preprečevati prašenje
z gradbišča – vlažiti površine v suhem in vetrovnem vreme-
nu, preprečevati nekontroliran raznos gradbenega materiala
s transportnih sredstev: čiščenje vozil pri vožnji na javne
prometne površine, pokrivanje sipkih tovorov pri transportu
po javnih prometnih površinah in upoštevati emisijske norme
pri začasnih gradbenih objektih ter pri uporabljeni gradbeni
mehanizaciji in transportnih sredstvih: uporaba tehnično
brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev.

Emisije prometa v času obratovanja ne bodo bistveno
vplivale na povečano onesnaženost zraka.
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13. člen
(Varstvo pred hrupom)

V času izvajanja del je potrebno omejiti obratovanje
gradbišča izven nočnega časa, uporabljati tehnično brezhi-
bno gradbeno mehanizacijo in transportna sredstva, izvajati
kontrole meritev hrupa in sprejemati ukrepe v primeru pre-
koračitev.

Ocena obremenitev s hrupom je pokazala, da bo v
času obratovanja preobremenjen poslovno stanovanjski ob-
jekt Triglavska 1, medtem ko je pri ostalih objektih na obmo-
čju rekonstrukcije glavne ceste obremenitev s hrupom nižja
od mejnih vrednosti. Predvidena je dodatna zvočna izolacija
bivalnih prostorov objekta Triglavska 1 (pasivna protihrupna
zaščita) z izboljšanjem zvočne izolativnosti oken. Vrsta pa-
sivne protihrupne zaščite bo določena na podlagi meritev
hrupa v posameznih prostorih.

14. člen
(Varstvo voda)

V času gradnje se ne sme brez nadzora uporabljati
materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, utrjene površine, na
katerih se izvaja pretakanje goriv in manjša popravila tehnič-
nih naprav ne smejo imeti možnost odtekanja odpadnih in
izcednih vod v tla, transportni in gradbeni stroji morajo biti
tehnični brezhibni in ustrezno vzdrževani, organizirani mora-
jo biti ukrepi v primeru izlitja nevarnih tekočin.

V času obratovanja je predvidena kontrolirana odvod-
nja površinskih vod s cestišča in parkirišč preko lovilcev olj
in maščob, preprečiti je potrebno emisije posipnih materia-
lov s cestnih površin v prostor.

VII. TOLERANCE

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopa-
nja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načr-
tom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju danih
razmer poiščejo rešitve, ki so primernejše iz tehničnega,
oblikovalskega, prometno-tehniškega ali okoljevarstvenega
vidika s katerimi pa se ne smejo poslabšati okoljski pogoji.

Dopustna odstopanja so:
– dostop na pokopališče je predviden s klančino in

vmesnimi diferenciranimi stopnicami. Zaradi zagotavljanja
preglednosti dovoza na pokopališče ter iz krajinsko obliko-
valskega, arhitektonskega, prometno tehničnega in obliko-
valskega vidika (pokopališče je kulturni spomenik I. katego-
rije), je dopustna izgradnja dostopa preko osno zasnovane-
ga stopnišča.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

15. člen
Lokacijski načrt je obvezen za investitorje, projektante

in izvajalce vseh objektov in naprav. Pri izvajanju lokacijske-
ga načrta morajo biti upoštevani vsi gradbeno-tehnični, pro-
metni, sanitarno-higienski, varnostni in drugi predpisi.

IX. KONČNE DOLOČBE

16. člen
Gradnja objektov in naprav ter drugi posegi v prostor

območja lokacijskega načrta se lahko izvajajo po pridobitvi
enotnega dovoljenja za gradnjo, ki ga izda pristojni upravni
organ.

17. člen
Lokacijsko dovoljenje ni potrebno za tekoča vzdrževal-

na dela na obstoječih objektih in napravah.

18. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem lokacijskega načrta opravlja

Inšpektorat RS za okolje in prostor.

19. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled v prostorih Obči-

ne Idrija.

20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 34401-1/99
Idrija, dne 19. aprila 2001.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

1997. Sklep ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena zakona o stav-
bnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 23. člena
statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01) je Občinski
svet občine Idrija na 20. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel

S K L E P
ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišče parc. št. 1040/3 neplodno v izmeri 843 m2,

parc. št. 1040/4 travnik v izmeri 2670 m2 in gospodarsko
poslopje v izmeri 11 m2 ter parc. št. 1045/5, njiva v izmeri
810 m2, vse vpisane v ZKV št. 244 v k.o. Spodnja Kanom-
lja, kjer je vpisano javno dobro, prenehajo biti javno dobro in
se vpišejo v zemljiškoknjižni vložek k.o. Spodnja Kanomlja,
kjer je vknjižena lastninska pravica na Občino Idrija.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 46500-10/01
Idrija, dne 19. aprila 2001.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

KOSTEL

1998. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Kostel

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvez-
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na razlaga, 9/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odl. US RS in 74/98), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96), 7. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93),
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83,
42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 17/91,
13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97,
87/97, 73/98 in 31/00) je Občinski svet občine Kostel na
20. seji dne 21. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kostel

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo,

gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi z vodo
iz javnega vodovodnega omrežja (v nadaljevanju: javnega
vodovoda), s katerim upravlja in gospodari javno podjetje
Hydrovod d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec).

2. člen
Javni vodovod je magistralno, primarno in sekundarno

vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki
zagotavlja oskrbo s pitno vodo najmanj petim gospodinj-
stvom ali dvajsetim ljudem in je v lasti Občine Kostel.

3. člen
Uporabnik pitne vode je vsaka fizična ali pravna oseba,

ki uporablja vodo iz javnega vodovoda ali uporablja njegovo
požarnovarnostno funkcijo.

4. člen
Upravljavec javnega vodovoda sprejme pravilnik o te-

hnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovo-
da, ki določa podrobnejša navodila in tehnične normative za
gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javnega vo-
dovoda. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in
naprav javnega vodovoda se sprejme v enem letu od uvelja-
vitve odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ko-
stel.

II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKA IN UPRAVLJAVCA

5. člen
Objekti in naprave uporabnika so:
– interno vodovodno ali hidrantno omrežje, ki ga od

javnega omrežja ločuje merilno ali obračunsko mesto,
– vodovodni priključek,
– spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim

omrežjem in obračunskim vodomerom, vključno s priključ-
nim ventilom, odvzemnim jaškom ter vsemi vgrajenimi ele-
menti,

– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred
njim in nepovratnim ventilom za njim,

– vodomerni jašek ali niša,
– interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduci-

ranje ali dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno ali
požarno vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekci-
jo vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni za
obračunskim vodomerom ali za pogodbeno dogovorjenim
mestom.

Te naprave in objekti so last uporabnika, ki z njimi
upravlja in razpolaga in se zgradijo na podlagi gradbenega

dovoljenja. Če objekt nima gradbenega dovoljenja, se sme
priključiti samo na podlagi posebne odločbe upravnega or-
gana pristojnega za izdajo gradbenih dovoljenj.

6. člen
Objekti in naprave upravljavca:
Magistralno omrežje in naprave:
– objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode,
– tranzitni cevovodi od črpališča ali zajetja do primar-

nega omrežja,
– črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogate-

nje podtalnice in naprave za čiščenje ter pripravo vode, ki
služijo več občinam ali regijam.

Primarno omrežje in naprave:
– objekti in naprave za oskrbovanje dveh ali več stano-

vanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja
(industrijskih območij, turističnih območij), kot so: vodnjaki,
črpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice,

– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju,

– vodni zbiralniki,
– cevovodi od črpališča ali zajetij do sekundarnega

vodovodnega omrežja in vodohranov,
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugi-

mi območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi
območji, turističnimi območji, manjšimi naselji).

Sekundarno omrežje in naprave:
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje po-

rabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem obmo-
čju (industrijsko območje, turistično območje, manjše nase-
lje),

– omrežje in naprave za preprečevanje požara
(hidrantno omrežje),

– omrežje za vzdrževanje javnih površin,
– črpališča ali naprave za vzdigovanje ali reduciranje

tlaka vode na sekundarnem omrežju,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundar-

nem omrežju.

lll. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD

7. člen
Priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s sogla-

sjem, ki ga v skladu z določili tega odloka izda upravljavec.

8. člen
Na področju, kjer je zgrajen, se gradi ali rekonstruira

javni vodovod, je priključitev na javni vodovod obvezna.
Upravljavec mora o tem obvestiti bodočega uporabnika

in mu posredovati pogoje za izdajo soglasja za vodovodni
priključek.

9. člen
Upravljavec izdaja soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za spremembo namembnosti prostora,
– vlogi za uporabno dovoljenje,
– vlogi za začasen priključek.

10. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz

prejšnjega člena tega odloka ali pred priključitvijo objekta
naslednjo dokumentacijo:
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a) za soglasje k prostorsko-izvedbenemu aktu:
– predlog prostorsko-izvedbenega akta z izračunom

potrebnih količin pitne vode,
b) za soglasje k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo, kadar je predpisana,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s

predvideno potrošnjo vode in oceno kvalitete in tipa odpa-
dne vode,

c) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja in vlogi za spremembo namembnosti prostora:

– pravnomočno lokacijsko dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– detajli izvedbe priključka,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih

bo potekal priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki nado-
mesti soglasje lastnika,

– soglasje za prekop cestišča (po potrebi),
d) za priključitev objekta:
– soglasje za priključitev (če ni bilo že izdano v postop-

ku za pridobitev gradbenega dovoljenja),
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o

legalnosti gradnje,
– katastrski načrt,
– izjavo izvajalca oziroma investitorja o skladnosti grad-

nje s projektom, v primeru, da se predvidena gradnja nahaja
v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov,

– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih
bo potekal priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki nado-
mesti soglasje lastnika,

– soglasje za prekop cestišča (po potrebi),
– dokazilo o izvedenem tlačnem preizkusu ter dezin-

fekciji in izpiranju vodovodne instalacije, atest vgrajenih ma-
terialov,

e) za soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu ali

gradbeno dovoljenje za objekt, ki se gradi,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih

bo potekal priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki nado-
mesti soglasje lastnika,

– soglasje za prekop cestišča (po potrebi),
– opis predvidene porabe vode,
– predviden datum odstranitve začasnega priključka.
Soglasje izdaja upravljavec tudi k tistim gradnjam ob-

jektov, ki se priključujejo na lastni vir oskrbe s pitno vodo
(vodovodni sistemi, ki jih ne upravlja upravljavec oziroma ne
sodijo med javne vodovode), kakor tudi v primerih, ko objekt
ne potrebuje vode, in v primerih, kadar je potrebna prestavi-
tev cevovoda zaradi gradnje objekta.

Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se upo-
rablja c) točka tega člena vključno s soglasji lastnikov ali
uporabnikov parcel, po katerih bo potekal priključek (oziro-
ma ustrezni pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnika), ter
soglasjem za prekop cestišča (po potrebi). Pravnomočno
gradbeno dovoljenje se predloži, če je bilo izdano.

11. člen
Upravljavec je dolžan izdati soglasje za vodovodni pri-

ključek, če uporabnik k svoji vlogi predloži predpisano do-
kumentacijo ter če to dopuščajo razpoložljive kapacitete
vodovodnih virov in prepustnost omrežja.

V primeru, da razmere na dovoljujejo novih priključkov,
je upravljavec dolžan obvestiti uporabnika o razmerah ter
pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.

12. člen
Pri izdaji soglasja za priključitev objekta na vodovodno

omrežje mora upravljavec določiti:
– minimalni odmik objektov od vodovodnega omrežja,
– pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja

pred vplivom ostalih objektov, predvsem novogradenj,
– traso, globino in profil priključnih cevi in priključno

mesto na javno omrežje,
– profil vodomera,
– lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,
– posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na

območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali na območjih,
predvidenih za zajem pitne vode,

– pogoje križanja komunalnih vodov z vodovodnim
omrežjem,

– mesto priključitve na naprave in objekte, za katere je
odgovoren upravljavec, in zahteve oziroma pogoje zunanje
ureditve objektov na mestih, kjer je predvidena trasa vodo-
voda.

13. člen
Uporabnik ali drugi investitor si mora pridobiti soglasje

upravljavca za vse gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije, ki
bi imele zaradi svoje lokacije posledice ali vpliv na objekte in
naprave za pitno vodo.

Uporabniki ali drugi investitorji oziroma izvajalci, pravne
in fizične osebe, ki opravljajo dela v bližini vodovodnega
omrežja ali naprav, si morajo za ta dela pridobiti soglasje
upravljavca ter mu pokriti vse s tem nastale stroške, vključno
z upravljavčevim nadzorom, in pri opravljanju teh del zagoto-
viti, da ostane vodovodno omrežje ali naprave nepoškodo-
vane.

Stroške za morebitne poškodbe vodovoda, ki jih pov-
zroči 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.

14. člen
Upravljavec je dolžan izvesti priključitev uporabnika na

vodovodno omrežje pod pogojem, da je uporabnik izpolnil
vse pogoje soglasja, da je poravnal vse obveznosti, plačal
priključno takso (prispevek ob prvi priključitvi) po merilih in
kriterijih o povračilu za nove priključitve in za povečanje
obstoječih priključnih moči ter predložil vso potrebno doku-
mentacijo.

Za brezhibno stanje interne vodovodne inštalacije je
odgovoren uporabnik.

15. člen
Vodovodni priključek izdela upravljavec na stroške upo-

rabnika. Po končani gradnji se priključek brezplačno prene-
se v vzdrževanje upravljavcu, ki vpiše lastnika objekta v
evidenco uporabnikov javnega vodovoda.

Priključek je del objekta in je last uporabnika. Priklju-
ček vključno z obračunskim vodomerom vzdržuje upravlja-
vec na stroške uporabnika. Stroški vzdrževanja vodomera
so zajeti v števnini, ki se zaračuna ob ceni vode.

16. člen
Vodovodni priključek se izvede praviloma za vsak ob-

jekt uporabnika posebej, lahko pa ima objekt tudi več pri-
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ključkov. Pri tem mora upoštevati velikost in namembnost
objekta ter količino porabljene vode.

Priključek je stalen ali začasen. Upravljavec lahko izve-
de začasni priključek na javni vodovod le za gradbišča,
začasne objekte in podobne primere, če je začasni priklju-
ček tehnično možno izvesti in če se s tem ne poslabšujejo
pogoji oskrbe z vodo drugih porabnikov, priključenih na
javni vodovod, in če se s tem ne vpliva na kakovost vode.

Uporabnik mora k vlogi za začasni priključek priložiti
zahtevane dokumente, ki potrjujejo začasno potrebo po pri-
ključitvi na javni vodovod. Pogoj za začasno priključitev na
javni vodovod je, po navodilih upravljavca urejeno začasno
odjemno mesto. Upravljavec lahko dovoli začasno priključi-
tev na javni vodovod le za določeno dobo, ki ne sme biti
daljša od dveh let. En mesec pred potekom tako določene
dobe mora upravljavec o tem obvestiti uporabnika in ga
seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka. Upora-
bnik lahko zaprosi za podaljšanje roka uporabe začasnega
priključka. Prošnji za podaljšanje roka uporabe začasnega
priključka upravljavec lahko ugodi, če so razlogi za podaljša-
nje utemeljeni.

17. člen
V primeru, da je v objektu več uporabnikov, ki se oskr-

bujejo z vodo iz istega priključka, so dolžni z medsebojnim
sporazumom določiti pravno ali fizično osebo, ki sprejema in
plačuje račune za porabljeno vodo v objektu. Interna delitev
in zaračunavanje vode posameznemu uporabniku istega pri-
ključka ni obveznost upravljavca.

Če so na isti priključek priključeni uporabniki, ki plaču-
jejo vodo po različnih tarifah, si morajo vgraditi ločene vodo-
mere. V tem primeru se v centralnem jašku ali vodomerni
niši postavi več vodomerov. Notranja vodovodna inštalacija
mora biti izvedena za vsakega uporabnika posebej.

18. člen
Uporabnik lahko s pisno izjavo, ki jo predloži upravljav-

cu, brezplačno prenese priključek na drugo pravno ali fizič-
no osebo, pod pogojem, da ni odprtih terjatev na priključku,
ki se prenaša.

Če obstaja terjatev, prenos priključka ni možen. Priklju-
čitev novega uporabnika pa se v tem primeru izvede po
postopku, ki je po določilih tega odloka predpisan za prvo
priključitev na javni vodovod.

19. člen
Vse posege v obstoječi sistem javnega vodovoda (vo-

dovodno omrežje, objekte in hišne priključke) izvaja uprav-
ljavec ali od upravljavca pooblaščen strokovno usposobljeni
in registrirani izvajalec, pod strokovnim nadzorom, ki ga
zagotovi upravljavec. Enako velja tudi pri gradnji novih hišnih
priključkov.

Pri postavitvi, vzdrževanju in zamenjavi hišnih priključ-
kov in dovodnih cevi od hišnega priključka do vodomera (do
vključno ventila na strani uporabnika), ki so lastništvo upora-
bnikov javnega vodovoda, upravljavec izvaja samo montažna
dela vključno z dobavo materiala. Navedena dela se izvajajo
na stroške uporabnika. Preostala dela (izkop, zasip, vzpo-
stavitev terena v prvotno stanje) lahko izvede uporabnik v
lastni režiji, lahko pa tudi ta dela zaupa upravljavcu za ustrez-
no plačilo.

20. člen
Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega

vodovoda samo tako, da ne poslabša pogojev oskrbe z
vodo drugih porabnikov, priključenih na javni vodovod, ali
kako drugače ne vpliva na kakovost vode.

Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in
hkrati lastnega vodnega vira le, če sta priključek in interna
napeljava na javni vodovod in lastni vir izvedena ločeno, brez
kakršnekoli medsebojne povezave.

lV. PRIKLJUČNA TAKSA

21. člen
Pred izdajo soglasja k projektu za pridobitev gradbene-

ga dovoljenja je bodoči uporabnik javnega vodovoda dolžan
plačati priključno takso (prispevek ob prvi priključitvi).

Višino priključne takse določi na predlog upravljavca
javnega vodovoda pristojni občinski organ s tarifnim pravilni-
kom.

Stroški za izdajo soglasja in stroški izvedbe priključka
niso zajeti v priključni taksi.

V. PREVZEM VODOVODNIH OBJEKTOV IN NAPRAV
V UPRAVLJANJE

22. člen
Za združitev dveh javnih vodovodov v večji sistem ali

prenos javnega vodovoda v upravljanje drugemu upravljavcu
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

a) vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno
dokumentacijo (uporabno dovoljenje, kataster, evidenco pri-
ključkov in hidrantov, odlok o zaščiti vodnega vira) ter evi-
denco osnovnih sredstev s finančnim ovrednotenjem, ureje-
na morajo biti tudi lastninska razmerja,

b) vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregle-
dani, vzdrževani in tehnično brezhibni,

c) izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda,
ki se predaja, in stroški povezani s prevzemom,

d) sprejet in finančno ocenjen (izdelani predračun) mo-
ra biti program sanacije, avtomatizacije in razvoja vodovoda,
ki se prevzema,

e) potrebna sanacija mora biti izvedena pred prevze-
mom v upravljanje, v nasprotnem primeru pa morajo biti
predložena zagotovila, da bodo sredstva za izvedbo sanaci-
je zagotovljena v občinskem proračunu,

f) izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferenci-
rana cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje
prevzetih naprav,

g) postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentira-
no z zapisniki o primopredaji (dokumentacije, evidence knji-
govodskih podatkov, listin o lastništvu, podatki o terjatvah in
dolgovih in ostalih poslovnih zadev),

h) prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljavca
– prevzemnika, predajo pa ustrezni organ dosedanjega
upravljavca.

VI. MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE

23. člen
Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodo-

meri v kubičnih metrih. Z velikimi porabniki vode lahko uprav-
ljavec sklene posebno pogodbo o meritvi dobavljene vode.

24. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami sku-

paj z upravljavcem izkoriščajo isti vodni vir in so na območju,
kjer je zgrajena javna kanalizacija, so dolžni meriti z vodome-
ri porabo vode.
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25. člen
Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec vo-

dovoda obračunski vodomer. Tip, velikost in mesto namesti-
tve določi upravljavec samostojno oziroma skladno s projek-
tom. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati
obračunskega vodomera.

Vsak obračunski vodomer mora biti pregledan in žigo-
san od državnega upravnega organa, pristojnega za kontro-
lo meril in plemenitih kovin. Upravljavec vzdržuje obračun-
ske vodomere in skrbi za njihove redne preglede.

26. člen
Vodomeri v interni napeljavi služijo za interno porazdeli-

tev stroškov ter kontrolo in jih upravljavec vodovoda ne
vzdržuje.

27. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za

vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali poobla-
ščenim osebam upravljavca za vzdrževanje in redne pregle-
de. Vodomerni jašek se praviloma izvede izven objektov.

Stroške prve nabave in namestitve obračunskega vo-
domera gredo v breme uporabnika. Stroške kontrole, po-
pravila in zamenjave plača uporabnik s števnino (mesečno
vzdrževalnino vodomera), izračunano na osnovi dejanskih
stroškov.

Upravljavec lahko vodomer, kolikor je to nujno potre-
bno, zamenja brez predhodnega obvestila uporabniku, dol-
žan pa ga je naknadno obvestiti v roku 15 dni po zamenjavi.

Vse okvare, ki so nastale na vodomeru po krivdi upora-
bnika (zaradi zmrzali, udara tople vode in mehanskih po-
škodb) ali priključku, bremenijo le-tega.

28. člen
Števnina je znesek, ki se mesečno zaračunava ob ceni

vode, uporablja pa se za vzdrževanje, umerjanje in zamenja-
vo vodomerov ki jih je, skladno z odredbo o rokih, v katerih
se redno overjajo merila (Uradni list RS, št. 61/98), dolžan
izvajati upravljavec.

Višino prispevka za števnino določi na predlog uprav-
ljavca javnega vodovoda pristojni občinski organ s tarifnim
pravilnikom.

29. člen
Vsako okvaro na priključku ali vodomeru mora upora-

bnik takoj prijaviti upravljavcu. Uporabnik ima poleg rednih
pregledov iz 25. člena pravico zahtevati izredno kontrolo
točnosti obračunskega vodomera, če je sporna njegova
točnost. Če se ugotovi, da je točnost obračunskega vodo-
mera izven dopustnih toleranc, nosi vse stroške preizkusa
upravljavec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.

30. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v

kubičnih metrih po odčitku obračunskega vodomera na pri-
ključku. Upravljavec odčita stanje na obračunskem vodome-
ru najmanj dvakrat letno. V vmesnem času se uporabniku
zaračunava akontacija za porabljeno vodo v višini povprečne
porabe prejšnjih obračunskih obdobij.

Pri večjih porabnikih odčita upravljavec obračunski vo-
domer enkrat mesečno.

31. člen
Cena vode je sestavljena iz fiksnega dela, variabilnega

dela in prispevkov oziroma taks, ki se določijo skladno s
predpisi.

Višina fiksnega dela je odvisna od dimenzije priključka
oziroma priključne moči. Sredstva, zbrana od fiksnega dela
cene, se porabijo za delno pokrivanje amortizacije omrežja.

Variabilni stroški zajemajo vse ostale stroške, vezane
na dejansko porabo vode. Variabilni del se zaračunava na
podlagi porabljene vode, merjene v kubičnih metrih po od-
čitku obračunskega vodomera na priključku (med dvema
odčitkoma pa po zaračunani akontaciji). Sestavljen je iz
naslednjih postavk:

1. normalne porabe, za katero se obračunava cena po
veljavnem ceniku in

2. prekomerne porabe, za katero se obračunava cena
po veljavnem ceniku, povečanem za 50%.

32. člen
Priključna moč se določi za vsak posamezni objekt s

soglasjem upravljavca vodovoda, za priključitev na vodovo-
dno omrežje v skladu s tehničnim pravilnikom upravljavca
vodovoda in je enaka nazivnemu pretoku vodomera (m3/h
po ISO standardih), vgrajenega na merilnem mestu priključ-
ka. Strošek za priključno moč je enak zmnožku izhodiščne
porabe za obračun priključne moči Qi, ki je enaka nazivnem
pretoku, konstante K1 in obračunskega obdobja izraženega
v mesecih (Qi x K1 x št. mesecev v obračunskem obdobju).
Konstanta K1 znaša 200 SIT.

Znesek priključne moči je neodvisen od porabe vode.

33. člen
Tarife oziroma cene za porabljeno vodo določa na pre-

dlog upravljavca javnega vodovoda pristojni občinski organ
s tarifnim pravilnikom skladno z veljavnimi predpisi, kalkula-
tivnimi osnovami in sprejeto poslovno politiko.

34. člen
Porabljena normalna količina vode (m3) je v obračun-

skem obdobju na vodomeru registrirana porabljena količi-
na, ki je manjša ali enaka normalni porabi (m3/dan) za
posamezno velikost vgrajenega obračunskega vodomera,
pomnoženi s številom dni obračunskega obdobja (za
1 mesec 30 dni).

35. člen
Porabljena prekomerna količina vode (m3) je pozitivna

razlika med na vodomeru registrirano porabo vode v obra-
čunskem obdobju in normalno porabo vode v obračunskem
obdobju (normalno količino vode za posamezno velikost
vgrajenega vodomera med dvema odčitkoma). V primeru,
da je prekomerna poraba nastala zaradi napake v internem
vodovodnem omrežju, ki jo je evidentiral tudi upravljavec,
uporabnik pa je napako odpravil v najkrajšem možnem ča-
su, ko je zanjo izvedel, se za ta del porabljene vode ne
obračuna tarifa za prekomerno porabo vode, pač pa le za
normalno porabo vode.

36. člen
Porabljena normalna količina vode (m3), nazivni pretok

za posamezno velikost vodomera in izhodiščna poraba za
obračun priključne moči znašajo:
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Vodomer DN (mm) 15 20 25 30 40 50 80 100 150
Vodomer DN (“) 1/2 3/4 1 5/4 6/4 2 3 4 5
Nazivni pretok Qn (m3/h) 1,5 2,5 3,5 6 10 15 40 60 150
Izhodiščna poraba za obračun priključne moči Qi (m3) 1,5 2,5 3,5 6 10 15 40 60 150
Normalna poraba Qh (m3/dan) 1,0 2,5 6 12 25 60 130 200 500

Za objekte, ki nimajo vgrajenega vodomera, se izhodi-
ščna poraba za obračun priključne moči računa z nazivnim
pretokom vodomera DN 25 mm (1").

37. člen
Uporabniki plačujejo vodarino na podlagi izdanih raču-

nov. Račun se izstavi na podlagi odčitane dejanske porabe
preteklega obračunskega obdobja oziroma akontacije za
porabljeno vodo v višini povprečne porabe v preteklem obra-
čunskem obdobju, fiksni del pa na podlagi priključne moči
oziroma velikosti priključka in velikosti in vrste števca.

Račun se izstavi na podlagi cenika, veljavnega na dan
izstavitve računa. Ob spremembi cene vode upravljavec pra-
viloma ne odčita vodomerov, temveč se stanje vodomera na
dan uveljavitve cene vode izračuna iz povprečne porabe
vode v preteklih obdobjih. Uporabnik lahko na dan spre-
membe cene vode sam odčita stanje vodomera in ga v roku
8 dni sporoči upravljavcu. V tem primeru se za obračun
uporabi javljeno stanje vodomera.

38. člen
V primeru, če upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je

obračunski vodomer pokvarjen ali je ugotovljen nedovoljen
način odjema, ali da iz drugega vzroka ni mogoče odčitati
obračunskega vodomera, se obračuna poprečna poraba
vode na osnovi predhodnih obračunskih obdobij.

Če obstoječi porabnik pitne vode nima vgrajenega vo-
domera oziroma vgraditev odklanja, se porabljena voda obra-
čuna s pavšalno porabo 9 m3 vode na osebo mesečno
(najmanj ena oseba mesečno).

Če vgradnja vodomera ni mogoča, se mesečna poraba
vode obračunava pavšalno v višini 6 m3 vode na osebo
mesečno (najmanj ena oseba mesečno).

Rok za popravilo ali zamenjavo pokvarjenega vodome-
ra in odpravo drugih ovir za odčitavanje je 15 dni od ugotovi-
tve.

39. člen
V objektih, v katerih se poleg stanovanj nahajajo tudi

poslovni prostori za opravljanje različnih gospodarskih oziro-
ma negospodarskih dejavnosti, morajo le-ti imeti vgrajene
lastne obračunske vodomere za odčitavanje porabljene vo-
de.

V primeru, da iz tehničnih razlogov vgradnja obračun-
skega vodomera ni mogoča, kar za vsak primer ugotovi
upravljavec, se uporabniku zaračunava mesečna pavšalna
poraba vode, določena na podlagi naslednje tabele:

Dejavnost m3/m2 celotne površ. /mesec

gostilna, slaščičarna 0,75
bar, okrepčevalnica 0,60
frizerski salon 0,50

Dejavnost m3/m2 celotne površ. /mesec

urad 0,15
mesarija 0,30
ostale dejavnosti 0,10

Meritev oziroma obračun vode po prejšnjem odstavku
je možna le v objektih, ki so bili na omrežje javnega vodovo-
da priključeni do uveljavitve tega odloka. Vsi ostali objekti
morajo biti zgrajeni tako, da ima vsak poslovni prostor svoj
obračunski vodomer, kar je pogoj za izdajo soglasja za
priključitev objekta na javni vodovod. Upravljavec uskladi
evidenco po prejšnjem odstavku tega člena na podlagi po-
datkov uporabnika v 6 mesecih od uveljavitve tega odloka.

40. člen
Račun mora uporabnik plačati v desetih dneh po izdaji.

Uporabnik lahko sporoči upravljavcu pisne pripombe oziro-
ma ugovor na izdan račun najkasneje v desetih dneh od
izdaje računa. Ugovor na izdani račun ne zadrži plačila. Če
račun ni v celoti poravnan niti v petnajstih dneh po izdaji
opomina, lahko upravljavec prekine dobavo vode, o čemer
mora biti uporabnik v samem opominu opozorjen. Za zamu-
do plačila upravljavec obračuna zakonite zamudne obresti.

Upravljavec je dolžan na pripombe ali ugovor uporabni-
ka pisno odgovoriti v petnajstih dneh in v tem roku ne sme
prekiniti dobave vode.

VII. PREKINITEV DOBAVE VODE

41. člen
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odpo-

vedi ali z obvestilom prekine dobavo vode v naslednjih
primerih:

– če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška
ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v
javnem vodovodu,

– če je priključek na vodovod izveden brez soglasja
upravljavca,

– če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in upora-
bnik ne izboljša stanja,

– če interni napeljavi pri uporabnikih, ki imajo hkrati
lasten vir pitne vode, nista medsebojno ločeni,

– če interne napeljave pri uporabnikih, ki imajo več
priključkov in plačujejo vodo po različnih tarifah, niso med-
sebojno ločene,

– če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priklju-
čitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo ali če
razširi svojo lastno napeljavo,

– če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca odči-
tavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka in
notranjih instalacij skladno z določbami tega odloka,
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– če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca po-
pravilo ali zamenjavo priključka in odklanja plačilo nastalih
stroškov,

– če uporabnik brez soglasja odstrani plombo na vodo-
meru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo priključka,

– če uporabnik, ki plačuje pavšalno porabo vode, od-
kloni vgradnjo vodomera,

– če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z
vodo,

– če uporabnik kljub opozorilu upravljavca ne odpravi
napak na interni inštalaciji,

– če uporabnik ne ravna skladno z določbami 38. čle-
na tega odloka,

– če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za
neoporečnost vode.

Dobava vode se prekine dokler ni odpravljen vzrok
prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in po-
novne priključitve.

Upravljavec lahko prekine dobavo vode na stroške upo-
rabnika, če uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik
pisno odpove priključek.

42. člen
Upravljavec ima pravico prekiniti dobavo vode v nasled-

njih primerih:
– za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del,
– za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in

napravah javnega vodovoda,
– v primeru višje sile kot npr.: potres, požar, suša,

onesnaževanje vodnih virov, izpad električne energije in po-
dobno.

Upravljavec mora o času trajanja prekinitve dobave vo-
de pravočasno obvestiti uporabnike preko sredstev javnega
obveščanja, na krajevno običajen način ali neposredno.

V primeru krajših (do ene ure) nepredvidenih prekinitev
objava ni potrebna.

43. člen
Del omrežja, ki dalj časa ni v uporabi, se odklopi od

ostalega omrežja. Pred ponovno vključitvijo mora upravlja-
vec ta del omrežja dezinficirati in izprati.

VIII. VARČEVANJE Z VODO

44. člen
Uporabniki so dolžni vodo iz vodovodnega omrežja

uporabljati varčno. Upravljavec pa je dolžan porabo vode
nadzirati in sme omejiti čezmerno rabo, za kar izda navodilo
za racionalno uporabo vode.

45. člen
V primerih višje sile, kot so potres, požar, suša, one-

snaževanje vodnih virov, izpad energije, velike okvare na
objektih in napravah in podobno, ima upravljavec pravico
brez povračila škode prekiniti ali zmanjšati dobavo vode,
vendar mora o tem obvestiti uporabnike in postopati skladno
s sprejetimi načrti ukrepov za take primere. Upravljavec
mora skrbeti predvsem za prednostno preskrbo z vodo
osnovnih življenjskih potreb občanov in požarno varnost, kar
so uporabniki dolžni upoštevati.

46. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izko-

riščajo isti vodni vir kot javni vodovod, so pri nastopu višje
sile dolžni po potrebi zmanjšati uporabo vodnega vira ali dati
svoje črpališče na razpolago za prednostno preskrbo osnov-
nih življenjskih potreb občanov in požarno varnost.

lX. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV

47. člen
Upravljavec ima pri preskrbi z vodo naslednje obvezno-

sti:
1. skrbi za normalno obratovanje vodovoda v okviru

razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljanje predlog
za planiranje obnove, širitve in dopolnitve oskrbovalnega
sistema in varovanja, zaščite in izkoriščanja vodnih virov,

2. redno vzdržuje vse objekte in naprave javnega vodo-
voda,

3. vzdržuje in zamenjuje priključke na stroške upora-
bnika,

4. redno vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za
njihove redne in izredne preglede (dvakrat letno) skladno z
zakonom o meroslovju, ali na zahtevo uporabnika, kot to
določa 28. člen tega pravilnika,

5. redno kontrolira kakovost vode skladno s pravilni-
kom o zdravstveni ustreznosti pitne vode in drugimi predpi-
sih ter kontrolira učinek čiščenja čistilnih naprav in drugih
objektov ter naprav za prečiščevanje odpadne vode,

6. obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob
prekinitvah dobave vode preko sredstev javnega obvešča-
nja, na krajevno običajen način ali neposredno,

7. vodi kataster javnega vodovoda in ostale evidence,
8. redno odčituje vodomere in skrbi za obračun porab-

ljene vode,
9. izdaja soglasja in omogoča priključitev na javni vodo-

vod, kot to določa ta odlok,
10. organizira preskrbo v primerih višje sile in poroča o

nastopu višje sile pristojnim občinskim organom,
11. sistematično pregleduje omrežja in ugotavlja izgu-

be ter skrbi za avtomatizacijo,
12. skrbi za pravilno obratovanje in vzdržuje požarno

omrežje in hidrante,
13. kontrolira ustreznost interne inštalacije pred priklo-

pom na javni vodovod,
14. na zahtevo in stroške uporabnika izvrši pregled

interne inštalacije,
15. opravi kontrolo kvalitete vode na zahtevo uporabni-

kov, če je podan utemeljen sum, da je voda neustrezna,
16. meri količino načrpane vode na lastnih črpališčih,
17. skrbi, da so javni vodovodi zgrajeni iz atestiranih

materialov in v skladu z geotehničnimi pogoji,
18. pri vzdrževanju, saniranju ali rekonstrukciji vodovo-

dnega omrežja, preverja in po potrebi obnavlja vodovode, ki
ne ustrezajo več veljavnim normativom za hidrantno omrežje.

48. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. za priključitev na javni vodovod in za posege na

vodovodnih objektih in napravah pridobijo soglasje uprav-
ljavca,
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2. redno vzdržujejo interno inštalacijo, vodomerni ja-
šek ali nišo in interne hidrante, jih ščitijo pred zmrzovanjem
in poskrbijo za stalno dostopnost,

3. ščitijo pred zmrzovanjem obračunski vodomer,
4. upravljavcu omogočajo dostop do obračunskega

vodomera, interne inštalacije in hidrantov,
5. kontrolirajo stvarno porabo vode z dovoljeno porabo

ob priključitvi in povprečno lastno porabo vode,
6. takoj javljajo upravljavcu vse okvare na javnem vodo-

vodu, vodomerih in odjemu vode iz hidrantov,
7. obvestijo upravljavca o spremembah, ki vplivajo na

odvzem vode,
8. redno plačujejo vodo in vzdrževalnino vodomerov

(števnino) na podlagi izdanih računov,
9. urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo

obračun preko enega obračunskega vodomera,
10. se drže varčevalnih in ostalih ukrepov v primerih

višje sile ali ob prekinitvi dobave vode,
11. pridobijo soglasje upravljavca za večja dela pri

predelavi in popravilu interne inštalacije,
12. povrnejo škodo na javnem vodovodu, ki je povzro-

čena zaradi del v zvezi z njihovim objektom, ali zaradi mo-
tenj, ki bi jih povzročili z nenormalnim odvzemom vode ali
povratnim učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu.

49. člen
Če izvajalci del opravljajo dela v bližini javne komunalne

infrastrukture, si morajo pridobiti soglasje upravljavca. Pri
vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic, trgov, morajo vzpo-
staviti vodovodno omrežje in naprave v prvotno stanje. Uprav-
ljavci drugih objektov in naprav (kanalizacijskega, elektro,
PTT, toplovodnega, plinovodnega omrežja itd.) morajo pri
opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da
ostanejo vodovodne naprave nepoškodovane, v primeru po-
škodbe pa so dolžni vzpostaviti prvotno stanje in poravnati
vso nastalo škodo.

50. člen
Uporabniki ne smejo prekiniti dobave vode drugemu

uporabniku ali z nestrokovnim delom onesnažiti vodo v na-
peljavi.

X. ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV

51. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem

požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhi-
bnem stanju. Iz njih se sme odvzemati vodo brez soglasja
upravljavca le za gašenje požarov. Zaradi registracije nekon-
troliranega odvzema vode je potrebno najkasneje v 24 urah
obvestiti upravljavca o odvzemu porabljene vode. V poročilu
je treba navesti količino, čas in mesto odvzema skladno s
programom. Za gasilske vaje, za preizkušanje in izpiranje
vodovoda mora izvajalec predhodno obvestiti upravljavca ter
si pridobiti soglasje. Odvzem vode iz hidrantov za čiščenje
cest in ulic, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje
cestišč, za javne prireditve, za polnjenje cistern za prevoz
vode in drugo se sme izvajati le s privolitvijo upravljavca in ob
dogovoru o poravnavi stroškov za vodo v obliki pogodbe. Pri
obračunu porabljene vode se uporablja tarifa za gospodar-
ski odjem vode.

Uporabniki javnega vodovoda na področju, na katerem
se opravlja nepooblaščen odvzem vode na hidrantih, so
dolžni upravljavcu vodovoda sporočiti vsak nepooblaščen
odvzem vode s hidrantov, v nasprotnem primeru prevzemajo
soodgovornost za tako ravnanje.

Odjem vode iz hidrantov je možen le s hidrantnim na-
stavkom z vgrajenim vodomerom, ki je registriran pri uprav-
ljavcu.

52. člen
Vgradnja hidrantov v interni inštalaciji ali v industrijskih

objektih, kjer se pretok vode ne registrira z vodomerom, ni
dopustna.

Plombo na hidrantih se sme odstraniti le, če pride do
požara ali drugih primerov višje sile.

Če uporabnik o odstranitvi plombe ne obvesti uprav-
ljavca vodovoda, se šteje, da je odvzem vode registriran v
času od zadnje kontrole plombiranja do ugotovitve takega
stanja. Upravljavec vodovoda ima v tem primeru pravico
zaračunati vso porabljeno vodo na tem delu omrežja, v vsa-
kem primeru pa 200 m3.

53. člen
Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju. V

nasprotnem primeru nosi sam vse stroške popravila za okva-
re, ki jih je povzročil.

XI. KAZENSKE DOLOČBE

54. člen
V primeru suma oziroma ugotovitve dodatnega neregis-

triranega priključka na objektu, je uporabnik dolžan omogo-
čiti takojšnji pregled notranjih (internih) inštalacij. Če upora-
bnik kontrolo zavrača, se mu prekine dobava pitne vode.

V primeru, da se dokaže poraba vode po neregistrira-
nem priključku, ima upravljavec vodovoda pravico zaračuna-
ti 1000 m3 porabljene vode.

55. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek

uporabnik – pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni
podjetnik), če:

1. se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda
(8. člen),

2. se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljav-
ca (7. člen),

3. ne izpolnjuje obveznosti iz 48. člena tega odloka,
4. prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z ne-

strokovnim delom onesnaži vodo v napeljavi,
5. odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 51., 52. in

53. členom tega odloka,
6. ne merijo porabljene vode (24. člen) in ne namestijo

vodomera,
7. uporablja neregistrirani priključek (54. člen).
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna

oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstav-
ka tega člena.

Za prekršek iz 1. do 7. točke prvega odstavka tega
člena se kaznuje uporabnik – fizična oseba (posameznik) z
denarno kaznijo 100.000 SIT.
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56. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek

uporabnik – pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni
podjetnik), ki:

1. ne poskrbi, da pri izgradnji, vzdrževanju in rekon-
strukciji cest, ulic, komunalne infrastrukture, stanovanjskih,
poslovnih in drugih objektov, ostanejo vodovodni objekti in
naprave v prvotnem stanju,

2. pri opravljanju del na svojih objektih in napravah ne
zagotovijo, da ostanejo objekti in naprave javnega vodovoda
nepoškodovani.

Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstav-
ka tega člena.

Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje
uporabnik – fizična oseba (posameznik) z denarno kaznijo
100.000 SIT.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

57. člen
Konstanto K1 izvajalec polletno revalorizira z indeksom

rasti življenjskih potrebščin, objavljenih v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

58. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izko-

riščajo vodne vire (24. člen), morajo v roku 6 mesecev od
uveljavitve tega odloka namestiti vodomere.

59. člen
Uporabniki morajo urediti priključek po tem odloku naj-

pozneje v roku 2 let od njegove uveljavitve.
V enakem časovnem obdobju, so dolžni uporabniki, ki

plačujejo pavšalno porabo vode, vgraditi vodomere.

60. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določil tega odloka

opravljajo pristojne občinske inšpekcijske službe, delavci
Hydrovoda d.o.o. pa opravljajo strokovni nadzor.

61. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

62. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati doseda-

nji odlok o dobavah in odjemu pitne vode na območju Obči-
ne Kočevje (Uradni list SRS, št. 9/82, Uradni list RS, št.
13/92).

Št. 015-03 02/01
Vas, dne 15. februarja 2001.

Župan
Občine Kostel

Valentin Južnič l. r.

1999. Rezultati glasovanja ter izid volitev za
nadomestnega člana Občinskega sveta občine
Kostel in za člane sveta vaških skupnosti
Banjaloka, Vrh, Fara-Vas in Kuželj

Občinska volilna komisija občine Kostel je na seji dne
8. 4. 2001 ugotovila

rezultate glasovanja
ter izid volitev za nadomestnega člana

Občinskega sveta občine Kostel in za člane
sveta vaških skupnosti Banjaloka, Vrh, Fara–Vas

in Kuželj

I
a) V Občini Kostel, ki je ena volilna enota, je vpisanih

594 volivcev.
b) Število volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker po-

motoma niso bili vpisani v volilni imenik je 0.
c) Skupno število volivcev v občini je 594.
č) Število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku

je 388.
d) Skupno število volivcev, ki so glasovali je 388.

II
Rezultati glasovanja za nadomestnega člana Občinske-

ga sveta občine Kostel:
a) Število oddanih glasovnic je 388.
b) Število neveljavnih glasovnic je 6.
c) Število veljavnih glasovnic je 382.
č) Posamezni kandidati za nadomestnega člana Občin-

skega sveta občine Kostel so dobili naslednje število glasov:

Št. Ime in priimek Število glasov

1. Nežika Zdravič 150
2. Andrej Pečnik 70
3. Franc Cimprič 37
4. Marjan Lisac st. 67
5. Boštjan Ožanič 58

d) Za nadomestnega člana Občinskega sveta občine
Kostel je izvoljena Nežika Zdravič, rojena 16. 11. 1958,
Dren 1a, p. Vas.

III
Rezultati glasovanja za člane Sveta vaške skupnosti

Banjaloka:
a) Število oddanih glasovnic je 72.
b) Število neveljavnih glasovnic je 0.
c) Število veljavnih glasovnic je 72.
č) Posamezni kandidati za člane Sveta vaške skupnosti

Banjaloka so dobili naslednje število glasov:

Št. Ime in priimek Število glasov

1. Stanko Konečnik 42
2. Vitomir Padovac 39
3. Matija Zdravič 45
4. Vojko Volf 38
5. Mihael Klarič 28
6. Darko Pajnič 44
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Št. Ime in priimek Število glasov

7. Anton Bizjak 33
8. Marija Zalar 29

d) Za člane Sveta vaške skupnosti Banjaloka so izvolje-
ni naslednji kandidati:

1. Matija Zdravič, rojen 24. 12. 1963, Nova sela 4, p.
Vas,

2. Darko Pajnič, rojen 21. 9. 1954, Kaptol 5, p. Ko-
čevska Reka,

3. Stanko Konečnik, rojen 14. 12. 1955, Banjaloka
30a, p.Vas,

4. Vitomir Padovac, rojen 10. 3. 1949, Sela 3, p. Vas,
5. Vojko Volf, rojen 30. 3. 1961, Drežnik 5, p. Kočev-

ska Reka.

IV
Rezultati glasovanja za člane Sveta vaške skupnosti

Vrh:
a) Število oddanih glasovnic je 84.
b) Število neveljavnih glasovnic je 1.
c) Število veljavnih glasovnic je 83.
č) Posamezni kandidati za člane Sveta vaške skupnosti

Vrh so dobili naslednje število glasov:

Št. Ime in priimek Število glasov

1. Anton Južnič 33
2. Aleš Jurjevič 42
3. Martin Lisac 36
4. Josip Marinč 35
5. Jože Skender 20
6. Alojzij Klobučar 44
7. Bojana Selan 45
8. Marjan Dolšak 16

d) Za člane Sveta vaške skupnosti Vrh so izvoljeni
naslednji kandidati:

1. Bojana Selan, rojena 20. 4. 1971, Vrh 2, p. Vas,
2. Alojzij Klobučar, rojen 7. 5. 1944, Vrh 4, p. Vas,
3. Aleš Jurjevič, rojen 8. 7. 1975, Colnarji 2a, p. Vas,
4. Martin Lisac, rojen 10. 7. 1955, Poden 2, p. Vas,
5. Josip Marinč, rojen 2. 2. 1962, Gotenc 5, p. Vas.

V
Rezultati glasovanja za člane Sveta vaške skupnosti

Fara-Vas:
a) Število oddanih glasovnic je 187.
b) Število neveljavnih glasovnic je 2.
c) Število veljavnih glasovnic je 185.
č) Posamezni kandidati za člane Sveta vaške skupnosti

Fara–Vas so dobili naslednje število glasov:

Št. Ime in priimek Število glasov

1. Miroslav Petovar 97
2. Alojz Bizjak 82
3. Martin Štefančič 51
4. Matija Bukovac 60
5. Josip Kolenc 50
6. Alen Klarič 40
7. Cvetko Skok 52

Št. Ime in priimek Število glasov

8. Davorin Bauer 29
9. Alojzij Samsa 32
10. Božica Skok 26
11. Milan Preložnik 33
12. Aleš Ofak 83

d) Za člane Sveta vaške skupnosti Fara–Vas so izvolje-
ni naslednji kandidati:

1. Miroslav Petovar, rojen 29. 7. 1951, Pirče 1, p.
Vas,

2. Aleš Ofak, rojen 14. 8. 1976, Potok 3a, p. Vas,
3. Alojz Bizjak, rojen 24. 1. 1971, Potok 18, p. Vas,
4. Matija Bukovac, rojen 2. 1. 1952, Potok 16, p. Vas,
5. Cvetko Skok, rojen 20. 12. 1960, Planina 3, p.

Vas.

VI
Rezultati glasovanja za člane Sveta vaške skupnosti

Kuželj:
a) Število oddanih glasovnic je 45.
b) Število neveljavnih glasovnic je 2.
c) Število veljavnih glasovnic je 43.
č) Posamezni kandidati za člane Sveta vaške skupnosti

Kuželj so dobili naslednje število glasov:

Št. Ime in priimek Število glasov

1. Alojzij Bauer 33
2. Lilijana Zamida 23
3. Amalija Kezele 33
4. Anica Malnar 16
5. Ivan Pugelj 16
6 Borislav Rački 28

d) Za člane Sveta vaške skupnosti Kuželj so izvoljeni
naslednji kandidati:

1. Alojzij Bauer, rojen 5. 5. 1942, Laze pri Kostelu 16,
p. Vas,

2. Amalija Kezele, rojena 5. 3. 1959, Kuželj 5, p. Vas,
3. Borislav Rački, rojen 21. 10. 1975, Kuželj 12, p.

Vas,
4. Lilijana Zamida, rojena 10. 12. 1958, Srobotnik ob

Kolpi 1, p. Vas,
5. Ivan Pugelj, rojen 21. 3. 1936, Kuželj 14, p. Vas.

Št. 006-02 01/01
Vas, dne 8. aprila 2001.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Kostel
Anica Vršnik l. r.

Člani oziroma namestniki:
Vanda Bratož l. r.
Mojca Zdravič l. r.
Marija Jurjevič l. r.
Mirko Letig l. r.
Cvetko Florjan Skok l. r.
Miha Lisac l. r.
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KUNGOTA

2000. Odlok o režijskem obratu v Občini Kungota

Na podlagi 7. člena odloka o gospodarskih javnih služ-
bah v Občini Kungota (MUV, št. 28/95) in 5. točke 7. člena
in 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št.
16/99) ter 16. člena odloka o organizaciji in delovnem
področju Občinske uprave občine Kungota (Uradni list RS,
št. 29/99) je Občinski svet občine Kungota na 18. redni
seji dne 19. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o režijskem obratu v Občini Kungota

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Občina Kungota, s sedežem Plintovec

1, 2201 Zg. Kungota, ustanavlja režijski obrat kot notranjo
organizacijsko enoto Občine Kungota.

II. USTANOVITELJ REŽIJSKEGA OBRATA

2. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Kungota. Re-

žijski obrat bo v prvi fazi štel do dva delavca. V nadaljevanju
delovanja režijskega obrata, če se izkaže kot koristna obli-
ka, je možna dodatna zaposlitev, o kateri odloča župan.
Župan o tem obvesti Občinski svet občine Kungota.

3. člen
Med sprejetimi delavci režijskega obrata župan imenu-

je vodjo, kateri je odgovoren za izvršitev nalog, katere jim
dodeli občinski svet in župan.

4. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Kungota. Po

predhodnem dogovoru pa lahko deluje izven Občine Kun-
gota.

Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– komunalnih taks, katere sprejme Občinski svet obči-

ne Kungota,
– sredstev občinskega proračuna.
Prihodki, ki jih režijski obrat ustvarja oziroma pridobiva

od prodaje blaga ali storitev se stekajo v proračun Občine
Kungota.

5. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Vsi drugi

pogoji kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem
mestu in ostala določila se določijo v pogodbi o delovnem
razmerju.

III. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA

6. člen
A) Režijski obrat lahko opravlja naslednje dejavnosti na

območju Občine Kungota:
1. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in pada-

vinskih voda,
2. javna snaga in čiščenje javnih površin,

3. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih povr-
šin in drugih javnih poti,

4. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunal-
nih naprav,

5. vzdrževanje, upravljanje in varstvo lokalnih, občin-
skih cest, javnih poti in drugih nekategoriziranih cest,

6. oskrba s pitno vodo,
7. ravnanje s komunalnimi odpadki in primerno odlaga-

nje ostankov komunalnih odpadkov,
8. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih,
9. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov.
B) Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti:
1. urejanje vasi in cest, ki niso razvrščene med ma-

gistralne in regionalne ceste,
2. urejanje javnih parkirišč,
3. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
4. plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij,
5. zimska služba,
6. postavljanje reklamnih objektov,
7. izvajanje reklamiranja,
8. vzdrževanje športno-rekreacijskih objektov,
9. vzdrževanje infrastrukturnih in drugih objektov,
10. rušenje objektov, zemeljska dela in druga gradbe-

na dela,
11. odčitavanje vodomerov,
12. urejuje in vzpostavlja turistično dejavnost,
13. aktivno sodeluje pri pospeševanju razvoja turizma

in z njim povezanimi dejavnostmi,
14. vzdržuje obstoječo kulturno dediščino, turistične

objekte in turistično infrastrukturo,
15. opravlja t.i. inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov,
16. ureja upravne postopke in oglede na terenu,
17. gospodari z zazidanimi in nezazidanimi stavbnimi

zemljišči in nadomestili za stavbno zemljišče, za njihovo
uporabo,

18. vzdržuje, upravlja in obnavlja občinske objekte,
19. deratizacija in dezinfekcija, ter zdravstveni nadzor

nad pitno vodo iz lokalnih virov in
20. vsa druga vzdrževalna dela.

IV. KONCESIJA

7. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da

koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnju-
je pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.

8. člen
Koncesija se daje dejavnosti iz 6. člena pod točko A in

B, katere režijski obrat v okviru svojih tehničnih in strokovnih
možnosti ne more opravljati. Te določi župan.

9. člen
Občina Kungota pridobiva koncesionarje na podlagi

veljavnega pravilnika o postopku javnega razpisa za izbiro
koncesionarja in načinu izbire koncesionarja (Uradni list RS,
št. 49/98).
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10. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene župan koncesijsko

pogodbo. Koncesijsko razmerje preneha na način kot dolo-
ča koncesijska pogodba.

Odkup in prevzem koncesije sta možna v obsegu, na
način in pod pogoji kot določa koncesijska pogodba. O
odkupu in prevzemu koncesije odloča Občinski svet občine
Kungota, na predlog župana.

11. člen
Kriteriji za izbor koncesionarja so naslednji:
– da so kandidati registrirani za izvajanje razpisane de-

javnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja
pristojnih organov,

– da predložijo dokazila, reference ipd., ki potrjujejo,
da imajo potrebno znanje in izkušnje za izvajanje razpisane
javne službe,

– da razpolagajo s kadri, ki imajo ustrezna znanja in
izkušnje, ter izpolnjujejo eventualne druge pogoje (zdrav-
stvene itd.),

– da predložijo ustrezno obliko jamstva (varščina) za
kvalitetno izvajanje gospodarske službe in

– da predložijo program dela za izvajanje razpisane
dejavnosti.

Varščina se koncesionarju ne vrača.

V. KONČNI DOLOČBI

21. člen
Župan izda 30 dni po uveljavitvi tega odloka pravilnik o

delovanju režijskega obrata.
Za nemoteno izvajanje dejavnosti se pripravi tudi ustre-

zen cenik storitev, ki ga potrdi občinski svet.

22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-18/2001
Kungota, dne 19. aprila 2001.

Župan
Občine Kungota

Jožef Karner, inž. grad. l. r.

2001. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), 7. in 16. člena
statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št.16/01) je Občin-
ski svet občine Kungota na 18. redni seji dne 19. 4. 2001
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo

stavbnega zemljišča

1. člen
Spremeni se odlok o nadomestilu za uporabo stavbne-

ga zemljišča, ki ga je sprejel Občinski svet občine Kungota

na izredni seji dne 22. maja 1997 in je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 39/97 dne 30. 6. 1997.

2. člen
V 7. členu odloka se izbriše pod drugim odstavkom

prva alinea, ki glasi območje mednarodnega mejnega pre-
hoda Jurij ob Pesnici.

3. člen
V 10. členu odloka se izbriše pod drugim odstavkom

prva alinea, ki glasi 1. brezcarinska prodajalna 10.000 točk.
Vsem ostalim alineam se zmanjša zaporedna številka za eno
številko končavši z 10. alineo prej 11. alineo.

4. člen
Vsa ostala določila iz odloka o nadomestilu za uporabo

stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 39/97) ostanejo
nespremenjena. Odlok stopi v veljavo z dnem preoblikova-
nja brezcarinske trgovine v mejne prodajalne.

Kungota, dne 20. aprila 2001.

Župan
Občine Kungota

Jožef Karner, inž. grad. l. r.

2002. Sklep o višini najemnine za uporabo
nezazidanih stavbnih in kmetijskih zemljišč v
Občini Kungota

Na podlagi 7. in 16. člena statuta Občine Kungota
(Uradni list RS, št. 16/01) je Občinski svet občine Kungota
na 18. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel

S K L E P
o višini najemnine za uporabo nezazidanih

stavbnih in kmetijskih zemljišč v Občini Kungota

1. člen
Cena za uporabo nezazidanih stavbnih in kmetijskih

zemljišč v Občini Kungota, ki so v lasti Občine Kungota je
naslednja

1.a) za kmetijske namene:
– košenina 50 točk/ha na leto
– njiva 100 točk/ha na leto
– vrtovi 250 točk/ha na leto
1.b) za poslovne namene
(za vse vrste zemljišč)
– skladiščenje materiala,
deponije 1000 točk/ha na leto
– kioski (prodaja sadja,
zelenjave ipd.)
a) priložnostni, občasni 1 točka/uro
b) trajni 50 točk/mesečno
1.c) drugi primeri
– ohišnice (funkcionalni prostor
okoli zgradbe) 250 točk/ha na leto

2. člen
1 točka je 1 EURO. Najemnina se obračuna v tolarski

protivrednosti EURA po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan obračuna.
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3. člen
Najemnik lahko tudi odkupi zemljišče po veljavni pravni

ureditvi, ki ureja odprodajo nepremičnin.

4. člen
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep o višini

najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč v Obči-
ni Kungota, ki je bil sprejet na redni seji, ki je bila dne 24. 5.
1996 in je bil objavljen Uradnem listu RS, št. 31/96 dne
14. junija 1996.

5. člen
Pogodbe za najem zemljišč se po določilih tega sklepa

in z upoštevanjem ostalih občinskih odlokov obračunavajo
od začetka koledarskega leta in veljajo za celo leto.

6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije

Kungota, dne 20. aprila 2001.

Župan
Občine Kungota

Jožef Karner, inž. grad. l. r.

2003. Pravilnik o enkratni finančni vzpodbudi za
izgradnjo prenočitvenih kapacitet na območju
Občine Kungota

V skladu s 7. členom statuta Občine Kungota (Uradni
list RS, št. 16/99) in odloka o proračunu Občine Kungota
(Uradni list RS, št. 21/01) je Občinski svet občine Kungota
na svoji 19. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o enkratni finančni vzpodbudi za izgradnjo

prenočitvenih kapacitet na območju Občine
Kungota

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in način dodelitve

enkratnih finančnih sredstev gostinskim obratom, kmetijam,
kmečkim turizmom oziroma turističnim tržnikom za posa-
mezno prenočitveno kapaciteto.

2. člen
Višina sredstev, ki jih Občina Kungota nameni za 1

nočitveno kapaciteto – 1 prenočišče znaša 280 točk. 1
točka je 1 evro in se obračuna z upoštevanjem srednjega
tečaja Banke Slovenije na dan izplačila. Finančna sredstva
se zagotovijo iz občinskega proračuna – postavke Razvojni
projekti – Sofinanciranje izgradnje prenočišč.

V določenem proračunskem letu se lahko izdajo sklepi
za dodelitev sredstev do višine, ki je planirana v tekočem
proračunskem letu.

3. člen
Do te finančne vzpodbude so upravičeni vsi, ki so ali

bodo v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja, katere-
ga cilj je izgradnja prenočitvenih kapacitet.

4. člen
Finančna vzpodbuda je enkratna.

5. člen
Prejemnik finančne vzpodbude se zavezuje, da bo vsaj

5 let objekte, predane v namen turističnih nočitev uporabljal
izključno samo za ta namen.

Prav tako se obvezuje, da ne bo v tem času zmanjšal
števila nočitvenih kapacitet, kot jih je imel ob predložitvi
vloge za črpanje sredstev na podlagi tega pravilnika.

6. člen
Prejemnik finančne vzpodbude se zavezuje, da bo

upošteval in izvajal občinski odlok o turistični taksi. V prime-
ru ustanovitve Lokalne turistične organizacije na območju
Občine Kungota bo v njej tudi član.

7. člen
Upravičenec, ki želi koristiti finančno vzpodbudo pred-

loži občinski upravi vlogo, v kateri navede naslednje podat-
ke: ime in priimek ter naslov, naziv dejavnosti, gradbeno
dovoljenje, s katerim izkazuje namembnost gradnje in števi-
lo prenočitvenih kapacitet, ki jih bo imel. Vložena dokumen-
tacija se hrani v arhivu Občinske uprave občine Kungota.

10. člen
Nadzor nad pravilno porabo sredstev, pridobljenih iz

tega pravilnika opravlja Občinska uprava občine Kungota.

11. člen
Kolikor prejemnik finančne vzpodbude ne ravna v skla-

du z določili tega pravilnika in ne upošteva 5. člena, se mu
ob ugotovitvi kršitve izda sklep o vrnitvi celotne višine finan-
čne vzpodbude, ki jo je prejel in se na dan vrnitve tudi
revalorizira.

12. člen
Turistični tržnik, ki se odloča o izgradnji prenočišč, naj

o svoji nameri izgradnje prenočitvenih kapacitet obvesti ob-
činski urad za statistične namene in za planiranje proračun-
skih sredstev.

13. člen
Prispele vloge na ta pravilnik pregleda komisija, imeno-

vana s strani župana. O dodelitvi finančne vzpodbude izda
župan Občine Kungota ustrezen sklep, o čemer seznani
občinski svet.

14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije. Uporablja se vključno od leta 2001
naprej.

Št. 032-01/19-2001
Kungota, dne 19. aprila 2001.

Župan
Občine Kungota

Jožef Karner, inž. grad. l. r.
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LAŠKO

2004. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Laško za leto 2000

Občinski svet občine Laško je na podlagi 98. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 21.
člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) na 17.
seji dne 11. aprila 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Laško za

leto 2000

1. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključ-

nem računu za leto 2000 so naslednji:

I. Proračun: v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 1.372,083.017,92
II. Skupaj odhodki 1.284,788.267,35
III. Proračunski presežek 87,294.750,57

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil 10,349.199,28
V. Dana posojila
VI. Prejeta minus dana posjila in

sprem. kapit. deležev 10,349.199,28

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačilo dolga 90,336.945,30
X. Neto zadolževanje –90,336.945,30
XI. Povečanje sredstev na računih 7,307.004,55

Stanje sredstev na računih
31. 12. 1999 33,041.791,77
Stanje sredstev na računih
31. 12. 2000 40,348.796,54

II. Rezervni sklad:
1. Prihodki 10,000.000,00
2. Razporeditev prihodkov 10,000.000,00
Presežek prihodkov –

2. člen
Sestavni del tega odloka je prikaz prihodkov in odhod-

kov ter bilanca stanja proračuna Občine Laško za leto 2000.

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 40302-01/99
Laško, dne 11. aprila 2001.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

2005. Odlok o ustanovitvi javnega nepremičninskega
sklada Občine Laško

Na podlagi 3., 4. in 5. člena zakona o javnih skladih
(Uradni list RS, št. 22/00) in 21. člena statuta Občine
Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine
Laško na 17. seji dne 11. aprila 2001 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega nepremičninskega sklada

Občine Laško

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Laško ustanavlja Javni nepre-

mičninski sklad Občine Laško (v nadaljnjem besedilu: sklad)
in določa njegovo dejavnost, pristojnost, organizacijo in na-
čin dela.

2. člen
Sklad se ustanovi kot javni nepremičninski sklad z na-

menom poslovanja s stanovanji, stanovanjskimi hišami, stav-
bnimi zemljišči in drugim premoženjem v lasti Občine Laško
in sklada, ki je namenjeno za zagotavljanje javnega interesa
na stanovanjskem področju.

Sklad upravlja in razpolaga s stanovanji, stanovanjskimi
hišami, stavbnimi zemljišči in drugim premoženjem v lasti
Občine Laško in sklada, z namenom zagotavljanja javnega
interesa, zlasti:

– gospodarjenja s stanovanji, stanovanjskimi hišami,
poslovnimi prostori, garažami, stavbnimi zemljišči in drugimi
nepremičninami,

– financiranja gradnje, nakupa in obnove stanovanj,
stanovanjskih hiš in drugih nepremičnin,

– zagotavljanja kontinuiranega pridobivanja socialnih,
neprofitnih, službenih in profitnih stanovanj,

– pridobivanja stavbnih zemljišč,
– sprejemanja programov opremljanja stavbnih zem-

ljišč,
– spremljanja in nadzora nad izvajanjem programov

opremljanja stavbnih zemljišč,
– oddajanja občinskih stavbnih zemljišč investitorjem,
– opravljanja drugih nalog določenih v občinskih pro-

gramih ter s tem povezanimi razvojnimi in finančnimi, organi-
zacijskimi in drugimi aktivnostmi s področja stanovanjskega
gospodarstva v skladu s stanovanjskim zakonom ter drugimi
veljavnimi predpisi.

3. člen
Dejavnosti sklada iz prejšnjega odstavka tega člena so

po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene v naslednje
postavke:

K/ 70.11 Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg,

K/ 70.12 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
K/ 70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/ 70.31 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu

z nepremičninami,
K/70. 32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali

po pogodbi,
K/74.20 Projektiranje in tehnično svetovanje,
L/75.11 Dejavnost uprave,
L/75.12 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo stori-

tve na področju zdravstva, izobraževanja, kulture in druge
socialne storitve, razen obveznega socialnega zavarovanja.

4. člen
Sklad odgovarja upnikom za svoje obveznosti:
– če so obveznosti nastale v zvezi z namenom, zaradi

katerega je bil sklad ustanovljen, z namenskim premože-
njem,

– za druge obveznosti s premoženjem, ki ga kot sred-
stva za delo javnega sklada zagotovi ustanovitelj.

Ustanovitelj za obveznosti sklada ne odgovarja.
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5. člen
Sklad je pravna oseba javnega prava s pravicami, ob-

veznostmi in odgovornostmi določenimi z zakonom o javnih
skladih, stanovanjskim zakonom, tem odlokom in statutom
sklada.

Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Sklad se organizira kot neprofitna organizacija. Za svo-

je obveznosti odgovarja sklad z vsem svojim premoženjem,
ki ga kot sredstva za delo javnega sklada zagotovi ustanovi-
telj.

Ustanovitelj Občina Laško za obveznosti sklada ne od-
govarja.

Sklad se vpiše v sodni register in v register neprofitnih
stanovanjskih organizacij.

Sklad ima svoj žiro račun.

6. člen
Ime sklada je: Javni nepremičninski sklad Občine La-

ško.
Sedež sklada: Mestna ulica 2, Laško.
Ustanovitelj sklada je: Občina Laško, Mestna ulica 2,

Laško.
Kratka označba imena: Nepremičninski sklad Občine

Laško.

II. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA

7. člen
Ustanovitelj ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje nadzorni svet sklada,
– odloča o povečanju oziroma zmanjšanju namenske-

ga premoženja sklada,
– daje soglasje k poslovnemu načrtu in finančnemu

načrtu ter poslovnemu poročilu sklada,
– odloča o razporejanju in uporabi pozitivnega poslova-

nja sklada,
– daje soglasje k odtujitvi nepremičnega premoženja,
– odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom.
Ustanovitelj lahko s sklepom odpravi vsako razpolagal-

no dejanje, ki je v nasprotju z namenom, zaradi katerega je
bil sklad ustanovljen.

III. NAMENSKO PREMOŽENJE SKLADA, FINANCIRANJE
IN RAZPOLAGANJE S SREDSTVI

8. člen
Namensko premoženje je premoženje, ki ga je ustano-

vitelj namenil za doseganje namena sklada. Sklad upravlja in
razpolaga z namenskim premoženjem v skladu z namenom
zaradi katerega je bil ustanovljen.

Vrednost namenskega premoženja sklada sestavljajo
vsa gotovinska in materialna sredstva ter nepremičnine Sta-
novanjskega sklada občine Laško in druga sredstva, ki jih
ustanovitelj kot namensko premoženje prenaša na sklad.

Vrednost namenskega premoženja iz prejšnjega od-
stavka znaša po zaključni bilanci stanovanjskega sklada in
ustreznega namenskega dela proračuna 1.479,742.414
SIT.

9. člen
Sredstva za ustanovitev in delo sklada zagotavlja usta-

novitelj.
Sklad ne sme uporabiti namenskega premoženja za

zagotavljanje sredstev za delo sklada.

10. člen
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo:
– iz sredstev občinskega proračuna,
– iz dela sredstev ustvarjenih s prodajo nepremičnin,
– iz sredstev republiškega stanovanjskega sklada,
– iz najemnin za stanovanja, poslovne prostore in garaže,
– z namenskimi dotacijami fizični in pravnih oseb,
– iz naslova kupnin za prodana stanovanja,
– iz prihodkov ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– iz drugih virov.

11. člen
Sklad mora namensko premoženje ločiti od premože-

nja, ki ga kot sredstvo za delo sklada zagotovi ustanovitelj
ter od premoženja, katerega ustvarja sklad iz lastnega po-
slovanja do drugih.

12. člen
Ustanovitelj lahko vrednost namenskega premoženja

poveča z zagotovitvijo dodatnega namenskega premoženja.
Ustanovitelj s sklepom določi vrednost in vrste dodatnega
namenskega premoženja, ki se zagotovi kot dodatno na-
mensko premoženje.

Povečanje namenskega premoženja se vpiše v sodni
register.

13. člen
Ustanovitelj lahko sklene, da se vrednost namenskega

premoženja zmanjša z izplačilom ustanovitelju in v sklepu
določi vrednost in vrsto namenskega premoženja, ki se
izplača ustanovitelju. Vrednost namenskega premoženja
sklada se ne sme zmanjšati pod 15 milijonov tolarjev.

IV. ORGANI SKLADA IN NJIHOVA PRISTOJNOST

14. člen
Organa sklada sta nadzorni svet in uprava.

15. člen
Nadzorni svet ima predsednika in štiri člane. Predse-

dnik nadzornega sveta je po svoji funkciji župan občine.
Člane nadzornega sveta na predlog župana imenuje in raz-
rešuje občinski svet. Člani nadzornega sveta se imenujejo
za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, ki so
zaposlene v javnem skladu ter druge osebe katerih funkcija
ali dejavnost je v skladu z zakonom nezdružljiva s članstvom
v nadzornem svetu.

Člani nadzornega sveta opravljajo svojo funkcijo nepro-
fesionalno.

16. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– skrbi za zagotavljanje delovanja v javnem interesu,
– sprejema poslovni načrt, finančni načrt in poslovno

poročilo javnega sklada, ki jih predloži v soglasje ustanovitelju,
– daje soglasje upravi k določitvi splošnih pogojev

poslovanja,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi

člana uprave,
– daje ustanovitelju in upravi predloge in mnenja o

posameznih vprašanjih,
– daje ustanovitelju predloge za povečanje oziroma

zmanjšanje namenskega premoženja sklada,
– daje ustanovitelju predloge o razporejanju in uporabi

pozitivnega rezultata poslovanja sklada,
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– lahko pregleduje poslovne knjige in poslovno doku-
mentacijo sklada,

– zahtevati od uprave poročilo o posameznih poslih v
zvezi z upravljanjem namenskega premoženja in drugih za-
devah, povezanih s poslovanjem sklada,

– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno
z zakonom ali tem odlokom.

17. člen
Dolžnosti in odgovornosti članov nadzornega sveta:
člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s

skrbnostjo dobrega gospodarja in varovati poslovno skriv-
nost sklada,

člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin in po-
vračil drugih stroškov,

člani nadzornega sveta so odgovorni za škodo, ki je
nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti.

18. člen
Nadzorni svet o zadevah odloča z večino glasov vseh

članov.
Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.

19. člen
Uprava sklada ima enega člana.
Član uprave sklada je višji upravni delavec. Višjega

upravnega delavca imenuje župan za štiriletni mandat.
Član uprave svoje delo opravlja neprofesionalno v skla-

du z določili tega odloka in statuta sklada.
Funkcija člana uprave je vezana na imenovanje v naziv

višjega upravnega delavca.

20. člen
Član uprave zastopa in predstavlja sklad.
Uprava organizira in vodi delo in poslovanje sklada. Pri

svojem delu je član uprave dolžan varovati poslovno tajnost
sklada.

Član uprave mora zagotoviti, da sklad posluje v skladu
z zakonom in tem odlokom. Član uprave odgovarja skladu
za škodo, ki je nastala zaradi njegovega nevestnega ali
protipravnega ravnanja.

21. člen
Uprava izdaja posamične pravne akte (odločbe, skle-

pe, soglasja) iz pristojnosti sklada.
Pri odločanju o javno pravnih stvareh se uporabljajo

določila zakona o splošnem upravnem postopku.
Zoper odločbo uprave ima stranka pravico do pritožbe.
O pritožbi odloča župan.

22. člen
Finančna, druga strokovno tehnična in administrativna

dela za sklad opravlja občinska uprava.

V. FINANČNO POSLOVANJE, POSLOVNE KNJIGE IN
POSLOVNA POROČILA

23. člen
Za finančno poslovanje sklada se smiselno uporabljajo

določbe 4. do 21. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99).

24. člen
Sklad mora voditi poslovne knjige in poslovna poročila,

sestavljati knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske po-

stavke in sestavljati računovodska poročila v skladu z zako-
nom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in predpisi
izdanimi na njegovi podlagi, če ni z zakonom o javnih skladih
(Uradni list RS, št. 22/00) drugače določeno.

25. člen
Poslovne knjige in poslovna poročila morajo zagotavlja-

ti ločeno spremljanje poslovanja in prikaz poslovanja z na-
menskim premoženjem.

VI. NADZOR NAD SKLADOM

26. člen
Sklad mora organizirati notranje revidiranje in zagotoviti

revidiranje letnega poročila v skladu z zakonom.
Upravni nadzor nad delom in poslovanjem sklada oprav-

lja nadzorni odbor Občine Laško v skladu z zakonom o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99).

Nadzor nad smotrnim upravljanjem z namenskim pre-
moženjem opravlja ustanovitelj.

VII. PRENEHANJE SKLADA

27. člen
Sklad preneha:
– če tako odloči ustanovitelj,
– s stečajem.

VIII. KONSTITUIRANJE SKLADA

28. člen
Sklad se konstituira z imenovanjem nadzornega sveta,

sprejemom statuta in imenovanjem uprave.
Statut sprejme nadzorni svet sklada v soglasju z usta-

noviteljem.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

29. člen
Javni nepremičninski sklad Občine Laško je pravni na-

slednik Stanovanjskega sklada Občine Laško.
Javni nepremičninski sklad Občine Laško prevzema

premoženje, obveznosti in sredstva Stanovanjskega sklada
Občine Laško ustanovljenega z odlokom o ustanovitvi (Urad-
ni list RS, št. 4/96) vključno z evidencami in drugimi podat-
kovnimi bazami.

30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Laško (Uradni list
RS, št. 4/96).

31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 46401-02/2001-15-01
Laško, dne 18. aprila 2001.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.
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2006. Sklep o določitvi cen programov v Javnem
zavodu vrtec Laško

Občinski svet občine Laško je na podlagi 31. člena
zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), pravilnika o
plačilih staršev za programe vrtca (Uradni list RS, št. 44/96,
38/97, 1/98 in 84/98) in 21. člena statuta Občine Laško
(Uradni list RS, št. 8/00) sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v Javnem zavodu

vrtec Laško

I
Cene programov predšolske vzgoje na otroka v Občini

Laško znašajo:
1. Celodnevni program predšolske vzgoje v rednih od-

delkih
– z živili 51.134 SIT
– brez živil 43.784 SIT
2. Celodnevni program razvojnega oddelka
– z živili 200.676 SIT
– brez živil 193.326 SIT
3. Pol dnevni program predšolske vzgoje v rednih od-

delkih
– z živili 38.350 SIT
– brez živil 32.838 SIT
4. Skrajšani program priprave
na osnovno šolo 10.052 SIT
5. Program cicibanovih uric 2.753 SIT
6. Cene živil (prehrane) na dan 350 SIT

II
Plačilo staršev za mesečni program cicibanovih uric

predstavlja 50% cene tega programa in znaša 1.370 SIT.

III
Starši, ki vpišejo otroka v vrtec pred dejansko redno

vključitvijo otroka v programe vrtca, plačajo v tem obdobju
80% plačila, določenega s sklepom oziroma odločbo o
plačilu staršev za program vrtca, v katerega je otrok vpisan.

IV
Starši, katerih otroci v počitniških mesecih (julij, av-

gust) ne obiskujejo programov vrtca, za polno mesečno
odsotnost plačajo 60% s sklepom oziroma odločbo o plačilu
staršev za program vrtca, v katerega je otrok vpisan.

V
V primeru, ko gre za polno mesečno odsotnost otroka

zaradi bolezni, lahko starši uveljavijo na podlagi zdravniške-
ga potrdila začasno oprostitev plačila programa vrtca, v ka-
terega je otrok vpisan.

V primeru odsotnosti otroka nepolni mesec je plačilo
staršev na dan odsotnosti znižano za ceno živil v sorazmer-
nem deležu s plačilom, odmerjenim s sklepom oziroma
odločbo o znižanem plačilu programov vrtca.

VI
Cene tega sklepa veljajo od 1. 5. 2001 dalje.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

določitvi cen programov v javnem zavodu Vrtec Laško, št.
64101-2/00, z dne 19. 4. 2000.

VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 64101-2/00
Laško, dne 11. aprila 2001.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

2007. Sklep o določitvi najemnin v stanovanjih last
Občine Laško in Stanovanjskega sklada občine
Laško za leto 2001

Občinski svet občine Laško je na podlagi 62. in 63.
člena stanovanjskega zakona in 7. člena odloka o metodo-
logiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ura-
dni list RS, št. 23/00) ter 21. člena statuta Občine Laško
(Uradni list RS, št. 8/00), na 17. redni seji dne 11. 4. 2001
sprejel

S K L E P
o določitvi najemnin v stanovanjih last Občine

Laško in Stanovanjskega sklada občine Laško za
leto 2001

1. člen
S tem sklepom se na podlagi odloka o metodologiji za

oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list
RS, št. 23/00 – v nadaljevanju: metodologija) določi višina
najemnine v neprofitnih in socialnih stanovanjih za leto 2001
v višini najvišje s citirano metodologijo dovoljene najemnine.

2. člen
Višina najemnin se v prehodnem obdobju do leta 2004

določa s sklepom Občinskega sveta občine Laško za vsako
leto sproti.

3. člen
Za stanovanja, ki so bila dana v najem pred uveljavitvijo

odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00) se pri izračunu višine
najemnine upošteva vrednost točke v višini 3.75 DEM.

Pri izračunu najemnin za stanovanja, dana v najem po
uveljavitvi te metodologije pa se upošteva vrednost točke v
višini 4.3025 DEM.

Vrednost točke se preračuna v tolarsko protivrednost
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izračuna najem-
nine.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 36004-02/2001
Laško, dne 11. aprila 2001.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.
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2008. Program priprave odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev
(PUP) za Občino Laško

Na podlagi 21., 25., 26., 34., 35. in 36. člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 21. člena statuta
Občine Laško (Uradni list RS št. 8/00) je Občinski svet
občine Laško na 17. seji dne 11. 4. 2001 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E   O D L O K A
o spremembah in dopolnitvah prostorsko

ureditvenih pogojev za Občino Laško

I
S tem programom priprave se podrobneje določijo po-

stopek priprave in sprejetja odloka o spremembah in dopol-
nitvah PUP, način pridobitve, strokovne rešitve za celotno
območje, organi, organizacije oziroma skupnosti, ki bodo
sodelovale pri spremembah in dopolnitvah PUP ter okvirni
roki za pripravo in sprejem PUP.

II
Območja sprememb PUP zajema celotno območje Ob-

čine Laško, za katera ni predvidena izdelava prostorsko
izvedbenih načrtov, ter območja, za katera je predvidena
izdelava prostorsko izvedbenih načrtov, pa ti načrti še ne
bodo sprejeti v tekočem planskem obdobju.

Pri odloku o spremembah in dopolnitvah PUP je potre-
bno:

– obstoječ dopolnjen odlok dopolniti z novimi planski-
mi izhodišči srednjeročnega in dolgoročnega prostorskega
plana Občine Laško, ki zajema obvezna izhodišča državnih
planskih aktov.

a) uskladitev meje ureditvenih območij v občini in obse-
ga stavbnih zemljišč na območju razpršene gradnje

b) upoštevati dopolnitve za področje ohranjanja narave
c) upoštevati dopolnitve za področje kulturne dedišči-

ne
d) upoštevati spremembe in dopolnitve za prometno in

kolesarsko omrežje, elektroomrežje ter ostalo komunalno
omrežje, upoštevati področje ravnanja z odpadki in vodno-
gospodarske omejitve

e) dopolniti s podrobnejšimi pogoji urejanja v ureditve-
nih območjih lokalnih oskrbnih središč Zidani Most, Sedraž,
Brezno-Belovo, Zg. Rečica, Vrh nad Laškim, Jurklošter in
Šentrupert

– določiti urbanistične, oblikovalske in druge pogoje
za posege v prostor ob upoštevanju ukrepov za ohranjanje
in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot člove-
kovega okolja,

– določiti merila in pogoje za graditev ali prenovo ob-
jektov in naprav glede na njihovo lego, funkcijo, velikost in
oblikovanje.

III
Odlok o spremembah in dopolnitvah PUP in njegova

uskladitev z veljavno prostorsko plansko dokumentacijo so
podlaga za pripravo lokacijske dokumentacije za graditev
objektov. V obstoječih PUP so v posameznih merilih in po-
gojih, ki veljajo za gradnjo, širitev in adaptacijo objektov
navedeni omejevalni faktorji, ki preprečujejo izdajo upravnih
dovoljenj.

IV
Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP je potrebno v

navezavi na obstoječ PUP upoštevati strokovne usmeritve
ter že izdelane strokovne podlage:

a) Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Laško za obdobje od
leta 1986-do leta 2000 in srednjeročnega plana občine
Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za občino
Laško dopolnjen 2001

Vsebina sprememb in dopolnitev PUP bo v skladu z
veljavno zakonodajo zajemala:

– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti.

V
Naročnik sprememb PUP bo Občina Laško, Mestna

ulica 2, Laško.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP bo projektiv-

no podjetje, ki ga bo izbral naročnik z zbiranjem ponudb.
Organizacijske naloge v zvezi z razgrnitvijo, obravnavo

in sprejemom PUP bo opravljal Oddelek za gospodarske
javne službe, okolje in prostor Občine Laško.

V postopku priprave PUP bodo sodelovali naslednji
organi, organizacije in skupnosti:

a) Elektro Celje, Celje;
b) Elektro Trbovlje;
c) ELES Ljubljana;
d) Telekom Slovenije, PE Celje, Celje;
e) Telekom Slovenije, PE Trbovlje;
f) Pivovarna Laško, Laško;
g) JP Komunala Laško, Laško;
h) GEOPLIN Ljubljana;
i) Adria plin d.o.o.;
j) RS MPZ, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje;
k) VOC Celje;
l) Elektro Turnšek;
m) Elstik d.o.o.;
n) Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje;
o) Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice;
p) MOP, Uprava za varstvo narave, Izpostava Celje;
q) Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Ce-

lje;
r) Občina Laško-Oddelek za gospodarske in negospo-

darske dejavnosti-kmetijstvo;
s) RS MZ Zdravstveni inšektorat RS, Enota Laško;
t) MO, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesrečami, Enota Laško;
u) Slovenske železnice.
Navedeni organi, organizacije in skupnosti bodo v skla-

du z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
sodelovali v postopku priprave odloka o spremembah in
dopolnitvah PUP tako, da bodo pred pripravo osnutka PUP v
okviru svojih pristojnosti določili pogoje, ki jih mora upošte-
vati pripravljalec PUP pri njegovi pripravi, ter pred spreje-
mom podali soglasje k izdelanemu predlogu PUP.

Organi, organizacije in skupnosti morajo določiti pogo-
je, ki jih mora upoštevati pripravljalec načrta pri njegovi
pripravi, ter podati soglasje k izdelanemu predlogu odloka o
spremembah in dopolnitvah PUP najkasneje v 30 dneh po
prejemu vloge. V primeru, da posamezen organ, organizaci-
ja ali skupnost pogojev ne določi ali soglasja ne izda ali
odreče v tem času, se šteje, da je soglasje dano.
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VI
Priprava odloka o spremembah in dopolnitvah PUP bo

skladno z zo urejanju naselij in drugih posegov v prostor
potekala po naslednjem postopku:

a) priprava in sprejem programa priprave sprememb in
dopolnitev PUP;

b) pridobitev pogojev in smernic organov, organizacij
in skupnosti, ki jih mora upoštevati izdelovalec načrta pri
njegovi pripravi;

c) priprava osnutka odloka sprememb in dopolnitev
PUP;

d) župan sprejme sklep o 30 dnevni javni razpravi in se
ga objavi v Uradnem listu RS;

e) javna razgrnitev odloka sprememb in dopolnitev PUP,
ki traja 30 dni, ter javna obravnava osnutka odloka spre-
memb in dopolnitev PUP;

f) proučitev pripomb in predlogov, ki bodo podane med
javno razgrnitvijo in javno obravnavo osnutka odloka spre-
memb in dopolnitev PUP, priprava stališč do teh pripomb in
predlogov, ter sprejem teh stališč na Občinskem svetu obči-
ne Laško;

g) priprava predloga odloka sprememb in dopolnitev
PUP (dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev PUP z
rešitvami v zvezi s predlogi in pripombami iz javne razgrnitve
in javne obravnave osnutka, za katere bo odločeno, da jih je
potrebno pri nadaljnji izdelavi sprememb in dopolnitev PUP
upoštevati);

h) pridobitev soglasij organov, organizacij in skupnosti
k predlogu odloka sprememb in dopolnitev PUP;

i) sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah PUP
na Občinskem svetu občine Laško;

j) objava odloka o spremembah in dopolnitvah PUP
Uradnem listu RS.

VII
Naročnik in izdelovalec odloka o spremembah in do-

polnitvah PUP, ki bo opravljal organizacijske naloge v zvezi z
razgrnitvijo, obravnavo in sprejemom odloka o spremembah
in dopolnitvah PUP, morata aktivnosti organizirati tako, da
bo priprava odloka o spremembah in dopolnitvah PUP pote-
kala v naslednjih okvirnih časovnih terminih:

– sprejem programa priprave na seji občinskega sveta:
11. 4. 2001,

– priprava osnutka PUP: september 2001,
– javna razgrnitev osnutka PUP: oktober 2001,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov, podanih na

javni obravnavi: november 2001,
– priprava PUP za sprejetje na občinskem svetu: de-

cember 2001,
– objava PUP v Uradnem listu RS: december 2001.

VIII
Ta program priprave odloka o spremembah in dopolni-

tvah PUP začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 35001/2/2000
Laško, dne 11. aprila 2001.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

NOVO MESTO

2009. 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, dopolnjen
2000/3, zaradi Programske zasnove za
ureditveni načrt stavbnega otoka med
Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru
Novega mesta

Na podlagi 43. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list SRS, št. 18/84 in 15/89), prvega odstavka 2. člena
Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 20. in 45. 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

O D L O K
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, dopolnjen

2000/3, zaradi Programske zasnove za
ureditveni načrt stavbnega otoka med

Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru
Novega mesta

1. člen
(Uvodne določbe)

Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdob-
je od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št.
24/86, 18/88, 06/89, 03/90, 10/90 in 09/91 ter Uradni
list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 21/97, 80/97,
39/98, 59/98, 21/99, 59/99 in 63/99; v nadaljnjem
besedilu: dolgoročni plan) in srednjeročnega družbenega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 06/89,
15/90, 09/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 07/92,
23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 01/93, 28/93, 32/93,
60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 23/95,
58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98,
59/98, 21/99 in 63/99; v nadaljnjem besedilu: srednje-
ročni plan) zaradi Programskih zasnov za ureditveni načrt
stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v hi-
storičnem jedru Novega mesta, ki se nanašajo na način
urejanja prostora.

2. člen
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega

plana)
(1) V poglavju 6.4. Načini urejanja prostora se v pregle-

dnici predvidenih faz planskih aktivnosti po posameznih po-
dročij v 1. točki Urejanje stavbnih zemljišč, podtočki 1.2.
Oskrbne in storitvene dejavnosti, doda nova alinea Novo
mesto Ureditveni načrt stavbnega otoka med Kastelčevo in
Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta UN C,D.

(2) V poglavju 6.6. Kartografski del in programske za-
snove se doda nova točka:

(S) Programska zasnova za Ureditveni načrt stavbnega
otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru
Novega mesta.
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3. člen
(Kartografski del in kartografska dokumentacija k

dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu)
(1) Dopolni se kartografski del k dolgoročnemu in sred-

njeročnemu družbenemu planu, in sicer karta TK 1: 25000
Novo mesto 031-1-4 v sklopu kart I. Zasnova kmetijstva,
gozdarstva, rudnin in območij za poselitev.

(2) Dopolni se kartografska dokumentacija k dolgoroč-
nemu in srednjeročnemu družbenemu planu, in sicer karta
PKN 1: 5000 Novo mesto – 36 z orisom območja Ureditve-
nega načrta.

(3) Programska zasnova za Ureditveni načrt kareja med
Kastelčevo in Rozmanovo ulico v historičnem mestnem je-
dru Novega mesta je kot priloga sestavni del dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana občine.

(4) Kartografski del in kartografska dokumentacija k
dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu s pro-
gramsko zasnovo za Ureditveni načrt kareja med Kastelčevo
in Rozmanovo ulico v historičnem mestnem jedru Novega
mesta sta izdelana v štirih izvodih, ki jih hranita:

– MO NM, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne
zadeve (3) in

– UE Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor (1).

4. člen
(Pričetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 350-03-13/99-1200
Novo mesto, dne 29. junija 2000.

Podžupanja
Mestne občine Novo mesto

Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. l. r.

OSILNICA

2010. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986
do leta 1999, ki se nanaša na območje Občine
Osilnica – dopolnitev 2001

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97) in 34. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS,
št. 25/95, 35/95 in 8/99) župan Občine Osilnica izdaja

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986

do leta 2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986
do leta 1999, ki se nanaša na območje Občine

Osilnica – dopolnitev 2001

1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Ob-
čine Kočevje, ki se nanaša na območje Občine Osilnica.

2. člen
Osnutek planskih dokumentov (tekstualni in grafični

del) bo javno razgrnjen v prostorih Občine Osilnica, Osilnica
št. 11, Osilnica, v času od 10. 5.  do 10. 6. 2001.

3. člen
V času javne razgrnitve bo skupaj z izdelovalcem doku-

mentacije organizirana javna razprava, ki bo v nedeljo, 3. 6.
2001 ob 10. uri v prostorih večnamenske dvorane Osilnica
št. 11.

4. člen
Občani in vsi zainteresirani lahko podajo v času javne

razgrnitve pisne pripombe in predloge na javno razgrnjen
osnutek pisno na naslov Občina Osilnica, Osilnica št. 11,
1337 Osilnica.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 001-160/01
Osilnica, dne 20. aprila 2001.

Župan
Občine Osilnica

Anton Kovač l. r.

PREBOLD

2011. Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ
Prebold OE vrtec Prebold

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni
list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 22.
redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel

S K L E P
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v

Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE
vrtec Prebold

1. člen
Cene programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ

Prebold OE vrtec Prebold se zvišajo za 12% in znašajo
mesečno:

SIT na otroka
– dnevni program do 9 ur 1–3 let
(zajtrk, kosilo, malica) 48.930
– dnevni program do 9 ur 3–7 let
(zajtrk, kosilo) 44.246
– poldnevni program od 4–6 ur
(zajtrk, kosilo) 39.424
– poldnevni program mala šola od 4–6 ur
(zajtrk, kosilo) 34.175
– dopoldanski do 4 ure (zajtrk) 25.417

2. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun

plačila staršev za otroka, vključenega v izbran program pred-
šolske vzgoje od 1. 5. 2001 dalje.
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3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 64/2000
Prebold, dne 19. aprila 2001.

Župan
Občine Prebold

Debelak Vinko, univ. dipl. inž. gradb. l. r.

RAZKRIŽJE

2012. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Razkrižje

Na podlagi 3., 7. in 32. 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 s
spremembami in dopolnitvami) in 14. člena statuta Občine
Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) je Občinski
svet občine Razkrižje na seji dne 21. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne

službe v Občini Razkrižje (v nadaljevanju: občina) in ureja
način njihovega opravljanja. Poglavje IV. tega odloka je kon-
cesijski akt, ki določa predmet in pogoje za opravljanje
gospodarske javne službe za posamezno koncesijo.

Gospodarske javne službe so tiste, ki jih kot obvezne
opredeljuje zakon in dejavnosti, ki so kot gospodarske javne
službe določene s tem odlokom.

Pri zagotavljanju javnih dobrin z gospodarskimi javnimi
službami je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju
javnih potreb.

2. člen
Objekti in naprave potrebne za izvajanje gospodarskih

javnih služb so javno dobro s katerim upravlja in skrbi za
njegovo obnovo in razvoj občina neposredno ali v skladu z
zakonom in odlokom posredno (javne gospodarske službe v
koncesiji ipd.).

3. člen
Kadar je to iz razlogov smotrnosti in koristi občine

primerno, se občina lahko povezuje z drugimi občinami v
enotne funkcionalno in prostorsko zaokrožene oskrbovalne
sisteme opravljanja javnih služb.

Razmerja med občinami se uredijo s posebno
pogodbo.

II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V OBČINI

4. člen
Gospodarske javne službe v občini so:
a) po zakonu obvezne:
1. oskrba s pitno vodo;

2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-
vinskih voda;

3. ravnanje s komunalnimi odpadki;
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
5. javna snaga in čiščenje javnih površin;
6. urejanje (lokalnih cest) javnih poti, površin za pešce

in zelenih površin;
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka;
b) določene s tem odlokom:
8. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
9. pokopališka in pogrebna dejavnost;
10. urejanje pokopališč;
11. oskrba naselij z zemeljskim plinom;
12. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo

prometnih in drugih javnih površin;
13. gasilska služba (varstvo pred požarom);
14. plakatiranje;
15. vzdrževanje parkov, zelenih površin, drevoredov in

okraševanje naselij;
16. urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč;
17. gospodarjenje z lokalnim kabelsko-razdelilnim si-

stemom;
18. izvajanje obveščanja lokalnega prebivalstva.
Vse gospodarske javne službe navedene v točki a)

prejšnjega odstavka tega člena odloka in službe navedene
pod 8. in 13. točke b) odloka se izvajajo na celotnem
območju občine, ostale pa se izvajajo v odvisnosti od intere-
sa uporabnikov ter glede na možnosti in potrebno zgrajeno
infrastrukturo.

III. NAČIN IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

5. člen
Občina zagotavlja gospodarske javne službe v nasled-

njih oblikah:
– v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega

obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracional-
no ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,

– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za oprav-
ljanje ene ali več javnih služb, ki jih zaradi narave ni mogoče
opravljati kot profitne, oziroma če to ni njihov cilj,

– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali
več javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava
monopolne dejavnosti, ki je določena javna služba, gre pa
za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno,

– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zase-

bnega prava, kadar je ta oblika primernejša od oblik iz
prejšnjih alinei.

6. člen
V režijskem obratu se kot javna služba izvajajo pred-

vsem naslednje dejavnosti:
– dejavnost gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– upravljanje in urejanje zelenih površin, okrasnih gred

ipd.,
– urejanje pokopališča,
– vzdrževanjem in upravljanjem objektov in pripadajo-

čih zemljišč doma kulture, mrliške vežice, zdravstvene po-
staje ipd.,

– gospodarjenje z lokalnim kabelsko-razdelilnim siste-
mom,

– izvajanje obveščanja lokalnega prebivalstva.
Druge gospodarske javne službe se opravljajo v eni

izmed oblik iz 5. člena tega odloka.
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IV. KONCESIONIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

7. člen
To poglavje odloka je koncesijski akt in velja za vse

gospodarske javne službe, katerih izvajanje zagotavlja obči-
na z dajanjem koncesije. Na njegovi podlagi se lahko opravi
poizvedovanje interesa potencialnih koncesionarjev in izve-
dejo javni razpisi za posamezno koncesijsko dejavnost ali
skupino dejavnosti.

8. člen
Na podlagi izdane koncesije se v občini lahko opravlja-

jo, kolikor je to bolj primerno od drugih oblik in tako odloči
občinski svet, vse gospodarske javne službe navedene v 4.
členu tega odloka.

9. člen
Koncesionirana gospodarska javna služba se v odvi-

snosti od njene narave, možnosti in potreb uporabnikov
lahko izvaja na celotnem območju ali delu območja občine.

Za vsako podelitev koncesije je potrebno predhodno v
Uradnem listu Republike Slovenije objaviti javni razpis in
izpeljati postopek v skladu z zakonom in tem odlokom.

Župan kot zastopnik koncedenta, za vsako posamezno
dejavnost ali skupino dejavnosti z javnim razpisom opredeli
območje izvajanja gospodarske javne službe.

10. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati

naslednje pogoje:
– biti mora ustrezno strokovno, tehnično in organizacij-

sko usposobljen za samostojno, kakovostno in kontinuirano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– razpolagati mora s premoženjem v vrednosti najmanj
5% od predvidenega letnega prometa ali predložiti garancijo
banke ali zavarovalnice kot varščino, iz katere bi konceden-
tu lahko poravnal eventualno škodo, nastalo pri izvajanju
koncesije, za katero je v skladu z zakonom in koncesijsko
pogodbo odgovoren koncesionar.

Merilo strokovnosti iz dosedanjih izkušenj so predvsem
reference in doseženi rezultati dosedanjega dela na podro-
čjih, ki so predmet koncesije.

Podrobnejša opredelitev pogojev iz tega člena, ki jih
mora izpolnjevati koncesionar, se določi v javnem razpisu.

11. člen
Občina kot koncedent daje koncesionarju naslednja

javna pooblastila, pravice in dolžnosti:
– pravico in dolžnost upravljanja in vzdrževanja objek-

tov, naprav, omrežij in drugih sredstev, ki so last konceden-
ta ter dolžnost skrbeti za njihov strokovno-tehnični razvoj,

– pravico oblikovati predloge cen oziroma spremembo
cen javnih dobrin oziroma storitev in po soglasju konceden-
ta zaračunavanje le-teh,

– pravico sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin
oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije,

– pravico obračunavati in pobirati pristojbine in prispevke,
– pravico dajati soglasja in dovoljenja za priključitev

uporabnikov na obstoječe omrežje in naprave, ki so premet
koncesije,

– pravico v skladu s predpisi in pogodbenimi zavezami
prekiniti dobavo javnih dobrin neplačnikom.

12. člen
Koncesionar mora:
– zagotavljati vzdrževanje objektov, naprav, omrežij, ki

so vezana na predmet koncesije,

– v okviru tehničnih zmogljivosti in v skladu s splošnimi
pogoji poslovanja, kolikor so sprejeti in je k njim dal soglasje
koncedent, izdajati soglasja za priključitev na objekte, na-
prave in omrežja, ki so last koncedenta,

– opravljati strokovno-tehnične podlage za razvojne na-
loge v soglasju s koncedentom, vse s ciljem, da so upora-
bnikom kontinuirano in kvalitetno zagotovljene javne dobri-
ne oziroma pravočasno in kvalitetno zagotovljene storitve,

– upoštevati tehnične, sanitarne in druge standarde in
normative, povezane z izvajanjem koncesije,

– omogočiti nadzor nad izvajanjem koncesije s strani
koncedenta.

13. člen
Koncesionar izoblikuje ceno posamezne javne dobrine

ali storitve na podlagi:
– deleža materialnih stroškov, upoštevajoč normative

in standarde dobrin ali storitev ter načela dobrega gospo-
darjenja,

– deleža plač neposredno zaposlenih pri izvajanju kon-
cesije,

– deleža za vračilo posojil, najetih za financiranje raz-
voja dejavnosti po koncesijski pogodbi,

– deleža obračunane amortizacije po stopnjah, ki jih
določi koncedent,

– izjemoma tudi deleža kalkulativnega dobička.
Cene in spremembe cen so veljavne šele po pridobitvi

in v skladu z danim soglasjem občinskega sveta.

14. člen
Koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane de-

javnosti z zaračunavanjem opravljenih storitev uporabnikom
in je odgovoren za izterjavo zaračunanih zneskov.

Koncesionar zaračunava vkalkulirano amortizacijo in
del kalkulativnega dobička za račun koncedenta, kolikor
tako odloči občinski svet.

Koncesionar ima pravico do dodatnega financiranja,
če:

– koncedent iz neupravičenih razlogov ni dal pravoča-
sno soglasja k upravičeni ceni dobrine ali storitve,

– koncedent zahteva hitrejši razvoj s koncesijo oprede-
ljene dejavnosti.

V takem primeru zagotovi koncedent potrebna dodatna
sredstva iz proračuna ali iz drugih virov.

15. člen
Koncesionar je skladno z zakonom in koncesijsko po-

godbo odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z
opravljanjem koncesije povzroči koncedentu, uporabnikom
ali drugim pravnim ali fizičnim osebam.

16. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja koncedent.

17. člen
Koncesijsko razmerje se vzpostavi z dnem obojestran-

skega podpisa koncesijske pogodbe.
Doba trajanja se določi z javnim razpisom. Postopek

javnega razpisa se mora začeti vsaj šest mesecev pred
iztekom koncesijske pogodbe.

18. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane javne službe v režijo,
– z odkupom koncesije.
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19. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je sklenjena, če jo

pogodbeni stranki ne podaljšata,
– z razdrtjem, pri čemer se razlogi in pogoji za razdrtje,

medsebojne pravice in obveznosti določijo v koncesijski
pogodbi.

20. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če koncesionar ne začne z izvajanjem koncesije v

dogovorjenem roku,
– če koncesionar ne izvaja koncesije iz razlogov, ki so

na njegovi strani in zato nastajajo motnje pri oskrbi uporabni-
kov,

– če koncesionar pri izvajanju koncesije koncedentu
povzroča škodo zavestno ali z veliko malomarnostjo,

– če je izražen utemeljen javni interes, da se dejavnost
preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna
služba.

21. člen
Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpi-

sa, če gre za družbo, v kateri je občina neposredno kapital-
sko udeležena.

22. člen
Javni razpis za izbiro koncesionarja objavi župan. Izbiro

koncesionarja opravi posebna komisija, ki jo imenuje občin-
ski svet. O izbiri koncesionarja izda občinska uprava uprav-
no odločbo.

Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogod-
bo župan v imenu in za račun občine.

V. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN
RAZVOJNE NALOGE

23. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge

na področju javnih služb v občini opravlja pristojna občinska
služba ali organ določen z odlokom o organizaciji in delu
občinske uprave.

Razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih jav-
nih služb ter investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z
objekti in napravami se lahko pogodbeno poveri za to uspo-
sobljeni organizaciji ali podjetju.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN VARSTVO UPORABNIKOV

24. člen
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javni-

mi službami, so pod enakimi z zakonom ali odlokom občine
določenimi pogoji ter pravicami in obveznostmi, dostopne
vsakomur.

25. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet

uporabnikov javnih dobrin občine. Sestavo, delovno podro-
čje ter pristojnosti sveta uporabnikov določi akt o njegovi
ustanovitvi, ki ga izda župan.

Občina zagotavlja materialne in finančne pogoje za
delo sveta uporabnikov.

Pristojni organi občine so dolžni v roku 30 dni obravna-
vati pripombe in predloge sveta uporabnikov in ga o svojih
stališčih in ukrepih obvestiti.

VII. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

26. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko v obliki takse,

tarife, nadomestila, povračila ipd.,
– iz sredstev proračuna,
– iz davka občine,
– iz prihodkov izvajalcev javnih služb,
– iz posojil in
– iz ostalih virov.
Storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno

izvedljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo
njihovi uporabniki glede na količino porabe.

Storitve javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti
njihovega uporabnika ali je to povezano z nesorazmerno
velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev.

27. člen
Cene za storitve gospodarskih javnih služb se oblikuje-

jo skladno z zakonom in drugimi predpisi.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji upo-

rabnikov in količini porabljenih oziroma nudenih javnih do-
brin ter po rednosti njihove uporabe.

Občina lahko daje socialno šibkim porabnikom javnih
dobrin s stalnim prebivališčem na območju občine bone
(voucher), s katerimi na podlagi lastne izbire plačujejo javne
dobrine. Merila oziroma kriterije in način izvajanja te določ-
be podrobneje določi občinski svet s splošnim aktom.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
V primeru, da uporabniki javne službe, organizirani v

različnih zasebnih, zadružnih ali drugih organizacijskih obli-
kah, sami financirajo izgradnjo infrastrukture za opravljanje
ene od lokalnih gospodarskih služb iz 4. člena tega odloka,
lahko občinski svet s sklepom in le primeru, da je to v skladu
z zakonom, prenese izvajanje gospodarske javne službe na
to organizacijsko obliko.

Razmerja med občino in organizacijsko obliko iz prej-
šnjega odstavka tega člena glede izvajanja javne službe se
uredijo s pogodbo.

29. člen
Objekte in naprave, potrebne za izvajanje gospodar-

skih javnih služb evidentira oziroma inventarizira pristojna
občinska služba najpozneje v enem letu od uveljavitve tega
odloka.

30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha za Občino

Razkrižje veljati odlok o gospodarskih javnih službah v Obči-
ni Ljutomer (Uradni list RS, št. 45/94 z vsemi spremembami
in dopolnitvami).

31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03-19/01
Razkrižje, dne 21. marca 2001.

Župan
Občine Razkrižje

Stanko Ivanušič l. r.
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2013. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Razkrižje

Na podlagi prvega odstavka 14. člena statuta Občine
Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) je Občinski
svet občine Razkrižje na seji dne 21. 3. 2001 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A

Občinskega sveta občine Razkrižje

1. člen
V poslovnika Občinskega sveta občine Razkrižje (Ura-

dni list RS, št. 35/99) se v 30. členu za besedo “dvetretjin-
ska” dodata besedi “navadna ali”.

2. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:

“31. člen
Svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih

glasov navzočih članov, razen če zakon ali statut določa
drugačno večino.”

3. člen
Ta sprememba poslovnika začne veljati osmi dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03-21/01
Šafarsko, dne 21. marca 2001.

Župan
Občine Razkrižje

Stanko Ivanušič l. r.

SLOVENSKE KONJICE

2014. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah ZN Tepanje

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razl.,
73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl.
US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98,
59/99 – odl. US in 70/00) in 27. člena statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01) je
župan Občine Slovenske Konjice dne 19. 4. 2001 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah

in dopolnitvah ZN Tepanje

I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah ZN Tepanje, ki ga je izdelalo podjetje RC –
planiranje d.o.o. Celje pod št. proj. 435/00.

II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak

dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Tepanje.

Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva uveljavitve
sklepa.

III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svo-

je pripombe in predloge k osnutku ureditvenega načrta v
knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih
pisno posredujejo Občini Slovenske Konjice.

Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.

Med javno razgrnitvijo bo organizirana javna razprava,
katere datum bo objavljen v sredstvih javnega obveščanja.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-6/00
Slovenske Konjice, dne 19. aprila 2001.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

VRANSKO

2015. Poslovnik Nadzornega odbora občine Vransko

Na podlagi 46. člena statuta Občine Vransko (Uradni
list RS, št. 24/99) je Nadzorni odbor občine Vransko na
6. redni seji dne 1. 3. 2001 sprejel

P O S L O V N I K
Nadzornega odbora občine Vransko

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Nadzorne-

ga odbora občine Vransko: v nadaljnjem besedilu: NO) ter
opredeljuje njegove pristojnosti.

2. člen
NO je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

3. člen
NO je pri svojem delu neodvisen in ni vezan na nikogar-

šnja navodila.
Pri opravljanju svojega dela so člani NO dolžni varovati

državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so
tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti
občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih
sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integrite-
to fizičnih in pravnih oseb.

Svoje delo opravlja v skladu z določbami zakona o
lokalni samoupravi, statuta občine in tega pravilnika.

4. člen
NO pri svojem delu uporablja enak žig kot občinski

svet, s tem, da je v notranji krožnici namesto naziva občinski
svet, naziv nadzorni odbor. Glede njegove uporabe in shra-
njevanja veljajo enake določbe kot za občinski svet.
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Pri svojem delu uporablja infrastrukturo in sredstva Ob-
čine Vransko.

Strokovno in administrativno podporo zagotavlja župan
in občinska uprava.

5. člen
Člani NO imajo za svoje delo pravico do nadomestila in

do povrnitve stroškov, kot to določa pravilnik o plačah ob-
činskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles ob-
činskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter po-
vračil stroškov.

II. ORGANIZACIJA IN PRISTOJNOSTI

6. člen
Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih imenuje občinski

svet izmed občanov.

7. člen
NO predstavlja predsednik ali od predsednika poobla-

ščeni član NO.

8. člen
NO ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem premoženja obči-

ne,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev,
– ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občin-

skih organov, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih
skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proraču-
na in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in
občinskim premoženjem,

– ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občin-
skih javnih sredstev.

9. člen
Naloga predsednika je, da:
– vodi in organizira delo odbora,
– sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red,
– skrbi za izvajanje sprejetih sklepov,
– sodeluje z organi občine, občinsko upravo ter drugi-

mi organi občine, opredeljenimi v statutu občine.

10. člen
NO opravlja svoje naloge na sejah. Za opravljanje na-

log se šteje tudi delovanje članov pri izvajanju sklepov nad-
zora, ne glede na lokacijo kje se ta sklep izvaja.

NO deluje na podlagi tega poslovnika. Za vprašanja, ki
niso urejena s tem poslovnikom, se uporablja statut občine,
poslovnik občinskega sveta, predpisi o lokalni samoupravi.

Za potrebe postopkovnih določb se uporablja zakon, ki
ureja upravni postopek, za vprašanja, ki se nanašajo na
metode in standarde nadzora, se uporabljajo predpisi za
delo Računskega sodišča RS.

III. ORGANIZIRANJE IN VODENJE SEJ

11. člen
Seje NO so lahko redne ali izredne.
Redne seje so določene v skladu z letnim planom, ki

obvezno vsebuje:

– letni nadzor zaključnega računa,
– letni nadzor finančnih načrtov ter računovodskih iz-

kazov javnih zavodov, javnih podjetij ter občinskih skladov,
katerih ustanoviteljica, soustanoviteljica ali lastnica poslov-
nih deležev je občina,

– polletni nadzor razpolaganja z občinskim premičnim
in nepremičnim premoženjem in

– nadzor nad zadevami iz pristojnosti nadzornega od-
bora, ki ga do sprejema letnega programa dela predlaga s
sklepom občinski svet ali župan.

Izredne seje se lahko izvedejo kadarkoli med letom, če
tako sklene nadzorni odbor v skladu s svojimi pristojnostmi.
Pobude za izredni nadzor lahko poda katerikoli od članov,
katerikoli od organov, teles, komisij v sklopu občine, naj-
manj pet občanov občine, katerikoli organ, telo ali komisija
RS, ter pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejav-
nost na območju občine. Te pobude morajo biti pisne in
obrazložene. NO mora na zahtevo pobudnikov zagotoviti
tajnost pobude, pobudnikov in vsebine pobud. V takem
primeru postane pobuda v primeru izvedbe nadzora, formal-
no pobuda nadzornega odbora.

12. člen
Na sejah člani NO planirajo in koordinirajo svoje delo,

določajo prioritete nalog nadzora in njihove nosilce.

13. člen
Nosilec naloge je odgovoren za racionalno organizaci-

jo izvedbe naloge nadzora po fazah in mora upoštevati po-
stavljene roke za izvedbo naloge kot celote in njenih posa-
meznih faz.

Nosilec naloge odgovarja za pravočasno ter ažurno
poročanje na sejah NO. Po opravljeni nalogi izdela nosilec
končno pisno poročilo s predlogi potrebnih ukrepov v skla-
du s tem poslovnikom.

Nosilec naloge je odgovoren za pravočasno izdelavo
končnega pisnega poročila, ki mora vsebovati pomembnej-
še ugotovitve in potrebne sklepe.

14. člen
Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani

osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi tudi račun-
skemu sodišču.

15. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov

ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v pet-
najstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno mi-
nistrstvo in računsko sodišče.

16. člen
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-

meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovi-
tve posredovati pristojnemu organu pregona.

17. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-

poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbo-
ra in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.
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18. člen
Na predlog nosilca naloge lahko v primeru specifičnih in

strokovno zahtevnejših nalog nadzora, NO predlaga občin-
skemu svetu imenovanje zunanjega strokovnega sodelavca
(izvedenca) za svetovanje oziroma izvedbo posameznih stro-
kovnih nalog nadzora ter z njim sklene pogodbo o delu, v
kateri mora biti določen predmet obravnave, rok in cena.

19. člen
Seje NO sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsot-

nosti vodi sejo član, ki ga za to pooblasti predsednik.

20. člen
Pisno gradivo in vabilo na sejo NO dostavi sklicatelj

seje 5 dni pred sejo članom NO, županu in po potrebi
strokovnim sodelavcem.

Gradivo za sejo pripravijo strokovne službe občine,
člani NO in zunanji sodelavci.

Vabljenim k posameznim točkam dnevnega reda seje
se skupaj z vabilom pošlje gradivo k točki.

21. člen
Na začetku seje predsedujoči ugotovi sklepčnost. NO

je sklepčen, če je prisotnih večina članov.

22. člen
Na sejah se glasuje javno, razen če se NO z večino

članov odloči za tajno glasovanje.

IV. FINANCIRANJE NADZORNEGA ODBORA

23. člen
Vir financiranja NO je proračun občine. V proračunu se

predvidijo sredstva za sejnine in morebitno vključitev zuna-
njega strokovnega sodelavca v delo NO.

Sejnine članov NO so enake kot sejnine občinskih
svetnikov, ki jih določa pravilnik o plačah občinskih funkcio-
narjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
(Uradni list RS, št. 44/99) in se spreminjajo v skladu s
spremembo tega pravilnika.

V. POSTOPEK ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV
POSLOVNIKA

24. člen
Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma dopolni-

tev tega poslovnika lahko da vsak član NO.
Dopolnitev oziroma spremembo poslovnika se sprejme

na enak način kot sam poslovnik.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

25. člen
Poslovnik sprejme NO in začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 032-02/02-01
Vransko, dne 1. marca 2001.

Predsednica
Nadzornega odbora

občine Vransko
Marjana Jerman dipl. inž. grad. l. r.

ŽELEZNIKI

2016. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Železniki za leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00), 13. čle-
na zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,
56/98), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00) in 17. člena statuta Občine Železniki
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98,
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 22. redni seji
dne 18. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Železniki za leto 2000

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Železniki za leto 2000, ki zajema vse prihodke in
odhodke žiro računa proračuna Občine Železniki.

2. člen
Zaključni račun Občine Železniki za leto 2000 obsega:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v SIT
I. Skupaj prihodki 736,237.151
II. Skupaj odhodki 623,395.864
III. Proračunski presežek (I.-II.) 112,841.287
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 4,290.030
V. Dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev 385.213
VI. Prejeta minus dana posojila in

sprem. kapit. deležev (IV.-V.) 3,904.817
VII. Skupni presežek (I.+IV.)-(II.+V.) 116,746.104

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje –
IX. Odplačilo dolga 15,756.874
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) 15,756.874
XI. Povečanje sredstev na računih

(I.+IV.+VIII.+II.-V.-IX.) 100,989.230

Stanje sredstev na računih
preteklega leta 61,714.902

3. člen
V okviru prihodkov proračuna Občine Železniki so pri-

kazani lastni prihodki KS v višini 25,811.000 SIT in odhodki
KS v višini 25,811.000 SIT.

4. člen
Stanje sredstev na računih Občine Železniki konec leta

2000 znaša 175,637.567 SIT, od tega znašajo sredstva
rezerv za naravne nesreče 14,022.820 SIT.

5. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2000 v višini

161,614.747 SIT se razporedi za dokončanje programov iz
leta 2000 oziroma je sestavni del proračuna za leto 2001.
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7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 080-09-2564
Železniki, dne 18. aprila 2001.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

2017. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Železniki (prečiščeno besedilo)

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97) ter 17. člena statuta Občine Železniki (UVG, št.
6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99) je Občinski svet
občine Železniki na 22. redni seji dne 18. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

Občine Železniki
(prečiščeno besedilo)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev iz spre-

memb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana občine Škofja Loka za obdobje 1986
– 2000 za območje Občine Železniki (Uradni list RS, št.
75/98) sprejmejo prostorski ureditveni pogoji (v nadaljnjem
besedilu: PUP) za območje Občine Železniki, ki jih je izdelal
Domplan d.d. Kranj, pod št. proj. 13/1 – 68/99.

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– izhodišča za urejanje prostora v Občini Železniki,
– besedilo odloka o PUP,
– grafični prikaz, ki določa razmejitve ter merila in po-

goje za posege v prostor na preglednem katastrskem načrtu
v merilu 1: 5000 (prosojnice),

– grafični prikaz varovanih območij naravne in kulturne
dediščine na temeljnih topografskih načrtih v merilu 1:5000,

– obrazložitev in utemeljitev pogojev za posege v pro-
stor,

– pogoji in soglasja pristojnih organov in organizacij.

3. člen
Prostorski ureditveni pogoji obsegajo:
I. UVODNE DOLOČBE
II. SPLOŠNI IN PODROBNEJŠI POGOJI ZA VRSTE

POSEGOV V PROSTOR
III. MEJA, OBSEG IN FUNKCIJA OBMOČJA OZIRO-

MA NASELJA TER VRSTE POSEGOV
IV. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V PRO-

STOR:
1. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor
1.1. Urbanistično oblikovanje
1.2. Lega objektov in parcelne meje
1.3. Arhitekturno oblikovanje

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

1.5. Merila in pogoji glede komunalnega in energet-
skega opremljanja zemljišč

1.6. Merila in pogoji glede prometnega urejanja
1.7. Merila in pogoji glede določanja velikosti gradbe-

nih parcel in funkcionalnih zemljišč ter njihovo urejanje
1.8. Merila in pogoji za varovanje krajine
1.9. Merila in pogoji za varovanje naravne dediščine
1.10. Merila in pogoji za varovanje kulturne dediščine
1.11. Merila in pogoji glede varovanja okolja
1.12. Merila za urejanje zelenih površin
1.13. Urejanje prostora za obrambo in zaščito
V. KONČNE DOLOČBE
Pogoji so določeni za celotno območje Občine Želez-

niki.

4. člen
Primarne dejavnosti po tem odloku so kmetijstvo, goz-

darstvo, lov in ribolov.
Sekundarne dejavnosti po tem odloku so industrija,

obrtna proizvodnja, podjetništvo, rudarstvo, gradbeništvo in
energetske dejavnosti.

Terciarne dejavnosti po tem odloku so trgovina, gostin-
stvo, turizem, domača obrt, promet in storitve.

Kvartarne dejavnosti po tem odloku so zdravstvo, soci-
alno in otroško varstvo, šolstvo, kultura, komunala, usluge.

5. člen
Prostorski ureditveni pogoji so prostorski izvedbeni akt

in so podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije in nepo-
sredna 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 ob-
čine mora lokacijska dokumentacija vsebovati analizo in ute-
meljen predlog rešitev odvisno od lokacije posameznega
posega.

Spremembe funkcije objektov so dopustne v takšni
meri, da se ne spreminja oziroma ogroža pretežna namem-
bnost 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, že v pripravi izda podrobnejše smernice
za izdelavo lokacijske dokumentacije.

Občinski upravni organ, pristojen za varstvo okolja in
urejanje prostora, lahko v teh primerih zahteva od investitor-
ja posebne strokovne presoje, še posebno kadar gre za
pomembne, oblikovalsko in tehnično zahtevne objekte ter
zazidave večjih površin.

V primeru pomembnih, oblikovalsko in tehnično za-
htevnih 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 prosto-

rih morajo biti načrtovani tako, da bo tudi telesno prizadetim
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občanom omogočen neoviran dostop do objektov in naprav
ter njihova uporaba. Tudi pri prenovi posameznih delov na-
selij 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 na-

slednji posegi, kolikor v tem odloku ni določeno drugače:
1. redno vzdrževanje obstoječih objektov in naprav
2. adaptacija
3. rekonstrukcije
4. prizidave
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 oz-

nak, 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 obmo-

čij oziroma naselij dovoljeni še:
A) Območja in strnjena naselja s pretežno stanovanj-

sko zazidavo:
1. novogradnje,
2. sprememba namembnosti za:
– stanovanja,
– potrebe podjetništva ter terciarnih in kvartarnih dejav-

nosti, če te ne bodo povzročale prekomernih motenj v oko-
lju,

3. postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zem-
ljiščih obstoječih objektov kot npr. garaže, vrtne ute, nad-
strešnice, 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, špor-
tne površine, otroška igrišča, pešpoti, ploščadi, parkirišča,
postavitev mikrourbane opreme.

B) Območja in strnjena naselja z mešano stanovanjsko-
kmečko zazidavo:

1. novogradnje,
2. sprememba namembnosti za:
– stanovanja,
– potrebe kmetijstva ter za potrebe dopolnilnih in do-

datnih dejavnosti na kmetijah,
– potrebe podjetništva ter terciarnih in kvartarnih dejav-

nosti, če te ne bodo povzročale prekomernih motenj v oko-
lju,

4. nadomestne gradnje ob sočasni rušitvi objekta, ki
po svojih gabaritih in površini ne odstopajo več kot 10% od
gabaritov in površin prvotnega objekta,

3. postavitev pomožnih objektov kot npr. garaže, vrtne
ute, nadstrešnice, ograje, drvarnice ipd.,

4. postavitev pomožnih objektov za kmetijsko dejav-
nost v sklopu kmetij,

5. 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 do-

datnih dejavnosti na kmetijah,
– potrebe podjetništva ter terciarnih in kvartarnih dejav-

nosti, če te ne bodo povzročale prekomernih motenj v oko-
lju,

4. nadomestne gradnje ob sočasni rušitvi objekta, ki
po svojih gabaritih in površini ne odstopajo več kot 10% od
gabaritov in površin prvotnega objekta,

5. postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zem-
ljiščih obstoječih objektov,

6. pomožni objekti za kmetijsko dejavnost v sklopu
kmetij,

7. 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 dejav-

nosti, če te ne bodo povzročale prekomernih motenj v oko-
lju,

4. nadomestne gradnje ob sočasni rušitvi objekta, ki
po svojih gabaritih in površini ne odstopajo več kot 10% od
gabaritov in površin prvotnega objekta,

5. postavitev pomožnih objektov znotraj funkcionalnih
zemljišč obstoječih počitniških objektov.

E) Območja in naselja, za katera bodo izdelani prostor-
ski izvedbeni načrti:

1. novogradnje znotraj funkcionalnih zemljišč obstoje-
čih objektov tako, da ne bodo onemogočale celovite zasno-
ve in izvedbe prostorskega izvedbenega načrta,

2. sprememba namembnosti za:
– stanovanja in potrebe terciarne in kvartarne dejavno-

sti,
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 onemo-
gočale celovite zasnove in izvedbe prostorskega izvedbene-
ga načrta,

4. postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zem-
ljiščih obstoječih objektov in kmetij.

F) Območja naselij, ki po pretežni namenski rabi pro-
stora niso namenjena poselitvi:

1. na površinah namenjenih za kmetijstvo in gozdar-
stvo:

– agrooperacije in pogozditve,
2. postavitev pomožnih objektov za potrebe primarne

kmetijske in gozdarske funkcije, ki ne potrebujejo komunal-
ne opreme,

3. postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zem-
ljiščih obstoječih objektov in kmetij,

4. novogradnje posameznih objektov na stavbnih zem-
ljiščih, za dejavnosti ki služijo kmetijski in dopolnilnim in
dodatnim dejavnostim na kmetijah, ob upoštevanju krajinske
tipike (samotne kmetije, zaselki, razloženo naselje, ob upoš-
tevanju oblikovalskih značilnosti ostalih objektov na obmo-
čju) in ostalih pogojev tega odloka,

5. nadomestna gradnja na stavbnih zemljiščih ob soča-
sni rušitvi objekta, ki po svojih gabaritih ne odstopajo več kot
10% od prvotnih gabaritov,

6. dozidave in nadzidave za objekte, ki nimajo oprede-
ljenega funkcionalnega zemljišča in so zgrajeni pred letom
1967,
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7. sprememba namembnosti obstoječih objektov, ra-
zen pomožnih objektov, za:

– stanovanja,
– potrebe kmetijstva ter za potrebe dopolnilnih in do-

datnih dejavnosti na kmetijah,
– sekundarna bivališča,
– potrebe podjetništva, terciarnih in kvartarnih dejav-

nosti, če te ne bodo povzročale prekomernih motenj v oko-
lju,

8. gradnja spremljajočih objektov za potrebe rekreaci-
je, gostinstva in turizma na stavbnih zemljiščih, če ti ne bodo
povzročali prekomernih motenj v okolju,

9. določitev funkcionalnih zemljišč obstoječim objek-
tom,

10. postavitev začasnih objektov za potrebe monitorin-
ga, za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve
in zbiranje podatkov),

11. vodnogospodarske ureditve obstoječih strug poto-
kov 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 prej-
šnje 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

10. člen
1. Območje, ki se ureja s temi PUP, obsega območja

naslednjih katastrskih občin: k. o. SORICA, k. o. DAVČA, k.
o. ZG. DANJE, k. o. ZALI LOG, k. o. PODLONK, k. o.
ŽELEZNIKI, k. o. MARTINJ VRH, k. o. STUDENO, k. o.
DRAŽGOŠE, k. o. KALIŠE, k. o. SELCA, k. o. DOLENJA
VAS, del k. o. LESKOVICA, del k. o. BUKOVŠČICA.

2. V območjih in naseljih, za katere je z dolgoročnim in
srednjeročnim planom predvidena izdelava prostorskih ure-
ditvenih pogojev – stalni PUP (S).

3. V območjih in naseljih, za katere je z dolgoročnim in
srednjeročnim planom predvidena izdelava izvedbenih načr-
tov – začasni PUP (Z).

Meje ureditvenih območij PUP so razvidne iz grafičnih
prikazov na preglednih katastrskih načrtih in temeljnih topo-
grafskih načrtih v merilu 1: 5000, in sicer za naslednje
prostorske celote:

A) Stanovanjska območja
S1 – Železniki (S)
/PKN5: Kranj 21, 22, 31, 32, 33, 41, 42, Bohinjska

Bistrica 40, 50/
S1/1 – ureditveno območje Kres – Plato (Z)
Obsega površine na platoju Kresa v Železnikih, ki so v

prostorskem planu namenjene za usmerjeno stanovanjsko
gradnjo. Posegi na območje do sprejetja PIN niso dovoljeni.

S1/3 – ureditveno območje Trnje (S)
Obsega obstoječo blokovno in individualno gradnjo ter

površine za dopolnilno blokovno gradnjo. Območje ohranja
mešano funkcijo. Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.A
členom ob upoštevanju 6. člena tega odloka.

S1/4 – ureditveno območje – Gorenji konec – pod
jezom (S)

Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo na zahodnem
delu naselja. Območje ohranja mešano funkcijo. Dovoljeni
so vsi posegi skladno z 8. in 9.A členom.

S1/5 – ureditveno območje – Gorenji konec (S)
Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo z obrtnimi de-

lavnicami. Območje ohranja mešano funkcijo. Dovoljeni so
vsi posegi skladno z 8. in 9.A členom.

S1/5 – 1 ureditveno območje Jesenovec
Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo in kmetije.

Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.A členom.
S1/6 – ureditveno območje Ovčja vas (S)
Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo ob cesti proti

naselju Smoleva. Območje ohranja stanovanjsko funkcijo.
Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.A členom.

S1/7 – ureditveno območje Smoleva (S)
Obsega obstoječe kmetije in obstoječo stanovanjsko

gradnjo. Območje ohranja mešano. Dovoljeni so vsi posegi
skladno z 8. in 9.B členom, v ostalem območju obsega so
dovoljeni posegi skladno z 8. in 9.F členom.

S1/8 – ureditveno območje Dašnica I., II. (S)
Obsega novejšo stanovanjsko gradnjo ob potoku Da-

šnica.
Območje ohranja stanovanjsko funkcijo. Dovoljeni so

vsi posegi skladno z 8. in 9.A členom.
S1/8-1 – ureditveno območje Dašnica III. – Na plato-

ju (Z)
Obsega površine na platoju Dašnica III., ki so v prostor-

skem planu namenjene za usmerjeno stanovanjsko gradnjo.
Posegi na območje do sprejetja PIN niso dovoljeni.

S1/9 – ureditveno območje – Na Kresu (S)
Obsega obstoječo blokovno in individualno stanovanj-

sko zazidavo. Predvidena je mešano stanovanjska-centralna
funkcija. Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.A členom.

S1/10 – ureditveno območje – Češnjica – Log (S)
Obsega novejšo stanovanjsko gradnjo ob cesti proti

Dražgošam ter površine za manjšo stanovanjsko gradnjo za
katere je sprejet zazidalni načrt Log – Kolnik. Območje
ohranja stanovanjsko funkcijo. V območju novejše obstoje-
če stanovanjske gradnje so dovoljeni vsi posegi skladno z 8.
in 9.A členom.

S1/11 – ureditveno območje – Češnjica (S)
Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo na desni stra-

ni ceste proti naselju Rudno ob potoku Češnjica.
Območje ohranja mešano funkcijo. Dovoljeni so vsi

posegi skladno z 8. in 9.B členom.
S1/12 – ureditveno območje – Pri Alplesu (S)
Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo severno za

podjetjem Alples. Območje ohranja mešano funkcijo. Dovo-
ljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.A členom.

S1/13 – ureditveno območje – Studeno (S)
Obsega obstoječe kmetije in obstoječo stanovanjsko

gradnjo na skrajnem vzhodnem delu naselja Železniki. Ob-
močje ohranja funkcijo mešanega naselja. Dovoljeni so vsi
posegi skladno z 8. in 9.B členom. Za posege je potrebno
pridobiti mnenje pristojne spomeniško varstvene službe. V
zavarovanem območju kozolcev – toplarjev na Studenem so
dovoljeni posegi skladno z odlokom o razglasitvi za etnolo-
ško – arhitekturni spomenik.

V ostalem območju naselja Železniki so dovoljeni pose-
gi skladno z 8. in 9. F členom.

KS Železniki
S8 – Martinj Vrh (S)
/PKN5: Kranj 31, 32, 41, 42; Škofja Loka 1, 2; Bo-

hinjska Bistrica 50; Cerkno 10/
Obsega samotne kmetije in posamične zaselke.
S18 – Ojstri Vrh (S)
/PKN5: Kranj 32, 33, 42, 43/
Obsega gručasto naselje v pobočju, pretežno neizrazit

rob, brez dominante in samotne kmetije.
S22 – Osojnik (S)
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/PKN5: Bohinjska Bistrica 50/
Obsega zaselek v pobočju.
S11 – Podlonk (S)
/PKN5: Bohinjska Bistrica 20, 30, 40; Kranj 11, 21,

32/
Obsega razloženo naselje z izrazitim robom, brez do-

minante.
S15 – Potok (S)
/PKN5: Bohinjska Bistrica 49, 50; Cerkno 9, 10/
Obsega razloženo oziroma razpršeno naselje v pobo-

čju, brez izrazitega roba, jedra in dominante.
S20 – Prtovč (S)
/PKN5: Bohinjska Bistrica 20, 30, 40; Kranj 31/
Obsega gručasto, strnjeno naselje na grebenu, domi-

nantne oblike v prostoru, z izrazito omejenim robom in domi-
nanto na izpostavljeni točki, odmaknjeno od naselja.

S21 – Ravne (S)
/PKN5: Bohinjska Bistrica 29, 38, 39, 40/
Obsega gručasto naselje v pobočju, dominantne obli-

ke v pokrajini, z izrazito omejenim robom, brez dominante.
S24 – Torka (S)
/PKN5: Bohinjska Bistrica 29, 30, 39, 40/
Obsega zaselek v pobočju, dominantne oblike v pokra-

jini z omejenim robom brez dominante.
S26 – Zala (S)
/PKN5: Bohinjska Bistrica 49, 50/
Obsega zaselek.
S5 – Zali Log (S)
/PKN5: Bohinjska Bistrica 38, 39, 40, 49, 50/
Obsega gručasto, strnjeno naselje v pobočju, domi-

nantne oblike v pokrajini, rob naselja je izrazit, dominanta je
del naselbinskega telesa in posamezni zaselki.

Vsa naselja ohranjajo prevladujočo kmetijsko funkcijo.
Naselja Prtovč, Ravne, Torka, Zali Log so varovana z II.
varstvenim režimom za urbanistično dediščino.

Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.C, F členom,
ob upoštevanju že izdelanih strokovnih osnov in varovanju
značilne kulturne krajine, vzorca poselitve in kvalitetnih am-
bientov.

S2 – Selca (S)
/PKN5: Kranj 23, 24, 33, 34/
Naselje Selca je varovano z II. varstvenim režimom za

urbanistično dediščino, ki ga je pri posegih potrebno upoš-
tevati.

S1/2 – ureditveno območje – južni del naselja (S)
Obsega osrednji južni del naselja, obstoječe kmetije,

obstoječo stanovanjsko gradnjo ter objekte centralne dejav-
nosti. Območje ohranja funkcijo mešanega naselja. Dovo-
ljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.B členom. V objektih ob
cesti se pritlične etaže praviloma namenijo za drobne oskr-
bne in storitvene gostinske in kulturne dejavnosti.

S2/2 – ureditveno območje – Ob šoli (S)
Obsega obstoječe kmetije, obstoječo stanovanjsko

gradnjo in objekte centralnih dejavnosti. Območje ohranja
funkcijo mešanega naselja. Dovoljeni so vsi posegi skladno
z 8. in 9.B členom. V objektih ob cesti se pritlične etaže
praviloma namenijo za drobne oskrbne in storitvene dejav-
nosti.

S2/3 – ureditveno območje – Ob cerkvi (S)
Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo in objekte cen-

tralnih dejavnosti ter cerkev sv. Petra. Območje ohranja
funkcijo mešanega naselja. Dovoljeni so vsi posegi skladno
z 8. in 9.B členom.

S2/4 – ureditveno območje Selca – severozahodni
del (S)

Obsega obstoječe kmetije in obstoječo stanovanjsko
gradnjo. Območje ohranja mešano funkcijo. Dovoljeni so
vsi posegi skladno z 8. in 9.B členom.

S2/5 – ureditveno območje Selca – severovzhodni del
(S)

Obsega obstoječe kmetije in obstoječo stanovanjsko
gradnjo. Območje ohranja mešano funkcijo. Dovoljeni so
vsi posegi skladno z 8. in 9.B členom.

S2/6 – ureditveno območje Selnica (S)
Obsega obstoječe kmetije, obstoječo stanovanjsko

gradnjo in novopredvidene površine za stanovanjsko grad-
njo. Območje ohranja mešano funkcijo. Dovoljeni so vsi
posegi skladno z 8. in 9.B členom, posegi na večje še
proste površine pa skladno z določili 6. člena tega odloka.

S2/7 – ureditveno območje – Na Klincu (S)
Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo na SV delu

naselja. Območje ohranja stanovanjsko funkcijo. Dovoljeni
so vsi posegi skladno z 8. in 9.A členom.

Dovoljena je tudi izgradnja spremljajoče komunalne in
prometne infrastrukture.

V ostalem območju naselja so dovoljeni posegi skla-
dno z 8. in 9.F členom.

S3 – Dolenja vas (S)
/PKN5: Kranj 33, 34, 35, 44/
Naselje Dolenja vas je varovano z II. varstvenim reži-

mom za urbanistično dediščino, ki ga je pri posegih potre-
bno upoštevati.

S3/1 – ureditveno območje Dolenja vas – SV in SZ del
(S)

Obsega novopredvidene površine za stanovanjsko
gradnjo. Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.A členom
oziroma skladno z določili 6. člena tega odloka.

S3/2 – ureditveno območje Dolenja vas – ob trgovini
(S)

Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo, obstoječe
kmetije, objekte centralnih dejavnosti s pripadajočimi povr-
šinami. Območje ohranja mešano funkcijo. Dovoljeni so vsi
posegi skladno z 8. in 9.B členom. Obstoječi objekt trgovi-
ne osnovne preskrbe je dovoljeno redno vzdrževati oziroma
so na njem dovoljeni posegi, ki omogočajo normalno funkci-
oniranje dejavnosti na tej lokaciji.

S3/4 – ureditveno območje – vaško jedro (S)
Obsega obstoječe kmetije, obstoječo stanovanjsko

gradnjo in nove površine za stanovanjsko gradnjo. Območje
ohranja funkcijo mešanega naselja. Dovoljeni so vsi posegi
skladno z 8. in 9.B členom.

V ostalem območju naselja so dovoljeni vsi posegi skla-
dno z 8. in 9.F členom.

KS Selca
S17 – Golica (S)
/PKN5: Kranj 33, 43/
Obsega gručaste zaselke v pobočju, brez izrazitih ro-

bov, jedra in dominant.
S19 – Kališe (S)
/PKN5: Kranj 22, 23, 33/
Obsega gručasto naselje.
S12 – Lajše (S)
/PKN5: Kranj 23, 24/
Obsega gručasto, sestavljeno naselje, vezano na kon-

figuracijo terena, pretežno z izrazitim robom, brez dominant.
S16 – Topolje (S)
/PKN5: Kranj 24, 34/
Obsega gručasto, strnjeno naselje v pobočju, z izrazi-

tim robom, brez dominante.
S13 – Zabrekve (S)
/PKN5: Kranj 24, 25/
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Obsega gručasto, strnjeno naselje v pobočju, z izrazi-
tim robom in dominanto na izpostavljeni legi nad naseljem.

Naselja ohranjajo kmetijsko funkcijo. Dovoljeni so vsi
posegi skladno z 8. in 9.C, F členom.

Za posege v vplivnem območju cerkve Sv. Križa v
Kališah je potrebno mnenje pristojne spomeniško varstvene
službe.

KS Davča
S6 – Davča (S)
/PKN5: Bohinjska Bistrica 38, 39, 46, 47, 48, 49,

50; Cerkno 6, 7, 8, 9, 10/
Obsega posamične zaselke in samotne kmetije.
Naselje Davča se nahaja znotraj krajinskega parka.
Naselje ohranja kmetijsko funkcijo. Dovoljeni so vsi

posegi skladno z 8. in 9.C, F členom ob upoštevanju že
izdelanih strokovnih osnov in varovanju kulturne krajine, vzor-
ca poselitve in kvalitetnih ambientov ter mnenja pristojne
spomeniško varstvene službe.

Za obstoječe počitniške objekte so dovoljeni posegi
skladno z 8. in 9.D členom, razen 1. točke 9.D člena.

KS Dražgoše
S4 – Dražgoše (S)
/PKN5: Bohinjska Bistrica 20; Kranj 11, 12, 13, 21,

22, 23/
Obsega razloženo naselje na prelomnici, vezano na

konfiguracijo terena, z neizrazitim robom in dominantami na
robu naselja.

S7 – Rudno (S)
/PKN5: Kranj 21, 22/
Obsega gručasto naselje v stiku s pobočjem, z izrazitim

robom, brez dominante.
Naselji ohranjata mešano stanovanjsko-kmetijsko fun-

kcijo.
Naselje Rudno je varovano z II. varstvenim režimom za

urbanistični spomenik.
Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.B, F členom

ob upoštevanju že izdelanih strokovnih osnov in varovanju
kulturne krajine, vzorca poselitve in kvalitetnih ambientov.

KS Sorica
S9 – Sorica (S)
S9/1 – Zgornja Sorica (S)
/PKN5: Bohinjska Bistrica 26, 27, 28, 37, 38, 47,

48/
Obsega razloženo naselje.
S9/2 – Spodnja Sorica (S)
/PKN5: Bohinjska Bistrica 37, 38, 39, 48/
Obsega razloženo naselje.
S10 – Danje (S)
S10/1 – Spodnje Danje (S)
/PKN5: Bohinjska Bistrica 28, 38, 39/
Obsega gručasto naselje na grebenu, dominantne obli-

ke v pokrajini, z izrazitim robom, dominanta (cerkev) na
izpostavljeni lokaciji, vgrajena v silhueto naselja.

S10/2 – Zgornje Danje (S)
/PKN5: Bohinjska Bistrica 27, 28, 29, 38/
Obsega gručasto naselje v pobočju, dominantne obli-

ke v pokrajini, z izrazitim robom, brez dominante.
S23 – Zabrdo (S)
/PKN5: Bohinjska Bistrica 28, 29, 38, 39/
Obsega gručasto naselje v pobočju, dominantne obli-

ke v pokrajini, z izrazitim robom, brez dominante.
S25 – Podporezen (S)
/PKN5: Bohinjska Bistrica 36, 37, 46, 47/
Obsega samotne kmetije.
Naselji Spodnje Danje in Zgornje Danje sta varovani z

II. varstvenim režimom za urbanistično dediščino.

Naselja ohranjajo kmetijsko funkcijo s poudarkom na
turizmu. Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.C, F
členom ob upoštevanju že izdelanih strokovnih osnov in
varovanju pomembne stavbne dediščine, značilne kulturne
krajine, vzorca poselitve in kvalitetnih ambientov ter mnenja
pristojne spomeniško varstvene službe.

Za obstoječe počitniške objekte so dovoljeni posegi
skladno z 8. in 9.D členom, razen 1. točke 9.D člena.

11. člen
B) Proizvodno-poslovna območja
Železniki
P1/1 – ureditveno območje – Domel, Niko (S)
Obsega površine med obstoječo regionalno cesto in

Selško Soro. V območju so dovoljene manjše adaptacije,
prizidave, nadzidave in nadomestne gradnje za funkcional-
no zaokrožitev obstoječih objektov in naprav ter vsi posegi v
zvezi z ekološko-tehnološko sanacijo obstoječega stanja s
ciljem zmanjševanja oziroma združevanja iztokov voda in
izpustov v zrak. Posegi na še proste površine znotraj obmo-
čja so dovoljeni za programe, ki ne bodo poslabšali kvalitete
voda, zraka, tal in hrupa skladno s 6. členom tega odloka.
Dovoljena je izgradnja pripadajoče komunalne in prometne
infrastrukture.

P1/3 – ureditveno območje Alples (S)
Obsega površine obstoječih podjetij v kompleksu Al-

ples, ki se bodo razvijali na obstoječi lokaciji.
Znotraj ograje kompleksa je dovoljeno redno vzdrževa-

nje objektov in naprav ter posegi za funkcionalno zaokrože-
vanje obstoječe proizvodnje, posegi v zvezi z ekološko-
tehnološko sanacijo ter izgradnja potrebne komunalne in
prometne infrastrukture.

Selca
P2 – ureditveno območje Ob Selški Sori – Selca (S)
Obsega površine namenjene za skladiščne oziroma

proizvodne dejavnosti. Dovoljeno je redno vzdrževanje,
adaptacije, prizidave in nadzidave obstoječih objektov, na-
domestne gradnje ter izgradnja potrebne komunalne in pro-
metne infrastrukture. Dovoljena je sprememba namembno-
sti za potrebe male hidroelektrarne oziroma za dejavnosti, ki
ne bodo poslabšale kvalitete vode, zraka, tal in hrupa.

12. člen
C) Območje servisnih in storitvenih dejavnosti
Železniki
PC1 – ureditveno območje Gorenji konec, Dom opre-

ma, Tehtnica, športno igrišče (S)
Obsega površine namenjene za proizvodne in športne

dejavnosti. Obstoječe objekte znotraj ograje oziroma v ob-
močju Dom opreme je dovoljeno redno vzdrževati, dovoljeni
so posegi za zaokrožitev obstoječih objektov, posegi v zvezi
z ekološko-tehnološko sanacijo ter izgradnja potrebne ko-
munalne in prometne infrastrukture.

V območju Tehtnice, kjer je sprejet ureditveni načrt, so
posegi dovoljeni v skladu z navedenim aktom.

Obstoječe objekte in naprave na športnem igrišču je
dovoljeno redno vzdrževati in dograjevati v smislu zagotavlja-
nja funkcionalnosti objektov.

PC2 – ureditveno območje Center II(S)
Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo in obstoječe

kmetije ter novopredvidene površine za servisne in storitve-
ne dejavnosti. Območje ohranja mešano funkcijo. Dovoljeni
so vsi posegi skladno z 8. in 9. B členom.

PC3 – ureditveno območje Center III (S)
Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo ob potoku

Češnjica in regionalni cesti, obstoječe kmetije ter objekte
centralnih dejavnosti (bencinski servis). Območje ohranja
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mešano funkcijo. Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.B
členom, ob upoštevanju 6. člena tega odloka.

13. člen
D) Območja stanovanj in centralnih dejavnosti
Železniki
SC1 – ureditveno območje Na plavžu – severno od

ceste (S)
SC2 – ureditveno območje Na plavžu – južno od ceste

(S)
Obsega površine starega dela naselja Železnikov, z

obstoječo stanovanjsko gradnjo in objekti centralnih dejav-
nosti in pomembnejšimi objekti s spomeniško varstvenega
vidika. Območje ohranja mešano funkcijo. Dovoljeni so vsi
posegi skladno z 8. in 9.A členom ob upoštevanju usmeritev
iz spomeniško varstvenih strokovnih osnov in odloka o raz-
glasitvi območja starih Železnikov za kulturni spomenik (Urad-
ni list RS, št. 20/90).

SC3 – ureditveno območje Trnje (S)
Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo, objekte cen-

tralnih dejavnosti s pripadajočimi površinami in cerkvijo. Ob-
močje ohranja mešano funkcijo. Dovoljeni so vsi posegi
skladno z 8. in 9.A členom ob upoštevanju usmeritev iz
spomeniško varstvenih strokovnih osnov in odloka o razgla-
sitvi območja starih Železnikov za kulturni spomenik.

SC4 – ureditveno območje Racovnik (S)
Obsega obstoječo stanovanjsko gradnjo, objekte cen-

tralnih dejavnosti s pripadajočimi površinami in pomembnej-
šimi objekti s spomeniško varstvenega vidika. Območje ohra-
nja mešano funkcijo. Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in
9.A členom ob upoštevanju usmeritev iz spomeniško var-
stvenih strokovnih osnov in odloka o razglasitvi območja
starih Železnikov za kulturni spomenik.

14. člen
E) Območja centralnih dejavnosti
Železniki
Območje ostalih centralnih dejavnosti
C1 – ureditveno območje Center Železnikov (S)
Obsega obstoječe objekte centralnih dejavnosti (poš-

ta, blagovnica, bazen). Območje ohranja funkcijo centralnih
dejavnosti. Dovoljeni so posegi skladno z 8. in 9.A členom,
posegi na sklenjene proste površine pa so dovoljeni ob
upoštevanju 6. člena tega odloka.

C2 – ureditveno območje Center II. (S)
Obsega površine južno od regionalne ceste in obstoje-

čega centra v Železnikih in je dolgoročno namenjeno za
poslovni center oziroma njegov spremljajoči program. Dovo-
ljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.A členom, posegi na
sklenjene proste površine pa so dovoljeni ob upoštevanju 6.
člena tega odloka.

C3 – ureditveno območje Center III(S)
Obsega površine ob križišču na severni strani regional-

ne ceste ob potoku Češnjica. Območje je pretežno name-
njeno za ureditev parkirišča in avtobusne postaje, dovoljeni
so vsi posegi skladno s 6. členom, za ostali del območja so
dovoljeni posegi skladno z 8. in 9.A členom.

Š1 – ureditveno območje Šola Železniki (S)
Obsega površine, ki so namenjene za potrebe šole in

vrtca. Dovoljeni so vsi posegi za funkcionalno zaokrožitev
obstoječega šolskega kompleksa in vrtca oziroma nadome-
stna gradnja z vso pripadajočo komunalno in prometno in-
frastrukturo ter izgradnjo šolskih igrišč. Za obstoječe stano-
vanjske objekte so dovoljeni vsi posegi skladno z 8. in 9.A
členom v okviru opredeljenega funkcionalnega zemljišča.

ŠR1 – ureditveno območje Šport in rekreacija Železni-
ki (S)

Obsega obstoječa igrišča in površine za ureditev špor-
tnega centra. Dovoljeni so vsi posegi za dograditev športne-
ga parka (športna dvorana).

P – ureditveno območje Pokopališče Železniki (S)
Obsega površine obstoječega pokopališča in površine

predvidene za razširitev. Dovoljeni so vsi posegi, ki zagotav-
ljajo njegovo nemoteno funkcijo.

CČN – ureditveno območje Čistilna naprava Železniki
(S)

Obsega površine obstoječe čistilne naprave in površi-
ne predvidene za razširitev ob Selški Sori južno od regional-
ne ceste. Dovoljeni so vsi posegi, ki so potrebni za normal-
no obratovanje in ekološko-tehnološko sanacijo, vključno s
potrebnimi širitvami.

Selca
ŠR2 – ureditveno območje Šport in rekreacija Selca

(S)
Obsega površine obstoječega nogometnega igrišča ter

površine predvidene za izgradnjo športnega parka ob Selški
Sori. Obstoječe športne površine in naprave je dovoljeno
redno vzdrževati in dograjevati v smislu funkcionalne zaokro-
žitve dejavnosti na podlagi predhodno izdelanih strokovnih
osnov oziroma skladno s 6. členom tega odloka.

Š2 – ureditveno območje Šola in vrtec Selca (S)
Obsega površine, ki so namenjene za potrebe šole in

vrtca. Dovoljeni so vsi posegi za funkcionalno zaokrožitev
obstoječega šolskega kompleksa in vrtca oziroma nadome-
stna gradnja z vso pripadajočo komunalno in prometno in-
frastrukturo ter izgradnjo šolskih igrišč. Za obstoječe stano-
vanjske objekte so dovoljeni vsi posegi skladno z 8. in 9.A
členom v okviru opredeljenega funkcionalnega zemljišča.

P – ureditveno območje Pokopališča Selca (S)
Obsega površine obstoječega pokopališča in površine

predvidene za razširitev. Dovoljeni so vsi posegi, ki zagotav-
ljajo njegovo nemoteno funkcijo.

Davča
ŠR6 – ureditveno območje smučišče Črni Vrh – Davča

(Z)
Obsega obstoječa smučišča in površine predvidene za

razširitev smučarskega centra. Obstoječe športne površine
in naprave je dovoljeno redno vzdrževati in dograjevati v
smislu funkcionalne zaokrožitve dejavnosti na podlagi pred-
hodno izdelanih strokovnih osnov oziroma skladno s 6. čle-
nom tega odloka.

Dražgoše
ŠR 4 – ureditveno območje smučišče Dražgoše (S)
Obsega obstoječe smučišče in površine predvidene za

razširitev. Obstoječe športne površine in naprave je dovolje-
no redno vzdrževati in dograjevati v smislu funkcionalne
zaokrožitve dejavnosti na podlagi predhodno izdelanih stro-
kovnih osnov oziroma skladno s 6. členom tega odloka.

Rudno
ŠR7 – ureditveno območje Športni center Rudno (S)
/PKN5: Kranj 22/
Obsega obstoječa smučišča in površine predvidene za

razširitev športnega centra. Obstoječe športne površine in
naprave je dovoljeno redno vzdrževati in dograjevati v smislu
funkcionalne zaokrožitve dejavnosti na podlagi predhodno
izdelanih strokovnih osnov oziroma skladno s 6. členom
tega odloka.

Sorica
ŠR9/3 – ureditveno območje smučišče Soriška plani-

na (S)
/PKN5: Bohinjska Bistrica 26, 27/
Obsega obstoječa smučišča in površine predvidene za

razširitev turističnega centra. Obstoječe športne površine in
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naprave je dovoljeno redno vzdrževati in dograjevati v smislu
funkcionalne zaokrožitve dejavnosti na podlagi predhodno
izdelanih strokovnih osnov oziroma skladno s 6. členom
tega odloka.

IV. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V
PROSTOR

1.1. Urbanistično oblikovanje

15. člen
Varovane robove naselij, ki so označeni v grafičnih

prikazih je potrebno ohranjati.
V območju značilnih pogledov niso dopustne gradnje

in ureditve, ki bi zakrile kvalitetne poglede na objekte, nase-
lja, naravne dominante ali dolge poglede na okolico.

Varovane gozdne robove in sadovnjake na robovih vasi
je potrebno ohranjati in varovati tako, da se ne spremeni
njihova oblika, vsebina in funkcija.

16. člen
Posegi v prostor lahko odstopajo od oblikovne enovito-

sti naselja le:
– kadar ima kontrast namen opozoriti na drugačno de-

javnost,
– kadar ima vizualna različnost namen vzpostaviti novo

dominanto v prostoru s ciljem poenotenja heterogenosti
območja.

17. člen
Za urbanistično oblikovanje območja veljajo kot obvez-

ne naslednje določbe:
– v območjih individualne historične zazidave je pri

gradnjah in ureditvah potrebno prilagajanje urbanističnim in
arhitektonskim značilnostim območja,

– pri določanju višine objektov je treba poleg predpisa-
nih dopustnih višin za posamezne vrste objektov upoštevati
tudi vertikalni gabarit naselja oziroma zaselka, tako da novi
objekti po višini ne izstopajo iz celotne podobe,

– pri nadomestni gradnji je dopustna ohranitev dela
obstoječega objekta, tako da se ohranjeni del in nov objekt
povežeta v enotno oblikovano stavbno maso; nakloni strešin
in kritine morajo biti enaki,

– za objekte etnološke in umetnostne dediščine nado-
mestna gradnja ni dopustna.

1.2. Lega objektov in parcelne meje

18. člen
1.2.1. Odmiki
– Najmanjši medsebojni odmik prostostoječih objektov

ter odmik od parcelne meje se določi glede na terenske in
krajinske razmere ter v skladu s sanitarno-tehničnimi, požar-
novarnostnimi in obrambnimi predpisi.

– Novogradnje, nadomestne gradnje, dozidani deli
stavb ter pomožni in začasni objekti morajo od parcelne
meje odmaknjeni najmanj 2,5 m, pod pogojem, da medse-
bojni odmik objektov ne bo vplival škodljivo na bivalne pogo-
je sosednjih parcel.

Minimalen odmik je dovoljen, če to dopuščajo sanitarni
in požarno varstveni 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.

– Praviloma mora biti odmik med objekti najmanj 1,5 x
višino novega objekta na južni ali jugovzhodni strani oziroma
1,0 x višino objekta na jugozahodni strani oziroma prilago-
jen študiji osvetlitve.

– Odmiki od komunalnih vodov in naprav morajo biti v
skladu s predpisi in normativi za posamezne vrste komunal-
nih naprav oziroma skladni s soglasjem upravljavca komu-
nalnih naprav.

– Odmiki od vodovodnih cevi ∅80 mm in več so 2,5
m, prav tako od kanalizacijskih sistemov.

– Odmiki od kategoriziranih cest morajo biti pri novih
objektih usklajeni z zakonom o javnih cestah.

– Odmiki stanovanjskih in gospodarskih objektov od
javnih poti morajo biti najmanj 4–5 m, manjši odmik je mo-
žen le v primerih, če si investitor pridobi soglasje upravljavca
glede na krajevne in terenske razmere ali je manjši odmik
pogojen z obstoječo gradbeno črto ali s pogoji glede varo-
vanja kulturne dediščine.

– Odmiki objektov centralnih dejavnosti in industrijski
objekti od javnih cest morajo biti najmanj 5 m, oziroma
15 m, odvisno od ranga ceste.

– Odmiki objektov od vrhnjega roba struge vodotoka
Selška Sora morajo biti najmanj 10 m, na pritokih pa naj-
manj 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 soglasja dajalcev.

V varstvenem pasu vodotoka je možno predvideti le
pešpoti in kolesarske steze.

– Posegi ob gozdu ne smejo ovirati gospodarskega
izkoriščanja gozda niti njegove ekološke funkcije. Objekti za
stalno bivanje ali proizvodno dejavnost morajo biti odmak-
njeni od gozdnega roba najmanj v razdalji ene sestojne
višine.

1.2.2. Dostopi
– Do vsake parcele mora biti urejen dostop.

1.3. Arhitekturno oblikovanje

19. člen
Za arhitekturno oblikovanje v območju obdelave veljajo

kot obvezne naslednje določbe:
– pri določanju stavbne mase objektov je potrebno

upoštevati razmerja okoliških stavb kakor tudi gospodarskih
poslopij, oziroma drugih arhitekturno kvalitetnih objektov,

– pri vzdrževalnih in adaptacijskih delih, pri dozidavah,
nadzidavah in rekonstrukcijah je potrebno upoštevati kvali-
tetne oblikovne značilnosti obstoječe arhitekture, razmerja
gradbene mase, razmerja fasad, naklon strešin, razporedi-
tev odprtin (vrata, okna), ornamente in detajle.

– pri kritinah salonit ni dovoljen.

20. člen
Oblikovanje objektov
1.3.1. Oblikovanje stanovanjskih objektov:
– podolgovat tloris, z razmerjem stranic 1:1,5,
– višina največ P + 1 + M, kolenčni zid je skrit v

napušču in ni višji od 0,60 m ali P + M, kolenčni zid je visok
maksimalno 1 m,

– odprtine morajo biti pokončne in osno zasnovane,
– streha objekta je simetrična (lahko čopasta) dvoka-

pnica nad osnovnim objektom, s smerjo slemena vzpore-
dnim z daljšo stranico,

– naklon strešin 38°–45°,
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– v strešinah je možna izvedba klasičnih frčad,
– kritina: temno siva ali opečna, odvisno od tega, kate-

ra je za posamezno naselje prevladujoča,
– fasada: zaglajen omet,
– materiali: kamen, les, omet.
1.3.2. Oblikovanje gospodarskih poslopij:
– podolgovat tloris, z razmerjem stranic 1:1,5 ali več,
– višina P + 1 + M, kolenčni zid je skrit v napušču in ni

višji od 0,60 m ali P + M, kolenčni zid je visok maksimalno 1
m,

– streha objekta je simetrična (lahko čopasta) dvoka-
pnica nad osnovnim objektom,

– naklon strešin 38°–45°,
– v strešinah je možna izvedba klasičnih frčad,
– kritina: temno siva ali opečna, odvisno od tega, kate-

ra je za posamezno naselje prevladujoča,
– fasada: zaglajen omet, lesena polnila, naravni ka-

men.
1.3.3. Oblikovanje počitniških objektov:
Območij, ki bi bila namenjena le izgradnji počitniških

objektov, ni. Možne so izgradnje le-teh v območjih, kjer so
že prisotni tovrstni objekti in v območjih za šport in rekreaci-
jo.

– podolgovat tloris, z razmerjem stranic 1: 1,5 ali več;
okvirna dimenzija 6 x 9 m,

– višina: v celoti vkopana klet, pritličje + mansarda,
kolenčni zid je skrit v napušču in ni višji od 0,60 m,

– streha objekta je simetrična (lahko čopasta), dvoka-
pnica nad osnovnim objektom, s smerjo slemena vzpore-
dnim z daljšo stranico,

– naklon strešin 38°–45°,
– v strešinah je možna izvedba klasičnih frčad,
– kritina: temno siva ali opečna, odvisno od tega, kate-

ra je za posamezno naselje prevladujoča,
– fasada: zaglajen omet, les, kamen lomljenec.
1.3.4. Objekti za obrt ali turizem, kot dopolnilna dejav-

nost na kmetiji se mora zgledovati po kvalitetni arhitekturni
dediščini kmečkih poslopij.

1.3.5. Oblikovanje objektov za potrebe sekundarnih,
terciarnih in kvartarnih dejavnosti naj sledi gabarite in obliko-
valske elemente kvalitetne arhitekture, ki bo z okolico tvorila
človeku prijazen in zdrav življenjski prostor.

– tlorisni gabarit lahko sledi funkciji, če objekt stoji v
območju, ki je namenjeno zgolj proizvodnim dejavnostim,

– višinski gabarit je praviloma pritličen,
– streha ravna ali
– simetrična dvokapnica v naklonu 38°–45°,
– kritina: temno siva ali opečna, odvisno od tega, kate-

ra je za posamezno naselje prevladujoča,
– fasada: omet, lesena polnila, kritina, naravni kamen.
1.3.6. Za oblikovanje nadzidav, prizidav in rekonstrui-

ranih objektov se smiselno uporabljajo pogoji za novograd-
nje.

1.3.7. Oblikovanje objektov v območju industrijskih in
gospodarskih con:

– tlorisni gabarit lahko sledi funkciji,
– vertikalni gabarit je lahko prilagojen okoliškim objek-

tom (max P + 2E),
– vhodni prostori se formirajo ob regionalni cesti, ozi-

roma ob vpadnici, ki je nanjo vezana,
– parkirišča in odstavne površine se formirajo znotraj

funkcionalnih zemljišč,
– streha ravna ali simetrična dvokapnica v naklonu 38°

– 45°,
– kritina: pohodne ravne strehe, temno siva ali opeč-

na, odvisno od tega, katera je za posamezno naselje prevla-
dujoča; valovit salonit ni dovoljen,

– fasade: svetli ometi, lesena polnila, naravni kamen,
– obvezna je sanacija degradiranih območij znotraj to-

varniških kompleksov (odlagališča, zunanja skladišča, provi-
zoriji...).

21. člen
Urejanje okolice objektov
Oblikovanje okolice objektov mora biti v skladu z obli-

kovalskimi značilnostmi območja nameravanega posega in
se mora podrediti kvalitetnim rešitvam v prostoru.

– Višina zemljišča ob parcelni meji ne sme odstopati
od višine naravnega terena; če so potrebni oporni zidovi,
morajo biti prikazani v ureditvenih situaciji.

– Ograje ob parcelni meji so dovoljene z vegetacijo.
Ograja ne sme presegati višine 1,20 m, razen v strnjenih
zazidalnih naseljih in mora biti postavljena znotraj parcelne
meje. Lahko je tudi na parcelni meji, če se tako dogovorita
soseda.

– V urbanih območjih je možna postavitev kovinskih
ograj po vzoru kovanih.

– V območjih proizvodnih dejavnosti so ograje lahko
mrežaste, vendar obvezno zazelenjene.

– Dostopi, dovozi in parkirišča morajo biti urejeni in
tlakovani.

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

22. člen
V območjih, ki so v planskih aktih opredeljena kot

območja s kmetijsko in gozdno gospodarsko funkcijo, je
potrebno vse posege podrejati njima ter istočasno varovanju
in smotrni rabi ostalih dobrin splošnega pomena.

Posegi v območju kmetijskih površin morajo ohranjati
značilnosti kulturno-krajinskega vzorca, tako da upoštevajo:

– naravne in antropogene elemente prostora (razmerje
do gozdnih površin, sistem parcelacije, sistem komunikaci-
je, oblike terena in ogrevanje prostora),

– morfologijo prostora (relief, sistem poljskih površin,
struktura vegetacije, struktura vodotokov),

– značilne krajinske in mikroambientalne poglede,
– sistem poljskih poti, da bi se omogočil dostop na vse

parcele.
Na najboljših kmetijskih zemljiščih in na območju dru-

gih kmetijskih zemljišč, so dovoljeni posegi za zagotovitev
osnovne rabe prostora v skladu z družbenim planom (hidro-
melioracije, agromelioracije in komasacije).

Za vse hidromelioracije, agromelioracije in komasacije je
potrebno predhodno izdelati idejno zasnovo s prikazom parce-
lacije, ureditve poljskih poti, ohranitve in izboljšanja vegetacije,
ureditvijo odvodnjavanja in oznako kmetijske kulture.

V teh območjih je potrebno ohraniti najznačilnejšo ve-
getacijo in po možnosti tudi avtohtono kmetijsko kulturo.

23. člen
1.4.1. Možni posegi na kmetijska zemljišča
Izjemoma se lahko najboljša kmetijska zemljišča name-

nijo za nekmetijsko rabo, če ni mogoče uporabiti manj pri-
mernih zemljišč, skladno z zakonom, za:

– gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, ki jih za-
radi tehničnih elementov ali drugih vzrokov ni mogoče po-
staviti na manj vrednih kmetijskih ali gozdnih zemljiščih;

– gradnjo objektov za potrebe zaščite in reševanja, ki
jih zaradi tehničnih in drugih vzrokov ni mogoče postaviti na
manj vrednih kmetijskih in gozdnih zemljiščih;

– gradnjo objektov za urejanje vodnega režima z name-
nom, da se zagotovijo obramba pred poplavami in erozijo,
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varstvo vodnih količin in zalog, varstvo kakovosti voda in
vzdrževanje naravnih vodotokov;

– dodatno opremljanje z dejavnostmi, ki so nujno po-
trebne za zadovoljevanje funkcij, ki jih ima naselje, če za to
ni na razpolago ustreznih stavbnih zemljišč ali manj vrednih
kmetijskih in gozdnih zemljišč;

– določitev nujnega funkcionalnega zemljišča obstoje-
čim objektom,

– določitev nujnega funkcionalnega zemljišča k obsto-
ječim kmetijam,

– gradnja objektov, ki neposredno služijo primarni kme-
tijski proizvodnji (hlevi, silosi, strojne lope, rastlinjaki ipd.),
če izpolnjujejo predpisane pogoje glede nujnosti gradnje na
tem območju, površine in namena objekta ter obsega kme-
tijske proizvodnje, s katero je objekt povezan, in stanovanj-
skih objektov, če izpolnjujejo predpisane pogoje glede nuj-
nosti gradnje na tem območju, površine in namena objekta;

– gradnjo objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah;

– širjenje pokopališč.
V obstoječih gručah so dovoljeni vsi posegi le v okviru

obstoječih funkcionalnih zemljišč, če je gruča locirana na
kompleksu najboljših kmetijskih zemljišč.

Za načrtovane posege v neposredni bližini obstoječih
kmetij oziroma zemljišč zaščitenih kmetij je potrebno prido-
biti predhodno pozitivno mnenje kmetijske svetovalne slu-
žbe oziroma z zakonom pristojnega oziroma pooblaščenega
kmetijskega organa oziroma službe.

24. člen
1.4.2. Možni posegi na gozdne površine
Posegi v območja gozdov morajo upoštevati značilnosti

kulturno krajinskega vzorca in njegovih posameznih elemen-
tov, tako da ohranijo:

– značilno razporeditev gozdnih mas v prostoru,
– značilnosti oblikovanja gozdnega roba,
– značilni vzorec gozdnih cest in poti ter ostalih antro-

pogenih elementov prostora.

25. člen
– Z vidika funkcij gozdnega prostora v krajini Občine

Železniki ni dopustna razpršena gradnja stanovanjskih in
proizvodnih objektov. Prav tako ni dopustna gradnja objek-
tov na vznožjih strmih gozdnih pobočij in graditev objektov v
ozkih dolinah.

– Sočasne rabe gozda, ki ogrožajo osnovne funkcije
gozda, niso dovoljene.

– Sprememba rabe ni dopustna v gozdovih v varovalnih
območjih (varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim name-
nom, naravni rezervati, druga območja gozdov z izjemno
poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami). Izjemoma
so dopustni posegi za namene varovanja.

– Za posege v gozd in gozdni prostor in za posege
zunaj gozda, za katere je iz poročila o vplivih na okolje
razvidno, da bi objekt ali posledice delovanja objekta nega-
tivno vplivali na gozdni ekosistem in funkcije gozdov, ter za
melioracijske posege je potrebno pridobiti soglasje Zavoda
za gozdove Slovenije k dovoljenjem za posege v prostor.

– Za zahtevne in obsežne posege v gozd in gozdni
prostor je potrebna predhodna presoja vplivov na okolje.

26. člen
Če niso razvrednotene ali prizadete funkcije gozdov, je

v gozdnem prostoru in prostoru, ki je funkcionalno povezan
z gozdom, dopustno graditi:

– objekte za kmetijsko dejavnost, ki so podprti z razvoj-
nim načrtom kmetijskega obrata ali lokalne skupnosti,

– gozdarske prometnice, ki so načrtovane v gozdno-
gojitvenih načrtih ali razvojnih načrtih lokalne skupnosti,

– infrastrukturne objekte, ki so opredeljeni v dolgoroč-
nem planu občine ob uporabi tehnologije ozkih presek in
dosledni biotehnični sanaciji presek, zasutih jarkov in bre-
žin.

– 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 osnovi valorizacije
gozdnega prostora.

– Pri načrtovanju, graditvi in vzdrževanju gozdnih pro-
metnic je potrebno upoštevati ekološke omejitve, funkcije
gozdov, nujno potrebno odprtost gozdov in tehnične gospo-
darske pogoje. Poleg gospodarskega pomena je pri tem
potrebno upoštevati tudi njihove splošne funkcije in obstoj
ter razvoj hribovskih in gorskih kmetij (posebno razvoj kmeč-
kega turizma).

– Posebnega varstva v negozdnem prostoru morajo biti
deležni gozdni ostanki, skupine dreves in posamična dreve-
sa izredna drevesa, obrežna vegetacija, omejki.

1.5. Merila in pogoji glede komunalnega in
energetskega opremljanja zemljišč

27. člen
– Gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

energetike vodnega gospodarstva in zvez ter ostalih infras-
trukturnih naprav je dovoljena v vseh območjih urejanja v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

– Posamezni komunalni objekti in naprave (TP, daljno-
vodi, telekomunikacijski vodi, plinovodi, vodovodi, kanaliza-
cija, vodni zbiralniki, MHE ipd.) morajo biti locirani v prostor
ob upoštevanju smernic in pogojev pristojnih soglasje dajal-
cev.

– Pri vzdrževalnih delih, rekonstrukcijah in novograd-
njah katerekoli podzemne infrastrukturne napeljave ali na-
prave ter pri cestah je na tem delu praviloma obvezna kom-
pleksna ureditev oziroma prenova vseh infrastrukturnih na-
prav.

– 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-
dom in pridobiti potrdilo o neoporečnosti vode na podlagi
kemične in bakteriološke analize vodnega vira.

– Ureditve gnojničnih jam in gnojišč na kmetijah mora-
jo biti v skladu s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in
greznic (Uradni list SRS, št. 10/85). Za preprečevanje vpli-
va meteornih vod je obvezno gnojišča zaščititi s streho.

– 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 se mora-
jo vsi posegi izvajati v skladu z odloki o varstvu virov pitne
vode. Z navedenimi odloki so določeni varstveni pasovi in
varstveni ukrepi.

– Odpadne vode se na območjih, kjer je zgrajena ka-
nalizacija, morajo obvezno speljati v kanalizacijsko omrežje.
Na območjih, kjer je predvidena izgradnja kanalizacije, mora
biti odtok odpadnih vod začasno speljan v dvoprekatno grez-
nico brez pretoka, po izgradnji pa je obvezen priključek.
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– Odvod odpadne vode za več stanovanjskih objektov
se praviloma rešuje s kanalizacijskim omrežjem, s skupinski-
mi greznicami brez pretoka oziroma biološkimi čistilnimi na-
pravami, z zahtevanim številom prostorskih enot.

– Ob rekonstrukcijah in drugih delih na industrijskih
območjih je obvezna ureditev skupnih iztokov ali vsaj zma-
njšanje števila iztokov pri onesnaževalcih voda ter ureditev
vzorčevalnih mest oziroma predčiščenje.

– V naseljih je potrebno načrtovati sistem meteorne
kanalizacije, tako da imajo vse urbanizirane površine urejen
odtok meteorne vode.

– Predvidena je povečava kapacitet na ČN Železniki
(Studeno) in izgradnja ČN Dolenja vas za naselja Selca in
Dolenja vas.

– Okrog čistilne naprave Železniki in Dolenja vas se
zasadi 20 m zeleni pas (drevje in grmovnice).

– Za naselja Dražgoše, Sp. Danje, Zg. in Sp. Sorica je
predvidena izgradnja ČN. Predvidena je tudi izgradnja ČN
na Soriški planini in v Davči za potrebe smučarskih centrov.

– Na območju, kjer bo zgrajeno toplovodno omrežje
(Dašnica, Log, Češnjica, Racovnik, Trnje, Na plavžu, Stude-
no, Rudno, Selca), je obvezna priključitev v skladu s pogoji
pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje.

– Na območjih, kjer je organizirana služba za odstra-
njevanje 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.

– Na področju zagotavljanja PTT uslug je potrebno
upoštevati veljavne predpise in usmeritve zasnove PTT omre-
žja v skladu s planskimi akti.

– V novopredvidenih koridorjih za potrebe komunalne-
ga urejanja ni dovoljena gradnja drugih objektov in naprav,
dovoljena so le redna vzdrževalna dela na obstoječih objek-
tih in napravah.

Obstoječe avtomatske telefonske centrale v občini so:
ATC Železniki, ATC Sorica, ATC Davča, ATC Bukovica s
pripadajočim medkrajevnim in krajevnim telekomunikacijskim
omrežjem v zemeljski in nadzemeljski izvedbi.

– Predvidena je nadomestitev obstoječih krajevnih ka-
blov z optičnimi kabli in širitev telekomunikacijskega omrežja
v skladu z novimi potrebami.

– Predvidena je izgradnja več TV pretvornikov.

1.6. Merila in pogoji glede prometnega urejanja

28. 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
cesto ali pot v skladu z veljavnimi predpisi. Čim več objektov
naj se povezuje s skupnim priključkom na javno cesto. Uvozi
ne smejo ovirati rabe javnih cest.

– 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 pr-
votne ureditve, npr. vaška drevesa, korita, znamenja itd.

– Ob glavnih cestah skozi naselja oziroma vasi je po-
trebno vsaj enostransko urediti površine za pešce in kole-
sarje, predvsem na območjih strnjenih jeder.

– Dovozi in priključki se smejo graditi samo s sogla-
sjem pristojne službe za vzdrževanje cest.

– 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 re-
konstrukcij cest je dovoljeno le redno vzdrževanje ob stoje-
čih 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).

– Za vse posege v varovalnem pasu cest in poti je
potrebno soglasje pristojne službe za upravljanje in vzdrže-
vanje cest.

– Prometne ureditve morajo biti izvedene na način, ki
bo zagotavljal ustrezno varstvo okolja in ustrezal tudi obram-
bno zaščitnim zahtevam.

– V varovalnih pasovih obstoječih regionalnih cest iz-
ven naselij gradnja stanovanjskih hiš in ostalih objektov ter
naprav, ki niso v neposredni zvezi s prometnim urejanjem, ni
dovoljena. Dovoljeno je le redno vzdrževanje obstoječih ob-
jektov in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.

1.7. Merila in pogoji glede določanja velikosti
gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč ter njihovo

urejanje

29. člen
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcional-

nih zemljišč je potrebno upoštevati zlasti naslednje: lego,
velikost, namembnost in zmogljivost objekta, orientacijo pro-
storov in tlorisno zasnovo objekta, orientacijo zemljišča kon-
figuracijo 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 po-
vršin 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 površi-
ne, 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.

– V izjemnih primerih se za del potreb lahko predvidi
tudi druge površine izven funkcionalnega zemljišča, če so
take površine zagotovljene na drugi lokaciji znotraj ureditve-
nega 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.), zem-
ljišče za gospodarsko dvorišče (dovoz, parkiranje, natovar-
janje, iztovarjanje, dovoz kuriva, odvoz smeti, pranje vozil,
prostor za sušenje perila), zemljišče za ureditev zelenic,
pešpoti, igrišča, 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 samostojnih stanovanjskih

hiš praviloma ne sme presegati 800 m2, v naselju Železniki
pa praviloma ne sme presegati 500 m2 in ne biti manjša od
250 m2. Velikost je lahko izjemoma večja, kadar konfigura-
cija oziroma druge značilnosti zemljišča ne omogočajo izra-
be preostalih zemljišč za drug namen.
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– Pri določanju funkcionalnih zemljišč za obstoječe
počitniške objekte veljajo merila kot za stanovanjske objek-
te, s tem, da je da je praviloma velikost celotne parcele
ca. 250–400 m2.

– Pri določanju funkcionalnih zemljišč oziroma gradbe-
nih parcel obrtnih delavnic in proizvodnih objektov je poleg
splošnih zahtev treba upoštevati potrebne površine za skla-
diščenje materiala in izdelkov, potrebne površine za parkira-
nje ter potreben objekt za potrebe dovoza dejavnost oziro-
ma proizvodnjo. Funkcionalno zemljišče naj bo veliko vsaj
toliko kot znaša bruto etažna površina objektov.

– Pri določanju funkcionalnih zemljišč oziroma gradbe-
nih parcel za kmetije je potrebno upoštevati medsebojno
razporeditev vrste objektov, možnosti za eventualno širjenje,
manipulativne površine in prostor za shranjevanje kmetijske
mehanizacije.

– Določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč
za objekte komunalne, prometne ali energetske infrastruktu-
re se izvede v skladu s predpisi za gradnjo navedenih objek-
tov.

– Obstoječim objektom, ki nimajo opredeljenega funk-
cionalnega zemljišča, se le-to določi z odločbo pristojnega
upravnega organa na podlagi predloženega strokovnega pre-
dloga, 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 funkcional-
nega zemljišča obstoječim objektom je potrebno upoštevati
pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru
ter pravilnik o katastrski klasifikaciji zemljišč.

Pri urejanju okolice objekta v obsegu funkcionalnega
zemljišča veljajo naslednji pogoji:

– Višina zemljišča mora biti prilagojena najbližjim so-
sednjim zemljiščem, če to dopušča oblika parcele.

– Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zava-
rovanje plodne zemlje pred uničenjem, zato mora določiti
lokacijo za njeno začasno shranjevanje in nadaljnjo upora-
bo.

– Posestne meje v strnjenih zazidalnih območjih je do-
voljeno pregrajevati z živimi mejami ali lesenimi ograjami do
višine 1,50 m oziroma s primerno oblikovanimi protihrupni-
mi 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 mote-
na raba sosednjih parcel.

– Znotraj naselij je potrebno ograje iz živih mej umakniti
od roba javnih cest in poti v skladu s pogoji upravljavcev na
zahtevan odmik, da bo s tem omogočena nemotena raba
prometnih površin (preglednost).

– Nove dostopne poti in gospodarske površine je po-
trebno 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 zasajeni s plezalkami.

– Pri objektih, v katerih se opravljajo določene central-
ne dejavnosti oziroma za potrebe športno rekreacijskih de-
javnosti, morajo biti predvidene tudi zadostne parkirne povr-
šine v okviru funkcionalnega zemljišča objekta oziroma v
neposredni bližini.

Vsa navedena okvirna določila morajo biti usklajena s
sanitarno tehničnimi, vodnogospodarskimi in požarnovarno-
stnimi zahtevami oziroma predpisi.

1.8. Merila in pogoji za varovanje naravne in kulturne
dediščine

30. 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 dedišči-
ne, 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 spo-
menika in načina varovanja (pripravljena kot kratki povzetki)
so sestavni del tega odloka in jih je upravna organizacija
oziroma upravni organ dolžan upoštevati pri izdelavi lokacij-
ske dokumentacije oziroma pri izdaji lokacijskega dovolje-
nja.

Na območju Občine Železniki so opredeljeni naslednji
objekti naravne dediščine, ki zavzemajo posebno mesto:

a) Skladno z obveznimi republiškimi izhodišči:
krajinski park Ratitovec
krajinski park Davča z Blegošem
b) druga pomembnejša območja in lokalitete:
Selška Sora (18)
lipe v Sorici,
barje Ledine na Jelovici
Za naslednje dendrološke spomenike:
– 4 lipe pri cerkvi v Spodnji Sorici
– Šoštarjeve lipe v Davči
– lipa pri Joklcu v Davči
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 na-

meravanih posegih v prostor potrebno sodelovanje pristojne
naravovarstvene službe.

V okviru kulturne dediščine zavzemajo posebno mesto
republiško pomembni spomeniki, ki so obvezno republiško
izhodišče:

– staro mestno jedro Železnikov s pomembnejšimi po-
samičnimi spomeniki.

Za to območje je sprejet odlok 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 reži-
mom:

Zgornje Danje, Spodnje Danje, Torka, Trojar, Ravne,
Zgornja in Spodnja Sorica, Prtovč, Rudno, Selca, Dolenja
vas, Zali Log.

Posegi znotraj urbanistične dediščine, varovane z dru-
go stopnjo varovanja morajo biti podrejeni varovanju značil-
nih 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 stre-
šne kritine.

– Urbanistična dediščina varovana s III. varstvenim re-
žimom:

Dražgoše, Lajše, Zabrdo, Podlonk, Kališe, Topolje in
naselja prevladujočih samotnih kmetij: Podporezen, Davča,
Martinj Vrh.

V navedenih naseljih so posegi dovoljeni skladno z
izdelanimi spomeniško varstvenimi osnovami (LRZVNKD
1982, LRZVNKD 1997).
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– Etnološki spomeniki:
Republiško pomembni spomeniki:
so objekti v Ravnah, Zgornjih Danjah, Zgornji in Spod-

nji Sorici.
Za kozolce toplarje, ki pripadajo stavbam Studeno 8 in

10, 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 potre-
bno pridobiti soglasje pristojne spomeniškovarstvene služ-
be.

– Zgodovinski spomeniki:
Republiško pomembni spomeniki:
Potok-spomenik NOB, Dražgoše-spomenik NOB, Pod-

lonk-spomenik NOB in grobišča iz vojnih in povojnih časov
ter pomembni objekti iz kulturne zgodovine: rojstna hiša F.
Kosa v Selcih, Groharjeva hiša v Sorici.

Vsi navedeni spomeniki so varovani v izvirni obliki.
– Umetnostni in arhitekturni spomeniki:
Republiško pomembni spomeniki:
cerkve:
Selca, Kališe, Lajše, Suša, Zali Log, Spodnje Danje,

Sorica, Davča, Dražgoše, Mohor, Prtovč, Železniki.
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.

– arheološki spomeniki: varstveni režim
Zabrekve prvi in tretji
Dolenja vas-Babnik prvi, drugi in tretji
Prvi varstveni režim izvajamo tako, da ohranjamo pro-

stor v izročeni obliki z vsemi morfološkimi in estetskimi zna-
čilnostmi, drugi varstveni režim zahteva pred posegom pred-
hodna zavarovalna izkopavanja, pri tretjem varstvenem pasu
pa je potreben nadzor nad posegi v zemeljske plasti.

1.9. Merila in pogoji glede varovanja okolja

31. 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).

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 odloč-
bah pristojnih inšpekcijskih služb.

Varstvo zraka

32. člen
Za varstvo zraka je potrebno:
– za obstoječe objekte predložiti meritve emisij posa-

meznega vira onesnaževanja in predlog sanacije,
– pri načrtovanju in gradnji novih objektov upoštevati

vse predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri obratova-
nju ne bodo prekoračene dovoljene emisije,

– proizvodne, obrtne, stanovanjske in druge objekte
priključiti na ekološko čiste vire energije,

– zagotoviti racionalno rabo energije in izboljšanje to-
plotne izolacije objektov,

– priključevanje vseh porabnikov na toplovodno omre-
žje, kjer je to tehnično možno,

– urediti večje zelene površine in zasaditi visoko vege-
tacijo za boljši lokalni pretok zraka.

Varstvo pred hrupom

33. člen
Za varstvo pred hrupom je potrebno:
– meriti hrup in izdelati sanacijske programe za zma-

njšanje hrupa do dovoljene največje ravni,
– zmanjšati prekomerni hrup pri izvoru,
– izvesti pasivno zaščito (zasaditev visoke vegetacije,

postavitev protihrupnih ograj in izboljšanje izolacijskih spo-
sobnosti oken),

– upoštevati predpise za varstvo pred hrupom; vsa bi-
valna območja oziroma območja, ki so namenjena počitku
in rekreaciji, morajo biti zaščitene pred hrupom oziroma
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 lo-
kacijske dokumentacije predložiti strokovno mnenje v skla-
du s predpisi, ki urejajo področje varstva pred hrupom.

Varstvo tal

34. člen
– Na območjih, kjer so izdelane inženirsko geološke

raziskave terena in poročila o stabilnostnih razmerah, je po-
trebno 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 gradiv in naftnih deri-
vatov morajo biti izvedena dela na način, ki onemogoča izliv
v vodotoke ali direktno v podtalnico ali kanalizacijo.

Varstvo voda, vodnih virov, podtalnice in obvodnih površin

35. člen
Za varstvo voda je potrebno:
– sanirati obstoječe vire onesnaževanja,
– upoštevati predpise za zaščito pred onesnaževanjem

površinskih voda,
– zagotoviti merilna mesta za avtomatsko vzorčenje od-

padnih voda,
– zagotoviti združevanje iztokov odpadnih voda,
– zagotoviti izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav.
Vsi posegi, ki spreminjajo režim vodotokov oziroma

posegajo na obvodne površine, morajo biti izvedeni ob so-
delovanju pristojne naravovarstvene in vodne službe.

Na bregovih in strugah potokov je prepovedano zasaja-
ti drevje, postavljati ograje in druge objekte, če ovirajo nor-
malen pretok vode, obstoječo visoko debelno 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, zasipava-
nji, neustreznimi regulacijami, prekoračitvijo biološkega mi-
nimuma pretoka vode.

Pri vsakem posegu v vodnat svet je potrebno varovati
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 pogoji v vodni ali obvodni svet naj se izvajajo v času,
ko za ribe in druge obvodne živali niso predpisane varstvene
dobe.
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Regulacije oziroma ureditve vodotokov in hudournikov
je dopustno izvajati z uporabo naravnih materialov oziroma
tako, da je čim manj vidnega betona.

Varovanje krajinskih značilnosti

36. člen
– Pri hidromelioracijah kmetijskih zemljišč in regulaci-

jah vodotokov je potrebno ohranjanje značilne krajinske po-
dobe, ohranjanje obstoječega potenciala vodotokov oziro-
ma upoštevanja značaja poteka obstoječih strug (meandrira-
nje), 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 vegeta-
cijo ter v okviru možnosti tudi obstoječo kmetijsko kulturo.

– V primeru posega v gozd ali bližino gozda je potre-
bno predhodno zagotoviti pogoje za nego in izkoriščanje
gozda in določiti obseg tistega dela, ki daje prvobitno podo-
bo 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 (ve-
ter, erozija), krajinsko-estetski oziroma oblikovni vlogi ter
vplivu na makroklimo 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 do-
pustni posegi, ki bi motili njihovo vrednost v prostoru.

Požarno varstvo

37. člen
Odmiki med objekti morajo zadostiti tehničnim normati-

vom, s katerimi se preprečuje širjenje požara. Dostopi oziro-
ma prometna ureditev mora biti prilagojena potrebam gasil-
ske 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.

1.10. Merila za urejanje zelenih površin

38. člen
V naseljih je potrebno urejati, vzdrževati in varovati ze-

lene površine tako:
– da se zavarujejo stanovanjska naselja pred preko-

mernim hrupom, pred onesnaževanjem zraka in pred škod-
ljivimi vplivi prometa in industrije,

– da se zavarujejo zemljišča pred negativnimi klimatski-
mi in drugimi vplivi,

– da se zagotovi estetski videz naselij in ohranijo po-
krajinske kvalitete.

39. člen
Za zelene površine se štejejo:
– javni parki in nasadi, drevoredi in zelenice,
– skupine gozdnega drevja na površini do 500 m2,
– posamezne skupine dreves in posamezno za narav-

no 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 otro-
ških igrišč, šolskih vrtov in pokopališč.

40. člen
Drevesa v naseljih in njihovem funkcionalnem prostoru:
– Posamezna drevesa
Govorimo o drevesih, ki so bila zasajena z namenom

urejanja urbaniziranih nepozidanih površin, njihova gospo-
darska funkcija pa je bila podrejena prostorsko oblikovni.

Izbor drevesnih vrst se je izoblikoval v odvisnosti od
naravnih pogojev (podnebje, tla), kulturnega izročila in na-
mena zasaditve. Na obravnavanem območju tako prevladu-
jejo lipe (čaj, med), pojavljajo pa se tudi divji kostanji (milo,
krma), redkeje orehi.

Ločimo:
– javna drevesa (ob sakralnih objektih, na osrednjem

vaškem prostoru, pokopališka drevesa, drevoredi, parkovne
ureditve, gostilniška drevesa),

– zasebna drevesa (hišna drevesa in sadovnjaki).
– Drevoredi:
– Poleg svoje varovalne funkcije (veter, zameti) ozna-

čujejo tudi ceste in poti. Ponavadi so zasajeni v tistem delu
glavne komunikacije, kjer obdelovalne površine prehajajo v
vaške zaselke. Govorimo o drevoredih iz sadnega drevja, ki
so gospodarsko donosna ter v večini primerov predstavljajo
linijski poudarek v prostoru.

– Sadovnjaki:
Za celotno obravnavano območje so značilni sadovnja-

ki ob domačijah in zaselkih. Od tradicionalnih oblikovanih
gospodarskih objektih na robu zaselkov so glavni oblikoval-
ski element silhuete ter predstavljajo mejo med poselitvenim
in obdelovalnim območjem.

41. člen
Investitorji objektov morajo urejati zelene površine v

skladu z lokacijsko dokumentacijo in pogoji lokacijskega
dovoljenja.

Izvajalec gradbenih del je dolžan med gradnjo zavaro-
vati pred poškodbami drevje in parkovno grmičevje na celot-
nem območju gradnje.

V primeru, da je izvajalec gradbenih del med gradnjo
poškoduje drevje ali parkovno grmičevje, ga je dolžan nado-
mestiti 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 porav-
nati in zatraviti zemljišče.

42. 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 površin, ki ovirajo

rast parkovnih površin,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci

in poškodbami,
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– vzdrževanje živih mej ob prometnicah tako, da ne
ovirajo preglednosti na cestišču in ne zakrivajo prometne
signalizacije,

– čiščenje suhih vej, odpadnega listja in drugih odpad-
kov.

Če lastniki ne zagotovijo v določenem roku potrebnih
vzdrževalnih del na zelenih površinah, lahko občinski uprav-
ni organ pristojen za komunalne zadeve odredi, da ta dela
opravi pristojno podjetje na njihove stroške.

43. člen
Na zelenih površinah je prepovedano sekanje, obseka-

vanje ali odstranjevanje gozdnega ali parkovnega drevja in
grmičevja, razen, če je to predvideno v prostorskih izvedbe-
nih aktih in lokacijskem dovoljenju ali 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 poškodo-

vati žive meje, drugo zelenje in posode s cvetjem,
– voziti ali parkirati na zelenih površinah izven dovolje-

nih 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, grmiče-

vje in podobno.

1.11. Urejanje prostora za obrambo in zaščito

44. člen
Pri načrtovanju, graditvi objektov in drugih prostorskih

posegih, projektiranju tehnoloških in drugih procesov, se
morajo upoštevati in izvajati, na podlagi ocen ogroženosti
zaradi naravnih in drugih nesreč, predpisani prostorski, ur-
banistični, gradbenotehnični, tehnični in drugi ukrepi, ki
preprečujejo nastanek nesreč in omogočajo zaščito in reše-
vanje.

V. KONČNE DOLOČBE

45. člen
Legalizacija objektov in naprav, zgrajenih brez dovo-

ljenj, je možna samo za tiste objekte, ki izpolnjujejo pogoje
iz tega odloka.

46. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Želez-

niki so na vpogled občanom, podjetjem in skupnostim na
Občini Železniki.

47. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo poobla-

ščene inšpekcijske službe.

48. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

Občine Železniki (Uradni list, št. 58/00),
– odlok o zazidalnem načrtu šola in vrtec v Selcih (Ura-

dni vestnik Gorenjske, št. 19/79),
– odlok o zazidalnem načrtu center Železnikov z ob-

močji (Uradni vestnik Gorenjske, št. 27/97), razen v obmo-
čju PC2 in PC3,

– odlok o zazidalnem načrtu rekreacijsko-turističnega
centra Soriška planina (Uradni vestnik Gorenjske, št.
17/83),

– odlok o zazidalnem načrtu Log-Kolnik (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 21/88),

– odlok o ureditvenem načrtu Tehtnica (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 12/86).

49. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 080-09-2565
Železniki, dne 18. aprila 2001.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

2018. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih ter
padavinskih voda na območju Občine Železniki

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96), 3. člena odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Železniki (UVG, št. 15/95), 17. čle-
na statuta Občine Železniki (UVG, št. 6/95, 18/96, 47/96,
36/98, 21/99) je Občinski svet občine Železniki na 22.
redni seji dne 18. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju odpadnih ter padavinskih

voda na območju Občine Železniki

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen odloka)

S tem odlokom se ureja način izvajanja obvezne go-
spodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih ter
padavinskih voda na območju Občine Železniki, in sicer se
določa splošne pogoje, gospodarjenje z objekti in naprava-
mi, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadnih voda, ki nasta-
jajo v gospodinjstvih, industriji in pri drugih uporabnikih ter
odvajanju padavinskih voda iz naselij in posameznih objek-
tov, priključenih na javno kanalizacijsko omrežje ter pravice
in obveznosti lastnika, upravljavca in uporabnikov ter objek-
tov in naprav.

2. člen
(lastnik)

Lastnik javnega kanalizacijskega omrežja in naprav za
odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda je Obči-
na Železniki.

3. člen
(uporabnik)

Uporabnik kanalizacijskega omrežja je vsaka fizična ali
pravna oseba (lastnik objekta ali zemljišča), ki stalno ali
občasno odvaja odpadne in padavinske vode v javno kanali-
zacijo (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).
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4. člen
(upravljavec)

Upravljavec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje
odpadnih ter padavinskih voda, ki služijo enemu ali več
naselij v Občini Železniki je pooblaščen izvajalec gospodar-
ske javne službe za odvajanje in čiščenje odpadnih ter pada-
vinskih voda, ki mora biti tehnično opremljen in strokovno
usposobljen za opravljanje te dejavnosti (v nadaljnjem bese-
dilu: upravljavec).

5. člen
(izvajanje gospodarske javne službe)

Izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čišče-
nja odpadnih ter padavinskih voda obsega:

– odvajanje odpadnih in padavinskih voda,
– čiščenje odpadnih voda,
– praznjenje greznic in individualnih čistilnih naprav,
– gospodarno izkoriščanje objektov in naprav v skladu

s tem odlokom in drugimi predpisi,
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in

napravami, potrebnimi za izvajanje javne službe,
– redno vzdrževanje objektov in naprav,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnolo-

ških izboljšav,
– izvajanje meritev in monitoringa,
– izdajanje mnenj.

6. člen
(javna kanalizacija)

Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripada-
jočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju
odpadnih ter padavinskih voda in je v upravljanju upravljavca
(v nadaljnjem besedilu: javna kanalizacija).

7. člen
(skrb upravljavca)

Upravljavec je dolžan skrbeti za nemoteno delovanje
javne kanalizacije in za razširitev kanalizacijskega omrežja v
skladu s sprejetim programom Občine Železniki.

II. KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN NAPRAVE

8. člen
(kanalizacijsko omrežje in naprave)

Primarno omrežje in naprave sestavljajo:
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih

voda iz dveh ali več stanovanjskih ali drugih območij v uredi-
tvenem območju naselja,

– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih
voda iz več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem
območju naselja,

– naprave za čiščenje odpadnih voda za več stanovanj-
skih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja.

Sekundarno omrežje in naprave sestavljajo:
– kanalski vodi mešanega ali ločenega kanalskega si-

stema, ki služijo za neposredno priključevanje uporabnikov
na posameznem stanovanjskem ali drugem območju,

– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih
voda na sekundarnem omrežju,

– naprave za čiščenje odpadnih voda v posameznem
stanovanjskem ali drugem območju.

Kanalizacija je javna in interna.
Za javno kanalizacijo se šteje primarno in sekundarno

kanalizacijsko omrežje, naprave za čiščenje odpadnih voda

ter vsi objekti in naprave, ki so potrebni za nemoteno delo-
vanje kanalizacije.

Interna kanalizacija so objekti in naprave v zgradbi upo-
rabnika, ki služijo za odvajanje odpadnih voda s kanalizacij-
skim priključkom ter drugi objekti in naprave, ki so sestavni
del posameznih stanovanjskih ali poslovnih objektov ter slu-
žijo istemu namenu.

Pri načrtovanju in gradnji novega kanalizacijskega omre-
žja je potrebno predvideti ločen sistem; meteorno kanaliza-
cijo za odvajanje padavinskih voda in fekalno kanalizacijo za
odvajanje odpadnih voda.

III. OBJEKTI IN NAPRAVE UPRAVLJAVCA IN
UPORABNIKOV

9. člen
(objekti in naprave upravljavca)

Objekti in naprave, za katere je odgovoren upravlja-
vec, so:

– primarni vodi z revizijskimi jaški,
– sekundarni vodi z revizijskimi jaški,
– razbremenilniki visokih voda,
– zadrževalni bazeni visokih voda,
– črpališča in prečrpališča odpadnih in drugih voda,
– drugi objekti in naprave, ki so potrebni za normalno

obratovanje javne kanalizacije.
Za objekte in naprave meteorne kanalizacije, ki služi

odvajanju padavinskih voda iz cestnih in drugih javnih povr-
šin, je odgovoren upravljavec cest in drugih javnih površin.

10. člen
(objekti in naprave uporabnikov)

Objekti in naprave, za katere so odgovorni uporabni-
ki, so:

– vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu,
– naprave za akumulacijo, prečrpavanje, čiščenje in

nevtralizacijo odpadnih voda,
– dvoriščna kanalizacija,
– spojni kanal z revizijskim jaškom,
– kontrolni jašek na spojnem kanalu,
– interne čistilne naprave industrijskih objektov in de-

lavnic,
– kanalizacijski priključek od zbirnega jaška do iztoka v

javno kanalizacijo.
Objekti in naprave so last oziroma osnovno sredstvo

uporabnika, ki z njimi upravlja in razpolaga ter jih vzdržuje.

11. člen
(kataster, register)

Upravljavec je dolžan voditi kataster kanalizacijskega
omrežja, ki mora vsebovati seznam in lego objektov in na-
prav iz 8. člena tega odloka.

Upravljavec je dolžan voditi register priključkov na jav-
no kanalizacijo.

Na zahtevo lastnika mu je upravljavec dolžan posredo-
vati kataster kanalizacijskega omrežja in register priključkov
na javno kanalizacijo.

IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

12. člen
(predpisi)

Priključitev na kanalizacijsko omrežje mora biti izvede-
no v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami projektne
dokumentacije.
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13. člen
(dolžnost upravljavca)

Upravljavec je dolžan izvesti priključitev na kanalizacijsko
omrežje, če uporabnik vloži vlogo z veljavno tehnično doku-
mentacijo in če to dopuščajo razpoložljive kapacitete kanali-
zacijskega omrežja, na katerega se uporabnik priključuje.

V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključkov,
je upravljavec dolžan uporabnika seznaniti o razmerah in
pogojih, pod katerimi bi bilo to mogoče.

14. člen
(soglasje)

Upravljavec izdaja soglasje k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za uporabno dovoljenje,
– vlogi za začasen priključek,
– za priključitev,
– za vse posege v prostor, kjer se nahajajo objekti in

naprave javne kanalizacije.
Uporabnik je za izdajo soglasja dolžan predložiti:
– vlogo za pridobitev soglasja za priključitev na javno

kanalizacijo,
– projektno dokumentacijo na vpogled do izdaje so-

glasja.
Lastnik novega objekta pridobi soglasje za priključek

na javno kanalizacijo na podlagi vloge za priključitev ter
predložene ustrezne tehnične dokumentacije (lokacijsko do-
voljenje oziroma odločba o priglasitvi del, situacijski načrt
priključnega mesta in soglasje lastnikov zemljišč, po kate-
rem poteka priključitev).

1. Predhodno soglasje k lokacijskemu dovoljenju:
Izdelovalec lokacijske dokumentacije predloži vlogi za

soglasje:
– situacijo z vrisanim obravnavanim in sosednjimi ob-

jekti v M 1:500 in z vsemi komunalnimi objekti in napravami,
– podatke o izpustu in načinu predčiščenja.
2. Soglasje h gradbenemu dovoljenju:
Investitor mora predložiti:
– projekt PGD objekta (na vpogled),
– projekt kanalskega priključka, ki ga mora potrditi

upravljavec javne kanalizacije,
– veljavno lokacijsko dovoljenje,
– soglasja posegov na tuja zemljišča za izgradnjo kana-

lizacijskega priključka.
3. Soglasje k enotnemu dovoljenju za gradnjo:
Investitor mora predložiti vse elemente iz 1. in 2. točke

tega člena, razen veljavnega lokacijskega dovoljenja.
Obveznosti, ki jih je dolžan uporabnik poravnati pred

izvedbo posameznega priključka, so:
– stroški izdaje soglasja upravljavca,
– plačilo prispevka za priklop na obstoječe ali novo

kanalizacijsko omrežje (višino pogoje in način plačevanja
tega prispevka določi občinski svet).

15. člen
(priključek)

Priključek objekta na kanalizacijsko omrežje se lahko
izvede za vsak objekt posebej ali za več objektov skupaj, z
upoštevanjem velikosti in namembnosti teh objektov.

16. člen
(nadzor interne kanalizacije)

Uporabnik kanalizacije je dolžan omogočiti pooblašče-
nim delavcem upravljavca nadzor interne kanalizacije in osta-

lih naprav (interne čistilne naprave, zadrževalni bazeni, grez-
nice, črpalke, lovilci olj in maščob) zaradi ugotavljanja okvar,
ki bi lahko povzročile škodo upravljavcu in ogrozile nemote-
no delovanje kanalizacijskega omrežja. Na prijavo uporabni-
kov, da je interna kanalizacija neustrezna, je upravljavec
dolžan preveriti, ali je zaradi morebitne napake ogroženo
kanalizacijsko omrežje.

17. člen
(opravljanje del na omrežju)

Vsa dela na obstoječem kanalizacijskem omrežju in
kanalizacijskih priključkih opravlja izključno upravljavec, le v
izjemnih primerih lahko upravljavec pooblasti druge, za to
dejavnost registrirane izvajalce, da v njegovem imenu opra-
vijo posamezna dela.

18. člen
(interni industrijski kanali in naprave)

Z internimi industrijskimi kanali in napravami za odvaja-
nje odpadnih in padavinskih voda upravljajo lastniki, ki upo-
rabljajo te kanale in naprave.

Lastnik lahko upravljavcu s pogodbo preda v upravlja-
nje industrijske kanale in naprave.

19. člen
(obvezna priključitev)

V naseljih, kjer obstaja kanalizacijsko omrežje, je za
vse objekte, v katerih nastajajo odpadne vode, priključitev
nanj obvezna, če je to tehnično izvedljivo.

V primeru, da v naselju obstaja kanalizacijsko omrežje,
priključitev nanj pa tehnično ni izvedljiva, je uporabnik dol-
žan do priključitve na omrežje odvajati odpadno vodo v
vodotesno greznico ali lastno čistilno napravo.

Po izgradnji novega kanalizacijskega omrežja in prido-
bitvi uporabnega dovoljenja zanj so se najkasneje v šestih
mesecih dolžni priključiti nanj vsi objekti, razen objektov iz
prejšnjega odstavka tega člana. Stroški za priključitev na
kanalizacijsko omrežje bremenijo uporabnika.

Če je pred priključitvijo na kanalizacijsko omrežje upo-
rabnik odvajal odpadne vode v greznico ali individualno či-
stilno napravo, je dolžan v 30 dneh od priključitve opuščeni
objekt izprazniti, očistiti in dezinficirati.

V. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH TER
PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH, KJER NI JAVNE

KANALIZACIJE

20. člen
(greznice, čistilne naprave)

Na območjih, kjer ni javne kanalizacije, je obvezna
izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod (grezni-
ce, čistilne naprave). Lastni objekti za čiščenje odpadnih
voda, ki morajo biti zgrajeni v skladu z veljavnimi predpisi,
imajo na območjih, kjer je po občinskih planih predvidena
gradnja kanalizacije, lahko samo začasen značaj.

21. člen
(praznjenje greznic in čistilnih naprav)

Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo,
mora greznice oziroma čistilne naprave prazniti upravljavec
javne kanalizacije s posebnimi vozili za praznjenje.

Praznjenje individualnih greznic in čistilnih naprav se
izvaja po planu enkrat letno, na podlagi naročila uporabnikov
pa tudi večkrat. Uporabniki morajo v ta namen dopustiti do-
stop do greznic oziroma čistilnih naprav s specialnimi vozili.
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Upravljavec je dolžan voditi evidenco uporabnikov z
individualnimi greznicami ali čistilnimi napravami, na podlagi
katere se pripravlja plan za redno letno praznjenje.

Naročila za praznjenje greznic se zbirajo izključno pri
upravljavcu javne kanalizacije.

Lastniki objektov, ki nikakor ne morejo omogočiti uprav-
ljavcu dostop do greznice, so le-te dolžni prazniti sami.
Praznjenje greznic morajo opravljati v skladu z veljavno za-
konodajo.

VI. TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

22. člen
(taksa)

Taksa za obremenjevanje vode se obračuna za odpa-
dne vode vsem uporabnikom, ki so priključeni na kanaliza-
cijsko omrežje ali imajo greznice in niso dolžni izvajati obra-
tovalnega monitoringa.

Taksa za obremenjevanje vode se obračuna na podlagi
Uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št.
41/95, 44/95, 8/96).

VII. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV V UPRAVLJANJE

23. člen
(prevzem)

Investitor del na javnem kanalizacijskem omrežju mora
po pridobitvi uporabnega dovoljenja prenesti objekte in na-
prave v upravljanje upravljavcu.

Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije v
upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. objekti in naprave, ki se predajajo, morajo imeti vso
potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, projektno
dokumentacijo, kataster, evidenco priključkov, evidenco
osnovnih sredstev in njihove vrednosti, urejena lastninska
razmerja itd.),

2. vsi merilci za merjenje pretoka odpadne vode mora-
jo biti pregledni in žigosani v skladu s predpisi Urada za
standardizacijo in meroslovje,

3. predane morajo biti izjave izvajalcev, garancijski listi,
navodila za obratovanje in vzdrževanje vgrajenih naprav,

4. postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentira-
no z zapisniki o primopredaji dokumentacije, evidence, knji-
govodskih podatkov, blagajniških podatkov, listin o lastniš-
tvu, podatkih o terjatvah in dolgovih ter ostalih poslovnih
zadevah.

Pod pogoji iz drugega odstavka tega člena se opravi
prevzem vseh objektov in naprav javne kanalizacije, za kate-
re je gradbeno dovoljenje izdano po 1. 1. 2000 ter za ostale
objekte in naprave, kolikor obstaja vsa potrebna dokumen-
tacija. Za objekte in naprave, za katere ni mogoče opraviti
prevzema v skladu z drugim odstavkom tega člena, mora
upravljavec ugotoviti dejansko stanje, izdelati kataster, prou-
čiti možnost prevzema ter prevzem opraviti v najkrajšem
možnem času.

VIII. FINANCIRANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH TER

PADAVINSKIH VODA

24. člen
(cena storitve in prispevek za priklop)

Gospodarska javna služba se financira iz cene storitev,
ki mora biti oblikovana v skladu z veljavno vladno uredbo o

načinu oblikovanja cen komunalnih storitev tako, da v celoti
zagotavlja enostavno reprodukcijo.

Ceno storitev oblikuje upravljavec v skladu z veljavno
zakonodajo, sprejme pa jo Občinski svet občine Železniki s
sklepom.

Višino, pogoje in način plačila prispevka za priklop na
obstoječo ali novo kanalizacijsko omrežje določi Občinski
svet občine Železniki s sklepom.

25. člen
(investicijsko vzdrževanje)

Investicijsko vzdrževanje se financira iz amortizacije in
iz sredstev proračuna občine, na podlagi letnega plana, ki
ga sprejme občinski svet.

26. člen
(širitev omrežja)

Širitev kanalizacijskega omrežja se financira iz sredstev
občinskega proračuna, nepovratnih državnih sredstev, pri-
spevkov fizičnih in pravnih oseb za priklop na kanalizacijsko
omrežje.

IX. MERITVE PORABE IN OBRAČUN

27. člen
(obveznost plačevanja)

Uporabniki kanalizacijskega omrežja so dolžni redno
plačevati stroške odvajanja in čiščenja odpadnih voda od
dneva priključitve nanj.

28. člen
(meritev porabe)

Količina odvajanih odpadnih voda se meri v kubičnih
metrih (m3).

Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
plačujejo odvedeno vodo (v nadaljevanju: kanalščina) v ena-
ki količini in po stopnji onesnaženja v enakih razdobjih kot za
porabljeno vodo, v skladu z določili odloka o oskrbi s pitno
vodo.

Uporabnikom, ki nimajo urejenega sistema meritve po-
rabe in obračuna porabljene vode v skladu z odlokom o
oskrbi s pitno vodo, se za obdobje do ureditve le-tega kanal-
ščina obračunava po pavšalu, ki znaša 5 m3 odpadne vode
na osebo na mesec.

29. člen
(plačilo odvajanja in čiščenja odpadnih voda)

Uporabniki plačujejo odvajanje in čiščenje odpadnih
voda mesečno na podlagi izdanih računov. Znesek plačila
po računu se izračuna na podlagi dejanske količine v prete-
klem obračunskem obdobju ali ocenjene količine v prihod-
njem obračunskem obdobju, ki temelji na količini iz prete-
klega obračunskega obdobja in veljavni ceni.

Obračun se opravi na podlagi odčitane dejanske količi-
ne in cene ter prispevkov najmanj enkrat letno.

30. člen
(račun)

Uporabniki plačujejo odvajanje in čiščenje odpadnih
voda na podlagi izstavljenega računa upravljavcu. Uporabnik
mora plačati račun najkasneje v 15 dneh po njegovi izsta-
vitvi.
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V primeru, da uporabnik ne poravna računa za odvaja-
nje in čiščenje odpadnih voda v roku 60 dni po prejemu
računa, ga je upravljavec dolžan opomniti. V opominu mora
določiti dodaten rok plačila 15 dni in opozoriti uporabnika
na posledice neplačila. Po izteku roka, določenega v opo-
minu, mora upravljavec prekiniti dobavo vode, za neplačane
zneske pa vložiti tožbo.

31. člen
(ugovor)

Uporabnik, ki mu je bila odmerjena količina odpadnih
voda, lahko v 15 dneh po prejemu računa vloži dokazljiv
pisni ugovor upravljavcu kanalizacijskega omrežja, če meni,
da mu količina odpadnih voda ni pravilno odmerjena.

Upravljavec je dolžan na ugovor uporabnika pisno od-
govoriti v 15 dneh.

32. člen
(priključek za več uporabnikov)

V primeru, da je v objektu priključenih na kanalizacijsko
omrežje več uporabnikov, le-ti določijo z medsebojnim spo-
razumom pravno ali fizično osebo, ki sprejema in plačuje
račune za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v objektu.

Interna delitev stroškov odvajanja in čiščenja odpadnih
voda posameznim uporabnikom iz prejšnjega odstavka tega
člena ni obveznost upravljavca.

V objektih, kjer je poleg gospodinjstev tudi sedež go-
spodarske družbe ali samostojnega podjetnika in izveden
samo en priključek, se obračunava odvajanje in čiščenje
odpadnih voda za gospodarske družbe in samostojne po-
djetnike po ceni, določeni za gospodarske družbe in samo-
stojne podjetnike sorazmerno po deležih odpadne vode.

33. člen
(obračun pavšalnega odvajanja in čiščenja odpadnih voda)

V primeru, da se zaradi okvare na vodomeru ne more
ugotoviti točna poraba vode, se za odvajano odpadno vodo
zaračunava pavšalna poraba vode na podlagi ugotovljene
povprečne porabe v preteklem obračunskem obdobju.

34. člen
(merilec pretoka)

V primerih, ko se količine odpadnih voda merijo z me-
rilcem pretoka, se plačujejo stroški za količine, ugotovljene
z odčitkom merilca pretoka pred priključkom na javno kana-
lizacijo.

35. člen
(stroški čiščenja greznic in individualnih čistilnih naprav)

Uporabniki, katerih objekti niso priključeni na javno
kanalizacijo in imajo za zbiranje odpadnih voda v skladu z
20. členom tega odloka urejene individualne greznice ali
čistilne naprave, ki so dostopne s specialnimi vozili za praz-
njenje, plačujejo stroške odvajanja in čiščenja odpadne vo-
de na enak način kot uporabniki, ki so priključeni na javno
kanalizacijo. S tem plačilom so upravičeni do praznjenja
greznic oziroma čistilnih naprav enkrat letno. Vsako dodatno
praznjenje greznice, čistilne naprave, ponikovalnice ali lovil-
ca maščob opravi upravljavec na podlagi naročila uporabni-
ka in delo zaračuna po dejanskih stroških.

Plačila odvajanja in čiščenja odpadnih voda so opro-
ščeni le lastniki objektov, katerih greznice niso dostopne s

specialnim vozilom za praznjenje od uveljavitve tega odloka
do ureditve dostopa.

36. člen
(uporaba vode za napajanje živine)

Uporabniki, ki imajo status kmeta, za uporabljeno vodo
iz javnega vodovoda za napajanje živine ne plačajo stroškov
odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Uporabniki iz prvega odstavka tega člena so dolžni
pred hlevom vgraditi odštevalni vodomer, v nasprotnem pri-
meru pa se obračunava odvajanje in čiščenje odpadnih vo-
da po pavšalu, ki znaša 5 m3 odpadne vode na osebo na
mesec.

37. člen
(obveščanje upravljavca)

Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljavca o vseh
spremembah kvalitete in količine odpadne vode, ki so traj-
nejšega značaja.

Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljavca o nevar-
nih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare, tehno-
loške opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno
kanalizacijo.

X. UPORABA KANALIZACIJE

38. člen
(uporaba)

V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste odpa-
dne vode, ki so določene v soglasju za kanalizacijski priklju-
ček.

39. člen
(prepovedano odvajanje)

V kanalizacijsko omrežje ni dovoljeno odvajati ali odme-
tavati:

– odpadne vode iz hlevov, greznic in individualnih či-
stilnih naprav,

– odpadne vode, ki vsebujejo koncentrirane kisline,
alkalije, razne soli,

– vode, pomešane s tekočimi gorivi, olji in mazivi,
– vode, ki bi lahko kvarno vplivale na material, iz kate-

rega je zgrajeno omrežje in ogrožale zdravje oseb, zaposle-
nih pri upravljavcu,

– snovi, ki so okužene s povzročitelji nalezljivih bo-
lezni,

– radioaktivne snovi,
– snovi, ki razvijajo strupene ali eksplozivne pline,
– snovi, ki povzročajo ovire v kanalih ali kako drugače

motijo delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih
snovi,

– odpadne vode, ki stalno povzročajo hidravlične preo-
bremenitve in tako škodljivo vplivajo na delovanje javne ka-
nalizacije,

– snovi, ki bi povzročale ogrevanje odpadne vode pre-
ko s predpisi dovoljene temperature,

– odpadne vode, ki bi zavirale tehnološke postopke na
čistilni napravi,

– druge snovi, ki se po predpisih štejejo za nevarne in
škodljive in katerih koncentracija je nad dovoljeno mejo.
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40. člen
(tehnološka odpadna voda)

Tehnološka odpadna voda, ki se odvaja v javno kanali-
zacijo, mora po svojih lastnostih ustrezati določilom veljav-
nih predpisov za to področje. Če za določeno škodljivo snov
ali vrsto odpadne vode ne obstaja slovenski standard, se
uporabljajo standardi ali smernice, ki veljajo v Evropski uniji.

Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo, ki ni
primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, mora pred izto-
kom v javno kanalizacijo to vodo primerno očistiti in nevtrali-
zirati v ustreznih napravah, ki jih mora zgraditi uporabnik na
podlagi predpisane dokumentacije in soglasja upravljavca.

41. člen
(sprememba lastnosti odpadne vode)

Kadar se koncentracija škodljivih snovi v odpadni vodi
zaradi zmanjšanja porabe vode poveča nad dovoljeno vre-
dnost, dnevna količina škodljivih snovi pa ostaja enaka ali se
zmanjša in so te spremembe trajnejšega značaja, lahko
upravljavec na podlagi strokovnega mnenja upravnemu or-
ganu, ki je izdal uporabno dovoljenje, predlaga spremembo
le-tega.

Če so potrebni dodatni postopki čiščenja, mora upora-
bnik upravljavcu predložiti tudi tehnološki projekt sanacije,
izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in ponovno zaprositi
za izdajo soglasja za kanalizacijski priključek.

XI. PREKINITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE
TER PADAVINSKE VODE

42. člen
(prekinitev na stroške uporabnika)

Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odpove-
di, vendar po predhodnem obvestilu, prekine odvajanje in
čiščenje odpadne ter padavinske vode in hkrati dobavo
vode iz javnega vodovoda v naslednjih primerih:

– če z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode povzro-
ča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod,

– če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje obča-
nov in varno obratovanje javne kanalizacije,

– če odpadna voda prekorači dovoljeno količino snovi,
navedenih v 39. členu, v taki meri, da ogroža nemoteno
delovanje objektov in naprav javne kanalizacije,

– če uporabnik ne plača stroškov niti v 15 dneh po
izstavitvi pisnega opomina.

Odvajanje in čiščenje odpadne ter padavinske vode je
prekinjeno, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Za ponov-
no priključitev mora uporabnik plačati stroške prekinitve in
ponovne priključitve. Upravljavec je dolžan opraviti ponovno
priključitev v največ 7 dneh po tem, ko uporabnik plača
stroške prekinitve in ponovne priključitve.

43. člen
(krajša prekinitev)

Upravljavec lahko prekine odvajanje in čiščenje odpa-
dne ter padavinske vode za krajši čas zaradi:

– planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah
javne kanalizacije,

– okvar na objektih in napravah javne kanalizacije.
O vzroku za prekinitev mora uporabnike obvestiti preko

sredstev javnega obveščanja ali direktno; za predvidena vzdr-

ževalna dela pred pričetkom del, ob okvarah pa takoj ob
nastanku dogodka.

44. člen
(višja sila)

V primeru višje sile (potres, požar, izpad električne
energije, velike okvare, poplave in nalivi, vdori in izlitje škod-
ljivih snovi v kanalizacijo) in v skladu z zakonom lahko uprav-
ljavec brez nadomestila škode prekine odvajanje in čiščenje
odpadnih ter padavinskih voda, vendar mora o tem takoj
obvestiti uporabnike in postopati v skladu s sprejetim načr-
tom ukrepov za take primere.

XII. OBVEZNOSTI LASTNIKA, UPRAVLJAVCA IN
UPORABNIKOV

45. člen
(obveznosti lastnika)

Lastnik ima pri odvajanju in čiščenju odpadnih ter pa-
davinskih voda naslednje obveznosti:

– z izgradnjo kanalizacijskega omrežja zagotavljati lo-
čeno odvajanje odpadnih in padavinskih voda,

– zagotavljati ustrezen nivo investicijskega vzdrževanja
in širitev kanalizacijskega omrežja,

– obravnavati poročila upravljavca o stanju odvajanja in
čiščenja odpadnih ter padavinskih voda in predlogih za nje-
govo izboljšanje,

– izdajati mnenje k ceni vode (v skladu z veljavno zako-
nodajo), ki jo oblikuje in predlaga upravljavec,

– seznaniti uporabnike z določili tega odloka na krajev-
no ustrezen način.

46. člen
(obveznosti upravljavca)

Upravljavec ima pri odvajanju in čiščenju odpadnih ter
padavinskih voda zlasti naslednje obveznosti:

– skrbeti za redno odvajanje in čiščenje odpadnih ter
padavinskih voda,

– nadzorovati delovanje objektov in naprav javne kana-
lizacije z rednimi in izrednimi pregledi najmanj dvakrat letno,

– redno vzdrževati vse objekte in naprave javne kanali-
zacije,

– na stroške uporabnika voditi nadzor in evidenco nad
kvaliteto tehnoloških voda, priključenih na javno kanalizaci-
jo,

– pripravljati letni plan vzdrževanja oziroma obnove ka-
nalizacijskega omrežja,

– popravljati okvare in poškodbe kanalizacijskega omre-
žja,

– obnavljati dotrajane objekte in naprave javne kanali-
zacije,

– skrbeti za zavarovanje objektov in naprav javne kana-
lizacije,

– menjati zastarele objekte in naprave javne kanalizaci-
je s sodobnejšimi in funkcionalnejšimi na podlagi ustrezne
dokumentacije in glede na potrebe po večji propustnosti,

– odpravljati poškodbe na kanalizacijskem omrežju za-
radi elementarnih nesreč in drugih nezgod ali nepravilne
rabe,
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– skrbeti za praznjenje greznic in individualnih čistilnih
naprav,

– voditi kataster objektov in naprav ter register priključ-
kov,

– ažurno izdajati soglasja in izvajati priključitve na javno
kanalizacijo,

– obračunavati in nakazati lastniku amortizacijo,
– voditi poslovne knjige tako, da omogočajo lastniku

vpogled v poslovanje s sredstvi, ki jih je dal v upravljanje.

47. člen
(obveznosti uporabnikov)

Uporabniki imajo zlasti naslednje obveznosti:
– redno vzdrževati naprave, za katere so odgovorni,
– opozarjati upravljavca na poškodbe, ki jih opazijo na

omrežju javne kanalizacije,
– omogočiti delavcem upravljavca javne kanalizacije

pregled interne kanalizacije,
– zgraditi kanalizacijski priključek v skladu s soglasjem

lastnika,
– preprečiti priključitev drugega uporabnika na interno

kanalizacijo brez soglasja lastnika (občine),
– posredovati analize odpadnih voda v skladu z veljav-

nimi predpisi o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav
in posebnimi zahtevami inšpekcijskih služb,

– preprečiti odvajanje in odmetavanje snovi, navedene
v 39. členu,

– s pisnim obvestilom upravljavcu javiti lastninske, na-
membnostne ali ostale spremembe pri uporabniku,

– redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadnih ter
padavinskih voda na podlagi izdanih računov v plačilnem
roku,

– urejati medsebojno delitev stroškov, kadar je več
uporabnikov priključenih na isti kanalizacijski priključek.

48. člen
(obveznosti drugih upravljavcev)

Upravljavci oziroma izvajalci drugih infrastrukturnih ob-
jektov in naprav (cest, ulic, trgov, vodovodnega, elektro,
telefonskega, toplovodnega, plinskega omrežja itd.) morajo
pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti,
da ostanejo kanalizacijski objekti in naprave nepoškodova-
ni. Za vse posege v območju objektov in naprav javne kana-
lizacije morajo predhodno pridobiti mnenje upravljavca in
soglasje lastnika.

XIII. KAZENSKE DOLOČBE

49. člen
(upravljavec)

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 SIT se
kaznuje upravljavec javne kanalizacije, če ne izpolnjuje ob-
veznosti iz 46. člena.

Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 SIT se kaznu-
je za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna
oseba upravljavca.

50. člen
(uporabnik – pravna oseba)

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 SIT se
kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba:

– če se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja
lastnika,

– če ne izpolnjuje obveznosti iz 47. člena,
– če se v roku šest mesecev po izgradnji nove kanali-

zacije ne priključi na javno kanalizacijo,
– če v 30 dneh po priključitvi na javno kanalizacijo ne

izprazni, očisti in dezinficira opuščene greznice ali individu-
alne čistilne naprave,

– če v javno kanalizacijo odvaja ali odmetava snovi,
navedene v 39. členu.

Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 SIT se kaznu-
je za prekršek iz prve alinee tega člena tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

51. člen
(uporabnik – fizična oseba)

Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 SIT se kaznu-
je za prekršek uporabnik – fizična oseba:

– če se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja
lastnika,

– če ne izpolnjuje obveznosti iz 47. člena,
– če se v roku šest mesecev po izgradnji nove kanali-

zacije ne priključi na javno kanalizacijo,
– če v 30 dneh po priključitvi na javno kanalizacijo ne

izprazni, očisti in dezinficira opuščene greznice ali individu-
alne čistilne naprave,

– če v javno kanalizacijo odvaja ali odmetava snovi,
navedene v 39. členu.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

52. člen
(ureditev priključkov)

Uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo v
nasprotju s tem odlokom, so dolžni urediti priključek v dveh
letih po uveljavitvi tega odloka.

53. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe, upravljavec objektov in naprav javne
kanalizacije ter pristojni upravni organ Občine Železniki.

54. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
odvajanju in čiščenju voda v Občini Škofja Loka (UVG, št.
37/82).

55. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu RS.

Št. 080-09-2563
Železniki, dne 18. aprila 2001.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.



U
rad

ni list R
epublike S

lovenije
Š

t. 3
3

 / 5
. 5

. 2
0

0
1

 / S
tran 3

7
7

9
MINISTRSTVA

2019. Seznam zdravil, za katera so bile od 18. 4. 2001 do 25. 4. 2001 izdane odločbe o prenehanju dovoljenja za promet

Na podlagi 26. in 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil, za katera so bile od 18. 4. 2001 do 25. 4. 2001 izdane odločbe o prenehanju dovoljenja za promet
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Št. 512-21/01-140
Ljubljana, dne 24. aprila 2001.

Urad Republike Slovenije
za zdravila

Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica
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2020. Seznam zdravil, za katera je od 18. 4. 2001 do 25. 4. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil, za katera je od 18. 4. 2001 do 25. 4. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

2021. Aneks k dogovoru o politiki plač za obdobje
1999–2001

A N E K S   K    D O G O V O R U
o politiki plač za obdobje 1999–2001

I
Socialni partnerji se strinjamo, da je bil način dogovar-

janja o osnovnih načelih politike plač, katerega rezultat je
tudi veljavni dogovor o politiki plač, primeren način urejanja
medsebojnih odnosov na tem področju in da je potrebno z
njim nadaljevati tudi v prihodnje.

Strinjamo se, da bo treba v letu 2002 postopoma preiti
na spremenjen način usklajevanja plač, ki bo upošteval pred-
videno rast cen življenjskih potrebščin in rast bruto domače-
ga proizvoda oziroma produktivnosti.

Socialni partnerji ugotavljamo, da je politika plač eden
izmed pomembnejših delov ekonomske in socialne politike
v državi, vendar želimo obseg svojega sodelovanja oziroma
okvir dogovarjanja ponovno razširiti na raven, ki smo jo
dosegali v letih, ko smo svoje sodelovanje zaključili s podpi-
som socialnega sporazuma.

Socialni partnerji se strinjamo, da se za oblikovanje
razvojne in socialne strategije države ter za doseganje ciljev,
nalog in obveznosti, ki so predmet našega posamičnega in
skupnega interesa, dogovorimo v socialnem sporazumu za
naslednje obdobje, vključno s spremenjenim sistemom
usklajevanja plač.

II
Socialni partnerji se strinjamo, da je ne glede na dolo-

čila prejšnje točke potrebno način usklajevanja plač za leto
2001 v zasebnem sektorju urediti posebej.

Zato se v poglavju III. Usklajevanje plač v veljavnem
dogovoru o politiki plač za obdobje 1999-2001 (Uradni list
RS, št. 22/99 in 51/00) v točki 1. 3. Leto 2001 doda nova
točka 1. 3. 2. Dodatna uskladitev plač v zasebnem sektorju,
ki se glasi:

“Izhodiščne plače po splošni kolektivni pogodbi za go-
spodarske dejavnosti in po kolektivnih pogodbah na podro-
čju gospodarskih dejavnosti se ob izplačilu plač za mesec
avgust 2001 uskladijo za 92,5% rasti cen življenjskih po-
trebščin, doseženih v prvem polletju 2001.

Plače za januar 2002 se uskladijo za 2,7%, to je za
90% predvidene rasti cen življenjskih potrebščin od 1. julija
do 31. decembra 2001.

V primeru, da rast cen življenjskih potrebščin v letu 2001
pred koncem leta preseže 7%, se pri uskladitvi izhodiščnih
plač iz prvega odstavka za mesec januar 2002 razlika nad
6,3% upošteva v celoti. Tako se k povečanju plač iz prejšnje-
ga odstavka (2,7%) prišteje 100-odstotna razlika v rasti cen
nad 7% in še 10% razlike v rasti cen med 6,3% in 7%.

Ob tem skupno povečanje izhodiščnih plač po tem
aneksu za leto 2001 ne sme preseči 95% rasti cen življenj-
skih potrebščin v letu 2001.

Š
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III
Socialni partnerji se strinjamo, da se z zakonom določi,

da se za usklajevanje minimalne plače in zajamčenega
osebnega dohodka ter obsega sredstev za zajamčene
osebne dohodke z rastjo cen življenjskih potrebščin uporab-
lja način, kot je določen s tem aneksom za usklajevanje
izhodiščnih plač.

IV
Socialni partnerji se strinjamo, da se v poglavju III. 5.

Regres za letni dopust znesek 107.712 SIT v prvem odstav-
ku nadomesti z zneskom 117.298 SIT.

V
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za usklajeva-
nje plač v drugi polovici leta 2001 in v januarju 2002.

za Vlado Republike Slovenije
Minister

za delo, družino in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

Delojemalci: Delodajalci:

Zveza svobodnih sindikatov Gospodarska zbornica
Slovenije Slovenije

Predsednik  Predsednik
mag. Dušan Semolič l. r.  Jožko Čuk l. r.

Konfederacija sindikatov ’90 Združenje delodajalcev
Slovenije Slovenije

Predsednik  Predsednik
Boris Mazalin l. r.  Jože Stanič l. r.

Konfederacija sindikatov  Obrtna zbornica
PERGAM Slovenije Slovenije

Predsednik  Predsednik
Dušan Rebolj l. r.  Miha Grah l. r.

KNSS – Neodvisnost, Združenje delodajalcev
Konfederacija obrtnih dejavnosti

novih sindikatov Slovenije Slovenije
 Predsednik  Predsednik

Drago Lombar l. r.  Dare Stojan l. r.

Neodvisni sindikati Slovenije
Predsednik

Rastko Plohl l. r.

Slovenska zveza sindikatov
– SZS Alternativa

 Predsednik
Branko Krznarič l. r.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
1958. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje

posojil za financiranje postopnega zapiranja Ru-
dnika Trbovlje Hrastnik v letu 2001 (ZPPZTH) 3673

1959. Zakon o veterinarstvu (ZVet-1) 3673
1960. Zakon o dopolnitvi zakona o železniškem prome-

tu (ZZelP-B) 3693
1961. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o

trošarinah (ZTro-B) 3693
1962. Odlok o izvolitvi Delegacije Državnega zbora

Republike Slovenije v Parlamentarno konferenco
Srednjeevropske pobude 3697

1963. Odlok o izvolitvi pridružene delegacije Državnega
zbora Republike Slovenije v Parlamentarni
Skupščini NATO 3697

1964. Odlok o razrešitvi in imenovanju dveh članov
Upravnega odbora Prešernovega sklada 3697

1965.–1970. Odloki o izvolitvi v sodniško funkcijo 3697–3698
1971. Odlok o razpisu naknadnega zakonodajnega re-

ferenduma o zakonu o spremembah in dopolni-
tvah zakona o zdravljenju neplodnosti in postop-
kih oploditve z biomedicinsko pomočjo
(OdZZNPOB-A) 3699

1972. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca
v skladu z 9. členom zakona o poslancih 3699

VLADA
1973. Sklep o zaprtju Kulturno informativnega centra –

Urada za pospeševanje sodelovanja Republike
Slovenije z Republiko Črno goro s sedežem v
Podgorici 3699

1974. Odločba o imenovanju na funkcijo državne tožilke 3700
1975. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnice

okrožnega državnega tožilca 3700

MINISTRSTVA
1976. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovi-

tev vrednosti stanovanja 3700
1977. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zara-

di izpostavljenosti azbestu pri delu 3700
1978. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinan-

ciranje znanstvenih monografij 3705
1979. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za
znanstveno-raziskovalno delo 3707

2019. Seznam zdravil, za katera so bile od 18. 4. 2001
do 25. 4. 2001 izdane odločbe o prenehanju do-
voljenja za promet 3779

2020. Seznam zdravil, za katera je od 18. 4. 2001 do
25. 4. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za pro-
met 3784

BANKA SLOVENIJE
1980. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o

vzpostaviti sistema bruto poravnave v realnem
času 3708

1981. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih
služb, drugih finančnih institucij in države pri Banki
Slovenije 3708

1982. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 7. 5. do 13. 5. 2001 3708

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2021. Aneks k dogovoru o politiki plač za obdobje

1999–2001 3790



Stran 3792 / Št. 33 / 5. 5. 2001 Uradni list Republike Slovenije

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in
odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
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OBČINE

LJUBLJANA
1983. Odlok o cestnoprometni ureditvi 3711
1984. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o uredi-

tvi plovbe 3719

AJDOVŠČINA
1985. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva 3719

GORNJA RADGONA
1986. Odlok o načinu financiranja političnih strank v Ob-

čini Gornja Radgona 3721
1987. Sklep o določitvi ekonomske cene 3721
1988. Sklep o ukinitvi javnega dobra 3721
1989. Sklep o ukinitvi javnega dobra 3722
1990. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslov-
nimi prostori in o oddajanju poslovnih prostorov v
najem 3722

1991. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obra-
tovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost na obmo-
čju Občine Gornja Radgona 3722

IDRIJA
1992. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto

2000 3723
1993. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2001 3724
1994. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Idrija 3726
1995. Odlok o organizaciji in delovnem področju Ob-

činske uprave občine Idrija 3726
1996. Odlok o lokacijskem načrtu Likarica (rekonstruk-

cija ceste G2/102 odsek 1034, km 3.070 do
km 3.400) 3729

1997. Sklep ukinitvi statusa javnega dobra 3733

KOSTEL
1998. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine

Kostel 3733
1999. Rezultati glasovanja ter izid volitev za nadomestne-

ga člana Občinskega sveta občine Kostel in za
člane sveta vaških skupnosti Banjaloka, Vrh, Fa-
ra-Vas in Kuželj 3741

KUNGOTA
2000. Odlok o režijskem obratu v Občini Kungota 3743
2001. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za upo-

rabo stavbnega zemljišča 3744
2002. Sklep o višini najemnine za uporabo nezazidanih

stavbnih in kmetijskih zemljišč v Občini Kungota 3744
2003. Pravilnik o enkratni finančni vzpodbudi za izgrad-

njo prenočitvenih kapacitet na območju Občine
Kungota 3745

LAŠKO
2004. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine La-

ško za leto 2000 3746
2005. Odlok o ustanovitvi javnega nepremičninskega

sklada Občine Laško 3746
2006. Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavo-

du vrtec Laško 3749
2007. Sklep o določitvi najemnin v stanovanjih last Ob-

čine Laško in Stanovanjskega sklada občine La-
ško za leto 2001 3749

2008. Program priprave odloka o spremembah in do-
polnitvah prostorsko ureditvenih pogojev (PUP)
za Občino Laško 3750

NOVO MESTO
2009. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Novo me-
sto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in sred-
njeročnega družbenega plana Občine Novo me-
sto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za ob-
močje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen
2000/3, zaradi Programske zasnove za ureditveni
načrt stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozma-
novo ulico v mestnem jedru Novega mesta 3751

OSILNICA
2010. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-

polnitev prostorskih sestavin dolgoročnega pla-
na Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta
1999, ki se nanaša na območje Občine Osilnica
– dopolnitev 2001 3752

PREBOLD
2011. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgo-

je v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold
OE vrtec Prebold 3752

RAZKRIŽJE
2012. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini

Razkrižje 3753
2013. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinske-

ga sveta občine Razkrižje 3756

SLOVENSKE KONJICE
2014. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spre-

membah in dopolnitvah ZN Tepanje 3756

VRANSKO
2015. Poslovnik Nadzornega odbora občine Vransko 3756

ŽELEZNIKI
2016. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Že-

lezniki za leto 2000 3758
2017. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ob-

močje Občine Železniki (prečiščeno besedilo) 3759
2018. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih ter pada-

vinskih voda na območju Občine Železniki 3772
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