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(2) Programske vsebine po tem zakonu so informacije
vseh vrst (vesti, mnenja, obvestila, sporočila ter druge informacije) in avtorska dela, ki se razširjajo prek medijev z
namenom obveščanja, zadovoljevanja kulturnih, izobraževalnih in drugih potreb javnosti ter množičnega komuniciranja.
(3) Mediji niso bilteni, katalogi ali drugi nosilci objavljanja informacij, ki so namenjeni izključno oglaševanju,
poslovnemu komuniciranju, izobraževalnemu procesu ali
notranjemu delu gospodarskih družb, zavodov in ustanov,
društev, političnih strank, cerkvenih in drugih organizacij,
šolska glasila, Uradni list Republike Slovenije, uradna glasila lokalnih skupnosti in druge uradne objave, plakati,
letaki, prospekti in transparenti, ter video strani brez žive
slike (neplačana obvestila), razen če je s tem zakonom
določeno drugače.
Dejavnost razširjanja programskih vsebin
3. člen
Dejavnost razširjanja programskih vsebin zajema dejavnost izdajanja časopisov, revij ali periodike, radijsko in televizijsko dejavnost, ter izdajanje elektronskih publikacij ne
glede na tehnično obliko nosilca, na katerem so izdane.
Javni interes na področju medijev

Prvo poglavje
SKUPNE DOLOČBE
1. oddelek
UVODNE DOLOČBE
Predmet zakona
1. člen
Ta zakon določa pravice, obveznosti in odgovornosti
pravnih in fizičnih oseb ter javni interes Republike Slovenije
na področju medijev.
Mediji
2. člen
(1) Mediji po tem zakonu so časopisi in revije, radijski
in televizijski programi, elektronske publikacije, teletekst ter
druge oblike dnevnega ali periodičnega objavljanja uredniško oblikovanih programskih vsebin s prenosom zapisa,
glasu, zvoka ali slike, na način, ki je dostopen javnosti.

4. člen
(1) Republika Slovenija podpira medije pri razširjanju
programskih vsebin, ki so pomembne:
– za uresničevanje pravice državljanov oziroma državljank Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov
oziroma pripadnic slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, do javnega obveščanja in do obveščenosti;
– za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete;
– za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju
medijev;
– za kulturo javnega dialoga;
– za utrjevanje pravne in socialne države;
– za razvoj izobraževanja in znanosti.
(2) Republika Slovenija podpira razvoj tehnične infrastrukture na področju medijev.
(3) Republika Slovenija posebej podpira razširjanje programskih vsebin, namenjenih slepim in gluhonemim, v njim
prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture.
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(4) Vlada, na predlog ministra oziroma ministrice, pristojne za kulturo (v nadaljnjem besedilu: pristojni minister),
določi pogoje, merila in postopek izvedbe rednega letnega
javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih
vsebin in razvoja tehnične infrastrukture iz tega člena s sredstvi iz državnega proračuna, v skladu z določbami zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture.
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Prepoved spodbujanja k neenakopravnosti
in nestrpnosti
8. člen
Prepovedano je z razširjanjem programskih vsebin
spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni, ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in nestrpnost.

2. oddelek
SPLOŠNA NAČELA

3. oddelek
PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZDAJATELJA

Zaščita slovenskega jezika
Izdajatelj medija
5. člen
(1) Izdajatelj, ki je ustanovljen oziroma registriran v
Republiki Sloveniji, mora razširjati programske vsebine v
slovenskem jeziku, ali pa morajo biti na ustrezen način prevedene v slovenščino, razen kadar so v prvi vrsti namenjene
bralcem, poslušalcem oziroma gledalcem iz druge jezikovne skupine.
(2) Izdajatelj lahko v tujem jeziku razširja programske
vsebine, namenjene jezikovnemu izobraževanju.
(3) Razlog oziroma namen razširjanja programskih vsebin v tujem jeziku mora biti posebej opredeljen na vidnem
mestu nosilca teh vsebin z razvidnimi grafičnimi, optičnimi
ali akustičnimi znaki v slovenskem jeziku.
(4) Če so programske vsebine namenjene madžarski
oziroma italijanski narodni skupnosti, jih lahko izdajatelj razširja v jeziku narodne skupnosti.
(5) Kadar se programske vsebine, zaradi aktualnosti,
neposrednosti in avtentičnosti obveščanja javnosti, ali zaradi
neizogibnih časovnih, tehničnih ali drugih nepričakovanih
ovir, izjemoma razširjajo v tujem jeziku, se uporabi določba
tretjega odstavka tega člena.
(6) Določba prvega odstavka tega člena smiselno velja
tudi za nosilce informacij iz tretjega odstavka 2. člena tega
zakona.
Svoboda izražanja
6. člen
Dejavnost medijev temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na
svobodnem pretoku informacij in odprtosti medijev za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine, na avtonomnosti urednikov, novinarjev in drugih avtorjev pri ustvarjanju
programskih vsebin v skladu s programskimi zasnovami in
profesionalnimi kodeksi, ter na osebni odgovornosti novinarjev oziroma drugih avtorjev prispevkov in urednikov za
posledice njihovega dela.
Svoboda razširjanja programskih vsebin
iz drugih držav
7. člen
Republika Slovenija zagotavlja svobodo razširjanja in
sprejemanja programskih vsebin iz drugih držav na njeno
območje in lahko v posameznih primerih omejuje to svobodo le v skladu z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo, in tem zakonom.

9. člen
(1) Izdajatelj medija (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj) je
pravna ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost razširjanja programskih vsebin, v skladu s tem zakonom.
(2) Izdajatelj samostojno oblikuje programsko zasnovo
medija in nosi temeljno odgovornost za njeno izvajanje.
(3) Dejavnost izdajatelja lahko obsega tudi ustvarjanje
oziroma produkcijo programskih vsebin.
Posebni pogoji za ustanovitev in vpis izdajatelja
v sodni register
10. člen
(1) Za izvajanje dejavnosti razširjanja programskih vsebin se lahko v Republiki Sloveniji ustanovi in vpiše v sodni
register pravna ali fizična oseba iz prejšnjega člena, če
poleg splošnih pogojev izpolnjuje tudi naslednje posebne
pogoje:
– da ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji;
– da je sedež uredništva v Republiki Sloveniji.
(2) Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo, če s tem
pisno soglaša Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo).
(3) Pri izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka pristojno
ministrstvo upošteva pomen medija za razvoj na področju
javnega obveščanja in slovenske kulture.
Jurisdikcija Republike Slovenije
11. člen
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena velja domneva, da je izdajatelj televizijskega programa pod jurisdikcijo
Republike Slovenije, kadar ima v Sloveniji svoj sedež ali
samo izdajatelj ali pa samo uredništvo, drugi od obeh pa je v
državi, članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU),
ali v tretji državi, pod pogojem, da programske vsebine s
svojim delom razširjajo večinoma ljudje, zaposleni oziroma
pogodbeno angažirani v Republiki Sloveniji.
(2) Kadar pomemben del programskih vsebin televizijskega programa s svojim delom razširjajo ljudje, zaposleni
oziroma pogodbeno angažirani v Republiki Sloveniji, drug
pomemben del pa ljudje, zaposleni oziroma pogodbeno
angažirani v drugi državi, članici EU, velja domneva, da je
izdajatelj tega programa pod jurisdikcijo Republike Slovenije, če ima v njej sedež vsaj njegov izdajatelj, ne glede na
sedež uredništva.
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(3) Kadar pomemben del programskih vsebin televizijskega programa s svojim delom razširjajo ljudje, zaposleni
oziroma pogodbeno angažirani v tretjih državah, velja domneva, da je izdajatelj tega programa pod jurisdikcijo Republike Slovenije, če je program začel z razširjanjem programskih vsebin na podlagi slovenskega zakona, in če je ohranjena trdna poslovna vez med njim in slovenskim gospodarstvom.
(4) Če se za izdajatelja televizijskega programa ne morejo uporabiti določbe iz prejšnjih odstavkov tega člena, in
če izdajatelj televizijskega programa ne sodi pod jurisdikcijo
kake druge države, članice EU, ali podpisnice Evropske
konvencije o čezmejni televiziji, se šteje, da je pod jurisdikcijo Republike Slovenije izdajatelj, ki:
– uporablja frekvenco, ki mu jo je dodelil pristojni organ v Republiki Sloveniji;
– ne uporablja frekvence iz prejšnje alinee, vendar pa
uporablja satelitske zmogljivosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji;
– ne uporablja niti frekvence niti satelitskih zmogljivosti
iz prejšnjih dveh alinei, vendar pa uporablja satelitsko zemeljsko postajo, ki je nameščena v Republiki Sloveniji.
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Vodenje razvida

14. člen
(1) Izdajatelj mora o spremembi podatkov iz drugega in
tretjega odstavka 12. člena tega zakona in o prenehanju
delovanja obvestiti pristojno ministrstvo v petnajstih (15) dneh
od nastanka spremembe oziroma od prenehanja.
(2) Izdajatelj mora dati pristojnemu ministrstvu tudi druge podatke, kadar jih le-to zahteva zaradi izvajanja veljavnih
predpisov s področja medijev.
(3) Izdajatelj radijskega ali televizijskega programa mora vsako leto do konca meseca marca poslati pisno poročilo
o izvajanju dejavnosti in uresničevanju programske zasnove
Agenciji za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(4) Izdajatelj tiskanega medija mora pošiljati obvezen
izvod vsake izdaje Narodni univerzitetni knjižnici.
(5) Podatki iz razvida, razen podatkov o virih in načinu
financiranja ter programskih zasnov radijskih in televizijskih
programov, ki še niso začeli oddajati, so dostopni zainteresirani javnosti. Način vodenja razvida, ter postopek za vpis v
razvid in za posredovanje podatkov iz njega, natančneje
določi pristojni minister.

Razvid medijev
12. člen
(1) Izdajatelj mora pred začetkom izvajanja dejavnosti
priglasiti medij pri pristojnem ministrstvu, zaradi vpisa v razvid.
(2) V predlogu za vpis v razvid je treba navesti:
– ime medija;
– ime ali firmo in sedež oziroma stalno prebivališče
izdajatelja;
– odgovorno osebo izdajatelja, kadar je izdajatelj pravna oseba;
– zvrst in časovni interval razširjanja medija;
– ime in priimek odgovornega urednika;
– sedež uredništva oziroma odgovornega urednika;
– način in predvideno območje razširjanja programskih
vsebin;
– jezik razširjanja programskih vsebin;
– vire in način financiranja;
– podatke o osebah, ki imajo najmanj pet (5) odstotni
lastniški ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja splošno-informativnega tiskanega dnevnika in tednika ter radijskega in televizijskega programa.
(3) Predlogu za vpis v razvid morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev iz 10. člena tega
zakona, dokazilo o vpisu v sodni register, temeljni pravni akt
izdajatelja, ki je v skladu s tem zakonom, ter programska
zasnova, ki je v skladu s tem zakonom. Izdajatelj radijskega
ali televizijskega programa mora pred začetkom oddajanja
priložiti kopije pogodb, sklenjenih s kolektivnimi organizacijami za varstvo avtorske in sorodnih pravic na delih, ki se
bodo radiodifuzno izvajala na njegovem programu.
(4) Izdajatelj ne more priglasiti medija, katerega ime bi
bilo enako imenu medija, ki je že vpisan v razvid.
13. člen
(1) Pristojno ministrstvo mora medij vpisati v razvid, če
so s strani predlagatelja izpolnjeni vsi predpisani pogoji iz
tega zakona, in izdati odločbo o vpisu v razvid najpozneje v
petnajstih (15) dneh od prejema predloga za vpis, ali pa v
istem roku zahtevati dopolnitev predloga.
(2) Če predlagatelj ne izpolnjuje pogojev za vpis v razvid, pristojno ministrstvo izda odločbo o zavrnitvi vpisa.

Izbris iz razvida
15. člen
(1) Pristojno ministrstvo izbriše medij iz razvida v naslednjih primerih:
– če izdajatelj v štiriindvajsetih (24) mesecih po vpisu v
razvid ne pridobi dovoljenja za izvajanje dejavnosti iz 105.
člena tega zakona, kadar je to dovoljenje potrebno po tem
zakonu, ali če se mu to dovoljenje trajno prekliče, oziroma
preneha veljati;
– če izdajatelj kljub pisnemu opozorilu nadaljuje s hudimi kršitvami zakona;
– če medij ne deluje več kot šest (6) mesecev, razen v
primerih, ko izhaja v daljših časovnih intervalih;
– če izdajatelj ne izpolnjuje več pogojev za vpis v razvid.
(2) Pristojno ministrstvo lahko izbriše iz razvida radijski
ali televizijski program le na podlagi odločitve ali predhodnega soglasja agencije.
(3) O izdaji odločbe o izbrisu radijskega ali televizijskega programa iz razvida pristojno ministrstvo v osmih (8) dneh
obvesti agencijo.
Prepoved izvajanja dejavnosti
16. člen
(1) Izdajatelj ne sme razširjati programskih vsebin prek
medija, ki ni vpisan v razvid pri pristojnem ministrstvu.
(2) Pristojni inšpektor lahko v primeru kršitev tega zakona izda odločbo o odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti in določi rok za njihovo odpravo.
(3) Pristojni inšpektor lahko izdajatelju, ki razširja programske vsebine prek medija, ne da bi bil vpisan v razvid,
prepove opravljanje dejavnosti, ter mu zaseže delovne priprave, izdelke in material, ki se uporabljajo za opravljanje
dejavnosti.
Programska zasnova
17. člen
(1) Namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča za
delovanje medija določi izdajatelj s programsko zasnovo.
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Programska zasnova radijskega in televizijskega programa
mora vsebovati tudi programsko shemo, ki določa:
– zvrsti programskih vsebin oziroma njihovo razvrstitev
v posamezne sklope;
– predvidena kvantitativna razmerja med posameznimi
vsebinskimi sklopi;
– predviden maksimalni obseg oglaševalskih vsebin;
– predviden obseg lastne produkcije in produkcije slovenskih avdiovizualnih del.
(2) Izdajatelj televizijskega programa s programsko zasnovo določi tudi izhodiščni delež del evropske avdiovizualne produkcije, evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov, ter slovenskih avdiovizualnih del.
(3) Pred temeljno spremembo ali bistveno dopolnitvijo
programske zasnove mora izdajatelj pridobiti mnenje uredništva.
(4) Za temeljno spremembo oziroma bistveno dopolnitev programske zasnove radijskega ali televizijskega programa mora izdajatelj pridobiti predhodno soglasje agencije in
priložiti mnenje uredništva o nameravani spremembi oziroma dopolnitvi.
(5) Programska zasnova je sestavni del pogodbe o
zaposlitvi med izdajateljem in urednikom ter med izdajateljem in novinarjem. Posebne pravice urednika in novinarja,
ki nastanejo zaradi sprememb ali dopolnitev programske
zasnove, se določijo s panožno kolektivno pogodbo.
(6) Določba drugega odstavka tega člena ne velja za
izdajatelje televizijskih programov iz 77., 79. in 80. člena
tega zakona, če je posamezen program namenjen lokalnemu občinstvu in ni vključen v nacionalno programsko mrežo.
(7) Določbe tega člena ne veljajo za televizijske programe, specializirane za TV prodajo ali za samooglaševanje iz
96. člena tega zakona.
4. oddelek
PRAVICE IN OBVEZNOSTI UREDNIŠTVA
Odgovorni urednik
18. člen
(1) Vsak medij mora imeti odgovornega urednika, ki ga
imenuje in razrešuje izdajatelj v skladu s tem zakonom in
svojim temeljnim pravnim aktom. Pred imenovanjem ali razrešitvijo odgovornega urednika mora izdajatelj pridobiti mnenje uredništva, če ni v temeljnem pravnem aktu določen
močnejši vpliv uredništva.
(2) Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove ter opravlja druge naloge, določene s
temeljnim pravnim aktom izdajatelja.
(3) Odgovorni urednik odgovarja za vsako objavljeno
informacijo, če ta zakon ne določa drugače.
(4) Če ima medij več odgovornih urednikov, vsak od
njih odgovarja za objave informacij v tistem programskem
sklopu, za katerega je odgovoren.
(5) Imenovanje odgovornih urednikov radijskih in televizijskih programov Radiotelevizije Slovenija določa poseben
zakon.
19. člen
(1) Odgovorni urednik je lahko oseba, ki:
– ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni
državljan Republike Slovenije;
– ima izkaz o aktivnem znanju italijanskega oziroma
madžarskega jezika, v primeru ko gre za medij madžarske ali
italijanske narodne skupnosti;

Uradni list Republike Slovenije
– je poslovno sposobna;
– ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja.
(2) Določbi prve in druge alinee prejšnjega odstavka ne
veljata, če se programske vsebine razširjajo v tujem jeziku v
skladu s prvim odstavkom 5. člena tega zakona.
(3) Odgovorni urednik ne more biti oseba, ki po ustavi
ali zakonu uživa imuniteto.
Uredništvo
20. člen
(1) Uredništvo sestavljajo odgovorni urednik oziroma
odgovorni uredniki, drugi uredniki in novinarji, v skladu s
temeljnim pravnim aktom izdajatelja pa lahko tudi drugi avtorji prispevkov oziroma programski sodelavci. Pravna razmerja med izdajateljem in uredništvom ter osnovna medsebojna razmerja znotraj uredništva so določena s temeljnim
pravnim aktom izdajatelja v skladu s tem zakonom, pri čemer ta akt določi stopnjo avtonomije uredništva pri urejanju
razmerij znotraj uredništva. V primeru, da pri izdajatelju medija ni zaposlenih več urednikov ali novinarjev, lahko opravlja
funkcijo uredništva odgovorni urednik sam.
(2) Uredništvo, uredniki, novinarji in avtorji drugih prispevkov so v okviru programske zasnove in v skladu s temeljnim pravnim aktom izdajatelja pri svojem delu neodvisni in
samostojni.
Novinarji
21. člen
(1) Novinar po tem zakonu je oseba, ki se ukvarja z
zbiranjem, obdelavo, oblikovanjem ali razvrščanjem informacij za objavo prek medijev in je zaposlena pri izdajatelju,
ali pa samostojno kot poklic opravlja novinarsko dejavnost
(samostojni novinar).
(2) Urednik, novinar ali avtor prispevka niso dolžni razkriti vira informacij, razen v primerih, ko to določa kazenska
zakonodaja.
(3) Novinarju se ne sme odpovedati delovnega razmerja ali prekiniti sklenjene pogodbe z njim, zmanjšati plače,
spremeniti statusa v uredništvu ali kako drugače poslabšati
njegovega položaja zaradi izražanja mnenj in stališč, ki so v
skladu s programsko zasnovo ter s profesionalnimi pravili,
merili in standardi.
22. člen
(1) Status samostojnega novinarja se pridobi z vpisom
v razvid samostojnih novinarjev pri pristojnem ministrstvu, po
predhodnem mnenju registrirane strokovne organizacije novinarjev. O vpisu v razvid odloči pristojni minister.
(2) V razvid iz prejšnjega odstavka se vpiše, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni državljan Republike Slovenije;
– da opravlja novinarsko dejavnost kot edini ali glavni
poklic;
– da ima dokazila o objavah v medijih, ki so vpisani v
razvid iz 12. člena tega zakona;
– da mu ni s pravnomočno sodno odločbo prepovedano opravljanje te dejavnosti.
(3) Pristojno ministrstvo izbriše iz razvida osebo, ki ne
izpolnjuje več pogojev iz prejšnjega odstavka.
(4) Vlada Republike Slovenije na predlog pristojnega
ministra z uredbo predpiše postopek in podrobnejša merila
za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje
razvida samostojnih novinarjev kot javne knjige.
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(5) Z uredbo iz prejšnjega odstavka se določi način in
postopek občasnega preverjanja izpolnjevanja pogojev iz
drugega odstavka tega člena, ki jih morajo za vpis v razvid
izpolnjevati samostojni novinarji.
5. oddelek
OBVEZNE PROGRAMSKE VSEBINE
Impresum
23. člen
(1) Izdajatelj mora na vidnem mestu vsakega posameznega nosilca programskih vsebin (npr. izvod tiska, televizijska oddaja) zagotoviti objavo naslednjih podatkov:
– ime oziroma firmo in sedež oziroma stalno prebivališče izdajatelja;
– ime in priimek odgovornega urednika oziroma odgovornih urednikov ter imena in priimke urednikov posameznih
programskih sklopov, kadar je to v skladu z notranjo organizacijo uredništva;
– ime oziroma firmo in sedež tiskarne ter datum natisa
ali ponatisa in število tiskanih izvodov, kadar gre za tiskani
medij;
– datum produkcije (mesec in leto), kadar gre za radijski in televizijski program.
(2) Določbe prejšnjega odstavka smiselno veljajo tudi
za nosilce informacij iz tretjega odstavka 2. člena tega
zakona.
(3) Določbe prvega odstavka tega člena se ne nanašajo na nosilce programskih vsebin, ki se v Republiki Sloveniji
izdelujejo ali razmnožujejo za tujega naročnika in so namenjeni razširjanju zunaj območja države.
(4) Ime oziroma logotip radijskega in televizijskega programa se mora objavljati najmanj enkrat na vsako uro oddajanja.
Obvezno objavljanje drugih podatkov
24. člen
Izdajatelj mora na ustreznih mestih vsakega posameznega nosilca programskih vsebin zagotoviti dosledno objavo
naslednjih podatkov:
– imena avtorjev objavljenih prispevkov, razen če posamezen avtor določi drugače;
– imena oziroma firme imetnikov materialnih avtorskih
pravic glede objavljenih programskih vsebin, razen v tiskanih medijih in radijskih programih;
– ime pravne ali fizične osebe, ki hrani uporabljeni
predmet kulturne dediščine ali arhivalijo oziroma ustrezno
reprodukcijo;
– ime medija, po katerem je prevzet programski prispevek ali izsek iz programskega prispevka, razen če je z
medsebojno pogodbo določeno drugače.
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6. oddelek

PRAVICA DO POPRAVKA ALI ODGOVORA
Pravica do popravka objavljenega obvestila
26. člen
(1) Vsakdo ima pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov popravek objavljenega
obvestila, s katerim sta bila prizadeta njegova pravica ali
interes.
(2) Objava popravka se lahko zahteva v tridesetih (30)
dneh od objave obvestila oziroma od dneva, ko je zainteresirana oseba zvedela za objavo, če zanjo iz objektivnih razlogov ni mogla zvedeti v okviru danega roka.
(3) Z izrazom obvestilo je mišljena objava vsebine, s
katero sta lahko prizadeta pravica ali interes posameznika,
organizacije ali organa.
(4) Z izrazom popravek ni mišljen samo popravek v
ožjem smislu, to je popravljanje zatrjevanih napačnih ali
neresničnih navedb v objavljenem obvestilu, ampak tudi navajanje dejstev in okoliščin, s katerimi prizadeti spodbija ali z
namenom spodbijanja bistveno dopolnjuje navedbe v objavljenem besedilu.
27. člen
Popravek se mora objaviti brez sprememb in dopolnitev, na enakem ali enakovrednem mestu programskega prostora in na enak ali enakovreden način, kot je bilo objavljeno
obvestilo, na katero se popravek nanaša. Popravek ne sme
biti nesorazmerno daljši od obvestila oziroma od dela obvestila, na katerega se nanaša.
28. člen
(1) Kdor zahteva objavo popravka, mora navesti obvestilo, na katero se popravek nanaša, in datum njegove
objave.
(2) Popravek mora biti objavljen v prvi, če prispe prepozno, pa v drugi izdaji oziroma oddaji medija po prejemu
popravka.
(3) V isti izdaji oziroma oddaji medija ne sme biti hkrati s
popravkom objavljen komentar tega popravka ali odgovor
nanj.
29. člen
(1) Odgovorni urednik mora hraniti zapise vseh objavljenih programskih vsebin najmanj petnajst (15) dni po
njihovi objavi ter zainteresirani osebi na njene stroške izročiti ustrezno kopijo posameznega zapisa, in sicer najpozneje v treh (3) dneh od prejema pisne zahteve zainteresirane osebe.
(2) Kopija iz prejšnjega odstavka je lahko zainteresirani
osebi izročena izključno v osebno rabo. Ne sme se razmnoževati in javno priobčevati brez soglasja izdajatelja, razen v
okviru sodnega postopka.

Objava nujnega sporočila
25. člen
Medij mora na zahtevo državnih organov ter javnih podjetij in javnih zavodov brez odlašanja brezplačno objaviti
nujno sporočilo v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja ljudi, kulturne in naravne dediščine, ter
varnosti države. Za resničnost in točnost sporočila odgovarja tisti, ki ga je posredoval mediju.

30. člen
Objava popravka se lahko zahteva tudi, če je bilo obvestilo objavljeno prek medija, ki je prenehal delovati. Upravičenec lahko od tedanjega izdajatelja oziroma od njegovega
pravnega naslednika zahteva, da na svoje stroške poskrbi za
objavo popravka v določenem drugem mediju, ki je po obsegu in kvaliteti razširjanja programskih vsebin primerljiv s
prvim.
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31. člen
Odgovorni urednik mora objaviti popravek, razen v naslednjih primerih:
– če se zahtevani popravek ne nanaša na obvestilo, na
katero se sklicuje zainteresirana oseba;
– če zahtevani popravek ne navaja dejstev in okoliščin
v zvezi z navedbami v obvestilu;
– če bi bila objava popravka v nasprotju z zakonom;
– če zahteve za objavo popravka s strani državnega
organa ali pravne osebe ni podpisala pooblaščena oseba;
– če je popravek napisan žaljivo;
– če je zahtevani popravek nesorazmerno daljši od
obvestila, v katerem so navedbe, zaradi katerih se daje,
oziroma od dela obvestila, na katerega se neposredno nanaša;
– če je bila zahteva za objavo popravka dana po preteku roka iz tega zakona;
– če je bila zahtevana objava popravka z isto vsebino,
kot jo ima zahtevani popravek, o katerem teče spor pred
sodiščem zaradi zavrnitve ali neustreznosti načina njegove
objave.
32. člen
Če zainteresirana oseba v roku osem (8) dni od objave
obvestila pisno napove, da bo zahtevala objavo popravka,
mora odgovorni urednik hraniti zapis obvestila, za katerega
se zahteva popravek, dokler ni končan sodni postopek.
33. člen
(1) Če odgovorni urednik ne objavi popravka v roku in
na način, določen s tem zakonom, ima tisti, ki zahteva
objavo popravka, pravico vložiti tožbo zoper odgovornega
urednika za objavo odgovora ali popravka pri sodišču, pristojnem za civilnopravne spore, na katerega območju je
sedež oziroma stalno prebivališče izdajatelja medija, prek
katerega je bilo objavljeno obvestilo, na katero se nanaša
popravek.
(2) Tožba se lahko vloži najpozneje v tridesetih (30)
dneh po preteku roka za objavo popravka, oziroma od dneva, ko je bil popravek objavljen na način, ki ni v skladu s tem
zakonom.
34. člen
(1) V sporih za objavo popravka mora biti prvi narok za
glavno obravnavo v osmih (8) dneh od vložitve tožbe pri
sodišču.
(2) Toženec mora odgovoriti na tožbo najpozneje na
glavni obravnavi.
(3) V vabilu sodišče opozori tožnika, da se šteje, kot da
bi umaknil tožbo, če ne pride na prvi narok, toženca pa, da
je sodba lahko izdana tudi v njegovi odsotnosti.
35. člen
(1) Obravnava o tožbi za objavo popravka se omeji na
obravnavanje in dokazovanje dejstev, od katerih je odvisna
toženčeva dolžnost objave popravka.
(2) V sporih glede objave popravka sodišče zavrne
tožbeni zahtevek, če ugotovi, da ni prizadeta pravica ali
interes tožnika, ali če je podana kakšna druga okoliščina,
zaradi katere popravka po zakonu ni treba objaviti.
36. člen
Z uvedbo kazenskega postopka zaradi dejanja, ki je
bilo storjeno z objavo obvestila, na katero se nanaša popravek, se ne prekine postopka za objavo popravka.
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37. člen
Če se po vložitvi tožbe pri sodišču zamenja odgovorni
urednik medija, sme tožnik do konca glavne obravnave spremeniti tožbo in namesto prvotno toženega tožiti novega odgovornega urednika. Za tako spremembo tožbe ni potrebna
privolitev prvotno toženega in ne privolitev novega odgovornega urednika.
38. člen
(1) Sodišče mora izdati sodbo najpozneje v treh dneh
po končani glavni obravnavi.
(2) Overjen prepis sodbe vroči sodišče strankam najpozneje v treh dneh od dneva, ko je bila sodba izdana.
(3) Če sodišče ugodi tožbenemu zahtevku, naloži s
sodbo tožencu, da mora objaviti popravek v roku in na
način, določen z zakonom.
(4) Odgovorni urednik mora pri objavi popravka navesti, da gre za objavo na podlagi sodbe in citirati njen izrek.
39. člen
(1) Zoper sodbo sodišča prve stopnje lahko stranki v
treh (3) dneh od njene vročitve vložita pritožbo na višje
sodišče.
(2) Pritožba se ne vroči nasprotni stranki v odgovor.
Pravočasno in dovoljeno pritožbo pošlje sodišče prve stopnje z vsemi spisi sodišču druge stopnje v dveh dneh od
dneva, ko je bila vložena.
(3) Sodišče druge stopnje mora odločiti o pritožbi v
treh (3) dneh od dneva, ko prejme pritožbo in spise.
(4) Zoper sodbo sodišča druge stopnje je dovoljena
revizija.
40. člen
Overjen prepis pravnomočne sodbe, s katero je sodišče naložilo objavo popravka, pošlje sodišče takoj tudi odgovornemu uredniku medija, prek katerega mora biti popravek objavljen.
41. člen
Če se po pravnomočni sodbi, s katero se nalaga objava popravka, zamenja odgovorni urednik medija, preide v
sodbi ugotovljena dolžnost objave popravka na novega odgovornega urednika.
Pravica do odgovora na objavljeno informacijo
42. člen
(1) Pravica do odgovora je namenjena zagotavljanju
javnega interesa po objektivni, vsestranski in pravočasni
informiranosti kot enega od nujnih pogojev demokratičnega
odločanja o javnih zadevah.
(2) Vsakdo ima pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov odgovor na objavljeno
informacijo, v katerem se z dokazljivimi navedbami zanikajo,
bistveno popravljajo ali bistveno dopolnjujejo navedbe o
dejstvih in podatkih v objavljeni informaciji.
43. člen
(1) Odgovor se mora objaviti brez sprememb in dopolnitev, razen pravopisnih popravkov.
(2) Odgovorni urednik ima pravico, da od avtorja pred
objavo zahteva skrajšanje odgovora.
(3) Glede odgovora se smiselno uporabljajo določbe
31. člena tega zakona, s tem da lahko odgovorni urednik
zavrne objavo vsebinsko enakih odgovorov, potem ko je
enega že objavil.
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(4) Odgovorni urednik lahko zavrne objavo odgovora
tudi v primeru, če se v odgovoru navajajo neresnični ali
nedokazljivi podatki ali trditve.
(5) Če so po mnenju odgovornega urednika neresnični
ali nedokazljivi le nekateri podatki ali trditve, ne sme zavrniti
objave, ne da bi prej pozval avtorja, naj take podatke in
trditve iz odgovora izloči.
Skupni določbi
44. člen
(1) V postopku sodnega varstva se glede pravice do
odgovora smiselno uporabljajo določbe tega oddelka glede
postopka v zvezi s pravico do popravka.
(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se v
sodnih sporih v zvezi z objavo popravka ali odgovora smiselno uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku.
7. oddelek
JAVNE INFORMACIJE
Dostop do javnih informacij
45. člen
(1) Državni organi, organi lokalnih skupnosti, posamezniki, ki opravljajo javne funkcije, javni zavodi in javna podjetja, ter druge pravne ali fizične osebe, ki opravljajo javno
službo (v nadaljnjem besedilu: javne osebe), morajo dajati
resnične, popolne in pravočasne informacije o vprašanjih s
svojega delovnega področja za objavo prek medijev.
(2) Za objavo prek medija lahko zbirajo informacije po
tem členu uredniki, novinarji in drugi avtorji programskih
prispevkov.
(3) Javne osebe s pravnimi akti uredijo način dajanja
informacij za javnost, ter določijo odgovorno osebo, ki zagotavlja javnost dela.
(4) Osebe iz drugega odstavka tega člena imajo pravico dostopa do informacij pod enakimi pogoji. Javne
osebe jim lahko odrečejo dajanje informacij le v naslednjih primerih:
– če so zahtevane informacije na predpisan način določene za državno, vojaško ali uradno tajnost ali za poslovno
skrivnost;
– če bi to pomenilo kršitev tajnosti osebnih podatkov v
skladu z zakonom, razen če se z njihovo objavo lahko prepreči hujše kaznivo dejanje ali neposredna nevarnost za
življenje ljudi in njihovo premoženje;
– če bi to škodilo sodnemu ali predkazenskemu postopku.
(5) Javna oseba, ki ne da zahtevane informacije, mora
najpozneje do konca naslednjega delovnega dne pisno
obrazložiti razloge za zavrnitev, če to zahteva odgovorni
urednik medija.
(6) Javna oseba lahko zahteva nadomestilo dejanskih
stroškov za prepis zahtevanih informacij.
(7) Avtor programskega prispevka, ki je od odgovorne
osebe iz tretjega odstavka tega člena prejel informacijo in
odgovorni urednik, nista odškodninsko in kazensko odgovorna za vsebinsko točno objavo te informacije. Za resničnost in točnost takšne informacije odgovarja javna oseba, ki
jo je dala.
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8. oddelek

OGLAŠEVALSKE VSEBINE
Oglasi
46. člen
(1) Oglaševalske vsebine po tem zakonu so oglasi in
druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanjem besedilu: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala pravni promet proizvodov,
storitev, nepremičnin, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje, ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro
ime. Oglasi se objavljajo za plačilo ali drugo podobno nadomestilo ali z namenom samooglaševanja.
(2) Za oglase po tem zakonu ne štejejo naslednje programske vsebine:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami njegovega medija (npr. napovedi lastnih izdaj oziroma
oddaj);
– stranski programski izdelki, ki neposredno izhajajo iz
programskih vsebin tega medija;
– neodplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb,
kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij ter akcij, ki so splošnega pomena za varnost prebivalcev Republike Slovenije;
– neodplačno predstavljanje umetniških del;
– neodplačno navajanje producentov, organizatorjev
ali sponzorjev oziroma donatorjev umetniških del ter kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij, v okviru medijske predstavitve teh del, prireditev oziroma akcij.
(3) Oglaševalske vsebine se morajo povsem jasno prepoznati in se posebej ločiti od drugih programskih vsebin
medija.
(4) Neodplačno objavljeni oglasi morajo biti posebej
označeni kot taki.
47. člen
(1) Prepovedano je prikrito oglaševanje, ki naj bi prepričalo bralca, poslušalca oziroma gledalca, da v primeru
objave posameznega oglasa ne gre za oglaševalske vsebine. Za prikrito oglaševanje odgovarjata naročnik objave in
odgovorni urednik. V primeru prikritega oglaševanja velja
domneva, da je bilo storjeno z namenom.
(2) Pri oglaševanju je prepovedano uporabljati tehnične
postopke, ki bralcem, poslušalcem oziroma gledalcem ne
omogočajo zavestnega zaznavanja oglaševanih vsebin.
(3) Z oglaševanjem se ne sme:
– prizadeti spoštovanja človekovega dostojanstva;
– vzpodbujati rasne, spolne ali narodnostne diskriminacije in verske ali politične nestrpnosti;
– vzpodbujati dejanj, ki škodujejo zdravju in varnosti
ljudi ali zaščiti okolja ali kulturne dediščine;
– žaliti verskih ali političnih prepričanj;
– škoditi interesom uporabnikov.
(4) Oglaševanje alkoholnih pijač prek medijev in na
nosilcih iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona je prepovedano, razen če je z zakonom določeno drugače.
48. člen
Oglaševanje tobačnih izdelkov, zdravil in medicinskih
pripomočkov ter zdravstvenih storitev urejajo posebni zakoni.
49. člen
(1) Oglasi, katerih pretežno ciljno občinstvo so otroci,
ali v katerih nastopajo otroci, ne smejo vsebovati prizorov
nasilja, pornografije in drugih vsebin, ki bi lahko škodovale
njihovemu zdravju ter duševnemu in telesnemu razvoju, ali
kako drugače negativno vplivale na dovzetnost otrok.
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(2) Oglaševanje ne sme moralno ali psihično prizadeti
otrok. Zato se z oglasi ne sme:
– vzpodbujati otrok k nakupu proizvodov ali storitev z
izkoriščanjem njihove neizkušenosti in lahkovernosti;
– vzpodbujati otrok, da bi prepričevali starše ali koga
drugega v nakup proizvodov ali storitev;
– izkoriščati posebnega zaupanja otrok v starše, učitelje ali druge osebe;
– neupravičeno prikazovati otrok v nevarnih situacijah.
50. člen
(1) Za resničnost in točnost navedb oziroma podatkov
v oglasu je odgovoren njegov naročnik, za skladnost oglasa s tem zakonom in s programsko zasnovo medija pa
izdajatelj.
(2) Naročnik oglasa ne sme vplivati na programsko
zasnovo in uredniško neodvisnost medija.
51. člen
(1) Oglasi se obvezno razširjajo v slovenščini oziroma v
slovenskem prevodu, razen če se razširjajo v tujem jeziku v
skladu s tem zakonom.
(2) Mediji italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti lahko objavljajo oglase v jeziku narodne skupnosti.
Sponzoriranje
52. člen
(1) Sponzoriranje po tem zakonu je katerakoli oblika
prispevanja k financiranju programskih vsebin s strani fizične ali pravne osebe, ki to stori z namenom promocije svojega imena ali firme, blagovne znamke, oziroma svoje podobe
v javnosti.
(2) Sponzor televizijskih programov ne sme izvajati dejavnosti razširjanja programskih vsebin ali produkcije avdiovizualnih del.
53. člen
(1) Sponzor ne sme vplivati na sponzorirane vsebine in
na njihovo razporejanje v programski shemi ter s tem omejevati uredniške neodvisnosti medija.
(2) Sponzorirane vsebine ne smejo vzpodbujati prodaje
oziroma nakupa ali dajanja v najem izdelkov ali storitev sponzorja ali tretje osebe, še posebej ne s posebnim predstavljanjem teh izdelkov ali storitev.
54. člen
Sponzoriranje s strani tobačne industrije in veletrgovine ter izdelovalcev in veletrgovcev z zdravili in medicinskimi
pripomočki oziroma izvajalcev zdravstvenih storitev se uredi
s posebnim zakonom.
55. člen
(1) Poročila in aktualno-informativne programske vsebine ne smejo biti sponzorirane. Druge informativne programske vsebine v medijih se lahko sponzorirajo le v primerih, določenih z zakonom, ki ureja volilno kampanjo.
(2) Vsaka sponzorirana programska enota (npr. članek,
oddaja in podobno) mora biti jasno označena kot takšna, z
navedbo sponzorjevega imena ali njegovega znaka.
(3) Sponzorjevo ime ali njegov znak mora biti v televizijskih programih naveden na začetku in na koncu sponzorirane oddaje.
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9. oddelek
ZAŠČITA PLURALNOSTI IN RAZNOVRSTNOSTI MEDIJEV
Omejitve lastništva
56. člen
(1) Izdajatelj splošno - informativnega tiskanega dnevnika ter fizična in pravna oseba ali skupina povezanih oseb,
ki ima v kapitalu oziroma premoženju tega izdajatelja več kot
dvajset (20) odstotni lastniški delež ali več kot dvajset (20)
odstotkov upravljalskih oziroma glasovalnih pravic, ne more
biti tudi izdajatelj ali soustanovitelj izdajatelja radijskega oziroma televizijskega programa, niti ne more izvajati radijske in
televizijske dejavnosti.
(2) Izdajatelj radijskega oziroma televizijskega programa ter fizična ali pravna oseba ali skupina povezanih oseb,
ki ima v njegovem premoženju več kot dvajset (20) odstotni
lastniški delež ali več kot dvajset (20) odstotkov upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic, ne more biti tudi izdajatelj oziroma soustanovitelj izdajatelja splošno - informativnega tiskanega dnevnika.
(3) Izdajatelj, pravna ali fizična oseba, ali skupina povezanih oseb iz prvega in iz drugega odstavka tega člena ima
lahko največ dvajset (20) odstotni lastniški delež ali dvajset
(20) odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic v
premoženju drugega izdajatelja, razen v primerih, ko ta zakon določa drugače.
Povezane osebe
57. člen
(1) Povezane osebe po tem zakonu so osebe, ki so
med seboj upravljalsko, kapitalsko ali drugače povezane
tako, da zaradi navedenih povezav skupno oblikujejo poslovno politiko oziroma poslujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih ciljev, oziroma tako, da ima ena oseba
možnost usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju oziroma odločanju o programski zasnovi medija.
(2) Za povezane osebe iz prejšnjega odstavka štejejo
zlasti osebe, ki so med seboj povezane:
– po krvnem sorodstvu kot ožji družinski člani (starši,
otroci, bratje in sestre, posvojitelji in posvojenci);
– z zakonsko zvezo ali izvenzakonsko skupnostjo;
– po svaštvu kot ožji družinski člani zakonca oziroma
izvenzakonskega partnerja;
– tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki štejejo za
povezane po drugih točkah tega člena, skupaj, imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi
katerih je udeležena pri upravljanju druge osebe z najmanj
dvajset (20) odstotki glasovalnih pravic;
– tako, da je pri obeh osebah ista oseba oziroma osebe, ki štejejo za povezane po drugih točkah tega člena,
skupaj, imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih
pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju vsake
od njiju z najmanj dvajset (20) odstotki glasovalnih pravic;
– tako, da tvorijo koncern po zakonu o gospodarskih
družbah;
– kot člani uprave ali nadzornega sveta z družbo, v
kateri opravljajo to funkcijo, in osebe, ki štejejo za povezane
s člani uprave ali nadzornega sveta te družbe po drugih
točkah tega člena.
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Omejevanje koncentracije
58. člen
(1) Za pridobitev dvajset (20) ali več odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleža oziroma deleža glasovalnih
pravic v premoženju izdajatelja radijskega ali televizijskega
programa je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ministrstva, ki soglasje izda po predhodnem mnenju agencije.
(2) Za pridobitev dvajset (20) ali več odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleža oziroma deleža glasovalnih
pravic v premoženju izdajatelja splošno-informativnega tiskanega dnevnika je potrebno pridobiti predhodno soglasje
pristojnega ministrstva.
(3) Pristojno ministrstvo izdajo soglasja iz prvega in
drugega odstavka tega člena zavrne v naslednjih primerih:
– kadar bi izdajatelj radijskega ali televizijskega programa s pridobitvijo deleža imel prevladujoč položaj na
oglaševalskem trgu, tako da bi njegov delež prodaje oglaševalskega prostora v posameznem radijskem ali televizijskem programu presegel trideset (30) odstotkov glede na
celoten radijski ali televizijski oglaševalski prostor v Republiki Sloveniji;
– kadar bi si izdajatelj radijskega ali televizijskega programa s pridobitvijo deleža ustvaril prevladujoč položaj v
medijskem prostoru, tako da bi sam ali skupaj z odvisnimi
podjetji dosegel več kot štirideset (40) odstotno pokritost
območja Republike Slovenije s signalom programov, glede
na celotno pokritost tega območja z vsemi radijskimi ali
televizijskimi programi;
– kadar bi izdajatelj enega ali več splošno - informativnih tiskanih dnevnikov sam ali prek vpliva na eno ali več
odvisnih podjetij s pridobitvijo deleža imel prevladujoč položaj na trgu, tako da bi število prodanih izvodov njegovih
dnevnikov preseglo štirideset (40) odstotkov vseh prodanih
izvodov splošno - informativnih tiskanih dnevnikov v Republiki Sloveniji.
(4) V delež iz prvega in drugega odstavka tega člena se
vštevajo deleži gospodujočega in odvisnih podjetij izdajateljev.
Nezdružljivost opravljanja radijske in televizijske
dejavnosti
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ustanovitelj izdajatelja radijskega oziroma televizijskega programa, niti imeti več kot dvajset (20) odstotni delež v kapitalu ali dvajset (20) odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega ali televizijskega programa.
Nezdružljivost opravljanja telekomunikacijske
ter radijske in televizijske dejavnosti
61. člen
(1) Operater, ki izvaja telekomunikacijske storitve, določene v 111. členu tega zakona ali v zakonu, ki ureja
telekomunikacije, ne more biti tudi izdajatelj radijskega ali
televizijskega programa in ne sme razširjati programskih ali
oglaševalskih vsebin, razen kadar pridobi dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti iz 105. člena tega
zakona.
(2) Operaterju se izda dovoljenje iz tretjega odstavka
105. člena tega zakona ob smiselnem upoštevanju meril iz
drugega odstavka 104. člena tega zakona.
Varstvo konkurence
62. člen
Za izdajatelje medijev in operaterje veljajo predpisi o
varstvu konkurence. V postopkih organa, pristojnega za
varstvo konkurence, ki se nanašajo na koncentracije izdajateljev medijev in operaterjev, kot udeleženec v postopku
sodeluje pristojno ministrstvo, pri tistih, ki se nanašajo na
izdajatelje radijskih in televizijskih programov, pa tudi agencija.
Deleži tujih oseb
63. člen
Določbe tega oddelka veljajo tudi za tuje pravne in
fizične osebe, ne glede na to, v kateri državi imajo svoj
sedež oziroma stalno prebivališče, razen če je s tem zakonom določeno drugače.
10. oddelek
PREGLEDNOST NAD UPRAVLJANJEM MEDIJEV

59. člen
(1) Posamezen izdajatelj lahko izvaja samo radijsko ali
pa samo televizijsko dejavnost, razen če je z zakonom urejeno drugače.
(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja, če izdajatelj
pridobi ustrezno dovoljenje na podlagi 105. člena tega zakona.
Nezdružljivost opravljanja oglaševalske ter radijske
in televizijske dejavnosti
60. člen
Oglaševalska organizacija, katere dejavnost je zbiranje, oblikovanje in posredovanje oglasov, ter fizična ali pravna oseba, ali skupina povezanih oseb, ki ima v kapitalu
oziroma premoženju te organizacije več kot deset (10) odstotni lastniški delež ali več kot deset (10) odstotkov upravljalskih oziroma glasovalnih pravic, ne more biti izdajatelj ali

Objava podatkov v Uradnem listu Republike Slovenije
64. člen
(1) Izdajatelj mora vsako leto najpozneje do konca februarja objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije naslednje podatke: ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firmo in sedež pravne osebe, ki ima v njegovem
premoženju najmanj pet (5) odstotni delež kapitala ali najmanj pet (5) odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic; imena članov uprave oziroma organa upravljanja in
nadzornega organa izdajatelja.
(2) Spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka mora
izdajatelj sporočiti Uradnemu listu Republike Slovenije najpozneje v tridesetih (30) dneh od njihovega nastanka.
(3) Uradni list Republike Slovenije mora objaviti podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena najpozneje v
petnajstih (15) dneh od prejema naročila za objavo.
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Drugo poglavje

pnosti v njunem jeziku, ter dela slovenskega kulturnega
izvora z drugih področij umetnosti.
(2) Avdiovizualna dela iz prejšnjega odstavka so le
tista, ki so na kakršenkoli način izražena kot individualne
intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in
umetnosti.
(3) Republika Slovenija v skladu s 4. in 110. členom
tega zakona podpira vzpostavitev in postopni razvoj slovenske avdiovizualne industrije in vzpodbuja ustvarjanje slovenskih avdiovizualnih del, kot so celovečerni TV filmi in drame,
kulturno - umetniške in razvedrilne serije, nanizanke, dokumentarna, izobraževalna in druga avdiovizualna dela.
(4) Republika Slovenija vzpodbuja razvoj tehnične infrastrukture za avdiovizualno produkcijo.
(5) Vlada Republike Slovenije na predlog pristojnega
ministra sprejme akt, s katerim določi natančnejša merila
oziroma pogoje za določitev del iz tega člena.

POSEBNE DOLOČBE O RADIJSKIH IN TELEVIZIJSKIH
PROGRAMIH
1. oddelek
DEFINICIJE
Radijska in televizijska dejavnost
65. člen
Radijska in televizijska dejavnost po tem zakonu je
izvirno razširjanje oziroma prenašanje ali oddajanje programskih vsebin prek kablov ali po zraku, vključno prek satelita, v
kodirani ali dekodirani obliki, z namenom priobčevanja teh
vsebin javnosti. V ta pojem so vključene tudi oblike medsebojnega posredovanja radijskih in televizijskih programskih
vsebin med posameznimi izdajatelji z namenom, da bi bile
priobčene javnosti.
Oddajni čas
66. člen
(1) Vse programske vsebine, ki jih posamezen radijski
ali televizijski program razširja od 0. do 24. ure posameznega dneva, se vštevajo v dnevni oddajni čas, razen če ta
zakon določa drugače.
(2) Letni oddajni čas po tem zakonu zajema vse programske vsebine, ki jih posamezen radijski ali televizijski
program razširja v obdobju od 1. januarja do 31. decembra
posameznega leta, razen programskih vsebin, ki so iz letnega oddajnega časa izvzete s tem zakonom.
Lastna produkcija
67. člen
(1) Za programske vsebine, nastale v lastni produkciji,
štejejo informativne, kulturno-umetniške, izobraževalne, zabavne in kontaktne oddaje, komentirane glasbene, športne
in druge oddaje ter druge izvirne programske vsebine, katerih producent je izdajatelj programa sam, ali pa so bile
izdelane po njegovem naročilu in za njegov račun.
(2) Če je pri izdelavi programskih vsebin sodelovalo
več izdajateljev z vložki, se v delež lastne produkcije vsakemu šteje sorazmeren delež vložka.
(3) V kvoto lastne produkcije se vštevajo tudi premiere
in prve ponovitve slovenskih avdiovizualnih del, če ustrezajo
tudi pogojem iz 69., 70., 71. in 72. člena tega zakona.
(4) V kvoto lastne produkcije radijskih programov se v
skladu z določbami 86. člena tega zakona všteva tudi predvajanje slovenske glasbe. Slovenska glasba po tem zakonu
je glasba v slovenskem izrazu, in zajema pojem vokalne,
vokalno-instrumentalne in instrumentalne glasbe.
(5) Oglasi, vključno z radijsko in TV - prodajo, ter neplačana obvestila (videostrani), ne štejejo za programske vsebine, nastale v lastni produkciji.
(6) Pristojno ministrstvo, na predlog Sveta za radiodifuzijo, s podzakonskim aktom določi podrobnejša merila za
opredelitev vsebin iz tega člena.

Evropska avdiovizualna dela
69. člen
(1) Evropska avdiovizualna dela po tem zakonu so:
– dela, ki izvirajo iz držav, članic EU;
– dela, ki izvirajo iz tretjih evropskih držav, podpisnic
Evropske konvencije o čezmejni televiziji Sveta Evrope, ter
izpolnjujejo določila 70. člena tega zakona;
– dela, ki izvirajo iz tretjih evropskih držav in izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka tega člena.
(2) Določbi druge in tretje alinee prejšnjega odstavka
se nanašata le na države, v katerih avdiovizualna dela držav,
članic EU, niso predmet diskriminatornih ukrepov.
(3) Dela iz tretje alinee prvega odstavka tega člena so
tista, ki so bila v celoti ustvarjena v koprodukciji producentov, ustanovljenih in registriranih v državah, članicah EU, s
producenti iz evropskih držav, s katerimi je Evropska unija
sklenila sporazume na avdiovizualnem področju, če so ta
dela pretežno ustvarili avtorji in delavci iz ene ali več evropskih držav.
70. člen
Evropska dela iz prve in druge alinee prvega odstavka
prejšnjega člena so tista, ki so jih ustvarili pretežno avtorji in
delavci s prebivališčem v državah iz teh alinej, pod enim od
naslednjih pogojev:
– če so bili producenti teh del ustanovljeni oziroma
registrirani v omenjenih državah;
– če je posamezno delo nastalo pod vodstvom in dejanskim nadzorom enega ali več producentov iz teh držav;
– če je bil prispevek koproducentov iz teh držav prevladujoč in koprodukcijskega razmerja ni obvladoval eden ali
več producentov, ustanovljenih oziroma registriranih zunaj
teh držav.

Slovenska avdiovizualna dela

71. člen
Glede del, ki niso evropska dela iz 69. in 70. člena
tega zakona, temveč so nastala v okviru bilateralnih koprodukcijskih pogodb, sklenjenih med državami, članicami EU,
in tretjimi državami, velja domneva, da so to evropska dela,
kadar večinski delež vseh produkcijskih stroškov krijejo koproducenti iz Evropske unije, in kadar produkcija ni nadzorovana s strani enega ali več producentov, ustanovljenih
oziroma registriranih zunaj območja držav, članic EU.

68. člen
(1) Slovenska avdiovizualna dela po tem zakonu so
tista dela, ki so izvorno producirana v slovenskem jeziku ali
dela, ki so namenjena madžarski in italijanski narodni sku-

72. člen
Glede del, ki niso evropska dela iz 69. in 70. člena
tega zakona, temveč so nastala pretežno z delom avtorjev in
delavcev s prebivališčem v eni ali več državah, članicah EU,
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velja domneva, da gre v takšnih primerih za evropska dela v
premem sorazmerju s skupnim deležem koproducentov iz
Evropske unije pri kritju vseh stroškov produkcije.
Avdiovizualna dela neodvisnih producentov
73. člen
(1) Neodvisni producent avdiovizualnih del po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: neodvisni producent) je pravna
ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje štiri pogoje:
– da je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije
avdiovizualnih del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni
izmed držav, članic EU;
– da ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma
pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa;
– da ima izdajatelj televizijskega programa največ petindvajset (25) odstotni delež kapitala ali upravljalskih oziroma glasovalnih pravic v njenem premoženju;
– da po naročilu posameznega izdajatelja televizijskega programa ustvari največ polovico svoje produkcije na
leto.
(2) Neodvisni producent je tudi pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije avdiovizualnih del in ima sedež v eni izmed tretjih držav, če evropska dela tvorijo večinski delež njegove avdiovizualne produkcije v zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje pogoja iz
druge in tretje alinee prejšnjega odstavka.
(3) Neodvisni producent ne more biti pravna in fizična
oseba, katere povprečni delež finančnih sredstev za kritje
celotnih stroškov produkcij oziroma koprodukcij, pri katerih
je sodeloval v zadnjih treh letih, ne presega deset (10)
odstotkov.
(4) Na predlog pristojnega ministra lahko vlada s podzakonskim aktom spremeni višino deleža iz prejšnjega odstavka.
2. oddelek
POSEBNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
Pravica do kratkega poročanja
74. člen
(1) Vsak izdajatelj radijskega ali televizijskega programa
ima pod enakimi pogoji pravico do kratkega poročanja o
vseh pomembnih prireditvah in drugih dogodkih, ki so dostopni javnosti, razen o verskem obredu.
(2) Za kratko poročanje po tem členu šteje predvajanje
poročila, ki traja največ minuto in pol, in je predvajano v
sklopu informativnega programa.
(3) Organizator pomembnega dogodka lahko v nadomestilo zahteva od izdajatelja le plačilo vstopnine, če je ta
predvidena, in nadomestilo za morebitne dejanske stroške, ki nastanejo zaradi izvrševanja te organizatorjeve obveznosti.
(4) Pravica do kratkega poročanja se mora izvajati tako,
da ne moti oziroma ne ovira poteka dogodka.
(5) Pravica do kratkega poročanja se lahko omeji ali
izključi, če bi njeno izvrševanje hudo prizadelo čustva udeležencev dogodka ali ogrozilo javno varnost in red.
(6) Izdajatelj, ki je uveljavil pravico do kratkega poročanja, mora omogočiti izdajatelju, ki dogodka ni mogel posneti, enkratno uporabo svojega posnetka, ter lahko za to zahteva povrnitev premosorazmernega dela dejanskih stroškov in navedbo svojega imena oziroma firme ob objavi.
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Pravica javnosti do spremljanja pomembnejših
dogodkov
75. člen
(1) Izdajatelj televizijskega programa ne sme na podlagi
pridobljenih izključnih pravic prenašati posameznega dogodka, ki je pomemben za javnost v Republiki Sloveniji ali
drugi državi - članici EU, ali podpisnici mednarodne pogodbe, ki zavezuje Republiko Slovenijo, na način, zaradi katerega bi bilo pomembnemu delu gledalcev na tem območju
onemogočeno spremljanje tega dogodka.
(2) Za prenos po tem členu šteje neposreden prenos
dogodka ali kasnejši prenos, v celoti ali delno, kadar je to
potrebno iz objektivnih razlogov ali v interesu javnosti.
(3) V nasprotju s tem zakonom je, če dogodek iz prvega odstavka tega člena na podlagi pridobljenih izključnih
pravic prenaša izdajatelj, katerega televizijski program lahko
spremlja manj kot petinsedemdeset (75) odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, ali pa je za sprejemanje njegovega
programa potrebno dodatno plačilo (plačljiva TV) poleg RTV
prispevka in običajnega plačila za sprejem televizijskih programov prek kabla.
(4) Vlada na predlog agencije, sprejme seznam najpomembnejših dogodkov iz prvega odstavka tega člena ter v
zvezi s tem izvaja druge ustrezne ukrepe v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.
(5) Vlada na predlog Sveta za radiodifuzijo sprejme akt,
v katerem določi način in kriterije za oblikovanje seznama
najpomembnejših dogodkov iz tega člena, ter postopek obveznih posvetovanj med zainteresiranimi stranmi.
3. oddelek
RADIJSKI IN TELEVIZIJSKI PROGRAMI POSEBNEGA
POMENA
Radijski in televizijski programi Radiotelevizije
Slovenija
76. člen
(1) Javno službo produkcije in razširjanja nacionalnih
radijskih in televizijskih programov, ki so v javnem in kulturnem interesu Republike Slovenije, vključno z radijskimi in
televizijskimi programi italijanske in madžarske narodne skupnosti ter drugimi programi v skladu s posebnim zakonom,
izvaja javni zavod Radiotelevizija Slovenija.
(2) Ustanoviteljske pravice v zvezi z delovanjem javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija izvaja vlada prek pristojnega ministrstva, razen kolikor posebni zakon posamezne
ustanoviteljske pravice in obveznosti določa Svetu RTV Slovenija ali Državnemu zboru.
Lokalni radijski in televizijski programi
77. člen
(1) Lokalni radijski program je program, ki je namenjen
prebivalcem ene ali več lokalnih skupnosti oziroma pokrivanju območja, na katerem živi največ deset (10) odstotkov
prebivalstva Republike Slovenije, in ki v oddajnem času med
6. in 20. uro obsega najmanj trideset (30) odstotkov lokalnih vsebin lastne produkcije.
(2) Lokalni televizijski program je program, ki je namenjen prebivalcem ene ali več lokalnih skupnosti oziroma
pokrivanju območja, na katerem živi največ deset (10) odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, in ki v oddajnem
času med 8. in 24. uro obsega najmanj trideset (30) odstotkov lokalnih vsebin lastne produkcije.
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(3) Minimalni čas oddajanja lokalnega televizijskega
programa znaša tri (3) ure dnevno in štiri (4) dni v tednu.
(4) Izjemoma lahko pridobi status lokalnega radijskega
ali televizijskega programa tudi program, ki ne dosega predpisanega deleža lokalnih vsebin lastne produkcije iz tega
člena, če se tak program razširja na demografsko ogroženem ali gospodarsko nerazvitem območju, in če na tem
območju ni drugega lokalnega radijskega oziroma televizijskega programa.
78. člen
(1) Izdajatelj iz tega člena lahko pridobi status lokalnega radijskega oziroma televizijskega programa, če izpolnjuje
tudi naslednje posebne pogoje:
– da je v programu zagotovljeno objektivno in nepristransko obveščanje prebivalcev lokalne skupnosti ter uravnoteženo predstavljanje različnih mnenj in stališč o političnih, kulturnih, verskih, gospodarskih in drugih vprašanjih,
pomembnih za njihovo življenje in delo;
– da je imenovan programski odbor, v katerem so zastopani interesi lokalne skupnosti s področja gospodarstva,
kulture, izobraževanja in športa ter izdajatelja programa;
– da so programske vsebine pretežno lokalnega značaja in jih sooblikujejo prebivalci lokalne skupnosti;
– da razširjajo programske vsebine iz življenja in dela
Slovencev v zamejstvu, pripadnikov italijanske in madžarske
skupnosti ter Romov, če so vidne in slišne na območjih, kjer
te skupnosti živijo;
– da je v primerjavi z ostalimi radijskimi oziroma televizijskimi programi, ki izpolnjujejo kriterije iz tega člena in
oddajajo na istem območju, v dnevnem času tega programa zagotovljen večji delež programskih vsebin lokalnega
značaja.
(2) Programski odbor iz druge alinee prejšnjega odstavka, ki ima najmanj tri (3) člane, spremlja uresničevanje
programske zasnove, seznanja odgovornega urednika s svojimi stališči in predlogi, daje mnenje k programski zasnovi in
opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom in aktom o
ustanovitvi programskega odbora. Akt o ustanovitvi programskega odbora ter njegove spremembe oziroma dopolnitve
mora izdajatelj v petnajstih (15) dneh po sprejemu poslati v
vednost agenciji.
(3) Odločbo o dodelitvi statusa lokalnega radijskega ali
televizijskega programa izda agencija, po predhodnem mnenju pristojnega ministrstva.
(4) agencija lahko v primeru, če lokalni radijski ali televizijski program ne izpolnjuje več predpisanih pogojev iz
tega člena, status z odločbo odvzame in o tem obvesti
pristojno ministrstvo.
Regionalni radijski in televizijski programi
79. člen
(1) Regionalni radijski ali televizijski program je program, ki je namenjen prebivalcem območja (pokrajine, mesta), na katerem živi več kot deset (10) in ne več kot petdeset (50) odstotkov prebivalcev Republike Slovenije in ki v
oddajnem času med 6. in 20. uro obsega najmanj trideset
(30) odstotkov regionalnih vsebin lastne produkcije za radijski program in v oddajnem času med 8. in 24. uro najmanj
trideset (30) odstotkov za televizijski program.
(2) Regionalni program lahko ustvarja, praviloma pripravlja in oddaja en izdajatelj, ali pa se z namenom razširjanja takšnega programa organizacijsko in programsko povežejo izdajatelji lokalnih radijskih ali televizijskih programov.
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(3) Minimalni čas oddajanja regionalnega televizijskega
programa znaša pet (5) ur dnevno in se mora predvajati
vsakodnevno.
(4) Glede izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa
regionalnega radijskega ali televizijskega programa in za
izvajanje njegove dejavnosti se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega člena.
(5) Odločbo o dodelitvi statusa regionalnega radijskega ali televizijskega programa izda agencija, po predhodnem mnenju pristojnega ministrstva. Agencija lahko v primeru, če regionalni radijski ali televizijski program ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, status z odločbo odvzame in
o tem takoj obvesti pristojno ministrstvo.
Študentski radijski in televizijski programi
80. člen
(1) Študentska organizacija je lahko izdajatelj radijskega ali televizijskega programa, ali obeh teh programov, če
programske vsebine ustvarjajo in razširjajo večinoma študentje in so pretežno namenjene študentski javnosti, in če
uporablja presežek prihodkov nad odhodki samo za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljena, v skladu z zakonom, ki ureja delovanje in dejavnost samoupravne skupnosti
študentov Slovenije, in s svojim temeljnim pravnim aktom.
(2) Programske vsebine študentskega radijskega ali
televizijskega programa so informacije vseh vrst in avtorska
dela, katerih namen je obveščanje ter zadovoljevanje izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih, umetniških, kulturnih in
drugih potreb študentske in širše javnosti.
(3) Status študentskega radijskega ali televizijskega programa v skladu s tem zakonom z odločbo dodeljuje in odvzema agencija ter o tem obvešča pristojno ministrstvo.
Nepridobitni radijski in televizijski programi
81. člen
(1) Za nepridobitni program šteje radijski program, ki v
dnevnem oddajnem času obsega najmanj trideset (30) odstotkov lastne produkcije informativnih, umetniških, izobraževalnih in kulturno-zabavnih vsebin, in televizijski program,
ki v dnevnem oddajnem času obsega najmanj trideset (30)
odstotkov vsebin iz tega odstavka.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki oziroma dobiček
od dejavnosti iz prejšnjega odstavka sme izdajatelj uporabiti
samo za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti, v skladu
s svojim temeljnim pravnim aktom.
(3) Plače zaposlenih ter nadomestila za plače članov
organov upravljanja in nadzora pri izdajatelju ter druga nadomestila (potni stroški, dnevnice itd.) ne smejo presegati tarif,
ki jih veljavni predpisi in kolektivna pogodba zaposlenih v
kulturi določajo za javne zavode.
(4) Odločbo o dodelitvi ali odvzemu statusa nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa, po predhodnem
mnenju Sveta za radiodifuzijo, izda pristojno ministrstvo.
Programi posebnega pomena
82. člen
(1) Republika Slovenija v skladu s 4. členom tega zakona podpira dejavnost radijskih in televizijskih programov iz
76., 77., 79., 80. in 81. člena tega zakona, ki so posebnega pomena za slovensko kulturo s sredstvi državnega proračuna in RTV prispevka.
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(2) Za pripravo programskih vsebin lokalnih in regionalnih ter študentskih radijskih in televizijskih programov se
izloči tri (3) odstotke sredstev RTV prispevka.
(3) Za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje oddajno
prenosnega omrežja za posredovanje programov iz 77.,
79., 80. in 81. člena se sredstva zagotavljajo iz državnega
proračuna
(4) Za programe iz prvega odstavka tega člena kolektivna organizacija avtorjev določi posebne do največ dvajset
(20) odstotkov znižane tarife za uporabo avtorskih del, v
skladu z zakonom, ki ureja varstvo avtorskih in sorodnih
pravic.
(5) Natančnejše merila za opredelitev in financiranje
lokalnih oziroma regionalnih ter informativnih, kulturnih, izobraževalnih, zabavnih in drugih vsebin iz tega zakona določi
pristojno ministrstvo, na predlog Sveta za radiodifuzijo.
(6) Pristojno ministrstvo na predlog Sveta za radiodifuzijo sprejme podzakonski akt, v katerem se v skladu s tem
zakonom podrobneje določijo postopek in pogoji za pridobitev oziroma odvzem statusa programov posebnega pomena.
4. oddelek
POVEZOVANJE TELEVIZIJSKIH IN RADIJSKIH
PROGRAMOV V MREŽE
Programske televizijske in radijske mreže
83. člen
(1) Izdajatelji televizijskih in radijskih programov, ki nimajo statusa programov posebnega pomena iz prejšnjega
člena, se lahko programsko povezujejo v širše, regionalne
ali nacionalne mreže, z regionalnim ali širšim pokrivanjem
območja, pod naslednjimi pogoji:
– da vsak od povezanih izdajateljev oddaja na območju, za katerega mu je bilo izdano radijsko dovoljenje, najmanj dve (2) uri programa lastne produkcije dnevno;
– da skupna lastna produkcija povezanih izdajateljev,
ki je izdelana v slovenskem jeziku, in v katero se ne všteva
program iz prejšnje alinee, dnevno obsega najmanj petindvajset (25) odstotkov programskih vsebin, ki se oddajajo
prek mreže;
– da vsak od povezanih izdajateljev pridobi predhodno
soglasje agencije, če bi se zaradi povezovanja v mrežo
bistveno spremenila njegova programska zasnova;
– da povezani izdajatelji oblikujejo skupno programsko
zasnovo in pisni pravni akt o načinu njenega izvajanja, ter
oba dokumenta pošljejo pristojnemu ministrstvu zaradi vpisa
v razvid, v skladu z določbami 12. člena tega zakona;
– da povezani izdajatelji s posebnim aktom imenujejo
odgovornega urednika skupnega programa, ki odgovarja za
razširjanje programskih vsebin v skladu s tem zakonom, in
akt o imenovanju pošljejo pristojnemu ministrstvu v petnajstih (15) dneh pred začetkom delovanja mreže.
(2) Nacionalna programska mreža po tem zakonu je
televizijski ali radijski program iz tega člena, ki dosega več
kot petdeset (50) odstotkov prebivalcev Republike Slovenije.
(3) Regionalna ali nacionalna mreža iz tega člena se
glede programskih zahtev in omejitev iz 5. oddelka tega
poglavja obravnava kot enoten televizijski ali radijski program, razen če določbe tega člena določajo drugače.
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5. oddelek

PROGRAMSKE ZAHTEVE IN OMEJITVE
1. pododdelek
TEMELJNO
Zaščita otrok in mladoletnikov
84. člen
(1) Televizijski programi ne smejo predvajati prizorov
neupravičenega oziroma pretiranega nasilja, pornografije ali
drugih oddaj, ki bi lahko resno škodovale duševnemu, moralnemu ali telesnemu razvoju otrok in mladoletnikov.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se lahko
ob upoštevanju osnovnih estetskih in moralnih kriterijev, ki
jih sprejme izdajatelj v skladu z načelom objektivnega poročanja o resničnih dogodkih, prikazujejo prizori nasilja v poročilih in aktualno-informativnih oddajah.
(3) Ob upoštevanju kriterijev iz prejšnjih odstavkov lahko televizijski programi od 24. do 5. ure predvajajo tudi
programske vsebine, ki vsebujejo prizore nasilja in erotike.
(4) Programske vsebine iz prejšnjega odstavka morajo
biti jasno in razumljivo označene z vizualnim simbolom, pred
začetkom njihovega predvajanja pa mora biti objavljeno akustično in vizualno opozorilo, da niso primerne za otroke in
mladoletnike do 15. leta starosti.
(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
radijske programe.
(6) Pristojni minister lahko predpiše dodatne ukrepe za
varstvo otrok in mladoletnikov v skladu s tem zakonom.
(7) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se lahko nanašajo
tudi na varstvo otrok in mladoletnikov pred razširjanjem vsebin iz tega člena prek tiskanih medijev in elektronskih publikacij.
2. pododdelek
PROGRAMSKI DELEŽI
Delež lastne produkcije
85. člen
(1) Delež lastne produkcije, mora obsegati najmanj
dvajset (20) odstotkov dnevnega oddajnega časa vsakega
televizijskega programa, od tega najmanj šestdeset (60)
minut med 18. in 22. uro, razen če je s tem zakonom
določeno drugače.
(2) Ponovitev radijske ali televizijske oddaje mora biti
jasno označena. V delež iz prejšnjega odstavka se lahko
všteva samo še prva ponovitev oddaje, razen ponovitev televizijskih pogovornih programov.
(3) Najmanj trideset (30) odstotkov dnevnega oddajnega časa vsakega radijskega programa morajo obsegati vsebine lastne produkcije, razen če je s tem zakonom določeno
drugače.
Delež slovenske glasbe v radijskih programih
86. člen
(1) Najmanj deset (10) odstotkov dnevnega oddajnega
časa vsakega radijskega programa mora obsegati slovenska
glasba.
(2) V delež iz tretjega odstavka prejšnjega člena se
lahko všteva največ dvajset (20) odstotkov dnevnega oddajnega časa, v katerem se predvaja slovenska glasba.
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(3) Določbe tega člena ne veljajo za radijske programe
madžarske in italijanske narodne skupnosti.
Delež slovenskih avdiovizualnih del
87. člen
(1) Izdajatelj vsakega televizijskega programa si mora
prizadevati za to, da slovenska avdiovizualna dela obsegajo
pomemben delež letnega oddajnega časa.
(2) Slovenska avdiovizualna dela morajo v vsakem televizijskem programu izdajatelja obsegati najmanj dva (2) odstotka letnega oddajnega časa. Izdajatelj mora vsako leto
povečevati delež teh del v primerjavi z njegovim obsegom v
letnem oddajnem času v prejšnjem letu, dokler ta delež ne
obsega najmanj pet (5) odstotkov letnega oddajnega časa,
če ni s tem zakonom določeno drugače.
(3) V letni oddajni čas iz tega člena niso vključeni oglasi
in TV - prodaja.
88. člen
Delež programskih vsebin lastne produkcije iz 85. člena tega zakona, razen vsebin, določenih v tretjem odstavku
89. člena tega zakona, in delež slovenskih avdiovizualnih
del iz prejšnjega člena, se vštevata v delež evropskih avdiovizualnih del, če te vsebine ustrezajo pogojem, določenim v
69., 70., 71. in 72. členu tega zakona.
Delež evropskih avdiovizualnih del
89. člen
(1) Izdajatelj televizijskega programa si mora prizadevati za to, da bodo evropska avdiovizualna dela obsegala večinski delež njegovega letnega oddajnega časa.
(2) Izdajatelj, ki ne dosega obsega deleža evropskih
avdiovizualnih del iz prejšnjega odstavka, mora vsako leto
povečevati delež teh del v primerjavi z njegovim obsegom v
letnem oddajnem času v prejšnjem letu, pri čemer je minimalni izhodiščni delež dvajset (20) odstotkov letnega oddajnega časa, če ni s tem zakonom določeno drugače.
(3) V letni oddajni čas iz tega člena se ne všteva čas,
namenjen poročilom, športnim dogodkom, igram, oglaševanju, teletekstu in TV - prodaji.
(4) Določbe tega člena ne veljajo za izdajatelje televizijskih programov iz 77., 79. in 80. člena tega zakona, če je
posamezen program namenjen lokalnemu občinstvu in ni
vključen v nacionalno programsko mrežo.
(5) Določba drugega odstavka tega člena ne velja za
Radiotelevizijo Slovenija.
Delež evropskih avdiovizualnih del neodvisnih
producentov
90. člen
(1) Izdajatelj televizijskega programa si mora prizadevati za to, da bo delež evropskih avdiovizualnih del neodvisnih
producentov v programih obsegal najmanj deset (10) odstotkov letnega oddajnega časa.
(2) Izdajatelj, ki ne dosega obsega deleža evropskih
avdiovizualnih del neodvisnih producentov iz prejšnjega odstavka, mora vsako leto povečevati delež teh del v primerjavi
z njegovim obsegom v letnem oddajnem času v prejšnjem
letu, dokler ta delež ne obsega najmanj deset (10) odstotkov letnega oddajnega časa, če ni s tem zakonom določeno
drugače.
(3) Vsaj polovica del iz tega člena mora biti izdelana v
zadnjih petih (5) letih.
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(4) V letni oddajni čas iz tega člena niso vključena
poročila, športni dogodki, igre, oglaševanje, teletekst in
TV - prodaja.
(5) Določba drugega odstavka tega člena ne velja za
Radiotelevizijo Slovenija.
(6) Določbe tega člena ne veljajo za izdajatelje televizijskih programov iz 77., 79. in 80. člena tega zakona, če je
posamezen program namenjen lokalnemu občinstvu in ni
vključen v nacionalno programsko mrežo.
Letna poročila o doseženih deležih
91. člen
(1) Izdajatelj televizijskega programa mora vsako leto
do konca meseca februarja posredovati pristojnemu ministrstvu in agenciji razčlenjene podatke o doseženem deležu
evropskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času za
preteklo leto. Znotraj tega deleža morajo biti posebej prikazani podatki o deležih lastne produkcije, slovenskih avdiovizualnih del ter avdiovizualnih del neodvisnih producentov in
podatki o deležu novih avdiovizualnih del iz tretjega odstavka
prejšnjega člena.
(2) Izdajatelj, ki v letnem oddajnem času ne doseže
večinskega deleža evropskih avdiovizualnih del iz 89. člena
tega zakona in deleža avdiovizualnih del neodvisnih producentov iz 90. člena tega zakona, mora v roku iz prejšnjega
odstavka pristojnemu ministrstvu in agenciji poročati o objektivnih razlogih, zaradi katerih ni mogel izpolniti svojih zakonskih obveznosti. Pristojno ministrstvo v soglasju z agencijo izda mnenje o utemeljenosti izdajateljevih razlogov in
sproži druge ustrezne ukrepe.
(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za izdajatelje televizijskih programov iz 77., 79. in
80. člena tega zakona, če je posamezen program namenjen
lokalnemu občinstvu in ni vključen v nacionalno programsko
mrežo.
Posebne programske zahteve do Radiotelevizije
Slovenija
92. člen
(1) Evropska avdiovizualna dela morajo obsegati večinski delež v letnem oddajnem času televizijskih programov
Radiotelevizije Slovenija.
(2) Slovenska avdiovizualna dela morajo na 1. in 2. TV
programu Radiotelevizije Slovenija skupaj obsegati najmanj
petindvajset (25) odstotkov letnega oddajnega časa.
(3) Avdiovizualna dela neodvisnih producentov morajo
obsegati najmanj deset (10) odstotkov letnega oddajnega
časa televizijskih programov Radiotelevizije Slovenija.
(4) V letni oddajni čas iz tega člena se ne vštevajo
oglasi, poročila, športni dogodki, igre, teletekst in TV prodaja.
(5) Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena ne
veljajo za televizijske programe italijanske in madžarske narodne skupnosti.
3. pododdelek
RADIJSKO IN TELEVIZIJSKO OGLAŠEVANJE
Omejitve oglaševanja
93. člen
(1) Oglasi na televizijskih programih morajo biti načeloma objavljeni v posebnih programskih sklopih oziroma blo-
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kih, tako da so optično in zvočno jasno ločeni od drugih
programskih vsebin.
(2) Oglasi se prek televizijskega programa ne smejo
predvajati:
– med trajanjem posameznih programskih enot oziroma oddaj, razen če so predvajani na takšen način, da ne trpi
vsebinska celovitost oddaje, pri čemer se upoštevajo njena
narava in dolžina ter v ta namen predvideni premori v njenem
poteku;
– na način, s katerim bi bile kršene pravice imetnikov
avtorske in sorodnih pravic.
(3) Pri oddajanju programske enote oziroma oddaje, ki
je sestavljena iz medsebojno ločenih samostojnih delov (npr.
športni dogodki), lahko televizijski program predvaja oglase
le med koncem prejšnjega samostojnega dela in začetkom
naslednjega oziroma med prekinitvami in odmori.
(4) Oglaševanje ni dovoljeno med televizijskim ali radijskim predvajanjem državne proslave in verskega obreda.
(5) Oddajanje avdiovizualnih del, kot so celovečerni filmi
ter televizijski filmi in kulturno - umetniška avdiovizualna dela
(razen serijskih filmov, nadaljevank, nanizank in razvedrilnih
oddaj), ki trajajo več kot 45 minut, se lahko prekine z oglasi le
enkrat v okviru 45 minut. Dodatna prekinitev je dovoljena le v
primeru, če je posamezno delo iz tega člena najmanj 20
minut daljše od dveh ali več 45 minutnih intervalov.
(6) Televizijske oddaje, ki niso zajete v tretjem, četrtem
ali petem odstavku tega člena, se lahko prekinejo z oglaševanjem tako, da med dvema premoroma za oglaševanje
preteče najmanj 20 minut.
(7) Radijske in televizijske informativne in dokumentarne oddaje, oddaje z versko vsebino in otroške oddaje, ki so
krajše od 30 minut, se ne smejo prekinjati z oglasi. Če so
daljše od 30 minut, veljajo za te oddaje določbe o časovnih
intervalih prekinitev iz prejšnjega odstavka.
(8) Določbe petega odstavka tega člena ne veljajo za
programe Radiotelevizije Slovenija ter za lokalne, regionalne, študentske in nepridobitne televizijske programe.
Omejitve oglaševanja za posebne radijske
in televizijske programe
94. člen
(1) Radiotelevizija Slovenija ne sme prekinjati radijskih
in televizijskih programskih enot, kot so na primer radijske
igre in druge oblike režiranih radijskih oddaj, radiofonski
eseji, celovečerni filmi ter televizijski filmi (razen serijskih
filmov, nanizank in razvedrilnih oddaj), in oddaj, ki imajo
kulturni, umetniški, znanstveni ali izobraževalni značaj, s
predvajanjem oglaševalskih vsebin, in sicer ne glede na
dolžino trajanja posamezne programske enote iz tega člena.
(2) Na tretjem programu Radia Slovenija ne smejo biti
predvajane oglaševalske vsebine.
(3) Za lokalne, regionalne, študentske in nepridobitne
televizijske in radijske programe se smiselno uporabljajo
določbe prvega odstavka tega člena.
Druge oglaševalske vsebine
95. člen
(1) TV - prodaja po tem zakonu so oglaševalske vsebine, ki v zameno za plačilo ponujajo javnosti možnost neposrednega nakupa ali najema posameznih proizvodov, nepremičnin, opravljanje storitev, oziroma prenos pravic ali obveznosti.
(2) TV - prodaja mora spoštovati merila iz 49. člena
tega zakona in ob tem ne sme ponujati mladoletnikom možnosti sklepanja pogodb za nakup ali najem blaga ali storitev.
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(3) Določbe 47., 48., 50., 51. in 93. člena tega zakona veljajo tudi za TV - prodajo.
(4) Določbe tega zakona, ki urejajo TV - prodajo, se
smiselno uporabljajo tudi za radijsko prodajo, za prodajna
TV okna in za informativno propagandne oddaje, razen če je
z zakonom določeno drugače.
(5) Prodajno TV okno je širši programski sklop
TV - prodaje, ki brez prekinitve traja najmanj petnajst (15)
minut, in ga oddaja izdajatelj na televizijskem programu, ki ni
v celoti specializiran za TV - prodajo.
(6) Informativno oglaševanje je odplačno predvajanje
radijskih programskih vsebin, ki prek obveščanja oziroma
seznanjanja javnosti o splošno zanimivih temah posredno
oglašujejo določeno podjetje, storitve ali izdelke. Za informativno oglaševanje v radijskih programih veljajo le določbe
o omejitvah oglaševanja v dnevnem oddajnem času, ne pa
tudi omejitve oglaševanja na uro.
(7) Informativno oglaševanje mora biti kot takšno posebej označeno z akustičnimi znaki.
(8) Izdajatelji radijskih in televizijski programov ne smejo, kot pogodbeni partnerji naročnika oglaševalskih vsebin iz
tega člena, delovati tudi kot njegovi zastopniki pri naročanju
blaga in storitev.
Specializirani televizijski programi
96. člen
(1) Glede televizijskih programov, specializiranih za TV
- prodajo ali za samooglaševanje, se smiselno uporabljajo
določbe 1., 2., 3., 7., 8., 9. in 10. oddelka prvega poglavja
tega zakona, določbe prvega in tretjega pododdelka 5. oddelka in določbe 7. in 8. oddelka drugega poglavja, ter
določbe tretjega in petega poglavja tega zakona.
(2) V televizijskih programih, specializiranih za TV prodajo, skupni obseg oglasov in drugih oblik oglaševanja (z
izjemo prodajnih TV - oken) ne sme presegati dvajset (20)
odstotkov dnevnega oddajnega časa. Skupni obseg oglasov, v katerega niso vključena TV - prodaja in druga plačana
obvestila, ne sme preseči petnajst (15) odstotkov dnevnega
oddajnega časa.
(3) V televizijskih programih, specializiranih za samooglaševanje, skupni obseg TV - prodaje, oglasov in drugih
oblik oglaševanja (z izjemo prodajnih TV - oken) ne sme
presegati dvajset (20) odstotkov dnevnega oddajnega časa.
Skupni obseg oglasov, v katerega niso vključena TV - prodaja in druga plačana obvestila, ne sme preseči petnajst (15)
odstotkov dnevnega oddajnega časa. V okviru cele ure lahko ti programi predvajajo največ dvajset (20) odstotkov oglasov in TV - prodaje.
Omejitve obsega oglaševanja
97. člen
(1) Skupni obseg oglasov, TV - prodaje oziroma radijske prodaje in drugih plačanih obvestil v radijskem ali televizijskem programu ne sme presegati dvajset (20) odstotkov
dnevnega oddajnega časa in ne dvajset (20) odstotkov v celi
uri, razen kadar ta zakon določa drugače.
(2) Skupni obseg oglasov, v katerem niso vključena TV
prodaja in druga plačana obvestila, v televizijskem programu
ne sme presegati petnajst (15) odstotkov dnevnega oddajnega časa, razen kadar ta zakon določa drugače.
(3) Dnevni oddajni čas iz prejšnjih odstavkov ne vključuje prodajnih TV oken.
(4) Največje dovoljeno število prodajnih TV oken na
dan je osem (8). Njihovo skupno trajanje ne sme presegati
treh (3) ur na dan. Biti morajo jasno označena kot prodajna
TV okna, z optičnimi in akustičnimi znaki.
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(5) Omejitve iz tega člena se ne nanašajo na vsebine,
določene v drugem odstavku 46. člena tega zakona.
(6) Določbe tega člena, razen določb prejšnjega odstavka, ne veljajo za programe Radiotelevizije Slovenije ter
za lokalne, regionalne, študentske in nepridobitne radijske
in televizijske programe.
Omejitve obsega oglaševanja za posebne radijske
in televizijske programe
98. člen
(1) Skupni obseg oglasov in drugih plačanih obvestil,
objavljenih prek programov Radiotelevizije Slovenija, ne sme
presegati petnajst (15) odstotkov dnevnega oddajnega časa.
(2) Skupni obseg oglasov, objavljenih v programih Radiotelevizije Slovenija, ne sme presegati deset (10) odstotkov dnevnega oddajnega časa.
(3) Delež oglasov in drugih plačanih obvestil v programih Radiotelevizije Slovenija v okviru cele ure ne sme preseči dvanajst (12) minut, v času med 18. in 23. uro pa v okviru
cele ure ne sme preseči devet (9) minut.
(4) Radijska in TV - prodaja v programih Radiotelevizije
Slovenija je prepovedana v času od 18. do 23. ure. Ne
glede na določbo šestega odstavka prejšnjega člena za
prodajna TV okna v programih Radiotelevizije Slovenija veljajo določila četrtega odstavka prejšnjega člena.
(5) Obseg oglasov in drugih plačanih obvestil v lokalnih, regionalnih, študentskih in nepridobitnih radijskih in
televizijskih programih ne sme presegati petnajst (15) odstotkov dnevnega oddajnega časa in ne dvanajst (12) minut
na uro.
(6) Radijska in TV - prodaja v radijskih in televizijskih
programih iz prejšnjega odstavka ni dovoljena.
(7) Plačana video obvestila v lokalnih, regionalnih, študentskih in nepridobitnih televizijskih programih ter v televizijskih programih, ki pokrivajo največ petdeset (50) odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, in ki so vidni ali slišni
izključno znotraj njenih meja, se ne vštevajo v delež oglasov
po tem zakonu, če njihovo skupno trajanje dnevno ne presega dnevnega trajanja drugih oddaj, v katerega se ne vštevajo oglasi.
Posebna omejitev za novinarje in voditelje poročil
99. člen
(1) Novinarji in voditelji televizijskih poročil ne smejo
nastopati v oglaševanju.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi za novinarje in voditelje poročil radijskih programov RTV Slovenija.
6. oddelek
SVET ZA RADIODIFUZIJO

Uradni list Republike Slovenije
vzemu in prenosu dovoljenj za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti;
– sprejema odločitve o podelitvi oziroma odvzemu statusa lokalnega, regionalnega in študentskega radijskega ali
televizijskega programa in predlaga agenciji izdajo ustreznih
aktov;
– daje pristojnemu ministrstvu predhodno mnenje o
podelitvi ali odvzemu statusa nepridobitnega radijskega ali
televizijskega programa;
– sprejema odločitve za predhodno mnenje agencije v
zvezi z omejevanjem koncentracije;
– ocenjuje stanje na področju radijskih in televizijskih
programov;
– predlaga pristojnemu ministru podrobnejša merila za
opredelitev lokalnih in regionalnih vsebin, postopek in pogoje za pridobitev statusa programov posebnega pomena, ter
merila za vsebine lastne produkcije in druge vsebine radijskih in televizijskih programov iz tega zakona;
– daje soglasje k predpisu, s katerim se določi postopek izdaje, spremembe, podaljšanja ali razveljavitve, ter vsebina odločbe o izdaji dovoljenja za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti;
– predlaga način in kriterije za oblikovanje seznama
dogodkov, pomembnih za javnost Republike Slovenije, in
postopek obveznih posvetovanj med zainteresiranimi stranmi, ter oblikuje predlog agencije za vsebino tega seznama;
– predlaga pristojnemu ministrstvu strategijo razvoja radijskih in televizijskih programov v Republiki Sloveniji;
– pripravlja za Državni zbor letna poročila oziroma ocene stanja na področju radiodifuzije in predloge za izboljšanje
stanja;
– izvaja druge naloge v skladu s tem zakonom in aktom
o ustanovitvi.
(2) Svet za radiodifuzijo sestavlja sedem (7) članov, ki
jih na osnovi javnega poziva imenuje državni zbor. Kandidate
predlagajo:
– slovenske univerze (kandidate s področja prava, telekomunikacij in informatike);
– Kulturniška zbornica Slovenije (kandidate s področja
avdiovizualne kulture);
– Gospodarska zbornica Slovenije (kandidate s področja ekonomije);
– Društvo novinarjev Slovenije (kandidate s področja
novinarstva in komunikologije).
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko
Državni zbor izbira tudi med kandidati, ki svojo kandidaturo
vložijo sami, če so strokovnjaki s področij iz prejšnjega
odstavka.
(4) Svet za radiodifuzijo ima predsednika, ki ga imenujejo člani sveta izmed sebe.
(5) Mandat predsednika in članov je pet (5) let. Po
izteku mandata so lahko ponovno imenovani.
(6) Natančnejšo organizacijo in način delovanja Sveta
za radiodifuzijo v skladu s tem zakonom določi državni zbor v
aktu o ustanovitvi.

Svet za radiodifuzijo
100. člen
(1) Svet za radiodifuzijo je neodvisno strokovno telo, ki
izvaja naslednje naloge:
– daje agenciji pobude za izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem programskih zahtev in omejitev iz tega
zakona ter sprejema letni načrt izvajanja tega nadzora;
– sprejema odločitve o izdaji in odvzemu ter o prenosu
dovoljenj za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti ter
daje agenciji obvezujoče predloge in soglasja k izdaji, od-

101. člen
Člani Sveta za radiodifuzijo ne morejo biti:
– funkcionarji, poslanci in delavci, zaposleni v državnih
organih;
– člani vodstev političnih strank;
– delavci, ki so redno zaposleni pri izdajatelju radijskega ali televizijskega programa, ali v oglaševalski organizaciji;
– osebe, ki imajo kot zunanji sodelavci sklenjeno pogodbeno razmerje z izdajateljem radijskega ali televizijskega
programa, ali z oglaševalsko organizacijo;
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– osebe, ki imajo v lasti več kot en (1) odstotek kapitala
ali upravljalskih oziroma glasovalnih pravic v premoženju
izdajatelja radijskega ali televizijskega programa, ali v oglaševalski organizaciji.
102. člen
(1) Član sveta je lahko predčasno razrešen:
– če to sam zahteva;
– če je obsojen na kaznivo dejanje s kaznijo odvzema
prostosti;
– zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje
svoje funkcije;
– če ne izpolnjuje več pogojev za člana sveta;
– če ne ravna v skladu z zakonom;
– če se neopravičeno ne udeležuje sej sveta.
(2) Član sveta je predčasno razrešen, ko Državni zbor
ugotovi nastop enega od razlogov iz prejšnjega odstavka in
na tej podlagi odloči o predčasni razrešitvi. Pobudo za predčasno razrešitev na podlagi druge do vključno šeste alinee
prejšnjega odstavka lahko da državnemu zboru agencija ali
neposredno Svet za radiodifuzijo.
103. člen
(1) Sredstva za delo Sveta za radiodifuzijo se zagotovijo
iz državnega proračuna, na predlog agencije. S sredstvi po
nalogu Sveta za radiodifuzijo upravlja agencija.
(2) Člani sveta imajo pravico do povračila stroškov in
do nagrade za svoje delo, v skladu z aktom o ustanovitvi.
(3) Tehnično, strokovno, finančno in administrativno
podporo za delovanje Sveta za radiodifuzijo izvaja agencija.
7. oddelek
DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE RADIJSKE
IN TELEVIZIJSKE DEJAVNOSTI
104. člen
(1) Postopek javnega razpisa vodi in opravi izbiro agencija, na podlagi obvezujočega predloga Sveta za radiodifuzijo.
(2) V postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki
se upošteva zlasti učinkovitost uporabe frekvenc ter naslednja merila glede izvajanja radijske oziroma televizijske dejavnosti:
– obseg lastne produkcije oziroma produkcije slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena tega zakona;
– politično nevtralnost programa;
– žanrsko in tematsko raznovrstnost programske ponudbe;
– stopnjo razvitosti radiodifuzije na določenem območju;
– doseženo stopnjo pokritosti razpisanega območja z
istim programom;
– mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom;
– zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski ali televizijski program;
– ekonomsko stanje prosilca, tehnično in kadrovsko
usposobljenost za oddajanje radijskega ali televizijskega programa;
– število potencialnih uporabnikov (poslušalcev ali gledalcev);
– dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije;
– trajanje (obseg) programa.
(3) Nacionalni radijski ali televizijski program ima pri
izbiri prednost pred drugimi ponudniki na tistih območjih, ki

Št.

35 / 11. 5. 2001 / Stran 4033

jih ne pokriva, ali jih ne pokriva na dovolj kvalitetni tehnični
ravni.
(4) Pri izbiri se prednostno upošteva poseben pomen
radijskih in televizijskih programov iz 76., 77., 79., 80. in
81. člena tega zakona.
(5) Kadar gre za enake ali podobne programske ponudbe, ima pri izbiri izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije),
prednost ponudnik s sedežem na območju, kateremu je
program namenjen.
(6) agencija sme med izbiranjem zahtevati od ponudnikov pojasnila, vendar pri tem ne sme zahtevati, dovoliti
ali ponuditi možnosti kakršne koli spremembe vsebine ponudbe.
Dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske
dejavnosti
105. člen
(1) Dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) izda agencija na
podlagi postopka, ki ga določa zakon, ki ureja telekomunikacije, in pod pogoji iz tega zakona.
(2) Kadar dejavnost izdajatelja radijskega ali televizijskega programa ni vezana na uporabo frekvenc, agencija
izda dovoljenje brez javnega razpisa, na podlagi odločbe o
vpisu v razvid medijev.
(3) agencija izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka v
petnajstih (15) dneh od prejema popolne vloge.
106. člen
(1) Odločba o izdaji dovoljenja iz prejšnjega člena ima
naslednje obvezne sestavine:
– podatke o izdajatelju programa;
– podatke o vrsti dejavnosti, za katero je dovoljenje
izdano;
– ime programa;
– programske pogoje, ki jih mora izdajatelj upoštevati
pri razširjanju programa;
– določitev območja pokrivanja z izbranim programom;
– značilnosti in standarde delovanja telekomunikacijskega omrežja, ki se uporablja za izvajanje dejavnosti;
– tehnične pogoje, ki jih mora izdajatelj izpolnjevati za
uporabo frekvenc;
– podatke o dodeljenih frekvencah;
– rok za začetek uporabe frekvenc;
– čas veljavnosti dovoljenja.
(2) Zadnje štiri alinee prejšnjega odstavka se ne uporabljajo v primerih, ko se dovoljenje nanaša na programe iz
drugega odstavka prejšnjega člena.
(3) Dovoljenje se izda za določen čas, ki ne sme biti
krajši od petih (5) in ne daljši od desetih (10) let, in se lahko
podaljša pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja telekomunikacije.
(4) Izdajatelj mora začeti izvajati dejavnost najpozneje v
enem (1) letu od dne dokončnosti odločbe o izdaji dovoljenja, razen če je s to odločbo določeno drugače.
(5) agencija natančne podatke o izdaji, spremembi,
podaljšanju ali o preklicu dovoljenja v osmih (8) dneh sporoči pristojnemu ministrstvu.
(6) Postopek za izdajo, spremembo, podaljšanje ali
razveljavitev odločbe o izdaji dovoljenja ter podrobnejše določbe o vsebini dovoljenja v skladu s tem zakonom na predlog agencije in v soglasju s Svetom za radiodifuzijo določi
pristojni minister.
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107. člen
(1) Izdajatelji radijskih in televizijskih programov plačujejo letno pristojbino za razširjanje programskih vsebin, katere višino določi vlada s podzakonskim aktom. Na višino
pristojbine vpliva velikost območja, ki ga s programskimi
vsebinami pokriva posamezen radijski ali televizijski program, in število prebivalcev na pokrivanem območju.
(2) Pristojbina iz prejšnjega odstavka se plačuje v državni proračun in usmerja za namene proračunskega sklada
za avdiovizualne medije iz 110. člena tega zakona.
(3) V aktu iz prvega odstavka tega člena vlada določi,
da izdajatelji radijskih in televizijskih programov iz 76., 77.,
79., 80. in 81. člena tega zakona in izdajatelji, ki razširjajo
programske vsebine pretežno na demografsko ogroženih
območjih, plačujejo pristojbine po znižani stopnji.
8. oddelek
NADZOR
Upravni in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona
108. člen
Upravni in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja ministrstvo, pristojno za kulturo.
Nadzor nad izvajanjem programskih zahtev
in omejitev
109. člen
(1) Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem določb tega
zakona na osnovi pobud Sveta za radiodifuzijo opravlja agencija.
(2) V okviru strokovnega nadzorstva agencija:
– nadzoruje izvajanje programskih zahtev in omejitev,
ki po tem zakonu veljajo za radijske in televizijske programe
(5. oddelek drugega poglavja);
– nadzoruje izvajanje zakonskih določb o radijskih in
televizijskih programih posebnega pomena (3. oddelek drugega poglavja).
(3) agencija ima pravico in dolžnost:
– pisno opozoriti izdajatelja in odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, in ki ne
sme biti krajši od enega (1) meseca in ne daljši od šestih (6)
mesecev, kadar ugotovi, da izdajatelj radijskega ali televizijskega programa krši določbe tega zakona ali podzakonskih
aktov, sprejetih na njegovi podlagi, ali ratificirano mednarodno pogodbo;
– začasno preklicati dovoljenje za izvajanje dejavnosti
največ za tri (3) mesece;
– trajno preklicati dovoljenje za izvajanje dejavnosti, če
izdajatelj, kljub začasnemu preklicu iz prejšnje alinee, svoje
dejavnosti najpozneje v tridesetih (30) dneh po začetku
ponovnega oddajanja ne uskladi z zahtevami agencije;
– začasno prepovedati objavljanje oglaševalskih vsebin (oglasi, sponzorstvo) največ za tri (3) mesece, če ugotovi, da izdajatelj kljub opozorilu in postavljenemu roku iz prve
alinee tega odstavka krši določbe zakona, ki urejajo oglaševanje ali sponzoriranje; v primeru ponovne kršitve začasno
preklicati dovoljenje za izvajanje dejavnosti; v primeru ponavljajočih se kršitev pa trajno preklicati dovoljenje za izvajanje dejavnosti.
(4) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka pritožba ni
dovoljena. Možen je upravni spor.
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(5) Če agencija pri opravljanju strokovnega nadzora
ugotovi kršitev, je dolžna podati predlog za uvedbo postopka o prekršku v primeru suma storitve prekrška po tem
zakonu.
(6) Če agencija ugotovi, da se razširja na območje
Republike Slovenije iz tujine program v nasprotju s tem
zakonom in z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko
Slovenijo, o tem nemudoma obvesti pristojno ministrstvo.
9. oddelek
SKLAD ZA AVDIOVIZUALNE MEDIJE
Proračunski sklad
110. člen
(1) Na podlagi tega zakona Republika Slovenija ustanovi proračunski sklad za avdiovizualne medije pri pristojnem
ministrstvu, kot evidenčni račun v okviru računa proračuna,
za ločeno vodenje prejemkov in izdatkov z namenom izvajanja državne podpore razvoju avdiovizualne produkcije na
področju medijev.
(2) Proračunski sklad za avdiovizualne medije se odpre
za obdobje veljavnosti tega člena.
(3) Viri financiranja proračunskega sklada so:
– sredstva iz državnega proračuna;
– letne pristojbine za razširjanje programskih vsebin iz
107. člena tega zakona;
– mesečne pristojbine za tehnično razširjanje programskih vsebin iz 112. člena tega zakona.
(4) Glede obračunavanja in plačevanja dajatev iz prejšnjega odstavka, prisilne izterjave, zamudnih obresti in drugih vprašanj postopka se uporabljajo določbe zakona o
davčnem postopku. Pristojno ministrstvo zagotovi pristojnemu davčnemu organu podatke o zavezancih, ki jih ta potrebuje za izterjavo neplačanih dajatev iz tega člena.
(5) Na predlog pristojnega ministra vlada določi način,
postopek, pogoje in merila za izvedbo rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunskega
sklada za avdiovizualne medije, v skladu s tem zakonom in z
zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture.
10. oddelek
UPRAVLJANJE S TEHNIČNO INFRASTRUKTURO
Operaterji
111. člen
(1) Operater po tem zakonu je pravna oseba, ki prenaša in oddaja radiodifuzne programe po prizemeljskih omrežjih, ali prek satelitov, prek kabelsko distribucijskih ali kabelsko komunikacijskih sistemov, ali na kakšen drug način, in
tako tehnično omogoča izdajateljem medijev razširjanje programskih vsebin do zainteresirane javnosti.
(2) Operater izvaja storitve na podlagi dovoljenja ali
drugega pravnega akta (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje),
v skladu z zakonom, ki ureja telekomunikacije.
(3) O preklicu oziroma prenehanju veljavnosti dovoljenja oziroma drugega akta iz prejšnjega odstavka organ,
pristojen za telekomunikacije, takoj obvesti pristojno ministrstvo.
112. člen
(1) Operater mora pod enakopravnimi pogoji omogočiti
razširjanje programov vseh izdajateljev, ki jim je izdano do-
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voljenje iz 105. člena tega zakona, če obstajajo tehnične
možnosti za kvaliteten sprejem signala v glavni sprejemni
postaji operaterja, in sicer najpozneje v roku devetdeset
(90) dni od začetka oddajanja teh programov ter tako, da so
dostopni vsem uporabnikom njegovih storitev.
(2) Operater mora v roku iz prejšnjega odstavka omogočiti neodplačno razširjanje radijskih in televizijskih programov iz 76., 77., 79., 80. in 81. člena tega zakona, če
obstajajo tehnične možnosti za kvaliteten sprejem signala v
glavni sprejemni postaji operaterja, in sicer tako, da so
dostopni vsem uporabnikom njegovih storitev.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora izdajatelj
operaterju omogočiti neodplačno razširjanje njegovega programa, razen obveznosti iz naslova kolektivnega varstva avtorske in sorodnih pravic.
(4) Operater ne sme omogočiti razširjanja radijskega ali
televizijskega programa izdajatelju, ki spada pod jurisdikcijo
Republike Slovenije, če program ni vpisan v razvid pri pristojnemu ministrstvu.
(5) Poleg programov iz prvega in drugega odstavka
tega člena, operater omogoča tudi razširjanje drugih programov, če tako odloči programski svet iz 114. člena tega
zakona.
(6) Operaterji plačujejo posebno pristojbino za tehnično razširjanje programskih vsebin iz tega zakona do vsakega
posameznega uporabnika.
(7) Pristojbina iz prejšnjega odstavka se določi v višini
osmih (8) odstotkov prihodka operaterja, ki ga ta dobi od
vsakega uporabnika njegovih storitev, in se enkrat mesečno
plačuje v državni proračun in usmerja za namene proračunskega sklada za avdiovizualne medije iz 110. člena tega
zakona.
113. člen
(1) Operater mora priglasiti pristojnemu ministrstvu ime
in zvrst vsakega programa, ki ga prenaša in oddaja prek
svojega telekomunikacijskega sistema, ter ga obvestiti o
vsaki spremembi teh podatkov, in sicer najpozneje v osmih
(8) dneh po vključitvi ali izključitvi programa oziroma po
nastali spremembi.
(2) Operater lahko prenaša in oddaja programe le na
podlagi pisne pogodbe ali drugega dokumenta, iz katerega
je razvidna urejenost avtorskopravnih razmerij z imetniki pravic do teh programov, če ni drugače določeno z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo, ali z zakonom.
(3) Kopijo vsake veljavne pogodbe ali drugega dokumenta iz prejšnjega odstavka pošlje operater pristojnemu
ministrstvu najpozneje v petnajstih (15) dneh od njene sklenitve.
(4) Operater mora obvestiti pristojno ministrstvo o vsaki
spremembi ali o prenehanju veljavnosti posamezne pogodbe ali drugega dokumenta iz tega člena v petnajstih (15)
dneh od nastanka spremembe oziroma od prenehanja veljavnosti.
114. člen
(1) Operater oblikuje programski svet, ki v skladu z
določbami tega zakona ter s tehničnimi zmožnostmi operaterja odloča, katere programe operater prenaša in oddaja v
skladu s petim odstavkom 112. člena tega zakona. Mandat,
sestavo in druge naloge programskega sveta podrobneje
določi operater z notranjim pravnim aktom.
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(2) V programski svet iz prejšnjega odstavka operater
obvezno vključi člane, ki jih predlagajo lokalne skupnosti
oziroma pokrajine, katerih območje pokriva z izvajanjem
telekomunikacijskih storitev, in enako število predstavnikov
različnih interesnih skupin s tega območja.
(3) Notranji akt iz prvega odstavka tega člena in akt o
imenovanju programskega sveta ter spremembe teh aktov
pošlje operater v vednost pristojnemu ministru najpozneje v
desetih (10) dneh od njihovega nastanka.
(4) Če operater ne ravna v skladu z določbami tega
zakona, lahko pristojno ministrstvo predlaga organu, pristojnemu za telekomunikacije, da operaterju odvzame dovoljenje iz drugega odstavka 111. člena tega zakona.
(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo, kolikor je z
zakonom, ki ureja javno radiotelevizijo, določeno drugače.
Tretje poglavje
KOMUNIKACIJE IN STORITVE
1. oddelek
RAČUNALNIŠKE MEDIJSKE KOMUNIKACIJE
Elektronske publikacije
115. člen
(1) Elektronske publikacije so mediji, s katerimi fizične
ali pravne osebe razširjajo programske vsebine prek računalniških povezav tako, da so dostopne širši javnosti, ne
glede na njihov obseg.
(2) Za elektronske publikacije, katerih izdajatelji so pravne osebe, se smiselno uporabljajo določbe od 1. do vključno 8. oddelka prvega poglavja tega zakona.
(3) Za elektronske publikacije, katerih izdajatelji so fizične osebe, se smiselno uporabljajo določbe od 1. do
vključno 8. oddelka prvega poglavja tega zakona, razen
določb 5., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 20. in
25. člena tega zakona.
Prenos programskih vsebin drugih medijev
prek računalniških povezav
116. člen
(1) Računalniške povezave po tem zakonu so tehnološke komunikacijske poti, po katerih se lahko prenašajo informacije, slike in zvoki do uporabnikov osebnih računalnikov.
(2) Prepovedano je razširjati programske vsebine drugih medijev prek računalniških povezav v nasprotju s tem
zakonom.
Propagandne pobude za sklepanje pogodb
prek računalniških povezav
117. člen
Izdajatelj medija mora pri razširjanju oglaševalskih vsebin prek računalniških povezav, katerega namen je neposredno sklepanje pogodbenih razmerij z uporabniki teh povezav, vsako pobudo za sklenitev pogodbe jasno označiti kot
takšno in potencialnega pogodbenega partnerja nedvoumno opozoriti na finančne posledice, ki zanj izhajajo iz morebitne sklenitve pogodbe.
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2. oddelek

Register tujih dopisništev in dopisnikov

ZAŠČITENE STORITVE

123. člen
(1) Z vpisom v register tujih dopisništev in dopisnikov (v
nadaljnjem besedilu: register) tuje dopisništvo ali dopisnik
pridobi akreditacijo v Republiki Sloveniji.
(2) Predlog za vpis v register vloži uprava tujega medija
ali tuje tiskovne agencije pri pristojnemu ministrstvu.
(3) Na predlog tuje tiskovne agencije ali tujega medija
se lahko v register kot njihov dopisnik vpiše tudi oseba, ki
izvaja svojo dejavnost v kaki drugi državi, če jo občasno
izvaja tudi v Republiki Sloveniji.
(4) V predlogu za vpis dopisništva v register morajo biti
navedeni naslednji podatki:
– firma in sedež tuje tiskovne agencije oziroma izdajatelja medija, ki ustanavlja dopisništvo;
– ime medija;
– podatki o registraciji tuje tiskovne agencije ali tujega
medija v matični državi;
– sedež dopisništva v Republiki Sloveniji;
– ime in priimek vodje dopisništva.
(5) Vodja dopisništva je lahko oseba, ki je akreditirana v
Republiki Sloveniji kot tuji dopisnik.
(6) V predlogu za vpis tujega dopisnika v register morajo biti navedeni naslednji podatki:
– ime in priimek dopisnika;
– datum, kraj in država rojstva;
– državljanstvo;
– država, kraj in datum izdaje ter številka potnega lista
oziroma številka osebne izkaznice, če je tuji dopisnik državljan Republike Slovenije;
– kraj in naslov stalnega bivališča v tujini, kadar gre za
tujega dopisnika, ki občasno biva v Republiki Sloveniji.
(7) Predlogu iz prejšnjega odstavka je treba priložiti:
– dokazilo, da ima tuji dopisnik v Republiki Sloveniji
zagotovljeno nastanitev;
– kratek življenjepis tujega dopisnika;
– dve fotografiji tujega dopisnika;
– dokazilo, da je zaposlen pri tuji tiskovni agenciji oziroma pri izdajatelju tujega medija, ali ustrezno pogodbo, ki
jo je za izvajanje dejavnosti sklenil s tujo tiskovno agencijo ali
izdajateljem tujega medija.
(8) Za vpis v register lahko izjemoma zaprosi tudi tuji
dopisnik, ki ni zaposlen pri tuji tiskovni agenciji ali izdajatelju
tujega medija in nima sklenjene ustrezne pogodbe za izvajanje dejavnosti, pod naslednjimi tremi pogoji:
– če vloži predlog za vpis v register v skladu s šestim
odstavkom tega člena, s prilogami iz prve, druge in tretje
alinee prejšnjega odstavka;
– če vlogi priloži dokazilo, da dejansko sodeluje s tujo
agencijo ali tujim medijem;
– če predloži mednarodno novinarsko izkaznico.
(9) Register se vodi kot javna knjiga. V registru se za
tuja dopisništva vodijo podatki iz prve, druge, tretje, četrte in
pete alinee četrtega odstavka tega člena, za tuje dopisnike
pa podatki iz prve, druge in tretje alinee šestega odstavka
tega člena, ter podatek o tuji tiskovni agenciji ali o izdajatelju
tujega medija, za katerega je tuji dopisnik akreditiran.

Pogojno dostopne informacijske in avdiovizualne
storitve
118. člen
(1) Prepovedano je izdelovanje, uvoz, distribucija, prodaja, dajanje v najem ali posedovanje naprav oziroma sredstev, ki omogočajo prost dostop do zaščitenih storitev, ki so
dostopne pogojno oziroma proti plačilu in se izvajajo na
osnovi individualne zahteve (plačljiva TV, avdio in video na
zahtevo, kodirani radijski in televizijski programi ter podobno), ne glede na tehnično izvedbo prenosa signalov, če je
to storjeno v komercialne namene in brez avtorizacije izvajalca teh storitev.
(2) Prepovedana je instalacija, vzdrževanje ali zamenjava naprav oziroma sredstev iz prejšnjega odstavka, če je to
storjeno v komercialne namene.
(3) Prepovedano je javno objavljanje poslovnih komunikacij, ki promovirajo naprave iz prvega odstavka tega člena.
119. člen
(1) Izvajalcem zaščitenih storitev iz prejšnjega člena je
zagotovljeno sodno varstvo pravic.
(2) Upravičenec lahko zahteva zoper kršilca varstvo
pravic in povrnitev škode po pravilih o povzročitvi škode.
Četrto poglavje
PREDSTAVNIKI TUJIH MEDIJEV IN TISKOVNIH AGENCIJ
Predstavniki tujih medijev in tiskovnih agencij
v Republiki Sloveniji
120. člen
(1) Predstavniki tujih medijev v Republiki Sloveniji po
tem zakonu so dopisništva in posamezni dopisniki tujih medijev in tiskovnih agencij.
(2) Dopisništvo ni pravna oseba. Za obveznosti, ki nastanejo s poslovanjem dopisništva, odgovarja izdajatelj medija oziroma tuja tiskovna agencija.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko
dopisništvo v Republiki Sloveniji ustanovi in registrira kot
podružnica tujega podjetja v skladu z zakonom o gospodarskih družbah, če je vpisano v register tujih dopisništev in
dopisnikov iz 123. člena tega zakona.
121. člen
Tuja tiskovna agencija ali tuji medij po tem zakonu je
pravna oseba, ki ima sedež v tujini, njena temeljna dejavnost
pa je redno zbiranje in posredovanje oziroma razširjanje
informativnih programskih vsebin.
122. člen
Tuji dopisniki po tem zakonu so novinarji, fotoreporterji
ter radijski, televizijski in filmski snemalci, ki so, ne glede na
njihovo državljanstvo, redno zaposleni pri tujem izdajatelju
medija ali pri tuji tiskovni agenciji, ali pa imajo s tem izdajateljem oziroma agencijo sklenjeno pogodbo in nameravajo v
Republiki Sloveniji svojo dejavnost izvajati najmanj tri (3)
mesece.

Odločba o akreditaciji
124. člen
(1) Odločbo o akreditaciji tujega dopisništva in odločbo
o akreditaciji tujega dopisnika v Republiki Sloveniji izda pristojno ministrstvo.
(2) Tuje dopisništvo ali dopisnik pridobi pravico izvajanja dejavnosti obveščanja v Republiki Sloveniji z dnem, ko
postane odločba iz prejšnjega odstavka dokončna.
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(3) Odločba o akreditaciji tujega dopisnika velja tudi kot
osebno delovno dovoljenje, razen če je tuji dopisnik državljan Republike Slovenije.
(4) Odločba o akreditaciji se izda tujemu dopisništvu ali
dopisniku z veljavnostjo do enega leta in se lahko podaljša,
če je predlog za podaljšanje v skladu s tem zakonom vložen
pred potekom njene veljavnosti.

Peto poglavje
KAZENSKE DOLOČBE

Izkaznica o akreditaciji
125. člen
(1) Pristojno ministrstvo izda predlagatelju z dnem dokončnosti odločbe iz prejšnjega člena izkaznico o akreditaciji, ki velja do poteka veljavnosti te odločbe.
(2) Če imetnik izgubi izkaznico o akreditaciji, mu pristojno ministrstvo po objavi preklica izgubljene izkaznice v
Uradnem listu Republike Slovenije izda novo izkaznico.
(3) Vsebino in obliko izkaznice o akreditaciji določi
pristojno ministrstvo.
Sporočanje sprememb podatkov iz registra
126. člen
(1) Vsako spremembo podatkov, ki so vpisani v register, mora vodja tujega dopisništva oziroma tuji dopisnik
sporočiti pristojnemu ministrstvu najpozneje v petnajstih (15)
dneh po njenem nastanku.
(2) Spremembe iz prejšnjega odstavka se vpišejo v
register.
Izbris iz registra
127. člen
(1) Pristojno ministrstvo s sklepom izbriše tuje dopisništvo iz registra v naslednjih primerih:
– po poteku veljavnosti odločbe o akreditaciji tujega
dopisništva v Republiki Sloveniji, če ni bila medtem vložena
vloga za podaljšanje akreditacije;
– če to zahteva uprava tuje tiskovne agencije ali izdajatelja tujega medija;
– če tuja tiskovna agencija ali izdajatelj tujega medija
preneha obstajati.
(2) Pristojno ministrstvo izbriše tujega dopisnika iz registra v naslednjih primerih:
– po poteku veljavnosti odločbe o akreditaciji tujega
dopisnika v Republiki Sloveniji, če ni bila medtem vložena
vloga za podaljšanje akreditacije;
– če to zahteva tuji dopisnik sam;
– če to zahteva uprava tuje tiskovne agencije ali izdajatelja tujega medija;
– če tuji dopisnik ne izvaja svoje dejavnosti;
– če mu je izrečena odpoved prebivanja v Republiki
Sloveniji;
– če mu je izrečena stranska kazen izgona tujca iz
države;
– če mu je izrečen varstveni ukrep odstranitve tujca iz
države.
Pomoč pristojnega ministrstva
128. člen
Pristojno ministrstvo skrbi, da je tujim dopisnikom omogočen dostop do javnih informacij v skladu s tem zakonom,
in jim pri njihovem delu nudi potrebno pomoč.

129. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 2,500.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izdajatelj - pravna oseba:
– če se prek njegovega medija z oglasi prizadene spoštovanje človekovega dostojanstva; vzpodbuja rasne, spolne
ali narodnostne diskriminacije in verske ali politične nestrpnosti; vzpodbuja dejanja, ki škodujejo zdravju in varnosti
ljudi ali zaščiti okolja ali kulturne dediščine; žali verska ali
politična prepričanja; škodi interesom uporabnikov (tretji odstavek 47. člena);
– če razširja oglase, katerih pretežno ciljno občinstvo
so otroci, ali v katerih nastopajo otroci, in le ti vsebujejo
prizore nasilja, pornografije ali drugih vsebin, ki bi lahko
škodovale njihovemu zdravju ter duševnemu in telesnemu
razvoju, ali kako drugače negativno vplivale na dovzetnost
otrok (prvi odstavek 49. člena);
– če razširja oglase, s katerimi se neposredno vzpodbuja otroke k nakupu proizvodov ali storitev z izkoriščanjem
njihove neizkušenosti in lahkovernosti, ali s katerimi se neposredno vzpodbuja otroke, da bi prepričevali starše ali
koga drugega v nakup proizvodov ali storitev, ali s katerimi
se neposredno vzpodbuja izkoriščanje posebnega zaupanja
otrok v starše, učitelje ali druge osebe, ali s katerimi se
neupravičeno prikazujejo otroci v nevarnih situacijah (drugi
odstavek 49. člena);
– če prek televizijskega programa predvaja prizore neupravičenega oziroma pretiranega nasilja, pornografije ali
drugih oddaj, ki bi lahko resno škodovale duševnemu, moralnemu ali telesnemu razvoju otrok in mladoletnikov (prvi
odstavek 84. člena), ali če programskih vsebin iz tretjega
odstavka 84. člena v nasprotju s tem zakonom jasno in
razumljivo ne označi z vizualnim simbolom, ali če pred začetkom njihovega predvajanja ne objavi akustičnega in vizualnega opozorila, da niso primerne za otroke in mladoletnike
do 15. leta starosti (četrti odstavek 84. člena).
(2) Enako se kaznuje Radiotelevizija Slovenija, če predvaja oglaševalske vsebine na način, ki je v nasprotju s prvim
odstavkom 94. člena tega zakona ali če oglaševalske vsebine predvaja na tretjem programu Radia Slovenija (drugi odstavek 94. člena).
(3) Z denarno kaznijo najmanj 350.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba izdajatelja - pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena in odgovorna oseba
Radiotelevizije Slovenija, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se
kaznuje izdajatelj - fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
130. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 2,500.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba:
– če oglaševalske vsebine v njegovem programu niso
povsem jasno prepoznavne in posebej ločene od drugih
programskih vsebin medija (tretji odstavek 46. člena), ali če
neodplačno objavljeni oglasi niso posebej označeni kot taki
(četrti odstavek 46. člena);
– če prikrito oglašuje (prvi odstavek 47. člena), ali če
uporablja tehnične postopke, ki bralcem, poslušalcem oziroma gledalcem ne omogočajo zavestnega zaznavanja oglaševanih vsebin (drugi odstavek 47. člena);
– če oglašuje alkoholne pijače prek medijev ali na nosilcih iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona, razen če
zakon določa drugače (četrti odstavek 47. člena);
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– če kot naročnik oglasa vpliva na programsko zasnovo in uredniško neodvisnost medija (drugi odstavek 50.
člena);
– če prek radijskega ali televizijskega programa predvaja oglase na način, ki je v nasprotju z določbo 93. člena
tega zakona;
– če pri razširjanju oglaševalskih vsebin prek računalniških povezav, katerega namen je neposredno sklepanje pogodbenih razmerij z uporabniki teh povezav, jasno ne označi
vsake pobude za sklenitev pogodbe, ali če potencialnega
pogodbenega partnerja nedvoumno ne opozori na finančne
posledice, ki zanj izhajajo iz morebitne sklenitve pogodbe
(117. člen);
– če kot sponzor televizijskih programov izvaja dejavnost razširjanja programskih vsebin ali produkcije avdiovizualnih del (drugi odstavek 52. člena):
– če kot sponzor vpliva na sponzorirane vsebine in na
njihovo razporejanje v programski shemi ter s tem omejuje
uredniško neodvisnost medija (prvi odstavek 53. člena);
– če razširja sponzorirane vsebine, ki vzpodbujajo prodajo oziroma nakup ali dajanje v najem izdelkov ali storitev
sponzorja ali tretje osebe, še posebej s posebnim predstavljanjem teh izdelkov ali storitev (drugi odstavek 53. člena);
– če v nasprotju z zakonom sponzorira poročila in druge
informativne programske vsebine (prvi odstavek 55. člena);
– če jasno ne označi vsake sponzorirane programske
enote z navedbo sponzorjevega imena ali njegovega znaka
(drugi odstavek 55. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 350.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba izdajatelja, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se
kaznuje izdajatelj - fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
131. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 2,500.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izdajatelj - pravna oseba:
– če skupni obseg oglasov, TV prodaje oziroma radijske prodaje in drugih plačanih obvestil v radijskem ali televizijskem programu v nasprotju s tem zakonom presega dvajset (20) odstotkov dnevnega oddajnega časa ali dvajset (20)
odstotkov v celi uri (prvi odstavek 97. člena), ali če skupni
obseg oglasov, v katerem niso vključene TV prodaja in druga plačana obvestila v nasprotju s tem zakonom v televizijskem programu presega petnajst (15) odstotkov dnevnega
oddajnega časa (drugi odstavek 97. člena);
– če skupno trajanje prodajnih TV oken v dnevnem
oddajnem času njegovega programa presega tri (3) ure na
dan, ali če je število prodajnih TV oken na dan večje od
osem (8), ali če niso jasno označena z optičnimi in akustičnimi znaki (četrti odstavek 97. člena).
(2) Enako se kaznuje Radiotelevizija Slovenija, če na
svojem programu predvaja oglase in druga plačana obvestila v skupnem obsegu, ki presega petnajst (15) odstotkov
dnevnega oddajnega časa, ali če na svojem programu predvaja oglase v skupnem obsegu, ki presega deset (10) odstotkov dnevnega oddajnega časa, ali če delež oglasov in
drugih plačanih obvestil na njenem programu v okviru cele
ure preseže dvanajst (12) minut, v času med 18. in 23. uro
pa devet (9) minut na uro, ali če v svojih programih predvaja
radijsko ali TV - prodajo v času od 18. do 23. ure (prvi,
drugi, tretji in četrti odstavek 98. člena).
(3) Enako se kaznuje izdajatelj lokalnega, regionalnega, študentskega ali nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa, če obseg oglasov in drugih plačanih obvestil na njegovem programu presega petnajst (15) odstotkov

Uradni list Republike Slovenije
dnevnega oddajnega časa ali dvanajst (12) minut na uro, ali
če na svojem programu predvaja radijsko ali TV prodajo (peti
in šesti odstavek 98. člena).
(4) Z denarno kaznijo najmanj 350.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
(5) Z denarno kaznijo najmanj 350.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba javnega zavoda Radiotelevizije
Slovenija, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.
(6) Z denarno kaznijo najmanj 350.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba lokalnega, regionalnega, študentskega ali nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.
(7) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se
kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz tega člena.
132. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 2,000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izdajatelj - pravna oseba:
– če ne razširja programskih vsebin v slovenskem jeziku v skladu z zakonom, ali če jih v nasprotju z zakonom
razširja brez ustreznega prevoda v slovenščino (prvi odstavek 5. člena), ali če ne razširja v skladu s tem zakonom
oglasov v slovenščini oziroma v slovenskem prevodu (prvi
odstavek 51. člena);
– če brez vpisa v razvid pri pristojnem ministrstvu razširja programske vsebine (prvi odstavek 16. člena);
– če na zahtevo državnih organov ter javnih podjetij in
javnih zavodov brez odlašanja brezplačno ne objavi nujnega
sporočila v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali
premoženja ljudi, kulturne in naravne dediščine, ali varnosti
države (25. člen);
– če vsako leto najpozneje do konca februarja Uradnemu listu Republike Slovenije ne sporoči predpisanih podatkov za fizično ali pravno osebo, ki ima v njegovem premoženju najmanj pet (5) odstotni delež kapitala ali najmanj pet (5)
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic, ali
imen članov uprave oziroma organa upravljanja in/ali nadzornega organa izdajatelja (prvi odstavek 64. člena), ali če v
tridesetih (30) dneh od njihovega nastanka ne sporoči spremembe teh podatkov (drugi odstavek 64. člena);
– če v nasprotju s tem zakonom razširja programske
vsebine drugih medijev prek računalniških povezav (drugi
odstavek 116. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba izdajatelja - pravne osebe, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj - fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
133. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 2,000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba:
– če kot izdajatelj, ki je uveljavil pravico do kratkega
poročanja, ne omogoči izdajatelju, ki dogodka ni mogel
posneti, enkratne uporabe svojega posnetka (šesti odstavek
74. člena);
– če kot operater ne razširja v skladu z zakonom programov vseh izdajateljev, ki jim je izdano dovoljenje iz 105.
člena tega zakona, če obstajajo tehnične možnosti za kvaliteten sprejem signala v glavni sprejemni postaji operaterja
(prvi odstavek 112. člena), ali če ne razširja v skladu z
zakonom radijskih in televizijskih programov iz 76., 77.,
79., 80. in 81. člena tega zakona, če obstajajo tehnične
možnosti za kvaliteten sprejem signala v glavni sprejemni
postaji operaterja (drugi odstavek 112. člena);
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– če kot operater omogoči izdajatelju, ki spada pod
jurisdikcijo Republike Slovenije, razširjanje radijskega ali televizijskega programa, če program ni vpisan v razvid pri
pristojnem ministrstvu (četrti odstavek 112. člena);
– če kot operater ne oblikuje programskega sveta (prvi
odstavek 114. člena), ali če v programski svet ne imenuje
članov v skladu s tem zakonom (drugi odstavek 114. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
134. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 2,000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izdajatelj televizijskega programa - pravna oseba:
– če ne zvišuje deleža slovenskih avdiovizualnih del v
letnem oddajnem času v skladu z drugim odstavkom
87. člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj televizijskega programa - fizična oseba, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
135. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 2,000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek javni zavod Radiotelevizija Slovenija:
– če evropska avdiovizualna dela ne zaobsegajo večinskega deleža v letnem oddajnem času televizijskih programov Radiotelevizije Slovenija (prvi odstavek 92. člena);
– če slovenska avdiovizualna dela na 1. in 2. TV programu Radiotelevizije Slovenija kumulativno ne zaobsegajo
najmanj petindvajset (25) odstotkov letnega oddajnega časa
(drugi odstavek 92. člena);
– če avdiovizualna dela neodvisnih producentov ne zaobsegajo najmanj deset (10) odstotkov letnega oddajnega
časa televizijskih programov Radiotelevizije Slovenija (tretji
odstavek 92. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba javnega zavoda Radiotelevizije
Slovenija, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
136. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 2,000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izdajatelj televizijskega programa - pravna oseba:
– če v skladu s tem zakonom postopno ne povečuje
obsega deleža evropskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času glede na prejšnje leto (drugi odstavek 89. člena),
ali če vsako leto do konca meseca februarja pristojnemu
ministrstvu in agenciji ne posreduje razčlenjenih podatkov o
doseženem deležu evropskih avdiovizualnih del v letnem
oddajnem času za preteklo leto, na način, kot je določeno v
zakonu (prvi odstavek 91. člena);
– če v skladu z zakonom vsako leto ne poveča deleža
avdiovizualnih del neodvisnih producentov v programih (drugi odstavek 90. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo 90.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj televizijskega programa - fizična oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
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137. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 2,000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba:
– če kot izdajatelj radijskega programa v nasprotju s
tem zakonom izvaja tudi televizijsko dejavnost, ali če kot
izdajatelj televizijskega programa izvaja tudi radijsko dejavnost (59. člen);
– če kot operater, ki izvaja telekomunikacijske storitve,
izdaja radijski ali televizijski program brez dovoljenja za izvajanje televizijske ali radijske dejavnosti (61. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
138. člen
Z denarno kaznijo najmanj 90.000 tolarjev se kaznuje za prekršek novinar ali voditelj poročil iz 99. člena
tega zakona, ki sodeluje pri oglaševanju (prvi odstavek
99. člena).
139. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,500.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izdajatelj radijskega programa - pravna
oseba:
– če dnevni oddajni čas ne obsega najmanj deset (10)
odstotkov slovenske glasbe (86. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj radijskega programa - fizična oseba, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
140. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,500.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izdajatelj splošno - informativnega tiskanega dnevnika ali druga pravna oseba:
– ki ima v kapitalu oziroma premoženju tega izdajatelja
več kot dvajset (20) odstotni lastniški delež ali več kot dvajset (20) odstotkov upravljalskih oziroma glasovalnih pravic,
če je ob tem tudi izdajatelj ali soustanovitelj izdajatelja radijskega ali televizijskega programa, ali pa izvaja radijsko ali
televizijsko dejavnost (prvi odstavek 56. člena), ali če ima ob
tem več kot dvajset (20) odstotni lastniški delež ali več kot
dvajset (20) odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic v premoženju drugega izdajatelja splošno - informativnega tiskanega dnevnika ali v premoženju izdajatelja radijskega oziroma televizijskega programa (tretji odstavek 56.
člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
tega člena.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz tega člena.
141. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,500.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izdajatelj radijskega oziroma televizijskega programa ali druga pravna oseba:
– ki ima v premoženju tega izdajatelja več kot dvajset
(20) odstotni lastniški delež ali več kot dvajset (20) odstotkov upravljalskih oziroma glasovalnih pravic, če je tudi izdajatelj ali soustanovitelj izdajatelja splošno - informativnega
tiskanega dnevnika (drugi odstavek 56. člena), ali če ima ob
tem več kot dvajset (20) odstotni lastniški delež ali več kot
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dvajset (20) odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic v premoženju drugega izdajatelja splošno - informativnega tiskanega dnevnika ali v premoženju izdajatelja radijskega oziroma televizijskega programa (tretji odstavek 56.
člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
142. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,500.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek oglaševalska organizacija ali druga pravna oseba:
– ki ima v premoženju oglaševalske organizacije več
kot deset (10) odstotni lastniški delež ali več kot deset (10)
odstotkov upravljalskih oziroma glasovalnih pravic, če je tudi
izdajatelj ali soustanovitelj izdajatelja radijskega ali televizijskega programa, ali če ima več kot dvajset (20) odstotni
lastniški delež ali več kot dvajset (20) odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja
radijskega ali televizijskega programa (prvi odstavek 60.
člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
143. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izdajatelj televizijskega programa - pravna oseba:
– če na podlagi pridobljenih izključnih pravic prenaša
posamezni dogodek, ki je pomemben za javnost v Republiki Sloveniji ali drugi državi - članici EU, na način, zaradi
katerega bi bilo pomembnemu delu gledalcev na tem območju onemogočeno spremljanje tega dogodka (prvi odstavek 75. člena);
– če dogodek iz prvega odstavka 75. člena tega zakona na podlagi pridobljenih izključnih pravic prenaša izdajatelj, katerega televizijski program lahko spremlja manj kot
petinsedemdeset (75) odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, ali pa je za sprejemanje takega programa potrebno
dodatno plačilo (plačljiva TV), poleg RTV prispevka in običajnega plačila za sprejem televizijskih programov prek kabla
(tretji odstavek 75. člena);
– če kot organizator pomembnih prireditev in drugih
dogodkov, ki so dostopni javnosti, izdajatelju radijskega ali
televizijskega programa ne omogoči izvršitve pravice do kratkega poročanja (prvi odstavek 74. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj televizijskega programa - fizična oseba, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
144. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev se
kaznuje operater - pravna oseba:
– če ne priglasi pristojnemu ministrstvu imena in zvrsti
vsakega programa, ki ga prenaša in oddaja prek svojega
telekomunikacijskega sistema ali ga ne obvesti o vsaki
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spremembi teh podatkov v osmih (8) dneh po vključitvi ali
izključitvi programa oziroma po nastali spremembi (prvi odstavek 113. člena);
– če ne pošlje pristojnemu ministrstvu v petnajstih (15)
dneh od sklenitve kopije vsake veljavne pogodbe ali drugega
dokumenta, iz katerega je razvidna urejenost avtorskopravnih
razmerij z imetniki pravic do programov, ki jih prenaša in
oddaja (drugi in tretji odstavek 113. člena), ali če ne obvesti
pristojnega ministrstva o vsaki spremembi ali o prenehanju
veljavnosti posamezne pogodbe oziroma dokumenta iz
113. člena v določenem roku (četrti odstavek 113. člena);
– če ne pošlje pristojnemu ministru v vednost notranjega pravnega akta ali akta o imenovanju programskega sveta
(tretji odstavek 114. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
145. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izdajatelj - pravna oseba:
– če pred začetkom izvajanja dejavnosti ne priglasi
medija zaradi vpisa v razvid (12. člen);
– če v petnajstih (15) dneh od nastanka spremembe
oziroma od prenehanja ne priglasi spremembe podatkov iz
drugega in tretjega odstavka 12. člena tega zakona ali prenehanja delovanja (prvi odstavek 14. člena);
– če pristojnemu ministrstvu ne posreduje podatkov,
kadar jih le-to zahteva zaradi izvajanja veljavnih predpisov s
področja medijev (drugi odstavek 14. člena);
– če Narodni univerzitetni knjižnici ne pošlje obveznega izvoda vsake izdaje tiskanega medija (četrti odstavek
14. člena);
– če za temeljno spremembo oziroma bistveno dopolnitev programske zasnove radijskega ali televizijskega programa ne pridobi predhodnega mnenja agencije (tretji odstavek 17. člena);
– če pri razširjanju programskih vsebin na vidnem mestu vsakega posameznega nosilca teh vsebin ne objavi predpisanih podatkov o impresumu (23. člen) ali drugih obveznih
podatkov iz 24. člena tega zakona;
– če kot izdajatelj radijskega ali televizijskega programa jasno ne označi ponovitve oddaje (drugi odstavek
85. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba izdajatelja - pravne osebe, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj - fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
146. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek študentska organizacija:
– če presežek prihodkov nad odhodki od dejavnosti
uporablja v nasprotju z določbo prvega odstavka 80. člena
tega zakona.
(2) Z enako kaznijo se za prekršek kaznuje izdajatelj
nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa - pravna oseba, ki presežek prihodkov nad odhodki oziroma dobiček od dejavnosti iz prvega odstavka 81. člena tega zakona
uporablja v nasprotju s tem zakonom (drugi odstavek
81. člena), oziroma če plače zaposlenih ter nadomestila za
plače članov organov upravljanja in nadzora pri izdajatelju
ter druga nadomestila presegajo tarife, ki jih veljavni predpisi
in kolektivna pogodba zaposlenih v kulturi določajo za javne
zavode (tretji odstavek 81. člena).
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(3) Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba študentske organizacije ali pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega ali drugega odstavka
tega člena.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj nepridobitnega radijskega ali televizijskega
programa - fizična oseba, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.
147. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba:
– če ne da upravičencu iz drugega odstavka 45. člena
tega zakona zahtevanih resničnih, popolnih in pravočasnih
informacij o vprašanjih s svojega delovnega področja za
objavo prek medijev, pa bi na podlagi tega zakona to morala
storiti (prvi odstavek 45. člena), ali če najpozneje do konca
naslednjega delovnega dne pisno ne obrazloži razlogov za
zavrnitev, če to zahteva odgovorni urednik medija (peti odstavek 45. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, državnega organa
ali organa lokalne skupnosti, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba iz prvega odstavka 45. člena tega zakona, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
148. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek Uradni list Republike Slovenije, če najpozneje v 15 dneh od prejema naročila za objavo ne objavi
predpisanih podatkov iz prvega in drugega odstavka 64.
člena tega zakona (tretji odstavek 64. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba Uradnega lista Republike Slovenije, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Šesto poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
149. člen
(1) Vlada določi pogoje, merila in postopek izvedbe
rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture iz
4. člena tega zakona v šestih (6) mesecih od njegove uveljavitve.
(2) Republika Slovenija zagotovi za izvedbo javnega
razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in
razvoja tehnične infrastrukture iz 4. člena tega zakona najmanj tristo (300) milijonov tolarjev sredstev iz državnega
proračuna na leto.
150. člen
(1) Izdajatelji medijev, ki so v skladu z določbami zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/00 ZPDZC), vpisani v evidenco javnih glasil pri Ministrstvu za
kulturo Republike Slovenije, morajo v skladu s tem zakonom
priglasiti medije v razvid iz 12. člena tega zakona najpozneje
v enem letu od dneva njegove uveljavitve.
(2) Ime medija, ki je bilo vpisano v evidenco javnih
glasil, lahko pri vpisu v razvid medijev do izteka roka iz
prejšnjega odstavka uporabi le oseba, ki je predlagala vpis v
evidenco javnih glasil ali njen pravni naslednik.
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151. člen
Minister, pristojen za kulturo, na podlagi petega odstavka 14. člena tega zakona določi način vodenja ter postopek za vpis in posredovanje podatkov iz razvida medijev v
treh (3) mesecih od uveljavitve tega zakona.
152. člen
(1) Vlada na podlagi 22. člena tega zakona sprejme
uredbo o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev
statusa samostojnega novinarja v treh (3) mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Novinarje, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona
status samostojnega novinarja na podlagi zakona o javnih
glasilih se vpiše v razvid iz 22. člena tega zakona po uradni
dolžnosti, če izpolnjujejo predpisane pogoje.
153. člen
Javne osebe iz 45. člena tega zakona s pravnimi akti
uredijo način dajanja informacij za javnost, ter določijo odgovorno osebo, ki zagotavlja javnost dela, ter sporočijo ime
in priimek te osebe pristojnemu ministrstvu najpozneje v
devetih (9) mesecih od uveljavitve tega zakona.
154. člen
Izdajatelji morajo lastninske deleže in upravljalske oziroma glasovalne pravice ter premoženjska razmerja glede
na določbe o povezanih osebah (9. oddelek prvega poglavja tega zakona) uskladiti s tem zakonom v osemnajstih (18)
mesecih od njegove uveljavitve.
155. člen
(1) Vlada na predlog pristojnega ministra sprejme akt, s
katerim določi natančnejša merila oziroma pogoje za določitev del iz petega odstavka 68. člena tega zakona v treh
(3) mesecih od njegove uveljavitve.
(2) Vlada na predlog Sveta za radiodifuzijo sprejme akt,
v katerem določi način in kriterije za oblikovanje seznama
najpomembnejših dogodkov, ter postopek obveznih posvetovanj med zainteresiranimi stranmi iz petega odstavka 75.
člena tega zakona v treh (3) mesecih od njegove uveljavitve
156. člen
Izdajatelji televizijskih in radijskih programov, ki so povezani v programsko mrežo iz 83. člena tega zakona, pošljejo pristojnemu ministru skupno programsko zasnovo, pisni pravni akt o načinu njenega izvajanja ter akt o imenovanju odgovornega urednika skupnega programa najpozneje v
treh (3) mesecih od uveljavitve tega zakona.
157. člen
(1) Programi izdajateljev televizijskih programov morajo
doseči delež lastne produkcije iz 85. člena tega zakona do
konca leta 2002.
(2) Programi izdajateljev televizijskih programov morajo
v skladu s 87. členom tega zakona v letnem oddajnem času
obsegati najmanj pet (5) odstotni delež slovenskih avdiovizualnih del najpozneje v letu 2003.
158. člen
Programi izdajateljev televizijskih programov iz 90. člena tega zakona morajo v letnem oddajnem času obsegati
najmanj deset (10) odstotni delež evropskih avdiovizualnih
del neodvisnih producentov najpozneje v letu 2003.
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159. člen
(1) Državni zbor Republike Slovenije sprejme akt o
ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo v dveh (2) mesecih od
uveljavitve tega zakona in imenuje njegove člane.
(2) Delavci strokovnih služb Sveta za radiodifuzijo, ki je
bil oblikovan na podlagi zakona o javnih glasilih, nadaljujejo
delo v okviru agencije.
(3) Zadeve, ki jih je opravljal Svet za radiodifuzijo iz
prejšnjega odstavka, se v petnajstih (15) dneh od uveljavitve
akta o ustanovitvi prenesejo na Svet za radiodifuzijo iz prvega odstavka tega člena.
(4) Sredstva, ki so bila namenjena za delo Sveta za
radiodifuzijo iz drugega odstavka tega člena, se prenesejo
na agencijo.
160. člen
(1) Pristojno ministrstvo, na predlog Sveta za radiodifuzijo, izda podzakonski akt, s katerim določi podrobnejša
merila za vsebine lastne produkcije iz šestega odstavka
67. člena tega zakona, ter merila za opredelitev vsebin iz
tretjega odstavka 82. člena tega zakona, v devetih (9) mesecih od njegove uveljavitve.
(2) Pristojno ministrstvo, na predlog Sveta za radiodifuzijo, sprejme podzakonski akt iz četrtega odstavka 82. člena tega zakona, v katerem se v skladu s tem zakonom
podrobneje določijo postopek in pogoji za pridobitev oziroma odvzem statusa programov posebnega pomena, v devetih (9) mesecih od uveljavitve tega zakona.
161. člen
Pristojni minister na podlagi šestega odstavka
106. člena tega zakona določi postopek za izdajo, spremembo ali razveljavitev odločbe o izdaji dovoljenja za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti ter podrobnejše
določbe o vsebini tega dovoljenja iz 105. člena tega zakona v treh (3) mesecih od njegove uveljavitve.
162. člen
(1) Vlada določi način, postopek, pogoje in merila za
izvedbo rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje
projektov iz proračunskega sklada za avdiovizualne medije
iz 110. člena tega zakona v treh (3) mesecih od dneva
uveljavitve tega zakona.
(2) Republika Slovenija zagotovi za delovanje proračunskega sklada za avdiovizualne medije najmanj štiristo
(400) milijonov tolarjev sredstev iz državnega proračuna na
leto.
163. člen
Operaterji, ki na dan uveljavitve tega zakona izvajajo
telekomunikacijske storitve in radijsko ali televizijsko dejavnost, morajo uskladiti svoje delovanje s 61. členom tega
zakona najpozneje v osemnajstih (18) mesecih od uveljavitve tega zakona.
164. člen
Vlada določi višino pristojbin, ki jih plačujejo izdajatelji
radijskih in televizijskih programov za razširjanje programskih vsebin iz 107. člena tega zakona, in pristojbine, ki jo
plačujejo operaterji za tehnično razširjanje programskih vsebin iz tega zakona do posameznega uporabnika iz šestega
in sedmega odstavka 112. člena tega zakona, najpozneje v
šestih (6) mesecih od uveljavitve tega zakona.
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165. člen
Operater pošlje kopijo vseh sklenjenih in veljavnih pogodb oziroma dokumenta iz drugega in tretjega odstavka
113. člena tega zakona, ter notranji pravni akt in akt o
imenovanju programskega sveta iz 114. člena tega zakona
pristojnemu ministrstvu najpozneje v šestih (6) mesecih od
uveljavitve tega zakona.
166. člen
Sklepi Sveta za radiodifuzijo, na podlagi katerih je bil v
skladu z zakonom o javnih glasilih nekaterim RTV organizacijam dodeljen status lokalnega nekomercialnega programa,
prenehajo veljati po preteku enega (1) leta od dne uveljavitve tega zakona.
167. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
10. člen zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS,
št. 18/94, 73/94, 88/99 in 102/99).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/00).
168. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-01/99-8/3
Ljubljana, dne 25. aprila 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2044.

Zakon o omejevalnih ukrepih (ZOU)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o omejevalnih ukrepih (ZOU)
Razglašam zakon o omejevalnih ukrepih (ZOU), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. aprila
2001.
Št. 001-22-51/01
Ljubljana, dne 4. maja 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O OMEJEVALNIH UKREPIH (ZOU)
1. člen
Republika Slovenija sprejme ali odpravi omejevalne
ukrepe, povezane z obveznostmi Republike Slovenije, ki
izhajajo iz članstva v mednarodnih organizacijah, zoper države, teritorialne entitete, gibanja, mednarodne organizacije
ter osebe:
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– če je to potrebno zaradi izvajanja sankcij Organizacije Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij ali
združenj, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, ali
– če jih je potrebno sprejeti kot protiukrepe v skladu z
mednarodnim pravom.
2. člen
Uvedbo, vrsto, način izvajanja, kazni za kršitev in prenehanje omejevalnih ukrepov določi Vlada Republike Slovenije, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 1. člena.
3. člen
Zoper Republiko Slovenijo ni mogoče uveljavljati odškodninskih zahtevkov za škodo, ki je bila komur koli povzročena z izvajanjem omejevalnih ukrepov, uvedenih na podlagi tega zakona.
4. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– zakon o uvedbi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji (Uradni list RS, št. 50/99);
– zakon o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN,
ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno
goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil
bosanskih Srbov (Uradni list RS, št. 53/92, 27/93, 76/94,
72/95 in 28/96) in
– drugi odstavek 50. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99);
uporabljajo pa se do uveljavitve ustreznih uredb Vlade
Republike Slovenije, sprejetih na podlagi 2. člena tega zakona.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati vsi
predpisi, izdani na podlagi določb zakonov iz prvega odstavka tega člena, uporabljajo pa se do uveljavitve ustreznih
predpisov, izdanih na podlagi 2. člena tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/01-18/1
Ljubljana, dne 25. aprila 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2045.

Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o
Triglavskem narodnem parku (ZTNP-B)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi
zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-B)
Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o
Triglavskem narodnem parku (ZTNP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. aprila 2001.
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Št. 001-22-52/01
Ljubljana, dne 4. maja 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA
O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU
(ZTNP-B)
1. člen
V zakonu o Triglavskem narodnem parku (Uradni list
SRS, št. 17/81, 18/81 - popr., 42/86 in Uradni list RS, št.
8/90 - ZSDZ) se v 14. členu prvi odstavek nadomesti z
novim prvim, drugim in tretjim odstavkom, ki se glasijo:
“Graditev objektov, naprav in druge posege v prostor,
ki so prepovedani z 12. in 13. členom tega zakona, se
lahko izjemoma dovoli s soglasjem Vlade Republike Slovenije, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
1. da objekt, naprava oziroma drug poseg v prostor (v
nadaljnjem besedilu: poseg) ne ogroža naravnih vrednot,
namenov in ciljev ustanovitve parka in ne bo povzročil okrnitve narave in
2. da se s posegom spodbujajo razvojne možnosti
prebivalcev v parku.
Naravovarstvene smernice, ki se obvezno upoštevajo
pri izdelavi prostorskih sestavin planskih aktov in prostorskih
izvedbenih aktov, morajo v delu, ki se nanaša na posege, ki
so s tem zakonom prepovedani, vsebovati tudi strokovno
opredelitev glede izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka.
Prostorski izvedbeni akt, ki določa posege iz prvega
odstavka tega člena, pristojni organ občine sprejme po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije.”
Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta novi peti in
šesti odstavek.
2. člen
Začeti postopki za izdajo soglasja po prvem odstavku
14. člena zakona o Triglavskem narodnem parku se nadaljujejo po določbah 1. člena tega zakona.
Za dovoljenja za posege se štejejo lokacijska in gradbena dovoljenja oziroma enotna dovoljenja za gradnjo ter
odločbe o dovolitvi priglašenih del.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 801-07/91-1/23
Ljubljana, dne 25. aprila 2001.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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2046.

Zakon o posebnih pravicah italijanske in
madžarske narodne skupnosti na področju
vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o posebnih pravicah
italijanske in madžarske narodne skupnosti
na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI)
Razglašam zakon o posebnih pravicah italijanske in
madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 25. aprila 2001.
Št. 001-22-53/01
Ljubljana, dne 4. maja 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O POSEBNIH PRAVICAH ITALIJANSKE
IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI
NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
(ZPIMVI)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Zakon ureja uresničevanje pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, nižjega in srednjega
poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja in srednjega splošnega izobraževanja.
2. člen
(vključenost v sistem)
Vzgoja in izobraževanje za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti je sestavni del sistema vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji in poteka na podlagi predpisov, ki urejajo področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega ter
srednjega splošnega izobraževanja, če s tem zakonom ni
drugače določeno.
3. člen
(cilji)
Vzgoja in izobraževanja v vrtcih in šolah z italijanskim
učnim jezikom in v dvojezičnih vrtcih in šolah na narodnostno mešanih območjih poleg ciljev, določenih s predpisi
na področju vzgoje in izobraževanja, vključujeta še naslednje cilje:
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– ohranjanje in razvijanje italijanskega oziroma madžarskega jezika in kulture italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti,
– razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti v prvem in drugem jeziku (za pripadnike narodnih skupnosti je
prvi jezik italijanski oziroma madžarski, drugi jezik pa slovenski),
– razvijanje vedenja o zgodovinski, kulturni in naravni
dediščini italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti
ter njunih matičnih narodov,
– razvijanje zavesti o pripadnosti k italijanski oziroma k
madžarski narodni skupnosti ter ohranjanje in razvijanje lastne kulturne tradicije,
– vzgajanje za spoštovanje in razumevanje narodne in
kulturne drugačnosti, za sodelovanje med pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske oziroma madžarske
narodne skupnosti ter razvijanje sposobnosti za življenje in
sobivanje na narodnostno in jezikovno mešanem območju,
– seznanjanje s položajem italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti v sosednjih državah ter vzpostavljanje vezi in sodelovanja s pripadniki in ustanovami teh skupnosti.
4. člen
(sodelovanje z institucijami matičnega naroda)
Za uresničevanje ciljev, določenih s tem zakonom, in v
skladu z meddržavnimi sporazumi, sodelujejo javni vrtci oziroma šole v jeziku narodne skupnosti in dvojezični vrtci in
šole (v nadaljnjem besedilu: vrtci in šole) z ustreznimi institucijami matičnega naroda v sosednjih državah.
2. PROGRAMI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
5. člen
(prilagajanje programov)
Programi predšolske vzgoje se za pripadnike oziroma
pripadnice italijanske in madžarske narodne skupnosti prilagajajo v skladu s cilji, določenimi s tem zakonom, in omogočajo otrokom ob razvijanju maternega jezika tudi seznanjanje z osnovami slovenskega jezika.
Na narodnostno mešanih območjih, kjer živijo pripadniki oziroma pripadnice slovenskega naroda in pripadniki oziroma pripadnice madžarske narodne skupnosti, organizira
vrtec eno leto pred vstopom v šolo brezplačen dvojezični
program predšolske vzgoje. V ta program vključijo starši
otroke prostovoljno.
Z normativi in standardi se določi najnižje število otrok,
za katere se organizira dvojezični program iz prejšnjega
odstavka.
Izobraževalni programi za pripadnike oziroma pripadnice italijanske narodne skupnosti in dvojezični izobraževalni
programi se prilagodijo tako, da se dopolnijo:
– cilji vzgoje in izobraževanja,
– pogoji za vključitev,
– predmetnik,
– učni načrti, katalogi znanj in izpitni katalogi.
Programom iz prejšnjega odstavka se dodajo navodila
za izvajanje.
S predmetnikom se lahko učencem oziroma učenkam,
vajencem oziroma vajenkam in dijakom oziroma dijakinjam
določi največ za dve uri večja tedenska obveznost pouka.
V predmetniku za osnovno šolo v italijanskem učnem
jeziku in za dvojezično osnovno šolo se lahko določi, da
mora učenec oziroma učenka med izbirnimi predmeti izbrati
dva, enega iz družboslovno-humanističnega in enega iz naravoslovno-tehničnega sklopa.
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Javno veljavne programe, prilagojene v skladu s tem
zakonom, sprejme minister oziroma ministrica, pristojna za
šolstvo, v sodelovanju s pristojnim strokovnim svetom v skladu z zakonom in jih na enak način kot druge javno veljavne
programe objavi, tudi v jeziku narodnosti.
6. člen
(učbeniki in učila)
Pri vzgojno-izobraževalnem delu v šoli z italijanskim
učnim jezikom se uporabljajo učbeniki in učila v italijanskem
jeziku, v dvojezični šoli se uporabljajo učbeniki in učila v
slovenskem in v madžarskem jeziku oziroma dvojezični učbeniki in učila.
7. člen
(soglasje oziroma mnenje)
Pred sprejemom oziroma določitvijo programov iz
5. člena tega zakona si mora pristojni strokovni svet pridobiti
mnenje pristojnega organa italijanske oziroma madžarske
samoupravne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji.
Pristojni strokovni svet ne more sprejeti oziroma določiti vzgojnega oziroma izobraževalnega programa brez soglasja članov sveta, predstavnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.
8. člen
(izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela)
V dvojezični osnovni šoli se lahko prilagodi izvajanje
vzgojno-izobraževalnega dela, in sicer:
– v prvem in drugem obdobju lahko poučuje vzgojne
predmete predmetni učitelj,
– učenci se pri pouku slovenskega in madžarskega
jezika delijo v skupine v skladu s posebnimi normativi.
9. člen
(pouk jezika narodnosti zunaj narodnostno mešanega
območja)
Dijakom in vajencem, ki končajo osnovno šolo v jeziku narodnosti oziroma dvojezično osnovno šolo in se vključijo v poklicne šole, srednje tehniške oziroma srednje strokovne šole ali gimnazije zunaj narodnostno mešanega območja, morajo te šole same ali skupaj z drugimi omogočiti
pouk jezika narodnosti kot fakultativnega predmeta. Pouk
jezika narodnosti se organizira, če se zanj odloči najmanj 5
dijakov oziroma vajencev, in je za dijake in vajence brezplačen.
Skupina dijakov oziroma vajencev se lahko oblikuje
tudi izmed dijakov oziroma vajencev, ki se izobražujejo po
različnih izobraževalnih programih v različnih šolah v istem
kraju.
3. JAVNA MREŽA VRTCEV IN ŠOL
10. člen
(javna mreža)
Javni vrtci in šole z italijanskim učnim jezikom in javni
dvojezični vrtci in šole, ki so bili ustanovljeni pred uveljavitvijo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), sestavljajo javno
mrežo vrtcev in šol za potrebe italijanske in madžarske narodne skupnosti.
Javna mreža vrtcev in šol za potrebe italijanske in madžarske narodne skupnosti, se lahko spreminja le s sogla-
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sjem vlade in samoupravnih narodnih skupnosti italijanske
oziroma madžarske narodnosti v Republiki Sloveniji.
11. člen
(šolski okoliš)
Šolski okoliš osnovne šole z italijanskim učnim jezikom
oziroma dvojezične osnovne šole je območje, ki je v statutu
lokalne skupnosti, na območju katere ima osnovna šola
sedež, določeno kot narodnostno mešano območje.
V ustanovitvenem aktu osnovne šole se ne glede na
določbo prejšnjega odstavka kot šolski okoliš lahko določi
območje celotne občine.
Če je za potrebe italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ustanovljenih več šol, se v ustanovitvenem
aktu določi šolski okoliš za vsako šolo. Če ima osnovna šola
z italijanskim učnim jezikom oziroma dvojezična osnovna
šola podružnico, se v ustanovitvenem aktu določi tudi območje podružnice.
Šolski okoliš lahko sega tudi na območje več lokalnih
skupnosti.
Šolski okoliš iz prejšnjega odstavka določi lokalna skupnost, v kateri je sedež šole, ob soglasju lokalnih skupnosti,
na območje katerih sega šolski okoliš. Če lokalne skupnosti
v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona ne dajo soglasja
o določitvi šolskega okoliša, ga s soglasjem pristojne samoupravne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, da bi zagotovili vzgojo in izobraževanje, začasno določi vlada.
4. USTANAVLJANJE IN UPRAVLJANJE JAVNIH VRTCEV
IN ŠOL
12. člen
(ustanavljanje)
Javni vrtec oziroma šola z italijanskim učnim jezikom
oziroma dvojezični vrtec oziroma šola se lahko ustanovi
oziroma organizira kot samostojen vzgojno-izobraževalni zavod ali kot organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega zavoda.
Javni vrtec iz prejšnjega odstavka se lahko organizira
tudi kot enota oziroma podružnica osnovne šole z italijanskim učnim jezikom oziroma kot enota oziroma podružnica
dvojezične osnovne šole.
Če se vrtec oziroma šola iz prvega odstavka tega člena
ustanovi za več lokalnih skupnosti, je soustanoviteljica samoupravna narodna skupnost lokalne skupnosti, kjer ima
vrtec oziroma šola sedež, v dogovoru z ostalimi samoupravnimi narodnimi skupnostmi občin.
13. člen
(sestava sveta)
V svetu javnega dvojezičnega vrtca oziroma javne dvojezične šole morajo biti zastopani pripadniki slovenskega
naroda in pripadniki madžarske narodne skupnosti.
Če je v vrtcu oziroma šoli manj kot 15 delavcev, se v
aktu o ustanovitvi lahko določi sorazmerno manjše število
članov sveta šole, kot je določeno z zakonom.
Če se vrtec oziroma šola organizira kot organizacijska
enota vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ni javni dvojezični
vrtec oziroma javna dvojezična šola, mora biti najmanj eden
od članov sveta pripadnik narodne skupnosti. Postopek izvolitve oziroma imenovanja tega člana se določi v ustanovitvenem aktu.
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5. STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI

14. člen
(posebni pogoji)
V vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom opravljajo
vzgojno-izobraževalno delo strokovni delavci, ki obvladajo
italijanski jezik kot učni jezik.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za učitelje, ki
poučujejo slovenski jezik.
V dvojezičnih vrtcih in šolah opravljajo vzgojno-izobraževalno delo strokovni delavci, ki obvladajo oba učna jezika.
Dvojezični vrtec oziroma dvojezična šola mora pri zaposlovanju skrbeti za sorazmerno zastopanost strokovnih delavcev iz vrst slovenskega naroda in madžarske narodne skupnosti.
15. člen
(znanje učnega jezika)
Strokovni delavec obvlada italijanski jezik kot učni jezik, če je končal osnovno in srednjo šolo z italijanskim
učnim jezikom ali si je pridobil predpisano izobrazbo v italijanskem jeziku.
Strokovni delavec obvlada madžarski jezik kot učni jezik, če je končal program dvojezične srednje šole ali fakultativnega pouka madžarskega jezika na srednji šoli ter fakultativnega pouka madžarskega jezika na visoki ali univerzitetni
ravni in si je pridobil predpisano izobrazbo v slovenskem ali
madžarskem jeziku.
Delavec, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega in drugega
odstavka tega člena lahko dokaže, da obvlada učni jezik, če
opravi preizkus znanja tega jezika. Obseg, vsebino in način
preizkusa določi minister, pristojen za šolstvo.
16. člen
(znanje slovenskega jezika)
Strokovni delavec v vrtcu oziroma šoli z italijanskim
učnim jezikom mora obvladati slovenski jezik v skladu s
katalogom znanja, ki ga minister, pristojen za šolstvo, določi
za ustni del strokovnega izpita iz tega predmeta za te strokovne delavce.
Strokovni delavec v vrtcu oziroma šoli z italijanskim
učnim jezikom iz prejšnjega odstavka, ki je končal osnovno
in srednjo šolo v Republiki Sloveniji ali si je pridobil predpisano izobrazbo v Republiki Sloveniji, ne opravlja strokovnega izpita iz slovenskega jezika.
17. člen
(strokovni izpit)
Strokovni delavci vrtcev in šol po tem zakonu opravljajo
strokovni izpit v slovenskem jeziku ali v jeziku narodne skupnosti. O tem se odločijo v prijavi k strokovnemu izpitu.
Strokovni delavci dvojezičnih vrtcev in šol opravljajo
strokovni izpit iz obeh učnih jezikov na različnih ravneh zahtevnosti. V prijavi navedejo, kateri jezik bodo opravljali na
osnovni in kateri na višji ravni zahtevnosti.
18. člen
(strokovni delavci tuji državljani)
Če se na razpisano prosto delovno mesto ne prijavi
kandidat, ki izpolnjuje pogoje za strokovnega delavca, lahko
vrtec oziroma šola največ za dve leti zaposli gostujočega
tujega učitelja v skladu s pogoji, ki so določeni v 101. členu
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96).

Uradni list Republike Slovenije
Strokovni delavec iz prejšnjega odstavka se mora v tem
času vključiti v učenje slovenskega jezika in se lahko zaposli
pod pogoji iz prejšnjega odstavka še največ za dve leti.
6. POSLOVANJE IN IZDAJANJE JAVNIH LISTIN
19. člen
(poslovanje)
Vrtci in šole z italijanskim učnim jezikom poslujejo na
narodnostno mešanem območju v italijanskem jeziku, z državnimi organi in organizacijami zunaj tega območja pa dvojezično. Dvojezični vrtci in šole poslujejo dvojezično.
20. člen
(izdajanje javnih listin)
Šole po tem zakonu izdajajo dvojezična spričevala in
druge javne listine.
7. RAZVOJNO IN SVETOVALNO DELO
21. člen
(strokovni delavci iz vrst narodnih skupnosti)
Za razvojno in svetovalno delo na področju vzgoje in
izobraževanja, ki ga opravlja pristojni javni zavod za splošno
izobraževanje za potrebe vrtcev in šol iz tega zakona, se
zagotovi v notranji organizaciji zavoda trajna skrb za izvajanje
teh nalog. Med strokovnimi delavci zavoda je potrebno zagotoviti tudi strokovne delavce iz vrst narodnih skupnosti.
22. člen
(pristojnosti šolskih uprav)
Šolska uprava Koper in Šolska uprava Murska Sobota
opravlja poleg nalog, določenih z zakonom, tudi naslednje
naloge:
– predlaga ministru potrebne razlike pri financiranju
oddelkov vrtcev, v katerih se uporablja italijanski jezik, oziroma, kjer vzgojno delo poteka dvojezično;
– opravlja upravne naloge, potrebne pri zagotavljanju
učbenikov in učil v italijanskem oziroma v madžarskem
jeziku;
– opravlja naloge pri financiranju stikov vrtcev in šol iz
tega zakona z institucijami matičnega naroda.
23. člen
(izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev)
Vlada zagotavlja pogoje, da univerze v sodelovanju s
sorodnimi institucijami v sosednjih državah omogočijo študij
na ustreznih smereh za strokovne delavce vrtcev in šol z
italijanskim učnim jezikom tudi v italijanskem jeziku in za
dvojezične vrtce in šole tudi v madžarskem jeziku.
Programi izpopolnjevanja strokovnih delavcev vrtcev in
šol po tem zakonu morajo namenjati posebno pozornost
izpopolnjevanju znanja učnega jezika in drugega jezika, v
dvojezičnih šolah pa znanju obeh učnih jezikov ter metodiki
dvojezičnega pouka.
8. FINANCIRANJE
24. člen
(soglasje k normativom in standardom)
K normativom in standardom, ki so podlaga za financiranje javnih vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom in
dvojezičnih javnih vrtcev in šol, si mora minister, pristojen za
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šolstvo, pridobiti soglasje pristojnega organa italijanske oziroma madžarske samoupravne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji.
25. člen
(investicije)
Vrtci in šole za potrebe narodnih skupnosti se gradijo
in opremljajo s sredstvi državnega proračuna, komunalno
opremljeno zemljišče pa zagotovi lokalna skupnost.
26. člen
(subvencioniranje)
Iz državnega proračuna se zagotavlja sredstva za pripravo in za subvencioniranje cene učbenikov v višini, ki
zagotavlja, da je povprečna cena učbenikov za posamezen
razred primerljiva s ceno učbenikov za isti razred, ki sicer
velja v Republiki Sloveniji.
Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za
plačilo višjih stroškov za oddelke v vrtcih, kjer se pri vzgojnem delu uporablja italijanski jezik, oziroma kjer vzgojno
delo poteka dvojezično v slovenskem in madžarskem jeziku.
Pri ugotavljanju višje cene se upošteva dodatna oprema
oziroma vzgojna sredstva in dodatno delo strokovnih delavcev v skladu z normativi in standardi.
27. člen
(financiranje stikov z institucijami matičnega naroda)
Sodelovanje vrtcev in šol z institucijami matičnega naroda, dogovorjeno z meddržavnimi sporazumi oziroma določeno z izobraževalnimi programi, se financira iz državnega
proračuna.
9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(zaposleni v vrtcih in šolah)
Strokovni delavci vrtcev in šol po tem zakonu, ki so na
dan uveljavitve tega zakona zaposleni v vrtcu ali šoli in izpolnjujejo pogoje za strokovne delavce, lahko ne glede na
določbe 14., 15. in 16. člena tega zakona še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno delo.
29. člen
(rok za uskladitev)
Normativi in standardi v skladu s tem zakonom morajo
biti sprejeti v enem letu po njegovi uveljavitvi.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega zakon preneha veljati zakon o
uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list SRS, št. 12/82).
31. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-06/00-1/2
Ljubljana, dne 25. aprila 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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Zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti Zavoda za obvezne rezerve nafte in
njenih derivatov (ZPORND)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti Zavoda za obvezne
rezerve nafte in njenih derivatov
(ZPORND)
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov (ZPORND), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 25. aprila 2001.
Št. 001-22-54/01
Ljubljana, dne 4. maja 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA ZA OBVEZNE
REZERVE NAFTE IN NJENIH DERIVATOV
(ZPORND)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov za najete
kredite v letih 2001–2005 za financiranje nakupa obveznih
rezerv nafte in njenih derivatov, do skupne višine
268,450.000 evrov ali v protivrednosti katerekoli druge
valute, preračunano v tolarje po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan najetja kredita.
2. člen
Poroštvo iz prejšnjega člena daje Republika Slovenija
pod naslednjimi pogoji:
– ročnost kreditov je največ 10 let,
– moratorij na odplačilo glavnice mora trajati najmanj
1 leto,
– obrestna mera in stroški kreditov ne smejo bistveno
odstopati od obrestne mere in stroškov za primerljive kredite
z državnim poroštvom,
– poroštvena obveznost Republike Slovenije mora biti
primerno zavarovana.
Zavarovanje poroštvene obveznosti se uredi v pogodbah, ki jih skleneta Republika Slovenija in Zavod za obvezne
rezerve nafte in njenih derivatov.
3. člen
Poroštvene pogodbe iz prejšnjega člena tega zakona
sklepa v imenu Republike Slovenije minister, pristojen za
finance.
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4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/01-107/1
Ljubljana, dne 25. aprila 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Uradni list Republike Slovenije
“(1) Zaradi varstva voda pred onesnaževanjem z nitrati
se celotno območje Republike Slovenije šteje za občutljivo
območje, zaradi česar letni vnos dušika pri gnojenju z živinskimi gnojili ne sme presegati 170 kg/ha.
(2) Letni vnos fosforja in kalija pri gnojenju z živinskimi
gnojili ne sme presegati mejnih vrednosti za rastlinska hranila, določenih v tabeli 2.”.
(2) Tabela 2 iz prvega odstavka 4. člena se spremeni
tako, da se glasi:
“Tabela 2: Mejne vrednosti letnega vnosa rastlinskih
hranil z živinskimi gnojili”
Rastlinsko hranilo

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2048.

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Italiji

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I)
izdajam

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Italiji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Italiji imenujem Vojka Volka.
Št. 001-09-1/01
Ljubljana, dne 25. aprila 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
2049.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96,
9/99 – odl. US, 56/99 in 22/00) in četrtega odstavka 4.
člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
59/96, 31/98 – odl. US, 1/99, 54/00, 68/00 – odl. US)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o vnosu
nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
1. člen
(1) V 4. členu uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96; v nadaljnjem
besedilu: uredba) se prvi odstavek spremeni v dva nova
odstavka, ki se glasita:

fosfor, izražen kot P2O5
kalij, izražen kot K2O

Mejna vrednost letnega vnosa
v kg/ha

120
300

(3) Dosedanji drugi odstavek 4. člena postane tretji
odstavek, v katerem se besedilo “iz prejšnjega odstavka”
nadomesti z besedilom “iz prejšnjih odstavkov”.
(4) Dosedanji tretji odstavek 4. člena postane četrti
odstavek, v katerem se besedilo “iz prvega odstavka” spremeni v besedilo “iz prvega in drugega odstavka”.
2. člen
V prvem odstavku 12. člena se besedilo “10. člena”
nadomesti z besedilom “11. člena”.
3. člen
V prvem odstavku 14. člena se v tabeli 6 parameter
vode za namakanje rastlin “vsebnost klora (Cl)” in njegova
mejna vrednost nadomestita z novim parametrom vode za
namakanje rastlin in novo mejno vrednostjo, ki se glasita:
“Tabela 6: Mejne vrednosti parametrov vode za namakanje rastlin”
Parameter vode za namakanje rastlin
kloridi (Cl-)

Mejna vrednost

100 mg/l

4. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
“17. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje
za prekršek vsaka pravna ali fizična oseba:
– če ravna v nasprotju z določbami 6. do 10. člena te
uredbe,
– če ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka
11. člena te uredbe,
– če ravna v nasprotju z določbami 13. do 15. člena te
uredbe.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
pravne osebe iz prejšnjega odstavka.“.
5. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Kmetijska gospodarstva morajo skladno z programom v zvezi z izvajanjem ukrepov zaradi varstva voda pred
onesnaževanjem z nitrati (v nadaljevanju: program):
– uskladiti gnojenje na območjih varstvenega pasu za
zajem vode z določbami prvega in drugega odstavka
9. člena te uredbe,
– uskladiti gnojenje na lastnih kmetijskih zemljiščih z
živinskimi gnojili ter ravnanje s presežki živinskih gnojil z
določbami 6. člena te uredbe in
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– uskladiti in urediti skladišča živinskih gnojil skladno s
predpisi, ki urejajo skladiščenje živinskih gnojil.
(2) Vsebina programa je določena v prilogi 2, ki je
sestavni del te uredbe.
(3) Program je treba pregledati in obnoviti vedno, kadar
so izpolnjeni pogoji za vključitev dodatnih ukrepov, vendar
vsaj enkrat na štiri leta.”.
6. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
“18.a člen
Ne glede na določbe iz prvega odstavka 4. člena te
uredbe letni vnos dušika pri gnojenju z živinskimi gnojili ne
sme presegati mejne vrednosti 210 kg/ha do vključno 31.
12. 2002.”.
7. člen
Za prilogo 1 iz uredbe se doda nova priloga 2, ki je
priloga 1 te uredbe in je njen sestavni del.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-14/2001-1
Ljubljana, dne 3. maja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Priloga 1:
“PRILOGA 2: Vsebina programa
I. Operativni program v zvezi z izvajanjem ukrepov zaradi varstva voda pred onesnaževanjem z nitrati mora vsebovati vse ukrepe, ki zagotavljajo izvajanje dobre kmetijske prakse, ter dodatne ukrepe, ki zmanjšujejo onesnaženost voda,
še posebej pa:
1. določiti obdobja, v katerih je vnos določenih gnojil v
tla prepovedan;
2. predvideti velikost skladišč za živinska gnojila, ki
morajo zadoščati za skladiščenje živinskih gnojil preko najdaljšega obdobja, ko je vnos živinskih gnojil prepovedan;
3. določiti obdobja, ko za vnos določenih gnojil v tla
veljajo omejitve, skladno z navodili o dobri kmetijski praksi,
pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti območja, na
katerega se program nanaša, kot so:
– lastnosti tal (tip tal, nagib tal);
– klimatske značilnosti, padavine in namakanje;
– raba tal in kmetijska praksa (kolobar).
Gnojila je treba uporabljati v skladu s potrebami rastlin
po hranilih, pri čemer se upošteva:
– pričakovano potrebo rastlin po hranilih;
– razpoložljive količine hranil v tleh ter dodatne količine
rastlinam dostopnih hranil, ki bodo predvidoma nastale z
mineralizacijo v času rasti posevka v tleh;
– količine hranil, ki se vnašajo z vnosom živinskih ali
mineralnih gnojil v tla in
– količine hranil, ki se vnašajo z drugimi tehnološkimi
postopki, vključno z namakanjem in vnosom blata čistilnih
naprav, komposta ali mulja.
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II. Program mora upoštevati vse razpoložljive znanstvene in tehnične podatke v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja z nitrati in okoljevarstvene pogoje, ki so značilni za
območje, na katero se program nanaša.”

2050.

Uredba o spremembi uredbe o prepovedi vožnje
z vozili v naravnem okolju

Na podlagi 170. člena zakona o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o prepovedi vožnje z vozili
v naravnem okolju
1. člen
Prvi odstavek 1. člena uredbe o prepovedi vožnje z
vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95, 28/95 in
56/99) se spremeni tako, da se glasi:
“Na območju Republike Slovenije je v naravnem okolju
prepovedano voziti, ustavljati, parkirati ali organizirati vožnje
z motornimi vozili, kolesi s pomožnim motorjem in drugimi
prevoznimi sredstvi, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje
pešca, z močjo lastnega motorja in niso namenjena izključno vožnji po cesti (v nadaljnjem besedilu: vozila na motorni
pogon), in s kolesi.”.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-13/2001-1
Ljubljana, dne 3. maja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2051.

Odlok o povišanju Konzulata Republike
Slovenije v Clevelandu v Generalni konzulat
Republike Slovenije

Na podlagi 14. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00 in 30/01), na predlog ministra za zunanje
zadeve št. 211-01/01-13 z dne 12. 4. 2001, je Vlada
Republike Slovenije na 23. seji dne 26. 4. 2001 sprejela

ODLOK
o povišanju Konzulata Republike Slovenije
v Clevelandu v Generalni konzulat
Republike Slovenije
1. člen
Konzulat Republike Slovenije v Clevelandu se poviša v
Generalni konzulat Republike Slovenije.
Konzularno območje ostane nespremenjeno.
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-52/2001-1
Ljubljana, dne 26. aprila 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2052.

Odlok o postavitvi generalnega konzula v
Clevelandu
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in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99,
72/00, 81/00, 124/00) in pravilnika o izračunu povprečnega donosa na državne vrednostne papirje (Uradni list RS,
št. 21/01) za mesec april 2001.
2. člen
Minimalna zajamčena donosnost za mesec april 2001
znaša: 7,05% na letni ravni, oziroma 0,56% na mesečni
ravni.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 193-5/01
Ljubljana, dne 8. maja 2001.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

Na podlagi 27. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00 in 30/01), na predlog ministra za zunanje
zadeve št. 211-01/01-13 z dne 12. 4. 2001, je Vlada
Republike Slovenije na 23. seji dne 26. 4. 2001 sprejela

ODLOK
o postavitvi generalnega konzula v Clevelandu

2054.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Soča-Trenta

1. člen
Za generalnega konzula Republike Slovenije v Clevelandu se postavi Tone Gogala, dosedanji konzul-vodja konzulata.

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

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

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Soča-Trenta

Št. 111-52/2001-2
Ljubljana, dne 26. aprila 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l . r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2053.

Odredba o minimalni zajamčeni donosnosti za
mesec april 2001

Na podlagi šestega odstavka 298. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 81/00, 124/00) in pravilnika o izračunu
povprečnega donosa na državne vrednostne papirje (Uradni
list RS, št. 21/01) izdaja minister za finance

ODREDBO
o minimalni zajamčeni donosnosti
za mesec april 2001
1. člen
Ta odredba določa minimalno zajamčeno donosnost,
izračunano na podlagi 298. člena zakona o pokojninskem

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Soča-Trenta, št. 01-01/97 z dne
27. februarja 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, za obdobje od 1. 1. 1997 do
31. 12. 2006.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Soča-Trenta na ravneh celotne gozdnogospodarske
enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Soča-Trenta je izdelan v treh izvodih za
5844,59 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Tolmin, v Občini Bovec, oziroma v katastrskih občinah Trenta-leva, Trenta-desna, Soča-leva, Soča-desna,
Vrsno in Čezsoča.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Soča-Trenta je na vpogled
na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Bovec, Kot 87, Bovec,
in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi
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dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega
dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Soča-Trenta.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
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4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-008/01
Ljubljana, dne 20. aprila 2001.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 322-01-1/14-97
Ljubljana, dne 10. aprila 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

Soglašam!
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

2056.
2055.

Odredba o določitvi najnižjega dohodka
kmečkega gospodarstva, ki je podlaga za
vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00 in 124/00) izdaja minister za delo, družino
in socialne zadeve v soglasju z ministrom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o določitvi najnižjega dohodka kmečkega
gospodarstva, ki je podlaga za vključitev
v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1. člen
Kmet se v letu 2001 obvezno vključi v pokojninsko in
invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: obvezno zavarovanje) na podlagi 16. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00
in 124/00), če je dohodek kmečkega gospodarstva iz kmetijske dejavnosti v letu 2000 dosegel najmanj 926.497 tolarjev.
2. člen
Kot dohodek kmečkega gospodarstva se šteje katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki je bil podlaga
za zadnjo odmero davka iz kmetijstva oziroma za zadnjo
odmero dohodnine in dobiček, dosežen z opravljanjem kmetijske dejavnosti, ki je bil podlaga za zadnjo odmero davka iz
dejavnosti.
Katastrski dohodek se pomnoži s količnikom za preračun katastrskega dohodka, ki ga določi Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.
3. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o določitvi najnižjega katastrskega dohodka oziroma
drugega dohodka na kmetiji, ki je podlaga za vključitev v
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Uradni list
RS, št. 65/99).

Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o
prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in
divjih prašičev ter surovin in izdelkov, ki izvirajo
od domačih in divjih prašičev iz Južno-Moravske
regije v Češki Republiki

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

ODREDBO
o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi
uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
prašičev ter surovin in izdelkov, ki izvirajo
od domačih in divjih prašičev iz Južno-Moravske
regije v Češki Republiki
I
Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih
in divjih prašičev ter surovin in izdelkov, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Južno-Moravske regije v Češki Republiki (Uradni list RS, št. 2/96) preneha veljati.
II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-025/95-1
Ljubljana, dne 24. aprila 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

2057.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Južno Pohorje

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99
– ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
sprejel 11. 4. 2001
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SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Južno Pohorje
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Južno Pohorje, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12.
2009.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenska Bistrica, Ul. Pohorskega bataljona 5, Slovenska Bistrica. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega
sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenska
Bistrica.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v istih prostorih organizirana
javna obravnava. Datum javne obravnave bo objavljen naknadno v prostorih javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-8/00
Ljubljana, dne 11. aprila 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

2058.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Koče

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99
– ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
sprejel 11. 4. 2001

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Koče
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Koče, izdelanega za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kočevska Reka, Kočevska Reka 40, Kočevska Reka. Javna
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razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kočevska
Reka.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v istih prostorih organizirana
javna obravnava. Datum javne obravnave bo objavljen naknadno v prostorih javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-06-4/00
Ljubljana, dne 11. aprila 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

2059.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vurberg-Duplek

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99
– ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
sprejel 11. 4. 2001

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vurberg-Duplek
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vurberg-Duplek, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12.
2009.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Lenart, Kraigherjeva 19, Lenart v Slovenskih Goricah. Javna
razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Lenart.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih občine Duplek,
Cesta 4. julija 106, Spodnji Duplek, organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo objavljen naknadno v prostorih javne razgrnitve.
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5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-6/00
Ljubljana, dne 11. aprila 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

2060.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko
polje

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99
– ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
sprejel 11. 4. 2001

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko
polje
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zgornje
Dravsko polje, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2000 do 31.
12. 2009.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Maribor, Tyrševa 15, Maribor. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v istih prostorih organizirana
javna obravnava. Datum javne obravnave bo objavljen naknadno v prostorih javne razgrnitve.

Št.
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Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava

Na podlagi 13. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list RS, št. 23/99) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava
1. člen
V pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 86/99, 110/99, 23/00, 37/00 in 02/01) se
v enotnem kontnem načrtu (Priloga I) spremeni naziv podkonta “403404 – Plačila obresti od kratkoročnih vrednostnih papirjev – zakladni zapisi” tako, da se glasi:
“403404 – Plačila obresti od kratkoročnih vrednostnih
papirjev – dvanajstmesečna zakladna menica”
2. člen
Naziv podkonta “500404 – Izdani kratkoročni vrednostni papirji na domačem trgu – zakladni zapisi” se spremeni
tako, da se glasi:
“500404 – Izdani kratkoročni vrednostni papirji na domačem trgu – dvanajstmesečna zakladna menica”
3. člen
Naziv podkonta “550404 – Odplačila glavnice kratkoročnih vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu –
zakladni zapisi se spremeni tako, da se glasi:
“550404 – Odplačila glavnice kratkoročnih vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu – dvanajstmesečna
zakladna menica”
4. člen
V okviru konta “7102 – Prihodki od obresti” se odpre
nov podkotno, ki se glasi:
“ 710217 – Obresti od depozitov pri Banki Slovenije iz
naslova izdanih zakladnih menic”
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-1/01
Ljubljana, dne 18. aprila 2001.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-7/00
Ljubljana, dne 11. aprila 2001.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o označevanju tekstilnih in usnjenih
izdelkov

Na podlagi 23. člena zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99) izdaja ministrica za gospodarstvo

Stran
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o označevanju tekstilnih in usnjenih izdelkov
1. člen
V pravilniku o označevanju tekstilnih in usnjenih izdelkov (Uradni list RS, št. 3/00) se v prvem odstavku 3. člena
črtata prva in druga alinea.
V drugem odstavku 3. člena se doda stavek: “Priloga ll
se uporablja tudi za usnjene izdelke.”
2. člen
V 13. členu se za besedi “v preskus“ doda beseda
“neodvisnemu”.
3. člen
V Prilogi ll se spremeni točka 25, tako da se le-ta glasi:
“Topli vložki”.
4. člen
V Prilogi lV se:
– pod točko 18 črta besedilo “v manjših količinah z
neto težo 1 gram ali manj”
– dodata točki:
»20«, ki se glasi “Dežniki” ter
»21«, ki se glasi “Denarnice in podobni izdelki”.
Točki 20 in 21 se označita s križcem v prvem stolpcu
pod navedbo “surovinska sestava”.
5. člen
V Prilogi VI se besedilo v:
– osmi vrstici “število rezanih in nerazrezanih zank na
enoti dolžine in površine” nadomesti z besedilom “število
rezanih in nerezanih zank na enoti dolžine in površine“
– deveti vrstici “višina lasu” nadomesti z besedilom
“dolžina kraka rezane zanke”
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5451-16/99-9
Ljubljana, dne 12. aprila 2001.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

2063.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o avtobusnih voznih redih

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95,
54/96, 48/98, 65/99 in 36/00) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o avtobusnih voznih redih
1. člen
V pravilniku o avtobusnih voznih redih (Uradni list RS,
št. 29/00 in 37/00) se v 2. členu besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
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»Razpis potreb po prevozih se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije najpozneje do 31. maja v tekočem letu.
V primeru spremenjenih potreb po prevozih lahko ministrstvo, pristojno za promet, ponovno objavi razpis, če oceni,
da bi bilo to potrebno glede na spremenjene potrebe po
prevozih, predvsem z vidika velikih sprememb migracijskih
tokov prebivalstva. Šteje se, da so osnovne potrebe po
linijskih prevozih potnikov v obsegu voznih redov, ki so
registrirani v evidenci voznih redov pri ministrstvu, pristojnem za promet.«.
2. člen
V 4. členu se besedilo drugega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»Na usklajevalni konferenci ni možno predlagati novih
voznih redov oziroma ukiniti veljavnih voznih redov. Možne
pa so spremembe voznih časov oziroma odhodov in prihodov znotraj registriranega voznega reda. Izjemoma se lahko
predlaga nov vozni red oziroma ukinitev registriranega voznega reda zaradi občutnejših sprememb migracijskih tokov
prebivalstva, ki so posledica sprememb delovnega časa
podjetij in zavodov, uradnih ur organov in šolskih urnikov ali
v primeru, če se spremeni kakšen od razlogov, zaradi katerih je bil linijski prevoz v posamezni ciljni kraj sploh vzpostavljen (npr. ukinitev podjetja, preselitev šole ipd.)«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»O predlaganih izjemnih ukinitvah in novih voznih redih
na podlagi zahteve prevoznika odloči odbor, ki vodi usklajevalno konferenco. Odbor usklajevanje predlaganega voznega reda v skladu z določili tega pravilnika in razpisa potreb
po prevozih dovoli oziroma ne dovoli. Odločitev odbora je
dokončna.«.
3. člen
V 5. členu se v četrtem odstavku besedilo »30. aprila«
nadomesti z besedilom »30. junija«.
4. člen
V 6. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Odbor vodi predstavnik ministrstva, ki ga določi minister, pristojen za promet. Odbor poleg vodenja usklajevalne
konference in drugih nalog na podlagi zahteve in utemeljitve
prevoznika odloči, ali so posamezne spremembe voznih
redov v skladu z določili tega pravilnika in razpisom potreb
po prevozih. Kolikor ugotovi, da je predlagana sprememba v
nasprotju z določili tega pravilnika oziroma razpisom potreb
po prevozih, usklajevanja tega voznega reda ne dovoli. Odbor odloča z večino glasov. Kolikor je glasovanje izenačeno,
je odločilen glas predsednika usklajevalnega odbora.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Zbornica, ki razpisuje redno letno usklajevalno konferenco, opravi tudi vsa potrebna administrativno-tehnična in
organizacijska opravila v zvezi z uskladitvijo voznih redov v
tekočem prometnem letu.«
5. člen
V 7. členu se v prvem odstavku številka »15« nadomesti s številko »8«.
6. člen
Črtajo se 11., 12., 13. in 14. člen.
7. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
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»15. člen
K predlogu novega ali spremenjenega voznega reda
domači prevoznik lahko ugovarja z elementi oziroma prihodi
in odhodi (stolpci) vpisanega voznega reda, ki v prometnem
letu, za katerega se vozni redi usklajujejo, ostajajo nespremenjeni.«.
8. člen
V 24. členu se besedilo prvega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»Vozni redi, o katerih so se sporazumeli vsi domači
prevozniki na usklajevalni konferenci in so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi, kar preveri zbornica, ki v tekočem
letu opravlja administrativno tehnična opravila, veljajo za usklajene.«.
9. člen
Črtajo se 33., 34. in 35. člen.
10. člen
V 40. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Nespremenjenim voznim redom ministrstvo, pristojno
za promet, na podlagi zapisnika usklajevalne konference
oziroma arbitražne komisije podaljša veljavnost za eno prometno leto v registru voznih redov.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo
tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
Besedilo dosedanjega drugega odstavka se spremeni
tako, da se glasi:
»Spremenjene in nove vozne rede domači prevoznik
predloži za vpis v register ministrstvu, pristojnemu za promet, na elektronskem mediju, izdelane v skladu z navodili o
podatkovni bazi avtobusnega voznorednega sistema.«.
Besedilo dosedanjega tretjega odstavka se spremeni
tako, da se glasi:
»Usklajenost spremenjenih in novih voznih redov s sklepi usklajevalne konference ali arbitražne komisije s pečatom
potrdi zbornica, ki je vodila postopek usklajevanja.«.
V dosedanjem petem odstavku se črta besedilo prvega
stavka.
11. člen
Doda se nov 40.a člen, ki se glasi:
»Če ministrstvo, pristojno za promet, ugotovi, da predloženi vozni redi niso v skladu z veljavnimi predpisi, vpis
novih voznih redov zavrne, spremenjenim pa podaljša veljavnost kot nespremenjenim.«.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-5/2001
Ljubljana, dne 3. maja 2001.
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet

2064.

Odločba o prepovedi uvoza in prevoza
določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa
slinavke in parkljevke

Na podlagi 2. točke 120.a člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99 –
ZZZiv, 101/99 in 8/00 – ZUT) v zadevi preprečevanja
vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in

Št.
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njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije

ODLOČBO
o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk
zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
I. PREPOVED UVOZA IN PREVOZA
Da bi preprečili vnos slinavke in parkljevke v Republiko
Slovenijo, se, če s to odločbo ni drugače določeno, prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo in prevoz preko ozemlja
Republike Slovenije za naslednje pošiljke:
1. domači parkljarji (govedo, ovce, koze in prašiči);
2. divji parkljarji;
3. seme, jajčeca in embrii parkljarjev;
4. sveže in zamrznjeno meso domačih in divjih parkljarjev;
5. živila, surovine in odpadki, ki izvirajo od domačih in
divjih parkljarjev;
6. krma za živali živalskega izvora, ki izvira od parkljarjev (ne velja za hrano v hermetično zaprtih konzervah, namenjeno hišnim živalim, suho in polsuho hrano za hišne živali
ter pasje žvečilke).
II. DRŽAVE, ZA KATERE PREPOVED NE VELJA
Določbe I. dela te odločbe ne veljajo za pošiljke iz
naslednjih držav:
Avstralija,
Bolgarija,
Ciper,
Češka Republika,
Čile,
Estonija,
Haiti,
Honduras,
Hrvaška,

Kostarika,
Kuba,
Latvija,
Litva,
Madagaskar,
Madžarska,
Makedonija,
Malta,
Mehika,

Panama,
Poljska,
Romunija,
Singapur,
Slovaška,
Švica,
Ukrajina,
Vanuatu,
Združene države
Amerike.

Indonezija,
Islandija,
Japonska,
Kanada,

Norveška,
Nova Kaledonija,
Nova Zelandija,

III. IZJEME GLEDE PREVOZA POŠILJK IZ 3., 4., 5.
IN 6. TOČKE TER UVOZA POŠILJK
IZ 5. IN 6. TOČKE I. DELA TE ODLOČBE
Prepoved prevoza preko ozemlja Republike Slovenije
za pošiljke iz 3., 4., 5. in 6. točke I. dela te odločbe ne velja
za naslednje države:
Avstrija,
Belgija,
Danska,
Finska,
Grčija,
Italija,

Luksemburg,
Nemčija,
Portugalska,
Španija,
Švedska.

Za države iz prejšnjega odstavka ne velja prepoved
uvoza v Republiko Slovenijo za naslednje pošiljke iz 5. in 6.
točke I. dela te odločbe, pod pogojem, da so obdelane z
enim od naslednjih postopkov:
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a) mleko in mlečni izdelki, če je bilo pod nadzorom
uradnega veterinarja pasterizirano pri temperaturi 71,7 °C
15 sekund in je temu sledila:
– druga toplotna obdelava, po kateri ima preizkus na
peroksidazo negativno reakcijo ali
– postopek sušenja, vključno z gretjem, z učinkom, ki
je enakovreden toplotni obdelavi iz prejšnje alinee, ali
– druga obdelava, pri kateri se pH zmanjša in se vsaj
eno uro ohranja pri manj kot 6;
b) hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi
dosežena vrednost F3 ali več, to je sterilne konzerve;
c) druge vrste termično obdelanih proizvodov, če je
bila pri obdelavi dosežena temperatura najmanj 70 °C v
sredini izdelka; med te proizvode se štejejo tudi tehnična
mast, želatina in podobno;
d) kemično povsem predelane živalske surovine, kot
so wet-blue, krom strojene kože, kemično in termično obdelana volna, kuhane ščetine in podobno;
e) kože parkljarjev, če so bile obdelane z enim od
naslednjih postopkov in je način obdelave označen na veterinarskem certifikatu:
– namočene v kalcijev lug pri pH 12 do 13 najmanj
8–10 ur, nato pa obdelane s kislino pri pH 1 do 3 vsaj
6–10 ur,
– soljene najmanj 7 dni z morsko soljo z dodatkom 2%
natrijevega karbonata,
– sušene 42 dni pri temperaturi 20 °C;
f) trofeje divjih živali, če so kuhane v vreli vodi v ustreznem časovnem obdobju, da se odstranijo vse snovi, razen
kosti, rogov, parkljev, krempljev, rogovja in zob;
g) trajni fermentirani izdelki, če so izpolnjeni naslednji
pogoji: aktivnost vode 0,93 ali manj, pH manj kot 6, zorenje
vsaj 9 mesecev in teža najmanj 5,5 kg.
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Velika Britanija,
Francija,
Nizozemska,
Irska.
Vozila, ki prevažajo pošiljke živil, proizvodov in surovin
iz prejšnjega odstavka, morajo biti pri vstopu na ozemlje
Republike Slovenije dezinficirana. Vozila lahko vstopajo samo preko mejnih veterinarskih prehodov, kjer so zagotovljeni pogoji za dezinfekcijo vozil.
Postopek iz prejšnjega odstavka velja tudi za vozila, ki
prevažajo pošiljke živil, proizvodov in surovin z izvorom iz
držav iz II. dela te odločbe, če se pošiljka prevaža preko
držav iz VI. dela te odločbe.
Določbe glede prepovedi prevoza preko ozemlja Republike Slovenije iz 5. in 6. točke I. dela te odločbe ne
veljajo za pošiljke iz držav iz prvega odstavka tega dela, če
so te obdelane z enim od postopkov, navedenih v tretjem
delu te odločbe in se prevažajo v zaplombiranih prevoznih
sredstvih.
Iz držav, navedenih v prvem odstavku tega dela odločbe, je dovoljen uvoz laktoze za uporabo v farmacevtski industriji, pod pogojem, da je obdelana v skladu z določbami
točke a) drugega odstavka III. dela te odločbe.
VII. POSLEDICE
Pošiljkam iz te odločbe, ki ne izpolnjujejo pogojev iz te
odločbe in se prenašajo oziroma prevažajo preko državne
meje Republike Slovenije, se prepove vstop na ozemlje
Republike Slovenije oziroma se odvzamejo in neškodljivo
odstranijo.
VIII. PRENEHANJE VELJAVNOSTI

IV. OSTALE DRŽAVE
Za države, ki niso navedene v tej odločbi, ne velja
prepoved uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko
ozemlja Republike Slovenije za pošiljke iz 5. in 6. točke I.
dela te odločbe, če so obdelane z enim od postopkov,
navedenih v III. delu te odločbe.

Z uveljavitvijo te odločbe preneha veljati odločba o
prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko
ozemlja Republike Slovenije za določene pošiljke zaradi
preprečitve vnosa slinavke in parkljevke (Uradni list RS, št.
25/01 in 31/01).
IX. UVELJAVITEV

V. IZJEME GLEDE POŠILJK IZ 4., 5. IN 6. TOČKE
I. DELA ODLOČBE
Določbe 4., 5. in 6. točke I. dela te odločbe ne veljajo
za pošiljke, ki izvirajo iz držav iz II. dela te odločbe, skladiščene na ozemlju držav, navedenih v III. delu te odločbe, če
je vsebina pošiljke ostala v originalnem pakiranju, iz katerega je razviden izvor pošiljke.

Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-214/01
Ljubljana, dne 8. maja 2001.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor
Veterinarske uprave RS

VI. DODATNI PREVENTIVNI UKREPI TER IZJEME GLEDE
UVOZA IN PREVOZA POŠILJK IZ 5. IN 6. TOČKE I. DELA
ODLOČBE
Zaradi dodatnih preventivnih ukrepov pri izbruhu slinavke in parkljevke v Evropi je prepovedan uvoz in prevoz živih
živali, mesa, živil (razen rib in drugih vodnih živali ter njihovih
izdelkov, mesa perutnine ter izdelkov iz perutnine in hišnih
živali, ki jih spremlja lastnik na zasebnem potovanju), surovin
in odpadkov od vseh vrst živali ter krme živalskega izvora, ki
izvira od vseh vrst živali (ne velja za hrano v hermetično
zaprtih konzervah, namenjeno hišnim živalim, suho in polsuho hrano za hišne živali ter hrano, ki izvira od rib in drugih
vodnih živali ) iz naslednjih držav:

2065.

Seznam zdravil, za katera je bilo od 18. 4. 2001
do 25. 4. 2001 izdano 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

SEZNAM
zdravil, za katera je bilo od 18. 4. 2001 do 25. 4.
2001 izdano dovoljenje za promet

Uradni list Republike Slovenije
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Št. 512-23/01-142
Ljubljana, dne 26. aprila 2001.
Urad Republike Slovenije
za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica
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Uradni list Republike Slovenije

Seznam zdravil, za katera je 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

SEZNAM
zdravil, za katera je prenehalo veljati dovoljenje za promet

Uradni list Republike Slovenije
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Št. 512-22/01-141
Ljubljana, dne 26. aprila 2001.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica

Uradni list Republike Slovenije

Št.

BANKA SLOVENIJE
2067.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 14. 5. do 20. 5.
2001

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

SEZNAM
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno
okolje v obdobju od 14. 5. do 20. 5. 2001
Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

AGILE TRADE D.O.O.
AGOON D.O.O.
ALPOD D.O.O.
ALTER V & K D.O.O. LJUBLJANA
ALU KONIG STAHL D.O.O.
ALU M & M D.O.O.
ARAVTO D.D.
ARMOBIL ULE & CO. D.N.O.
ART-POINT D.O.O. RAKEK
ASTI D.O.O.
ATUM D.O.O. TOLMIN
AURA , D.O.O., LJUBLJANA
AVTO M CERKNICA D.O.O.
AVTOTRANSPORT BLATNIK & CO. D.N.O.
BABICOM D.O.O.
BADEL TRADING D.O.O.
BIROSERVIS D.O.O. KOPER
BISTRA D.O.O.
BLESK 2 D.O.O.
BOLERO OBLAK D.O.O. KRANJ
BORI KMO D.O.O.
CERAR – TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.
CITYCOM KRANJ D.O.O.
ČEBELARSKA DRUŽINA LENDAVA
ČEBELARSKO DRUŠTVO SLIVNICA
PRI CELJU
ČETRTA POT D.O.O. KRANJ
ČUK D.O.O.
DEKORLES D.O.O.
DIESSEL D.O.O.
DIGRAD, D.O.O. , LJUBLJANA
DOM OBČANOV NOVE FUŽINE D.O.O.
DONAU LAB, D.O.O., LJUBLJANA
DRUŠTVO DIABETIKOV GORNJA RADGONA
DRUŠTVO INVALIDOV RIBNICA
DRUŠTVO NAGLUŠNIH ILIRSKA BISTRICA
DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER
KOVINOPLASTIKA LOŽ
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE
ŠMARTNO PRI LITIJI
DRUŠTVO REJNIC LENART
DRUŠTVO UPOKOJENCEV SLOVENJ
GRADEC
DRUŠTVO ZA POMOČ DUŠEVNO
PRIZADETIM
EBRA, D.O.O., LJUBLJANA
ECES D.O.O. SOLKAN
ELBACOMP D.O.O.
ELEKTROSPOJI D.O.O.
ELI LILLY (SVISSE) S.A., PODRUŽNICA
LJUBLJANA
ELKOTEX D.O.O.
ERGO TRADE, D.O.O., LJUBLJANA
ESEA D.O.O. LOŽ

07000-0000081764
20470-0014411144
05100-8000002223
06000-0104047252
29000-0001871181
02014-0017110570
03122-1008331579
02028-0018707086
02026-0012031644
02029-0015321931
04753-0000236681
02045-0014170921
02029-0051034033
03153-1012561782
03150-1012836827
02085-0010132888
10100-0029038885
33000-7072153009
03114-1061100359
07000-0000081861
03179-1008113834
02085-0010650189
07000-0000081958
12342-0020195826
06000-0007897263
07000-0000047135
10100-0029037721
02321-0017848732
02085-0011649871
02053-0019515811
02056-0015382688
02053-0017996597
12341-0017862346
02321-0014863654
03181-1012749366
02028-0018167572
02023-0016672562
04102-0000235988
20470-0016477535
04750-0000238283
02053-0018565793
04750-0000238186
02085-0052055221
02085-0015869080
30000-0080026103
02085-0054000168
02010-0015567787
02028-0012952367

Naziv pravne osebe
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ET ENERGETIKA D.O.O.
05100-8010036097
EVERGREEN RESTAVRACIJE D.O.O.
25100-9706079148
EVOLUT D.O.O.
07000-0000082055
EX TRGOV. IN STORIT. PODJETJE D.O.O. 04103-0000232156
EXCEL INTERNATIONAL D.O.O.
04751-0000217185
EXIMMA D.O.O.
02011-0015292161
FBS ELEKTRONIK D.O.O.
05100-8010035903
FELCAR D.O.O.CERKNICA
02029-0010394525
FE-STA D.O.O.
07000-0000082152
FILBAN D.O.O.
10100-0029036460
FORAS, D.O.O., BREZOVICA
02053-0014917235
FRIDRO D.O.O.
20470-0016636421
G.D.V. RITOŠA D.O.O.
10100-0000030065
GASILSKA ZVEZA MO KRANJ
07000-0000065371
GESTRIN STEP D.O.O.
30000-0003606690
GIGO D.O.O. LJUBLJANA
06000-0145391271
GLASCO, D.O.O., LJUBLJANA
02058-0019146481
GOKOM KOPRIVNIK & CO K.D.
04102-0000236182
GORENJSKA BIRO D.O.O. KRANJ
07000-0000082249
GORENJSKA TURISTIČNA ZVEZA KRANJ
07000-0000082346
GOVŽE D.O.O.
02321-0010964739
GRAFIKA GRACER D.O.O.
03118-1012369012
GUMIPLAST, D.O.O., LJUBLJANA
02053-0016958646
HAAS DOM D.O.O.
05100-8000029383
HAATEX D.O.O.
04102-0000235503
HIP PLUS D.O.O.
03134-1006777536
HORTIKULTURNI MARKETING D.O.O.
RAKEK
02026-0015705907
I-LINK D.O.O.
02085-0012463992
IMAŠ IMAM D.O.O.
02085-0013496266
IMP INŽENIRING, MONTAŽA,
PROIZVODNJA D.D.
02923-0020174297
INFONET KRANJ D.O.O.
07000-0000082443
INFRAX D.O.O.
04752-0000210734
INGGE D.O.O.
05100-8010036388
INOX KRANJ D.O.O.
03138-1008880882
INTERNOVA D.O.O.
02085-0012148936
INVEST TRGOVINA D.O.O. TRG. PROIZV.
IN STOR.
04103-0000219449
INVEST KOOPERACIJE PODJ.
ZA POSL. ST. D.O.O.
04103-0000235454
ISAR D.O.O.
05100-8010029598
IVAN SIMIČ D.O.O.
33000-7186310951
IZVIR-PLAN D.O.O. LAŠKO
06000-0146195886
JAKŠIČ CENTER, D.O.O., LJ.
02053-0012602039
JERE BLOČICE D.O.O.
02029-0035076272
JERNAČ D.O.O.
02022-0013540675
KANIVA D.O.O.
04753-0000236875
KAPLJICA L D.O.O. VELENJE
07000-0000082540
KARNER, D.O.O., LJUBLJANA
02053-0010038135
KEPRO D.O.O.
05100-8010036291
KILC D.O.O. BOVEC
04753-0000237360
KLI-MASIVA D.O.O.
03115-1012466256
K-NORMA ŽIROVNICA D.O.O.
07000-0000082637
KONJEREJSKO DRUŠTVO MARTIN KRPAN 02028-0020316025
KRŠ D.O.O. CERKNICA
02029-0018769408
KULTURNO DRUŠTVO GORICA PRI SLIVNICI 06000-0017703284
KULTURNO DRUŠTVO RAZBOR
20470-0018928822
KULTURNO DRUŠTVO TABOR KALC 1869
KNEŽAK
10100-0029038594
LAGER SERVIS, TRGOVINA VOZIL D.O.O.
02033-0050372879
LAMAAL, INŽ., PROJEKT. IN TURIZEM
D.O.O.
17000-0000037964
LARGO D.O.O.
02042-0014612321
LEKŠAN DARJA S.P. TRGOVINA “PRI DARJI” 02029-0090307102
LENEKS D.O.O.
07000-0000082734
LESNA BOVEC STILNO POHIŠTVO D.O.O. 14000-0580099464
LETNIK-SAUBERMACHER D.O.O.
04102-0000236570
LIPA PROIZ.TRGOV.ZADRUGA Z.O.O.
04102-0000236764
LOGOS KRANJ D.O.O.
03126-1005932185
LOVSKA DRUŽINA CERKNICA
02029-0019830394
LOVSKA DRUŽINA REČICA PRI LAŠKEM
06000-0007404794
LOVSKA DRUŽINA RIBNICA
02321-0016331749
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LUPUS M D.O.O.
MAALBO D.O.O.
MAG GRADNJE D.O.O.
MAGOFIN D.O.O.
MALLY’S D.O.O.
MARAMO D.O.O.
MARINEX, D.O.O.
MARKETING IN ROKODELSTVO D.O.O.
MARSOL D.O.O.
MASIVA D.O.O.
MAT D.O.O.
MEDENI D.O.O.
MENTIS TRADE D.O.O.
MF & PIRKER D.O.O.
MILE D.O.O.
MOŠKOTEVC MARKETING D.O.O. STOPČE
MULES D.O.O.
NATURA KERN D.O.O. LOGATEC
NATURALIS D.O.O.
NELY D.O.O.
NEODV. SIN. SATURNUS AVTOOPR.-KNSS,
LJ
NEOSTILL D.O.O.
NICINA D.O.O.
NOOS, D.O.O., LJUBLJANA
NORDŠPED D.O.O.
NOUVELLE D.O.O.
NOVARTIS AGRO D.O.O.
(SEDAJ SYNGENTA AGRO D.O.O.)
OBJEKT D.O.O.
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO ZA LAŠKO
OSTRŽEK, TRG. GOSTIN., D.O.O.
PAJ D.O.O. LAŠKO
PARCOM D.O.O. RIMSKE TOPLICE
PEČAVER D.O.O.
PERITUS D.O.O.
PGD BITNJE
PGD BLED
PGD SAVA
PIHALNI ORKESTER LESCE
PINOCHIO 2 D.O.O.
PINTAR&DRUGI D.N.O.
PIRC INTERNATIONAL, D.O.O., LJ.
PLANINSKO DRUŠTVO SLOVENJ GRADEC
PREST, D.O.O.
PREVOZ D.D. TOLMIN
PROFIL, MANAGEMENT
CONSULTING D.O.O.
PROJING D.O.O.
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
REA KOMUNIKACIJE D.O.O.
REZ, LOGATEC, D.O.O.
RIANA D.O.O.
RIBIŠKA DRUŽINA RIBNICA
RŠA VLEK D.O.O.
RTI D.O.O.
S.L.E. D.O.O.
SABA D.O.O.
SALBATRING INTERNATIONAL D.O.O.
SAVNIK IN SAVNIK RADOVLJICA D.N.O.
SENEX KRŠKO D.O.O.
SETOIL D.O.O.
SEVER D.O.O.
SIBIR D.O.O.
SIMP D.O.O. RADOVLJICA
SINDIKALNA ENOTA INŠTITUTA RS
SINDIKAT DRUŽBE PREIS SEVNICA D.O.O.
SINDIKAT GOZDARSTVA ČRMOŠNJICE
SINDIKAT LESARSTVA LESNE INDUSTRIJE
LITIJA
SINDIKAT PODJETJA GRATEX LAŠKO
SIRD D.O.O.

02025-0011633217
10100-0029038982
07000-0000082831
17000-0000036412
02011-0011787648
19100-0010011327
26338-0010730067
02321-0010162064
25100-9704479133
10100-0029038012
02053-0013113132
10100-0029038497
20470-0015759832
02321-0014859874
04515-0000237867
06000-0109556076
03115-1008929442
02025-0013805823
02011-0013678178
02036-0017316587
02056-0013027819
25100-9700358185
20470-0020275085
02053-0015497004
03179-1011097748
10100-0029034617
02085-0015837458
05100-8010032896
06000-0516965873
02046-0018579619
06000-0093980398
06000-0090065672
03162-1085731545
02922-0013315379
07000-0000081376
07000-0000082928
02023-0013815912
07000-0000083025
02085-0018710307
02280-0090179373
02053-0011853587
20470-0015532561
02045-0017579016
04753-0000237457
02044-0016590053
10100-0029038303
02280-0012154125
05100-8010035418
02025-0017499098
02023-0015412144
02321-0011985373
12347-0019502419
03121-1012356643
10100-0000045294
30000-0080019798
27000-0000163526
07000-0000072646
03158-1008461347
02280-0017049812
10100-0000020268
02045-0015243256
07000-0000083122
03100-1012737233
03158-1012539227
11430-0019487794
02023-0016875777
06000-0042950347
20470-0013936911

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe
Transakcijski račun v banki
SIT D.O.O. CELJE
06000-0058999385
SKOMATRADE D.O.O.
04515-0000237285
SKUPNOST LASTNIKOV
04515-0000214587
SLAZ TRADE D.O.O.
02045-0019208228
SPIRO D.O.O.
04515-0000238352
SPOKS D.O.O.
02029-0019264690
STELLA D.O.O.
03138-1012109333
STOJA TRADE D.O.O.
02053-0019576242
T.S., ŠKOFLJICA, D.O.O.
02053-0017024269
TARA D.O.O.
02085-0011269825
TENIS KLUB MARIJA GRADEC LAŠKO
06000-0114823079
TINEL D.O.O.
02280-0015410027
TIPA – ŽAGAR & CO. D.N.O.
02053-0015084754
TPP DOLMAN D.O.O. MOZIRJE
06000-0106265448
TRADUCO D.O.O.
02053-0018915090
TRAL D.O.O.
02029-0014817046
TRAS D.O.O.
03138-1008828308
TRS D.O.O.
03162-1086097720
TRUDEN D.O.O.
02028-0017815753
UMBERGAR COMMERCE & CO., D.N.O.
02045-0017508691
UNIP D.O.O.
07000-0000083219
UPROM D.O.O.
03153-1007096705
VERSUS D.O.O.
04302-0000234433
VETERINARSKA POSTAJA RIBNICA D.O.O. 02321-0050524831
VIJOLICA D.O.O.
03123-1007006025
VILA NEPREMIČNINE D.O.O.
30000-0003098895
VODOKOMUNALNI SISTEMI D.O.O.
02321-0088021733
VOPEX D.O.O.
10100-0029038109
VOX-VIDRIH K.D.
11971-0014014735
WEST TRANSPORT DRAGATUŠ D.O.O.
11430-0014698322
Z 3 D.O.O.
05100-8010033575
ZALOŽBA TUMA D.O.O.
02056-0011985263
ZATEX D.O.O.
03130-1005800748
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KLEKLJARIC
04752-0000166017
ZEBRA AVTO-ŠOLA LJUTOMER D.O.O.
03125-1007082848
ZSSS OBMOČNA ORG. VIPAVSKA DOLINA 04751-0000237555
ZSSS SINDIKAT DOMA STAREJŠIH
OBČANOV
11430-0015652511
ZSSS, SINDIKAT KOVINSKE IN ELEKTRO
INDUSTRIJE SLOVENIJE, SINDIKAT
KOVINE ŠMARTNO
02023-0018414197
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV OBČINE LITIJA 02023-0015107467
ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN NOTRANJSKE
CERKNICA
02029-0018352211
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB SOBOTA
PUCONCI
12340-0050418505
ŽILAVEC D.O.O.
04102-0000236376
ŽIROVKA D.O.O. ŽIRI
07000-0000083316

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 14. 5. do 20. 5. 2001
so
na
internetni
strani
Banke
Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/.
Ljubljana, dne 8. maja 2001.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner
Banka Slovenije

SODNI SVET
2068.

Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka 24.
člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96 in 24/98) je Sodni svet Republike Slovenije, na 35.
seji dne 19. 4. 2001 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča
Na položaj svetnice višjega sodišča se s 3. 11. 2000
imenuje Tadeja Zima, višja sodnica na Višjem sodišču v
Ljubljani.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
mag. Mile Dolenc l. r.

2069.

Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka 24.
člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96 in 24/98) je Sodni svet Republike Slovenije, na
35. seji dne 19. 4. 2001 sprejel

Št.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2071.

Poročilo o gibanju plač za obdobje januar–
december 2000

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)

POROČILO
o gibanju plač za obdobje januar–december
2000
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za obdobje januar–december 2000 je znašala
191.669 SIT.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za obdobje januar–december 2000 je znašala
120.689 SIT.
Št. 941-15-21/01
Ljubljana, dne 7. maja 2001.

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča

Generalni direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.

Na položaj svetnice višjega sodišča se s 23. 12. 2000
imenuje Maja Tratnik, višja sodnica na Višjem sodišču v
Ljubljani.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
mag. Mile Dolenc l. r.

2072.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za april
2001

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

2070.

Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto
okrožnega sodnika

Sodni svet Republike Slovenije je na 34. seji dne 29. 3.
2001 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnika na sodniško mesto
okrožnega sodnika
Na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem
sodišču na Ptuju se z dnem 29. 3. 2001 imenuje Valter
Vindiš.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
dr. Aleksej Cvetko l. r.

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije za april 2001
Cene življenjskih potrebščin so se aprila 2001 v primerjavi z marcem 2001 povečale za 0,7%, cene na drobno
pa za 0,9%.
Št. 941-02-20/2001
Ljubljana, dne 7. maja 2001.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.
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OBČINE

BREŽICE
2073.

Odlok o komunalnem prispevku v Občini Brežice

Na podlagi četrtega odstavka 42. člena in drugega
odstavka 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97), navodila o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99), navodila za
izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) ter
16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99
in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 23. redni seji
dne 9. 4. 2001 sprejel

ODLOK
o komunalnem prispevku v Občini Brežice
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka v Občini Brežice ter oprostitve in znižanja komunalnega prispevka.
II. ZAVEZANCI
2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje ali enotno dovoljenje za gradnjo,
– prizidati, nadzidati, rekonstruirati ali spremeniti namembnost obstoječega objekta tako, da zahteva povečanje
zmogljivosti priključkov na javno infrastrukturo ter je za poseg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
– z rekonstrukcijo ali drugim posegom spremeniti namembnost obstoječega objekta tako, da zahteva povečanje
zmogljivosti priključkov na javno infrastrukturo.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi
lastnik že zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno
opremljenem stavbnem zemljišču, če je to zemljišče komunalno opremljeno tako, da se komunalna oskrba izboljša ali
na novo uredi, pod pogojem, da mu komunalni prispevek še
ni bil zaračunan oziroma da ni na drug dokazljiv način prispeval lastnih sredstev.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi
investitor nadomestnega objekta, če poveča priključke na
javno infrastrukturo oziroma poveča zmogljivost priključkov.
Potrebno povečanje zmogljivosti priključkov na javno
infrastrukturo mora biti razvidno iz tehničnega izračuna projektanta.
III. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
3. člen
Če s prostorskimi akti opremljanja stavbnih zemljišč ni
določeno drugače, velja za opremljeno stavbno zemljišče,
za katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno
infrastrukturo:

– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena
gradnja greznic,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto.
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri na podlagi
programa opremljanja stavbnih zemljišč.
Do uveljavitve programov opremljanja stavbnih zemljišč
se komunalni prispevek izračuna in odmeri:
a) na območjih opremljanja stavbnih zemljišč v novih
kompleksih in kompleksih v izvajanju po dejanskih stroških
na podlagi sprejetega investicijskega oziroma izvedbenega
programa urejanja stavbnih zemljišč;
b) na območjih opremljanja stavbnih zemljišč, kjer se
komunalna oprema prenavlja ali na novo ureja, po programu
opremljanja, ki ga sprejme občinski svet (za zavezance iz
drugega odstavka 2. člena);
c) na vseh drugih območjih opremljanja stavbnih zemljišč kot povprečje stroškov komunalne opreme na kvadratni
meter vseh stavbnih parcel v občini v predhodnem letu.
Za izračun komunalnega prispevka na podlagi povprečja stroškov komunalne opreme se upošteva dejanska
opremljenost stavbnega zemljišča.
5. člen
Komunalni prispevek kot povprečje vseh stroškov komunalne opreme na kvadratni meter vseh stavbnih zemljišč
v občini v predhodnem letu se izračuna z upoštevanjem:
– površine stavbnega zemljišča (velikost funkcionalnega zemljišča),
– neto koristne površine objekta,
– možnosti priključitve na javno infrastrukturo in
– zmogljivosti javne infrastrukture.
Zavezancu se komunalni prispevek odmeri v višini sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo, ki odpade na površino njegovega stavbnega zemljišča.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek za
vso javno infrastrukturo, to je za vse zgrajene objekte in
naprave individualne in kolektivne rabe, na katere bo objekt
možno priključiti.
Zmogljivost javne infrastrukture se v izračunu sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja določi s količnikom, izračunanim na podlagi razmerja med koristno površino iz projektne dokumentacije (PGD, PZI po JUS C 100)
in površino stavbnega zemljišča zavezanca.
6. člen
Izračun komunalnega prispevka se vrši za posamezen
primer (v nadaljevanju označen s KPP) in se izvede na naslednji način:
a) ugotovi se povprečna višina stroškov komunalnega
opremljanja za preteklo leto, kateri so objavljeni s sklepom o
določitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in znašajo na dan
31. 12. 1999 za območje Občine Brežice skupaj
20.798,35 SIT/m2 za pozidano SZ, katerega korigiramo s
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faktorjem 0,40 za nepozidano SZ in znaša 8.319,34 SIT/m2
(v nadaljevanju označeno s PCKO);
b) ugotovi se tekoči indeks podražitve za nizke gradnje
na dan obračuna tako, da se upošteva mesečna rast za
pretekli mesec (v nadaljevanju označeno z Ind);
c) ugotovi se velikost stavbnega zemljišča oziroma površina funkcionalnega zemljišča (v nadaljevanju označeno
Fz), nato neto koristna površina objekta (v nadaljevanju označeno z Nkp);
d) določi se stopnja opremljenosti s komunalno infrastrukturo (v nadaljevanju označeno s Stki). Pri ugotavljanju skupne stopnje opremljenosti se odštejejo stopnje za
tisto infrastrukturo, za katero zavezanec dokaže, da je že
plačal prispevek (potrdilo KS ali posameznega upravljalca).
Sledi opis postopka izračuna:
1. najprej se izračuna stopnja pozidanosti parcele (v
nadaljevanju označeno s Stp), in sicer v naslednji formuli:
Stp = Nkp/Fz. (Če se ta ne da določiti zaradi pomanjkanja
podatkov, se upošteva povprečna stopnja pozidanosti, katera znaša 0,4167),
2. nato določimo stopnjo opremljenosti Stki, katera
znaša seštevek deleža posamezne infrastrukture iz 7. člena,
3. izračun komunalnega prispevka se opravi tako, da
se površina stavbnega zemljišča zavezanca pomnoži s povprečnimi stroški komunalnega opremljanja za m 2 nepozidanega stavbnega zemljišča, upoštevajoč dejansko stopnjo
komunalne opremljenosti (Stki) in stopnjo pozidanosti ter
upoštevanjem indeksa rasti, po formuli:
KPP= PCKO x Stp x Stki x Ind (v SIT/m2 parcele),
4. izračunani komunalni prispevek se korigira s stopnjo
korekcijskih faktorjev iz 8. člena.
7. člen
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča na kvadratni meter stavbnega zemljišča vseh
stavbnih parcel v Občini Brežice v predhodnem letu, ki se
uporablja za izračun komunalnega prispevka v tekočem letu,
ugotovi in določi Občinski svet občine Brežice s sklepom o
določitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in je enak seštevku
povprečnih stroškov z individualno in kolektivno ureditev. V
povprečju stroškov komunalnega opremljanja za m2 stavbnega zemljišča vseh stavbnih parcel v Občini Brežice v
predhodnem obdobju je upoštevana opremljenost s komunalnimi objekti v naslednjih stopnjah:
Fekalna kanalizacija in kanalizacijsko omrežje 0,1740
Vodovodno omrežje
0,1082
Električno omrežje
0,1270
Telefonsko omrežje
0,0611
Ceste asfalt
0,3496
Parkirišča
0,0901
Javna razsvetljava
0,0371
Odvodnjavanje
0,0530
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja iz prvega odstavka tega člena se mesečno revalorizira z indeksom
porasta cen – nizke gradnje, ki ga objavlja Gospodarska
zbornica Slovenije – sekcija gradbeništva in IGM Slovenije.
8. člen
Izračunani komunalni prispevek se korigira glede na
namembnost objekta na podlagi naslednjih korekcijskih faktorjev:
K=1 za stanovanjske objekte in objekte mirnih storitvenih dejavnosti (frizer, kozmetik, pisarniška dejavnost, zdravstvene ordinacije…)
K=2,5 za individualne počitniške hišice in za vinske
kleti, kadar investitor nima statusa kmeta
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K=2 poslovni objekti, kot so trgovine, gostinski lokali,
bencinske črpalke
K=0,8 objekti deficitarnih dejavnosti, če so le-te opredeljene z razvojnim programom
K=0,3 proizvodni objekti in objekti za potrebe družbene dejavnosti
K=0,5 za poslovne objekte znotraj turističnih kompleksov, za gradnjo objektov, namenjenih za dopolnilne dejavnosti na kmetijah, za garaže kot samostojne objekte
K=0,2 za kmetijske objekte, rekreacijske in športne
površine
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
9. člen
Komunalni prispevek se ne plača:
– za objekte javne infrastrukture,
– za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj,
– za gradnjo objektov družbenih dejavnosti v lasti občine,
– za gradnjo mrliških vežic,
– za gradnjo objektov v naseljih, ki so z zadnjo uredbo
vlade opredeljena za demografsko ogrožena, kolikor ti objekti zagotavljajo ohranitev poselitve podeželja,
– za gradnjo objekta, s katerim se nadomesti obstoječi
objekt, uničen zaradi naravne nesreče.
10. člen
Za gradnjo javnih objektov in objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega proračuna, se prispevek odmeri, zavezance pa se v skladu z investicijskim programom
lahko v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka.
Investitor – zavezanec, ki gradi proizvodne objekte na
demografsko ogroženih območjih, se lahko v celoti ali delno
oprosti plačila komunalnega prispevka.
O oprostitvah iz tega člena odloča občinski svet na
predlog župana.
11. člen
Zavezanec se oprosti plačila komunalnega prispevka
delno ali v celoti, kolikor se z dokazili (računi) ali potrdili
pooblaščenih upravljalcev ali KS izkažejo, da so prispevali z
lastnimi sredstvi k izgradnji obstoječe komunalne infrastrukture.
12. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka iz 4. člena točke c), se upošteva 90% splošna olajšava, ki velja za vse
objekte iz 8. člena tega odloka, razen za objekte opredeljene v drugi in tretji alineji 8. člena.
VI. POSTOPEK ODMERE
13. člen
Komunalni prispevek zavezancu odmeri občinska uprava na njegovo zahtevo.
Za zavezance za plačilo komunalnega prispevka iz
4. člena b) točke, občinska uprava uvede postopek in odmeri prispevek po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Na predlog zavezanca se plačilo lahko izvrši z akontiranjem ali obročnim plačilom.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred
izdajo gradbenega dovoljenja.

Stran

4070 / Št. 35 / 11. 5. 2001

14. člen
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov
izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov
na komunalne objekte in naprave.
15. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku, so namenska sredstva za izvajanje nalog gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
16. člen
Zoper odločbo o plačilu komunalnega prispevka je
dovoljena pritožba županu Občine Brežice v roku 15 dni od
prejema odločbe.

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Mestne občine
Celje za leto 2000.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje
SIT
– skupne prihodke proračuna
5.946,960.615,69
– skupne odhodke proračuna
5.264,607.524,42
– presežek prihodkov nad odhodki 682,353.091,27
– skupni primanjkljaj iz računa
finančnih terjatev in naložb
-58,169.861,74
– zmanjšanje sredstev na računih
iz računa financiranja
-87,712.173,21
– stanje sredstev na računih
31. 12. 2000
536,471.056,32

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih
postopkih, uvedenih pred uveljavitvijo tega odloka, izvede
po merilih tega odloka, če je za zavezanca to ugodneje.
18. člen
Ne glede na določilo predhodnega člena so zavezanci
v nedokončanih postopkih, katerih investicije zahtevajo širitev obstoječe komunalne infrastrukture, dolžni pokrivati stroške izgradnje razširjene (manjkajoče) infrastrukture v višini
dejanskega sorazmernega deleža.

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Celje za leto 2000, račun finančnih terjatev in naložb
ter račun financiranja so sestavni del tega odloka, vendar se
ne objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 40100/0001/97
Celje, dne 27. marca 2001.

19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati dosedanja ureditev določanja komunalnega prispevka oziroma priključnih taks za priključitev na javno infrastrukturo v lasti
Občine Brežice po dosedanji ureditvi.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-12/01-335
Brežice, dne 12. aprila 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

CELJE
2074.

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Mestne občine Celje za leto 2000

Na podlagi 96., 97., 98. in 99. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 17. člena statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) je Mestni svet mestne
občine Celje na seji dne 27. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna
Mestne občine Celje za leto 2000

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

2075.

Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto
2001

Na podlagi 28. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) ter 46. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99
in 117/00) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne
27. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2001
1. člen
V proračunu Mestne občine Celje za leto 2001 zagotavljamo sredstva za izvajanje ustavnih in zakonskih nalog
lokalnega pomena, na podlagi in v obsegu izračunane primerne porabe, ki jo je Vlada Republike Slovenija predlagala
Državnemu zboru RS na seji dne 21. 10. 1999 in znaša
3.282,826.000 SIT za Mestno občino Celje za leto 2000,
povečano za ocenjene vrednosti davčnih in nedavčnih prihodkov.
2. člen
Primerno porabo iz 1. člena predstavljajo lastni prihodki občine po 21. in 22. členu zakona o financiranju občin
(ZFO).
3. člen
Drugi lastni prihodki iz 25. člena ZFO se ne štejejo v
obseg lastnih prihodkov primerne porabe in jih Mestna obči-
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na Celje zagotavlja iz drugih lastnih virov za vse namene
ustavnih in zakonskih ter drugih nalog lokalnega pomena, za
katere Vlada RS ne zagotavlja dovolj sredstev.
4. člen
Proračun Mestne občine Celje se določa v naslednjih
zneskih:
SIT
A)
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
5.635,152.317
Skupaj odhodki
6.384,959.181
Proračunski presežek (primanjkljaj) – 749,806.864

B)
IV.

Račun terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
163,364.048
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
200,000.000
Prejeta minus dana posojila in sprem.
kapitalskih deležev
-36,635.952
Skupni presežek, prihodki minus
odhodki ter saldo prejetih in danih
posojil
786,442.816

V.
VI.
VII.

C)
VIII.
IX.
X.
XI.

Račun financiranja
Zadolževanje
Odplačilo dolga
Neto zadolževanja
Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih

250,000.000
250,000.000
-536,442.816

Zmanjšanje sredstev na računih iz zap. št. XI v letu
2001 se pokriva v breme povečanja na računih iz zap. št. XI
iz leta 2000.
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Celje so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu
financiranja in se objavijo sočasno s tem odlokom.
Uporabniki proračuna so prikazani v posebnem delu.
5. člen
Mestna občina Celje se lahko dolgoročno zadolžuje v
skladu z 85. člena ZJF ter 16.,17.,18. in 19. členom ZFO.
6. člen
Skladno z 42. in 49. člena ZJF od skupnih prihodkov
občinskega proračuna izločamo kot nerazporejeni del prihodkov v sredstva rezerv in sicer 8,000.000 SIT – kot
tekoča proračunska rezerva.
Splošna proračunska rezervacija je izločena v višini
0,79%.
7. člen
O uporabi sredstev splošne proračunske rezerve do
višine 1.000.000 SIT v posameznem primeru odloča župan. O tem obvešča mestni svet s pisnimi poročili. O uporabi sredstev proračunske rezerve nad temi zneski, pa odloča
mestni svet s posebnim odlokom.
8. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi
splošno proračunsko rezervacijo, za financiranje javne porabe, katere namen ob sprejemanju proračuna ni bilo možno predvideti ali zanje ni bilo možno predvideti zadostnih
sredstev.
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O vsakokratni porabi sredstev odloča do višine
100.000 SIT župan.
9. člen
V primeru potrebe lahko mestna občina z odlokom
odpre evidenčni račun v okviru proračuna, ki funkcionira kot
proračunski sklad in sicer za točno določen namen in čas,
ter v ta namen vzpostavi ločeno evidenco prejemkov in
izdatkov.
10. člen
Sredstva občinskega proračuna razporejamo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru
doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti,
če s posebnim aktom ni določeno drugače.
11. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
Uporabniki občinskega proračuna smejo sredstva, ki
so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za
katere so jim bila dana in v skladu s predpisi.
Za izvrševanja proračuna je odgovoren župan.
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev je odgovoren
predstojnik uporabnika.
12. člen
Župan mora začasno zmanjšati znesek sredstev, ki so
v proračunu razporejena za posamezne namene, ali začasno zadržati uporabo teh sredstev, če prihodki med letom
ne pritekajo v predvideni višini, vendar največ za 45 dni in o
tem takoj obvesti Mestni svet mestne občine Celje.
13. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih
sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne dejavnosti, če s tem ni
bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva
zagotovljena.
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti Mestni svet mestne občine Celje na prvi naslednji seji
mestnega sveta in Nadzorni odbor mestne občine Celje.
14. člen
Če se med izvajanjem ukrepov iz prvega in dvanajstega
odstavka 13. člena proračun ne more uravnovesiti, mora
župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka iz 12. člena
predlagati rebalans proračuna.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu z zakonom o javnih naročilih.
15. člen
O začasni uporabi likvidnih sredstev zaradi ohranitve
njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti
proračuna, odloča župan, ki mora ob tem ravnati kot dober
gospodar in upoštevati pogoj najugodnejšega ponudnika.
16. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni Mestnemu svetu mestne občine Celje predložiti finančne načrte za leto 2001 ne glede na to, ali so v celoti ali delno
financirani iz proračuna, polletna poročila o porabi sredstev
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ter zaključne račune skladno z zakonodajo in statutom Mestne občine Celje.
17. člen
Nadzorni odbor Mestne občine Celje opravlja nadzor
nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem
uporabnikov, glede na namen, obseg in dinamiko uporabe
sredstev, uporabniki proračunskih sredstev pa so dolžni
predložiti vse zahtevane potrebne podatke.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 40300/0009/97
Celje, dne 27. marca 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

2076.

Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini
Celje

Na podlagi 29., 50.a in 65. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 70/00), 4.,6. in 8. člena
zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65,
SRS, št. 5/68, 7/70, 7/72, RS, št. 18/91, 57/99), 83.,
84., 90., 91.,94. in 95. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94), 51.,71.in 73. zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
ter 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97), 3., 5., 17., 25. in 241. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93,
66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00) ter s skladu z 8., 17., 60. in 66. členom statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99
ter 117/00) je Mestni svet mestne občine Celje na 22. seji
dne 27. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o komunalnih taksah v Mestni občini Celje
1. člen
(1) V Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC), se
predpisujejo komunalne takse za uporabo javnih površin.
(2) Komunalne takse se plačujejo po tarifi komunalnih
taks, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Komunalne takse po tem odloku ne plačujejo:
– humanitarne organizacije in dobrodelna društva ter
– MOC za akcije turističnega, športnega ali kulturnega
pomena, ki jih sama organizira.
3. člen
(1) Taksne obveznosti se določajo v točkah.
(2) Taksna tarifa določa taksne površine in višino takse,
določeno v točkah. Vrednost točke znaša 4 SIT in se lahko
enkrat letno revalorizira skladno z rastjo cen življenjskih potrebščin.
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(3) Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun
takse vrednost točke na dan nastanka taksne obveznosti,
oziroma pri taksah, ki so določene z letno tarifo, vrednost
točke na dan zapadlosti plačila takse.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri
izračunu komunalnih taks, ki jih zavezanec ni plačal vnaprej, uporabi vrednost točke, ki velja v času izdaje odmerne odločbe.
(5) Zasedena funkcionalna javna površina, ki je osnova
za plačilo komunalne takse se izračuna tako, da se za kioske in za posamezne stojnice dejanska dolžina in širina
taksnega predmeta poveča za najmanj 1 m, nato se izračuna skupen tloris, ki predstavlja funkcionalno zasedeno javno
površino.
(6) Za vse ostale zasedene javne površine (zabavne
prireditve, razstave, sejme, gostinske vrtove, prekope, gradbišča in podobno), pa se določi funkcionalna zasedena
javna površina z zaokrožitvijo vse zasedene in uporabljene
javne površine.
(7) Taksni zavezanec je fizična ali pravna oseba, ki je
zaprosila ter dobila dovoljenje od Zavoda za planiranje in
izgradnjo MOC (v nadaljevanju: pristojni organ) ter ima od
uporabe javne površine in storitev koristi.
4. člen
(1) Lokacije za uporabo javnih površin ter posamezne
maksimalne površine določi pristojni organ.
(2) V primeru, ko gre za poseg v prostor (postavitev
kioska in podobno), si mora stranka pridobiti tudi ustrezno
odločbo Upravne enote Celje.
5. člen
(1) Taksna obveznost nastane z dnem uporabe javne
površine, preneha pa s potekom meseca, v katerem je
zavezanec pisno obvestil pristojni organ, o prenehanju uporabe javne površine in jo tudi dejansko prenehal uporabljati.
(2) Dejstvo, da zavezanec taksnega predmeta začasno
ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
(3) Vloga, ki jo stranka vlaga za zasedbo javne površine
mora vsebovati naslednje podatke, ki so potrebni za izdajo
dovoljenja ter za določitev višine komunalne takse: ime in
sedež oziroma naslov firme; davčno številko firme; ime in
priimek, EMŠO ter točen naslov odgovorne osebe; velikost
javne površine, ki bi jo stranka želela zasesti in skico.
6. člen
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne
obveznosti pristojnemu organu najmanj 15 dni, pred dnevom nastanka taksne obveznosti.
7. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci na podlagi izdane odločbe. Najprej pristojni organ izda odločbo o odmeri
komunalne takse in ko je komunalna taksa plačana, izda
dovoljenje za zasedanje javne površine.
8. člen
(1) Preprečitev uporabe ali prisilno odstranitev predmetov, ki so postavljeni na javni površini lahko v primeru, ko
taksni zavezanec ni prijavil zasedanja javne površine, z odločbo odredi inšpektor Mestne občine Celje, na stroške taksnega zavezanca.
(2) Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tega člena ne zadrži njene izvršitve.

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
(1) Komunalne takse obračunava pristojni organ, ki
izda ustrezno odločbo.
(2) Podatke za obračun komunalnih taks pridobi pristojni organ na podlagi vloge stranke oziroma na podlagi
podatkov s katerimi sam razpolaga.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
Inšpektorat Mestne občine Celje.
11. člen
(1) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja
takoj, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če v predpisanem roku (6. člen tega
odloka), ne prijavi zasedanja javne površine za katero je
predpisano plačilo komunalne takse ali zavzema javno površino v večjem obsegu (13. člen tega odloka), kot je določeno v dovoljenju, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
12. člen
(1) Če taksni zavezanec uporablja javno površino nad
obsegom, kot je določeno v izdanem dovoljenju, mu pooblaščena uradna oseba (11. člen tega odloka), ustno odredi
takojšnjo odstranitev predmetov z nedovoljene zasedene
javne površine.
(2) V primeru neizpolnitve naložene obveznosti iz prejšnjega odstavka, pooblaščena uradna oseba izda plačilni
nalog kršitelju.
(3) Uporabnik javne površine mora z javne površine
odstraniti vse predmete in stvari, takoj ko mu poteče veljavno dovoljenje, v nasprotnem primeru se odredi prisilna odstranitev na njegove stroške.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
komunalnih taksah v občini Celje (Uradni list RS, št. 39/92,
22/96 in 65/00), samo na območju Mestne občine Celje.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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4. Za uporabo javnih površin za začasne namene po
dejavnostih in območjih, se za vsak m2 zasedene javne
površine skupno s funkcionalnim zemljiščem, odmeri
dnevno:
Kioski in stojnice
A) prodaja pijač, hrane, sadja, zelenjave in podobno –
25 točk
B) prodaja cvetja, časopisov, spominkov in knjig in
podobno – 10 točk
C) prodaja obrtnih izdelkov in podobno – 20 točk
Gradbišča in prekopi
Za vsak zaseden m2 zaščitene oziroma zasedene javne
površine se dnevno odmeri 30 točk.

2077.

Odlok o oglaševanju v Mestni občini Celje

Na podlagi 29., 50.a in 65. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 70/00), 207. člena zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00), 4.,6. in 8. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 7/72, Uradni list RS,
št. 18/91, 57/99), 45. člena zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99), 83., 84.,
90., 91.,94. in 95. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94), 8.,9., 10.,11.,18. in 28. člena zakona o volilni
kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97), 47.,68., 72.,
in 86. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št.
29/97), 51., 71. in 73. zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 ter
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 3., 5., 17., 25. in 241. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93,
35/97, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00) ter s skladu z 8.,
17., 60. in 66. členom statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, ter
117/00) je Mestni svet mestne občine Celje na 22. redni
seji dne 27. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o oglaševanju v Mestni občini Celje

Št. 35201/00010/00
Celje, dne 27. marca 2001.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
TARIFA KOMUNALNIH TAKS
1. Za uporabo javnih površin pred poslovnimi prostori
za opravljanje gostinsko-turistične dejavnosti in podobno,
se za vsak zasedeni m2 odmeri dnevno – 6 točk.
2. Za uporabo javnih površin za opravljanje gostinskoturistične dejavnosti kot samostojni gostinski vrtovi, se za
vsak zaseden m2 odmeri dnevno – 12 točk.
3. Za uporabo javnih površin za prirejanje zabavnih
prireditev, razstav, sejmov v gospodarske namene in podobno, se za vsak zaseden m2, odmeri dnevno – 8 točk.

1. člen
S tem odlokom se določa pridobivanje pravice uporabe lokacij za postavitev objektov ali naprav za oglaševanje
kot gospodarsko dejavnost, oglaševanje za lastne potrebe
in oglaševanje za potrebe volitev. Določa se tipološko in
oblikovno definicijo objektov in naprav oglaševanja, merila
za postavitev in obliko objektov in naprav za oglaševanje,
nadzor, kazenske določbe ter višino komunalnih taks na
območju Mestne občine Celje (v nadaljevanju: MOC).
2. člen
Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost lahko opravljajo le pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za to dejavnost (v nadaljevanju: oglaševalci).
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3. člen
Območje oglaševanja je določeno v grafični prilogi, ki
je sestavni del tega odloka in ki se lahko spremeni oziroma
dopolni po postopku, ki velja za spremembe in dopolnitve
tega odloka.
Grafične priloge v merilu 1:5000 predstavljajo vse možne lokacije celotnega območja Mestne občine Celje za postavitev:
– velikih ploskovnih objektov in naprav za oglaševanje,
– malih ploskovnih objektov in naprav za oglaševanje v
okviru avtobusnih postajališč, kolesarnic, parkomatov in podobnih objektov, ki pa se lahko spremenijo, če se spremeni
ali odstrani objekt, v katerega so umeščeni.
Grafične priloge v merilu 1:5000 predstavljajo vse možne lokacije na naslednjih ulicah: Cesta na Ostrožno, Čopova ulica, Vpadnica zahod, stavbni otok Grafike ob Vpadnici
zahod, Ljubljanska cesta, Ulica mesta Grevenbroich, Kersnikova ulica, Dečkova cesta, Bežigrajska cesta, Mariborska cesta, Podjavorškova ulica, Kidričeva ulica, Aškerčeva
ulica, Ulica XIV. Divizije in Cesta v Laško.
Grafična priloga v merilu 1:2000 predstavlja vse možne lokacije starega mestnega jedra za postavitev:
– malih ploskovnih objektov in naprav za oglaševanje,
– volumskih objektov in naprav za oglaševanje,
– uličnih transparentov.
Grafična priloga v merilu 1:2000 predstavlja vse možne lokacije v območju starega mestnega jedra, ki ga določa
obroč ulic: Ulica XIV. Divizije, Aškerčeva, Levstikova, Gregorčičeva, Jurčičeva in reka Savinja kot naravna meja. V to
območje sodijo tudi parcele, ki mejijo na zunanji rob uličnega telesa omenjenih ulic.
Tipološkim skupinam objektov in naprav za oglaševanje, ki v grafičnih prilogah niso obravnavane, se lokacija
določi na osnovi splošnih in posebnih meril za postavitev in
obliko objektov in naprav za oglaševanje.

Volumski objekti in naprave oglaševanja.
Določa jih širina projekcije-min. 110cm in max.
180cm in višino max. 350cm. Gre za plakatni steber v
starem mestnem jedru in sodobnem okolju. Lahko so v
različnih izvedbah (plakatni stebri, svetlobni stebri, elektronski prikazovalniki in podobno). Obravnavajo se kot volumski objekti in naprave oglaševanja, edino razlikovanje je
v taksnih razredih.
Ulični transparenti.
Določa jih višina traku do 1,1m, dolžina je enaka širini
cestišča. Postavljajo se lahko samo na lokacijah, določenih
v grafični prilogi odloka.
Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine
gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali
talne površine.
Slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih
elementov javne infrastrukture (pokrovi jaškov)
Prenosljivi ulični panoji.
Določa jih površina- min. 0,7m2, max. 1,4m2 (obojestranski ali enostranski). Biti morajo v razmerju širina proti
višini od 1:1,4 do 1:2.
Zastave so maksimalne širine 2,8m, vrh droga ne sme
biti višji od drogov javne razsvetljave, spodnji rob zastave
mora biti na višini najmanj 4,5m.

II. TIPOLOŠKA IN OBLIKOVNA DEFINICIJA OBJEKTOV
IN NAPRAV OGLAŠEVANJA

III. PRIDOBIVANJE PRAVICE UPORABE LOKACIJ

4. člen
Objekte in naprave oglaševanja delimo na naslednje
tipološke skupine:
Nepremični objekti in naprave oglaševanja
Veliki ploskovni objekti in naprave oglaševanja.
Določa jih površina- min. 12m2, max. 14m2 (obojestranski ali enostranski). Biti morajo v razmerju širina proti
višini od 4:3 do 16:9. Lahko so v različnih izvedbah (plakatni panoji, rotopanoji, svetlobni panoji, elektronski, svetlobni
prikazovalniki in podobno). Vsi se obravnavajo zgolj kot veliki objekti in naprave oglaševanja. Edino razlikovanje je v
taksnih razredih.
Mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja.
Določa jih površina- min. 0,7m 2, max. 2,8m2 (obojestranski ali enostranski). Objekti namenjeni za drobno plakatiranje (plakatni panoji) so lahko tudi max. dimenzije 4,2 m2.
Biti morajo v razmerju širina proti višini od 1:1,4 do 1:2.
Pojavljajo se kot prostostoječi, v okviru elementov mestne
opreme (postajališča za avtobus, kioski in podobno) ali kot
elementi na drogovih javne razsvetljave. Lahko so v različnih
izvedbah (plakatni panoji, rotopanoji, svetlobni panoji, elektronski, svetlobni prikazovalniki in drugo). Vsi zgoraj našteti
objekti in naprave oglaševanja se obravnavajo zgolj kot mali
ploskovni objekti in naprave oglaševanja. Edino razlikovanje
je v taksnih razredih.

Premični objekti in naprave oglaševanja
Slikovno ali pisno obdelana vozila, ulični panoji, ki jih
prenašajo ljudje
V to skupino spadajo avtobusi mestnega prometa, taksi
vozila, vozila avtošole in ostala cestna ter železniška vozila,
zračna in vodna plovila ter ljudje kot nosilci sporočil površine
max. 1,4 m2.
Zvočne naprave
Oglaševanje z zvočnimi napravami je v MOC dovoljeno
za javne prireditve, in sicer samo na lokaciji prireditve v
skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95).

5. člen
Pravica uporabe lokacije za postavitev objektov ali naprav za oglaševanje, za katere je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v prostor, se pridobi na podlagi javnega razpisa, če gre za zemljišča v lasti MOC.
Pravica uporabe lokacije za postavitev objektov in naprav za oglaševanje se lahko pridobi tudi na podlagi predloga oglaševalca.
V obeh primerih je za uporabo javnih površin za potrebe oglaševanja potrebno pridobiti odločbo (dovoljenje pristojne občinske službe), na podlagi katere se odmeri komunalna taksa in odločbo pristojnega organa Upravne enote.
1. Pridobivanje pravice uporabe lokacij na osnovi
javnega razpisa
6. člen
Pravico uporabe lokacije za oglaševanje na zemljiščih v
lasti MOC (javne površine), pridobi oglaševalec na podlagi
javnega razpisa praviloma za dobo petih let za velike ploskovne objekte in naprave za oglaševanje.
Če se pokaže drugačna potreba izrabe prostora mora
oglaševalec odstaviti objekte na lastne stroške, pristojna
služba za prostor pa mu lahko dodeli nadomestne lokacije.
Odločbo izda pristojna občinska služba za komunalno
gospodarstvo. S to odločbo se določijo pogoji za izvajanje
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oglaševanja in višina ter način plačevanja takse. Če oglaševalec izpolnjuje do MOC vse obveznosti iz tega odloka, se
obdobje iz prvega odstavka tega člena podaljša za enako
obdobje s sklepom, na vlogo oglaševalca. Vse proste lokacije oziroma vse morebitne ostale proste lokacije se po
preteku obdobja, za katerega je bila izdana odločba,
ponovno oddajo z javnim razpisom.
7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– število lokacij za postavitev posamezne vrste objektov ali naprav za oglaševanje iz prvega odstavka 6. člena
tega odloka,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
– morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli na lokacijo in način rabe javne površine,
– višino nadomestila v slovenskih tolarjih,
– naslov pristojnega oddelka, ki zbira ponudbe,
– rok za oddajo ponudb,
– čas in kraj odpiranja ponudb,
– rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri.
Javni razpis pripravi pristojna občinska služba za prostor. Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija. Člane komisije imenuje direktor občinske uprave.
Komisija po končanem postopku izdela poročilo o javnem razpisu. To poročilo posreduje predstojniku pristojne
službe za komunalno gospodarstvo, ki izda odločbo o izvajanju oglaševanja. Zoper to odločbo ima oglaševalec pravico
pritožbe. Pritožbeni organ je župan.
8. člen
MOC in oglaševalci, ki se jih izbere na javnem razpisu,
kakor tudi oglaševalci, ki jim je bilo izdano dovoljenje na
podlagi predloga, sklenejo pogodbo, s katero uredijo vse
medsebojne obveznosti in pravice. Pogodba ne sme vsebovati določb, ki bi bile v nasprotju s tem odlokom.
9. člen
Oglaševalec, ki preneha z opravljanjem dejavnosti oglaševanja pred potekom obdobja, v katerem je bil upravičen
uporabljati razpisano lokacijo oglaševanja, je dolžan o tem
60 dni pred prenehanjem oglaševanja obvestiti pristojno
občinsko službo za komunalno gospodarstvo ter pristojno
občinsko službo za prostor.
2. Pridobivanje pravice uporabe lokacij na osnovi
predloga oglaševalca
10. člen
Pravico uporabe lokacije za oglaševanje na zemljiščih v
lasti MOC, javnih površinah ter zasebnih površinah, ki so
vidne z javnih površin, pridobi oglaševalec z dovoljenjem
pristojne občinske službe za komunalno gospodarstvo, za
dobo dveh let.
Oglaševalec lahko na predlog pridobi dovoljenje za vse
vrste oglaševanja, razen za velike ploskovne objekte in naprave na javnih površinah, ki so opredeljeni v 4. členu tega
odloka.
V dovoljenju se določi rok za postavitev objekta ali
naprave za oglaševanje ter višina in način plačila takse. V
primeru, da oglaševalec v predpisanem roku ne postavi
objekta ali naprave za oglaševanje, dovoljenje preneha veljati.
Če oglaševalec izpolnjuje do MOC vse obveznosti iz
tega odloka, se obdobje iz prvega odstavka tega člena
podaljša za enako obdobje, s sklepom na podlagi vloge
oglaševalca.
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Vsa prosta mesta se ponovno oddajo na predlog oglaševalca.
11. člen
Pogoj za pridobitev dovoljenja je skladnost s tipološko
definicijo (4. člen tega odloka) in z merili za določitev lokacij
oglaševanja (15. člen tega odloka).
Pogoji za pridobitev dovoljenja so proste lokacije za
oglaševanje, ki so opredeljene v grafični prilogi, registracija
iz 2. člena tega odloka in izpolnjene vse obveznosti do
MOC.
Predlog mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta ali naprave za oglaševanje,
– podatke o oglaševalskem podjetju – dokazilo o registraciji iz 2. člena tega odloka,
– vrisano lokacijo na geodetski podlogi (posnetku dejanskega stanja) v merilu 1:500 ali 1:1000,
– podatke o objektu in napravi oglaševanja (načrt z
definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike, varnost),
– zemljiškoknjižni izpisek, star največ tri mesece,
– kopijo katastrskega načrta, staro največ tri mesece,
– dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma soglasje lastnika,
– fotografijo obstoječega stanja oziroma fotomontažo
iz smeri, kamor bo usmerjeno sporočilo (če je sporočilo
obojestransko, fotografija iz obeh smeri),
– urbanistično mnenje o primernosti objekta in naprave za oglaševanje,
– gradbeno dovoljenje za objekt ali odločbo o priglasitvi del (če je s tem zadovoljeno predpisom),
– soglasje pristojne občinske službe za promet.
V primeru, ko je objekt ali naprava oglaševanja na obstoječem objektu, ko predstavlja slikovno ali pisno obdelane
stene zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine, ko je oglaševalsko
sporočilo slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih elementov javne infrastrukture, in ko gre za oglaševanje
v sklopu večjih javnih centrov (trgovskih, športnih…), je potrebno vlogi priložiti idejne predstavitve predloga oglaševanja v merilu 1:200 in prostorske prikaze.
Obveznosti oglaševalcev
12. člen
Oglaševalec mora objekt ali napravo za oglaševanje
označiti z imenom. Oglaševalec je dolžan redno vzdrževati
in obnavljati objekte in naprave za oglaševanje ter skrbeti za
urejenost njihove neposredne okolice.
Poškodovane plakate mora oglaševalec takoj zamenjati za nove, oziroma prazna mesta prelepiti z belim papirjem,
ter skrbeti za urejen videz. Oglaševalec mora poskrbeti, da
je vsebina sporočil v skladu z zakoni Republike Slovenije.
13. člen
Oglaševalci, ki so pridobili dovoljenje na podlagi predloga iz 10. člena tega odloka, morajo po preteku obdobja,
določenega v dovoljenju, v katerem so bili upravičeni uporabljati razpisano lokacijo, odstraniti objekte ali naprave za
oglaševanje v najkrajšem možnem roku, ki ne sme biti daljši
od 30 dni.
Določba iz prejšnjega odstavka tega člena se za potrebe oglaševanja slikovno, pisno ali kako drugače obdelanih
fasad, zgradb in ostalih gradbenih objektov (mostov,nadvozov) smiselno uporabi tako, da se pri tem ne povzroči škoda
na objektu.
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Prepovedi

14. člen
Uporaba lokacij brez odločb in dovoljenj iz 6. oziroma
10. člena tega odloka je prepovedana. Lepljenje plakatov je
prepovedano na zunanjih površinah izložb, sten, inštalacijskih omaric (elektro, telekom, semaforji), vrat, zidov, ograj,
dreves, gradbiščnih ograj ipd.
Prepovedano je trositi propagandni material, ga zatikati
ali lepiti na avtomobile.
Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje ter uničenje objektov in naprav za oglaševanje ter poškodovanje in zakrivanje vsebine oglaševanja.
IV. MERILA ZA POSTAVITEV IN OBLIKO OBJEKTOV
IN NAPRAV ZA OGLAŠEVANJE
15. člen
V prostoru MOC veljajo splošna in posebna merila za
postavitev in obliko objektov in naprav za oglaševanje. Iz teh
meril je izvzet prostor starega mestnega jedra, ki ga obravnavajo določila 29. člena tega odloka.
Splošna merila
16. člen
Objektov in naprav za oglaševanje ni dovoljeno postavljati:
– v javne parke, parkovne ureditve in pokopališča, razen okroglih oglaševalskih stebrov, predvidenih v grafični
prilogi,
– na zelenice, ki so funkcionalni del stanovanjskih sosesk in območij,
– na obronke gozdov,
– ob vodotoke,
– na lokacijah, kjer ovirajo poglede na naselje, naravna
okolja, kvalitetne mestne ureditve, arhitekturo objektov in na
elemente naravne in kulturne dediščine,
– na lokacije, kjer predstavljajo oviro prometne varnosti, kar velja tudi za čas postavljanja oglaševalskih sporočil.
17. člen
Objekti in naprave oglaševanja morajo biti:
– oblikovani enotno v isti oglaševalski coni (oglaševalska cona je celotno vidno polje, razen, če je prekinjena s
križiščem),
– postavljeni v sklenjene celote v okviru mestnih ureditev,
– nevtralnega oblikovanja – barve konstrukcije oziroma
okvirjev naj bodo v tonu RAL 9006 ali 9007(siva)oz. enake
tonu konstrukcije, na katero so objekti in naprave pritrjeni
(konstrukcija obešank na drogovih javne razsvetljave). Objekti in naprave oglaševanja so lahko opremljeni s simbolom
MOC oziroma barve, ki je podlaga grbu mesta Celje,
– postavljeni tako, da so v istem vidnem polju horizontalno poravnani,
– sorazmerno usklajeni z okoljem, v katerega so umeščeni,
– tehnično neoporečni in varni, kar oglaševalec dokaže z izvedbeno tehnično dokumentacijo.
18. člen
Za vse objekte in naprave oglaševanja in njihovo umestitev mora oglaševalec pridobiti urbanistično mnenje pristojne občinske službe za prostor in dovoljenje pristojne
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občinske službe za komunalno gospodarstvo. V primeru
nove postavitve pa si mora glede prometne varnosti pridobiti
tudi mnenje pristojne občinske službe za promet.
Posebna merila
Veliki ploskovni objekti in naprave za oglaševanje
19. člen
Praviloma se jih postavlja kot samostoječe ob mestnih
vpadnicah na oporne zidove, na slepe fasade objektov, na
notranje stene konstrukcij podvozov in nadvozov, v območjih večjih trgovskih in športnih centrov.
Postavlja se jih glede na podlago navpično, glede na
cestišče pravokotno ali vzporedno. Postavitev ne sme ovirati
prometnih ureditev oziroma ogrožati prometne varnosti.
Pri postavitvah več objektov in naprav oglaševanja vzporedno na cestišče mora biti razmak med njimi od 0,10 do
1,5m. Vzporedna postavitev večih objektov in naprav pravokotno na cestišče ni dovoljena.
Zaporedna postavitev objektov in naprav oglaševanja
pravokotno na cestišče se ureja po parih. Razmak med
objektoma oglaševanja mora biti enak dvakratni širini le tega. Razmak med paroma v zaporedni postavitvi mora biti
enak štirikratni širini objektov in naprav, razen v conah, kjer
je prostor opremljen z ulično razsvetljavo. V tem primeru se
razmaki med pari urejajo v ritmu drogov javne razsvetljave.
V eni oglaševalski coni, ki je manjša od 400m, sta
lahko postavljena največ dva para objektov in naprav za
oglaševanje.
Sporočila na objektih in napravah oglaševanja morajo
tem objektom dimenzijsko ustrezati.
V starem mestnem jedru se jih sme nameščati na robove nepozidanih parcel. S pozidavo prostih parcel se v starem mestnem jedru preneha dovoljenje za oglaševanje z
velikimi ploskovnimi objekti in napravami oglaševanja.
Velikih ploskovnih objektov in naprav za oglaševanje ni
dovoljeno nameščati na stanovanjske stavbe v območju stanovanjskih sosesk, na vrtne ograje stanovanjskih hiš in javnih zgradb.
Obseg oglaševanja z velikimi ploskovnimi objekti in
napravami na celotnem območju MOC je definiran v grafični
prilogi odloka. Število se lahko poveča samo za število objektov in naprav oglaševanja, ki so postavljeni v okviru večjih
poslovnih, športnih in trgovskih centrov in niso obrnjeni proti
cestnim in uličnim koridorjem oziroma so od cestnih površin
odmaknjeni najmanj 30 m.
Mali ploskovni objekti in naprave za oglaševanje
20. člen
Praviloma se nameščajo na slepe fasade, oporne zidove, notranje konstrukcije podvozov in nadvozov kot sestavni
del elementov mestne opreme (postajališča javnega prometa, nadstrešnice), prostostoječe v območjih mestnih ureditev, površinah za pešce, površinah pred poslovnimi stavbami in v okvirjih na drogovih javne razsvetljave.
Prostostoječa postavitev ne sme ovirati poti pešcev,
prosta širina pločnika mora biti min. 2m, oddaljenost od
cestišča min. 3m.
Nosilci na drogovih javne razsvetljave so lahko nameščeni na zunanjem robu ceste in v sredini ceste med voznima pasovoma, vendar ne na zadnjem drogu pred križiščem. Montirani morajo biti tako, da je spodnji rob oddaljen od tal najmanj 4,5m in da ne posegajo v horizontalni
gabarit cestišča.
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Ne sme se jih postavljati v kombinaciji z velikimi objekti
in napravami oglaševanja ter volumskimi objekti in napravami oglaševanja, na vrtne ograje stanovanjskih in poslovnih
objektov, na oblikovane fasade objektov.
Ne smejo vsebovati prometnih shem.
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Prenosljivi ulični panoji
25. člen
Oglašuje se samo za lastne potrebe, po en pano na
poslovno enoto (4. člen). Oglašuje se samo v odpiralnem
času poslovne enote.

Volumski objekti in naprave oglaševanja
Zastave
21. člen
Postavljata se dva tipa – zgodovinski in sodobni.
Praviloma se nameščajo v območjih mestnih ureditev,
na površinah za pešce.
Postavitev ne sme ovirati poti pešcev, prosta širina pločnika mora biti min. 2m, oddaljenost od cestišča min. 3m.
Ne sme se jih nameščati v kombinaciji z velikimi in
malimi objekti in napravami oglaševanja.
Ne smejo vsebovati prometnih shem.
Ulični transparenti
22. člen
Postavlja se jih samo na lokacijah, določenih v grafični
prilogi odloka.
Transparenti morajo biti obešeni pravokotno na cestišče, tako da je višina spodnjega roba transparenta najmanj
4,5m in največ 6 m nad voziščem.
Dolžina transparenta mora biti enaka širini cestišča,
višina max. 1,10m.
Transparenti morajo biti izdelani iz materiala brez leska,
ki se zaradi vremenskih pogojev ne deformira.
Transparenti morajo biti obešeni horizontalno brez vidnega povesa.
Obešanje transparentov mora oglaševalec naročiti podjetju, ki ima takšno dejavnost registrirano, oziroma s potrjenim načrtom sam jamči za varnost obešanja.
Ne smejo vsebovati prometnih shem.
Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine
gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali
talne površine
23. člen
Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja in arhitekturne kvalitete obstoječih stavb. Taki posegi niso dovoljeni na arhitekturnočlenjenih elementih fasad in oblikovanih
talnih vzorcih.
Dimenzije in oblika sporočila se obravnava in o njej
odloči na pristojni občinski službi za komunalno gospodarstvo MOC.
Ne smejo vsebovati prometnih shem.
Slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih
elementov javne infrastrukture
24. člen
Dovoljeno je oglaševanje samo za namen kulturnih in
drugih javnih prireditev širšega družbenega pomena.
Oglaševanje je dovoljeno samo do zaključka prireditve.
V 24 urah po zaključku prireditve, mora oglaševalec oglaševalne površine vrniti v prvotno stanje.
Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja in arhitekturne kvalitete obstoječih stavb. Tovrstni posegi niso dovoljeni na arhitekturno oblikovanih talnih vzorcih.
Dimenzije in oblika sporočila se obravnava in o njej
odloči na pristojni občinski službi za komunalno gospodarstvo MOC v postopku na osnovi predloga oglaševalca.

26. člen
Zastave se lahko uporablja samo za oglaševanje za
lastne potrebe. Postavlja se jih samo na zemljišču v lasti ali
najemu podjetja, ki oglašuje za lastne potrebe.
Slikovno ali pisno obdelana vozila in panoji, ki jih prenašajo
ljudje
27. člen
V to skupino spadajo avtobusi mestnega prometa, taksi
vozila, vozila avtošole in ostala cestna in železniška vozila,
zračna in vodna plovila ter ljudje kot nosilci sporočil površine
max. 1,4m2.
Zvočne naprave
28. člen
Oglaševanje z zvočnimi napravami je v MOC lahko
dovoljeno samo za pri pristojni občinski službi za komunalno
gospodarstvo prijavljene in dovoljene prireditve.
Oglaševanje v starem mestnem jedru
29. člen
Območje starega mestnega jedra določa obroč ulic:
Ulica XIV. divizije, Aškerčeva, Levstikova, Gregorčičeva, Jurčičeva in reka Savinja kot naravna meja. V to cono sodijo
tudi parcele, ki mejijo na zunanji rob uličnega telesa omenjenih ulic.
V območju starega mestnega jedra je mogoče oglaševanje kot gospodarska dejavnost ali za lastne potrebe z
naslednjimi nepremičnimi objekti in napravami oglaševanja:
– mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja – lokacije so označene v grafični prilogi odloka,
– volumski objekti in naprave oglaševanja – plakatni
steber v starem okolju; lokacije so označene v grafični prilogi odloka,
– ulični transparenti; lokacije so označene v grafični
prilogi odloka,
– prenosljivi ulični panoji; oglašuje se samo za lastne
potrebe po en pano na poslovno enoto,
– slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine
gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali
talne površine; dimenzije in oblika sporočila se obravnava in
o njej odloči na pristojni občinski službi za komunalno gospodarstvo MOC v postopku na; osnovi predloga oglaševalca; dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja arhitekturne kvalitete obstoječih stavb; taki posegi niso dovoljeni
na arhitekturno členjenih elementih fasad in oblikovanih talnih vzorcih,
– slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih
elementov javne infrastrukture; dovoljeno je oglaševanje samo za namen kulturnih in ostalih javnih prireditev širšega
družbenega pomena; oglaševanje je dovoljeno samo do
zaključka prireditve; v 24 urah po zaključku prireditve mora
oglaševalec oglasne površine vrniti v prvotno stanje; dimenzije in oblika sporočila se obravnava in o njej odloči pristojna
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občinska služba za komunalno gospodarstvo MOC v postopku na osnovi predloga oglaševalca; dimenzije in oblika
morajo spoštovati razmerja v prostoru; taki posegi niso dovoljeni na arhitekturno oblikovanih talnih vzorcih.
V. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE
30. člen
Oglaševanje za lastne potrebe podjetij je omejeno na
sporočila o dejavnosti, registrirani v sodnem registru podjetja in blagu, ki izhaja iz te dejavnosti in zajema oglaševanje
pravnih oseb in samostojnih podjetnikov (v nadaljevanju:
podjetij) na poslovnih stavbah in prostorih ter funkcionalnih
zemljiščih v lasti podjetij oziroma na objektih in napravah za
oglaševanje in je vidno z javne površine.
Kot oglaševanje za lastne potrebe se šteje tudi oglaševanje MOC in oglaševanje humanitarnih in neprofitnih dejavnosti (v nadaljevanju: za potrebe MOC). Pobudnik oglaševanja v humanitarne in neprofitne namene je dolžan pristojni
občinski službi za komunalno gospodarstvo prijaviti oglaševanje na objektih in napravah za oglaševanje v lasti MOC.
Podjetja, ki že oglašujejo za lastne potrebe, so dolžna v
roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka pristojni občinski službi za komunalno gospodarstvo MOC prijaviti obstoječe objekte in naprave za oglaševanje za lastne potrebe.
Za nove postavitve objektov in naprav za oglaševanje
za lastne potrebe je potrebno pridobiti dovoljenje pristojne
občinske službe za komunalno gospodarstvo MOC.
Prijava obstoječih ali novih objektov in naprav oglaševanja za lastne potrebe mora vsebovati podatke o:
– podjetju, ki oglašuje za lastne potrebe (izpisek iz
sodnega registra),
– vrisano lokacijo na geodetski podlogi (posnetku dejanskega stanja) v merilu 1:500,
– podatke o objektih in napravah oglaševanja (načrt z
definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike, varnost),
– dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma soglasje lastnika,
– fotografijo obstoječega stanja iz smeri, kamor bo
usmerjeno sporočilo (če je sporočilo obojestransko, fotografija iz obeh smeri),
– gradbeno dovoljenje za objekt ali odločbo o priglasitvi del (za nepremične objekte in naprave oglaševanja).
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odstopom oglasnega mesta. Če oglaševalec ne predloži
ustrezne dokumentacije v roku enega meseca od končane
volilne kampanje pristojni občinski službi za komunalno gospodarstvo, mu MOC ni dolžna povrniti izpadlega dohodka.
33. člen
Organizatorji volilne kampanje pridobijo prostor na objektih in napravah za oglaševanje na podlagi javne objave
pogojev za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest. Mesta za oglaševanje se razdelijo med organizatorje volilnih
kampanj z žrebanjem lokacij.
34. člen
Pristojna občinska služba za izvedbo volitev mora vsaj
60 dni pred dnevom volitev z javno objavo določiti pogoje za
pridobitev pravice do uporabe brezplačnih oglasnih mest.
Postopek vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje direktor
občinske uprave med delavci MOC.
35. člen
Na javno objavo se mora organizator volilne kampanje,
ki si je vsaj 45 dni pred dnevom glasovanja odprl tudi poseben žiro račun z oznako “za volilno kampanjo“, priglasiti
pisno v roku, ki je v objavi določen, sicer se pri dodelitvi
oglasnih mest ne upošteva.
Rok za priglasitev ne sme biti krajši od 15 dni.
36. člen
Organizator volilne kampanje dodeljenih oglasnih mest
ne sme odstopiti drugim organizatorjem volilne kampanje.
V primeru, da organizator volilne kampanje vseh dodeljenih oglasnih mest ne začne uporabljati, mora o tem v 24
urah pisno obvestiti pristojno občinsko službo za komunalno
gospodarstvo. Komisija teh oglasnih mest ne sme dodeliti
ostalim organizatorjem volilne kampanje.
37. člen
Prelepljanje ali uničevanje propagandnih sporočil drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
Organizatorji volilne kampanje morajo takoj, najkasneje pa v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vsa propagandna sporočila in očistiti objekte in naprave za oglaševanje in njihovo neposredno okolico.
VII. TAKSE

VI. OGLAŠEVANJE ZA POTREBE VOLITEV
31. člen
Oglaševanje za potrebe volitev se izvaja na objektih in
napravah, ki so namenjene oglaševanju kot gospodarski
dejavnosti.
Za potrebe volilne kampanje mora MOC brezplačno
zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno
informiranje volivcev v MOC o listi kandidatov oziroma kandidatu.
Vrste in število objektov in naprav za oglaševanje, ki
pomenijo zadosten obseg osnovnega informiranja, določi
MOC.
32. člen
Oglaševalcem v MOC, ki za potrebe volilne kampanje
odstopijo potrebno število oglasnih mest, je MOC dolžna
povrniti izpadli dohodek.
Višina izpadlega dohodka se določi na podlagi ustrezne dokumentacije za obdobje zadnjih treh mesecev pred

38. člen
Komunalno takso po tem odloku plačujejo oglaševalci,
ki izvajajo oglaševanje kot gospodarsko dejavnost, in oglaševalci za lastne potrebe (v nadaljevanju: taksni zavezanci)
na objektih in napravah, ki so postavljeni oziroma pritrjeni na
javnih površinah in tudi na zasebnih površinah, ki so vidne iz
javnih površin.
39. člen
Komunalne takse po tem odloku ne plačujejo:
– oglaševalci, ki v imenu humanitarnih organizacij, dobrodelnih društev ali za potrebe MOC, skladno z dovoljenjem iz 10. člena tega odloka, oglašujejo posamezne tovrstne akcije na lastnih objektih in napravah za oglaševanje,
skladno s pogodbo, ki jo sklenejo z MOC,
– vojaške enote in zavodi, ko gre za oglaševanje v zvezi
z njihovo redno dejavnostjo, če z dovoljenjem iz 10. člena
tega odloka oglašujejo na lastnih objektih in napravah za
oglaševanje,
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– podjetja za napis imena, ki je skladen z zakonom in
ne presega velikosti površine 1m2, vendar le za eno označbo na zgradbi, ne glede na površino na kateri se napis
nahaja, če pa je označb več, se štejejo kot reklamni napis,
– MOC za akcije turističnega, športnega ali kulturnega
pomena, ki jih sama organizira.
40. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z dnem pričetka uporabe, preneha pa
s potekom meseca, v katerem je taksni zavezanec obvestil
pristojno občinsko službo o odstranitvi taksnega predmeta
in ga tudi fizično odstranil.
41. člen
Taksni zavezanec je dolžan najkasneje v 15 dneh od
dneva nastanka taksne obveznosti nastanek taksne obveznosti prijaviti pristojni občinski službi za komunalno gospodarstvo MOC.
Prijava mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni za
določitev višine komunalne takse.
42. člen
Komunalne takse se plačujejo po tarifi komunalnih taks,
ki je sestavni del tega odloka.
Taksna tarifa določa taksne predmete in višino takse,
določeno v točkah. Vrednost točke znaša 4 SIT in se lahko
enkrat letno revalorizira skladno z rastjo cen življenjskih potrebščin.
43. člen
Vrednost takse je zmnožek vrednosti točke na dan
zapadlosti plačila takse, števila točk na m2 posameznega
taksnega predmeta iz taksne tarife, kvadrature oglasne površine in števila dni trajanja taksne obveznosti.
44. člen
Komunalne takse plačujejo taksni zavezanci na podlagi
izdane odločbe, na način in v rokih, ki so v njej določeni.
Dejstvo, da taksni zavezanec taksnega predmeta začasno ni uporabljal, pa o njegovi odstranitvi tudi ni obvestil
pristojne občinske službe, ne vpliva na odmero taksne obveznosti.
45. člen
Komunalne takse obračunava pristojna služba za komunalno gospodarstvo MOC, ki v upravnem postopku, na
podlagi prijave oglaševalca oziroma podatkov, s katerimi
sama razpolaga, izda ustrezno odločbo.
Pristojna služba za komunalno gospodarstvo do 30.3.
vsako leto pripravi poročilo o realizaciji plačila taks za preteklo leto.
46. člen
Če taksni zavezanec odmerjene takse ne plača v določenem roku, se taksa prisilno izterja skupaj z zamudnimi
obrestmi.
47. člen
Za prisilno izterjavo komunalnih taks veljajo predpisi o
prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov.
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VIII. NADZOR

48. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo:
komunalno-cestni inšpektor in osebe, pooblaščene za komunalni nadzor MOC, ki se s posebno izkaznico izkažejo,
da so pooblaščeni za opravljanje nadzora nad izvajanjem
občinskih predpisov v skladu s svojimi pristojnostmi.
49. člen
Na podlagi odločbe komunalno-cestnega inšpektorja
MOC so oglaševalci dolžni odstraniti vse vrste oglaševanja,
ki niso izvedene skladno z določbami tega odloka. Če jih
oglaševalec ne odstrani sam, odredi komunalno-cestni inšpektor MOC odstranitev na stroške oglaševalca.
Kadar se oglaševalca ne da ugotoviti, se odstranitev
naloži pravni ali fizični osebi, za katero se oglašuje. Če tudi
ta oseba ni znana, se odredi odstranitev javnemu podjetju,
ki opravlja dejavnosti javne snage v MOC oziroma pooblaščenemu upravljalcu cest, na stroške proračuna.
Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tega člena
ne zadrži njene izvršitve.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
50. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT, ki se izterja takoj, se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik,
če v zvezi z opravljanjem oglaševanja kot gospodarske dejavnosti:
– objektov ali naprav za oglaševanje ne označi z imenom podjetja (prvi odstavek 12. člena tega odloka),
– objektov ali naprav za oglaševanje ne vzdržuje redno
oziroma ne skrbi za njihov urejen izgled oziroma izgled njihove neposredne okolice (drugi odstavek 12. člena),
– oglašuje brez dovoljenja (prvi odstavek 10. člena),
– ne prijavi taksnih predmetov pristojni službi MOC
(41. člen).
Z denarno kaznijo 60.000 SIT, ki se izterja takoj, se
kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorno osebo pravne osebe.
51. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT, ki se izterja takoj, se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik,
če v zvezi z oglaševanjem za lastne potrebe ne upošteva
določb 30. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT, ki se izterja takoj, se
kaznuje za prekršek fizična oseba oziroma odgovorna oseba pravne osebe, ki v zvezi z oglaševanjem za lastne potrebe krši določbe 30. člena tega odloka.
52. člen
Z denarno kaznijo 30.000 SIT, ki se izterja takoj, lahko
komunalno-cestni inšpektor oziroma oseba, pooblaščena
za komunalni nadzor MOC, kaznuje posameznika, ki se ga
zaloti pri poškodovanju objektov in naprav za oglaševanje
oziroma vsebine oglasov.
53. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT, ki se izterja takoj,se
kaznuje za nedovoljeno oglaševanje pravno osebo, samostojnega podjetnika ali fizično osebo, za katero se
oglašuje.
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati: odlok o
gospodarski javni službi za plakatiranje in obveščanje (Uradni list RS, št. 57/98).
55. člen
Obstoječe pogodbe in dovoljenja, pridobljena na podlagi javnega razpisa, prenehajo veljati s potekom časa, za
katerega so bile sklenjene. Zanje se smiselno uporabijo
določbe 6. člena.
Obstoječe pogodbe in dovoljenja, pridobljena na podlagi vloge, ki urejajo oglaševanje na področju MOC, prenehajo veljati s potekom časa, za katerega so bile sklenjene.
Zanje se smiselno uporabi četrti odstavek 10. člena.
Pogodbe in dovoljenja iz prvega in drugega odstavka
tega člena se sporazumno uskladijo z določili tega odloka.
V roku 60 dni pred potekom časa iz prvega odstavka
tega člena se objavi javni razpis za pridobitev prostih lokacij
oziroma vseh morebitnih drugih prostih lokacij iz 6. člena
tega odloka, ki se sprostijo po prenehanju veljavnosti pogodb.
V roku 60 dni pred potekom časa iz drugega odstavka
tega člena se objavi zbiranje predlogov za pridobitev prostih
lokacij iz 10. člena tega odloka, ki se sprostijo po prenehanju veljavnosti pogodb.
56. člen
Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki oglašujejo za
lastne potrebe, so dolžni v roku enega meseca po uveljavitvi
tega odloka pristojni službi za komunalno gospodarstvo MOC
prijaviti oglaševanje za lastne potrebe.
Po sprejetju odloka je po prehodnem obdobju, ki ne
sme biti daljše od dveh let, potrebno obstoječe objekte ali
naprave za oglaševanje za lastne potrebe uskladiti z določili
tega odloka.
57. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Številka
tarife

Vrsta objekta ali naprave

Število točk
na m2 na dan

Volumski objekti in naprave oglaševanja plakatni stebri
Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb,
površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije
na stene zgradb ali talne površine
Prenosljivi ulični panoji
Zastave
Tarifa 2 Veliki ploskovni objekti in naprave
oglaševanja - svetlobni panoji

6,5

Mali ploskovni objekti in naprave
oglaševanja - svetlobni panoji
Tarifa 3 Veliki ploskovni objekti in naprave
oglaševanja - rotopanoji

13,5

Veliki ploskovni objekti in naprave
oglaševanja - ektronski, svetlobni
prikazovalniki
Mali ploskovni objekti in naprave
oglaševanja - rotopanoji
Mali ploskovni objekti in naprave
oglaševanja - elektronski, svetlobni
prikazovalniki
Ulični transparenti
Slikovna oprema talnih javnih površin,
konstrukcijskih elementov javne infrastrukture
Slikovno ali pisno obdelana vozila, ulični panoji,
ki jih prenašajo ljudje
Tarifa 4 Zvočne naprave

2500 točk/dan

Št. 9/01-01
Celje, dne 7. marca 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

2078.

TAKSNA TARIFA
Za objekte in naprave se odmeri taksa po oglasnih
površinah:
Številka
tarife

Vrsta objekta ali naprave

Tarifa 1 Veliki ploskovni objekti in naprave
oglaševanja - plakatni panoji
Mali ploskovni objekti in naprave
oglaševanja - plakatni panoji
Mali ploskovni objekti in naprave
oglaševanja - obešanke na drogovih
javne razsvetljave

Število točk
na m2 na dan

4,5

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni občini
Celje

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 17. člena statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) je Mestni svet mestne
občine Celje na redni seji dne 27. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o gospodarskih javnih službah v Mestni
občini Celje
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Mestni občini
Celje (Uradni list RS, št. 30/94 in 34/00) se v 3. členu črta
dvanajsta alinea.
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2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati osmi dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201/00009/2001 0009
Celje, dne 7. marca 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

2079.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu za odlagališče Cinkarne
Celje “za travnikom“

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in
17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) na seji
dne 3.4. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu za odlagališče
Cinkarne Celje “za travnikom“
1. člen
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za odlagališče
Cinkarne Celje “Za Travnikom“ (Uradni list SRS, št. 42/86)
se spremeni in dopolni tako, da se na koncu 5. člena doda
nov odstavek, ki glasi:
“Kot toleranca je dovoljena gradnja začasnih objektov
in naprav za potrebe tehnološkega postopka odlaganja na
podlagi predhodne prostorske preveritve in pod pogojem,
da posegi v prostor ne bodo spreminjali pogojev v vplivnem
območju deponije.“
2. člen
6. členu se na koncu doda 7. točka, ki glasi:
“7. K vlogi za izdajo dovoljenja za poseg v prostor
mora investitor priložiti oceno o vplivih na okolje v skladu s
predpisi.“
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-8/2000-8
Celje, dne 3. aprila 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

2080.

Odlok o zazidalnem načrtu Prekorje – Toplak

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Urad-
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ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in
17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) na seji
dne 3. 4. 2001 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu Prekorje – Toplak
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt Prekorje –
Toplak, ki ga je izdelal Razvojni center – Inštitut za urejanje
prostora pod štev. proj. 34/00 in je v skladu s prostorskimi
sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in
Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št.
48/90).
Sestavni del zazidalnega načrta je idejna zasnova odvajanja odplak širšega območja Prekorje – vzhod, ki ga je pod
številko 34-A/00 izdelal Razvojni center – IUP Celje d.o.o.
II. MEJA OBMOČJA
2. člen
Ureditveno območje vključuje zemljišče parc. št.
596/4, cesto 843, del zemljišč parc. št. 619/5, 614/4,
614/5, 626/3, 629 in 626/2, vse k.o. Arclin.
Območje meri cca 1800 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Območje urejanja je namenjeno za stanovanjsko gradnjo in rekonstrukcijo ceste.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE, TOLERANCE
4. člen
Pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje prostora
ter arhitektonsko oblikovanje so naslednji:
– objekt tlorisnih dimenzij 18,20 x 12,60 m;
– predvidena etažnost: delno vkopana klet in pritličje;
– streha štirikapnica z dvema smerema slemen sever –
jug in vzhod – zahod, naklon 30°, opečna kritina;
– klasična ali montažna gradnja;
– fasade izolirane s termo izolacijsko fasado in obdelane z zaključnim slojem finalnega mineralnega ometa bele
barve;
– pred začetkom gradnje je treba izdelati detajlne geomehanske raziskave tal za določitev pogojev temeljenja;
– meje funkcionalnega zemljišča so določene v grafični prilogi;
– dovoljena je zasaditev živice, prepovedana je gradnja
zidanih ograj.
5. člen
Kot toleranca je dovoljena sprememba namembnosti iz
stanovanjskega v poslovno-stanovanjski objekt, vendar le v
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primeru, da dejavnost ne povzroča prekomernega hrupa, ne
onesnažuje zraka in voda.
V grafičnih prilogah so določeni okvirni tlorisni in višinski gabariti. Kot tolerance so dovoljene spremembe tlorisnih
gabaritov do + 1 m in višinskih gabaritov do + 50 m ob
upoštevanju odmikov od prometnic ter komunalnih in energetskih vodov.
Za manjše dimenzije in omejitev je pogoj le podolgovata zasnova objekta, vzporedna s plastnicami terena.
Meje funkcionalnega zemljišča povzemajo obstoječe
stanje in jih je mogoče spremeniti.

Uradni list Republike Slovenije
Odpadki
Komunalni odpadki se bodo zbirali v posebni posodi –
zabojniku in odvažali na komunalno deponijo. Zbirno mesto
mora biti dostopno vozilom komunalnega podjetja.
Požarno varstvo
Dostopi in dovoz omogočajo dovoz interventnih vozil in
izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara.
Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
VII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO

V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA
IN ENERGETSKEGA UREJANJA
6. člen
Prometno omrežje
Pred nadaljnjo širitvijo pozidave na obravnavanem območju je potrebno rekonstruirati nekategorizirano dovozno
cesto tako, da bo imela minimalen prečni profil širine 4,50
m, ki zagotavlja neovirano srečevanje dveh osebnih vozil.
Obravnavana cesta služi za napajanje več stanovanjskih objektov, v perspektivi pa tudi bodoči pozidavi, ki je predvidena s planskimi akti Mestne občine Celje.
Oskrba s pitno vodo
Potrebna je izgradnja priključnega cevovoda na obstoječi vodovodni cevovod PVC DN 80 mm.
Odvod meteornih vod
Meteorne vode je potrebno voditi preko peskolovov v
ponikovalnico ali v površinski odvodnik.
Odvod fekalnih odplak
Fekalne odplake je potrebno voditi v kanalizacijo PL
min. DN 200 mm.
Potrebno je zgraditi kanalizacijo PL min. DN 200 mm,
ki je zasnovana v projektni dokumentaciji idejne zasnove
odvajanja odplak širšega območja Prekorje – vzhod, RC IUP
Celje d.o.o, št. projekta 34-A/00.
Oskrba z električno energijo
Objekt je potrebno z električno energijo oskrbeti iz
obstoječega elektroenergetskega omrežja.
Oskrba s plinom
Objekt oziroma uporabnike je potrebno s plinom oskrbeti iz obstoječega plinovoda PE DN 90 mm.
TK omrežje
Objekt oziroma uporabnike je potrebno priključiti na
obstoječe TK omrežje.

8. člen
Pri izvajanju vseh posegov v prostor je potrebno upoštevati varovalne koridorje prometne, komunalne, vodnogospodarske in energetske infrastrukture, objektov in naprav.
Pri vseh posegih v prostor je potrebno predhodno pridobiti
soglasje njihovih upravljavcev.
VIII. ETAPNOST IZVAJANJA
9. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena tega odloka se lahko izvaja v
več etapah.
Posamezne faze se morajo izvesti kot celota in po
določilih tega odloka. Vsako posamezno fazo je potrebno
zgraditi z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo z
ničemer poslabšala ekološkega stanja.
Komunala, prometna, vodnogospodarske in energetska ureditev, ki lahko neposredno vpliva na varovanje okolja, mora biti dokončno urejena s posamezno fazo gradnje in
investicije.
10. člen
Zemljišče znotraj meje, opisane v 2. členu tega odloka
lahko ohranjajo do pričetka izgradnje sedanjo rabo.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
11. člen
Investitor je dolžan sočasno z izgradnjo posameznih
faz zaključiti zunanjo ureditev objekta.
Pri izdelavi investicijsko tehnične dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasodajalcev.

VI. REŠITVE VAROVANJA OKOLJA
X. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Varovanje voda
Območje urejanja se ne nahaja v območju varstvenih
pasov vodnih virov.
Sanitarne odplake bodo odvajane v javno kanalizacijsko omrežje.
Ukrepi za preprečitev prekomernega hrupa
Ureditveno območje se nahaja v II. območju naravnega
in življenjskega okolja, kjer so dovoljene maksimalne mejne
vrednosti 45 dBA ponoči in 55 dBA podnevi.
Varovanje zraka
Pri vseh posegih v prostor morajo biti predvideni elementi varovanja pred prekomernim onesnaževanjem zraka.
Kot energetski vir sta predvidena plin ali lahko kurilno olje.

12. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena tega odloka je stalno na
vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem upravnem organu.
13. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in
prostor.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 35003-12/2000-8
Celje, dne 3. aprila 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

2081.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
preoblikovanju zavoda za planiranje in izgradnjo
Celje v zavod za urejanje javnih parkirišč in
gospodarjenje z javnimi objekti Celje

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/86, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99) in
104. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 66/95, 1/96) je Mestni svet mestne
občine Celje na seji 3. 4. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o preoblikovanju zavoda za planiranje in
izgradnjo Celje v zavod za urejanje javnih
parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje
1. člen
V odloku o preoblikovanju zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje (Uradni list RS, št. 87/97,
69/98, 42/00 in 69/00), se v drugem odstavku 5. člena
dodajo naslednje nove alinee, ki se glasijo:
– DL/31.500 “proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk“,
– DL/31.620 “proizvodnja druge električne opreme,
d.n.,
– F/45.310 “električne instalacije“,
– F/45.340 “druge inštalacije pri gradnjah“ in
– K/75.130 “dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti“.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03200-1/2001
Celje, dne 3. aprila 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

2082.

Program priprave lokacijskega načrta za
ureditev glavne ceste G1-5/286 Arja vas – Celje,
pododsek magistrala zahod v Celju od km
3+475 do km 5+349 z bencinskim servisom

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in
117/00) je župan Mestne občine Celje sprejel
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PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta za ureditev glavne ceste
G1-5/286 Arja vas – Celje, pododsek magistrala
zahod v Celju, od km 3+475 do km 5+349
z bencinskim servisom
1. člen
1. Izhodišča in razlogi za pripravo lokacijskega načrta
Glavna cesta Arja vas – Celje je del državnega cestnega omrežja in je kot takšna opredeljena v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Republike Slovenije, prav tako je opredeljena tudi v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Celje.
Glavna cesta Arja vas – Celje je torej del državnega
cestnega omrežja in predstavlja obvezno izhodišče plana
Republike Slovenije, funkcionalno pa je cesta na pododseku od km 3+475 do km 5+349 tudi del prometnega sistema
mesta Celje kot glavna vpadnica iz smeri zahod v mesto
Celje in glavna os mestne cestne povezave vzhod – zahod
(imenovana tudi »Magistrala zahod«).
Glavna cesta je na pododseku od km 3+475 do km
5+349 že zgrajena kot dvopasovnica, zaradi prometne preobremenjenosti pa je načrtovana njena razširitev v štiripasovnico vključno z gradnjo bencinskega servisa ob severnem pasu.
Glavna cesta je opredeljena v prostorskih sestavinah
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine
Celje in sicer na naslednji način:
– v poglavju 3.3.3 Cestni promet dolgoročnega plana
občine Celje (Uradni list SRS št. 4/88) je navedeno: »Prednostna gradnja predstavlja dokončanje magistrale zahod…«
– v poglavju 3.8 Promet in zveze Srednjeročnega družbenega plana občine Celje (Uradni list SRS št. 40/86) je
navedeno: »Racionalno bomo izgrajevali in povezovali prometni sistem v skladu z začrtanim razvojem občine, regije….na cestnem omrežju zgradili magistralo zahod…«
Mestna občina Celje je skupaj z Direkcijo RS za ceste
naročila in sprejela Prometno študijo mesta Celje, ki jo je v
septembru 1995 izdelal Cestno prometni inštitut iz Maribora
in ki glede na stanje prometa predvideva tudi izgradnjo severnega dela magistrale zahod.
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage in planske usmeritve
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
RS (Uradni list RS, št. 72/95 in 11/99),
– srednjeročni družbeni plan Občine Celje za obdobje
1986 do 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86),
– dolgoročni plan Občine Celje za obdobje 1986 do
2000 (Uradni list SRS, št. 4/88),
– prometna študija mesta Celja (projekt št. ) sprejeta
na seji Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 5. 12.
1996,
– idejni projekt: ureditev glavne ceste G1-5/286 Arja
vas – Celje, od km 3+475 do km 5+349, CP Celje, št. proj.
988/99, junij 1999,
– predlog voziščne konstrukcije: ureditev glavne ceste
G1-5/286 Arja vas – Celje, od km 3+475 do km 5+349,
DDC Ljubljana, št. 402-9/99-JC-37, julij 1999,
– prometna presoja in dimenzioniranje križišč na magistrali zahod v Celju, Cestno prometni inštitut, št. proj.
192/99/1, julij 1999,
– idejne skice: rekonstrukcija in razširitev mostu čez
Ložnico v km 4+260, Vizura Celje, št. proj. 164/99-04,
november 1999,
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– idejne skice: rekonstrukcija in razširitev podhoda na
Ronkovi ulici v km 4+455, Vizura Celje, št. proj. 165/9904, november 1999,
– idejne skice: rekonstrukcija in razširitev podhoda med
Lavo in II. osnovno šolo v km 4+773, Vizura Celje, št. proj.
166/99-04, november 1999,
– idejni projekt: avtocestni priključek Celje zahod, RC
Planiranje, št. proj. 227-01/98,
– poročilo o vplivih na okolje – bo naročeno vzporedno
z lokacijskim načrtom,
– študija hrupne obremenjenosti ter izdelava predloga
protihrupnih ukrepov (EPI SPEKTRUM),
– lokacijski načrt za avtocestni priključek Celje zahod,
povezovalno cesto in oskrbni center Lopata (uredba Vlade
RS, Uradni list RS, št. 144/2000),
– idejna zasnova bencinskega servisa magistrala zahod Celje,
– projektna naloga Družbe za državne ceste z dne
4. 5. 2000, ki jo je pripravila Karmen Dešman, univ.d.i.g.
3. člen
1. Območje urejanja in obseg lokacijskega načrta
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega obstoječo traso magistrale zahod oziroma glavne ceste G1
Arja vas – Celje od km 3+475 do km 5+349 s predvideno
razširitvijo, tako da bo v končni fazi štiripasovnica ter bencinski servis na severni strani predvidene razširitve.
2. Vsebina lokacijskega načrta
Vsebina lokacijskega načrta mora biti izdelana skladno
z določili 28., 29. in 32. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29786 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97), navodilom o posebnih strokovnih podlagah in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85) ter 55. in 56. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS št. 32/93) in mora vsebovati:
Splošni del:
– naslovna stran,
– vsebina dokumentacije,
– potrdilo o vpisu podjetja v sodni register,
– izjava o opravljeni notranji kontroli strokovnih podlag,
– izjava o upoštevanju predpisov o hrupu,
– izjava o upoštevanju predpisov o požarni varnosti,
– seznam upoštevanih predpisov.
Normativni del:
– program priprave LN,
– sklep o javni razgrnitvi osnutka LN,
– stališča do pripomb in predlogov,
– pogoji pristojnih organov, organizacij in skupnosti,
– soglasje pristojnih organov, organizacij in skupnosti,
– odlok o LN.
Tekstualni del:
– obrazložitev postopka priprave lokacijskega načrta
ter spremembe in dopolnitve planskih aktov občine,
– vsebina usklajenega predloga lokacijskega načrta,
– obrazložitev LN:
a) Opis trase;
b) Infrastrukturni objekti in naprave;
c) Podatki o objektih predvidenih za odkup in odstranitev;
d) Opis prostorskih rešitev po posameznih področjih;
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– varstvo naravne dediščine,
– varovanje življenjskega okolja vključno s protihrupnimi ukrepi,

Uradni list Republike Slovenije
– varstvo kmetijskih zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve,
– zasnova ureditve zelenih površin,
e) Rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
f) Ocena stroškov za izvedbo LN;
g) Etape izvajanja LN;
h) Seznam tangiranih gradbenih parcel in lastnikov;
i) Seznam koordinat osi ceste in lomnih točk meje.
Grafični del:
– pregledni situacijski načrt M 1:5000,
– prikaz prostorskih sestavin planov M 1:5000,
– ureditvena situacija M 1:500,
– prikaz etapnosti gradnje M 1:500,
– zbirni prikaz komunalnih in energetskih ureditev M
1:500,
– načrt gradbenih parcel M 1:1000 in 1:2880,
– pregledni vzdolžni prerez M 1:1000/100,
– karakteristični prečni profili M 1:50,
– tehnični elementi za zakoličbo cestnega telesa in
gradbenih parcel M 1:1000.
3. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
V postopku izdelave lokacijskega načrta se od soglasje
sodajalcev pridobijo predhodni pogoji in soglasja, ki izhajajo
iz sektorskih zakonov, ki se nanašajo na obravnavani poseg.
Organi in organizacije, ki morajo podati svoje pogoje
oziroma soglasja so:
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2 a, Celje),
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje),
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni
energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje),
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje),
– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Izpostava Celje (Škvarčeva 4, Celje),
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje
(Glavni trg 1, Celje) – kultura in narava ločeno,
– Slovenske železnice d.d. (Kolodvorska ulica 11, Ljubljana),
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje (Lava 42, Celje),
– Mestna občina Celje, zavod za planiranje in izgradnjo, Oddelek za promet (Trg Celjskih knezov 8, Celje),
– DARS d.d., Družba za avtoceste v RS – Izpostava
Ljubljana (Einspielerjeva 6, Ljubljana),
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje),
– Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo – Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje (Trg Celjskih
knezov 9, Celje).
V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne
bo podala pogojev, se bo v skladu s 35. in 45.a členom
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor smatralo, da nima pogojev, oziroma se s predloženo dokumentacijo strinjajo.
4. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja
lokacijskega načrta
Postopek se prične z objavo programa priprave v Uradni listu RS, sledijo faze izdelave lokacijskega načrta, katerih trajanje je odvisno od pogodbeno dogovorjenih rokov
med izvajalcem in naročnikom ter zakonsko določenimi postopki sprejemanja lokacijskega načrta.
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Postopki sprejemanja lokacijskega načrta bodo v skladu z dogovorom med Ministrstvom za okolje in prostor (mnenje o pobudi št. 350-07-6/00-0107/06/02 z dne 7. 2.
2001) in Ministrstvom za promet (pobuda št. 2645-83/9883/98/98 z dne 26.2.2001) potekali pri Mestni občini
Celje.

Terminski plan izdelave in sprejemanja lokacijskega načrta:

5. člen
Način sodelovanja oziroma sofinanciranja lokacijskega
načrta:
Investitorja lokacijskega načrta sta Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za investicije, Tržaška
19, Ljubljana za razširitev magistrale zahod in Mestna občina Celje za del lokacijskega načrta, ki zajema bencinski
servis, oziroma bo investitor izbrani distributer naftnih derivatov, ki v sorazmernem deležu pokrivata investicijo celotnega lokacijskega načrta.

Št. 35005-3/2000-8/MS
Celje, dne 10. aprila 2001.

6. člen
Izdelovalec lokacijskega načrta:
Izdelovalec, izbran na podlagi razpisa Direkcije RS za
ceste, je Urbana Kočar in Kočar – Urbanizem, projektiranje,
press storitve d.n.o. Velenje.

2083.

7. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

DOL PRI LJUBLJANI
Sklep o določitvi povprečne cene za obračun
storitev gospodarske javne službe ravnanja z
odpadki in odlaganja ostankov komunalnih
odpadkov

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), navodila o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb
ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov ko-

Stran

4086 / Št. 35 / 11. 5. 2001

munalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 27/98), uredbi o
predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št.
54/00), uredbe o listi blaga, storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00), sklepa o
ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Dol pri
Ljubljani (Uradni list RS, št. 25/97) in 16. člena statuta
Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in
109/99) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 19. seji
dne 7. 3. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi povprečne cene za obračun storitev
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki
in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
1. člen
Povprečna cena storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: storitev javne službe), ki jih
na območju Občine Dol pri Ljubljani izvaja javno podjetje
Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je 1.082 SIT/m3 komunalnih odpadkov.
Od tega je:
– povprečna cena ravnanja s komunalnimi
odpadki
829 SIT/m3,
– povprečna cena odlaganja ostankov
komunalnih odpadkov
253 SIT/m3.
2. člen
Cenik za obračun storitev javne službe, v katerem so
določene cene glede na število in velikost vrečk in posod za
prevzem komunalnih odpadkov in glede na različno vrsto na
odlagališču nenevarnih odpadkov Barje odloženih odpadkov, je priloga sklepa.
3. člen
V cenah iz cenika za obračun storitev javne službe niso
upoštevane zakonsko predpisane dajatve.
4. člen
Z dnem, ko se začnejo uporabljati cene iz tega sklepa,
prenehata veljati sklep o oblikovanju cen (Uradni list RS, št.
28/94) in sprememba cen na podlagi uredbe o določitvi
najvišjih cen (Uradni list RS, št. 52/99).
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po preteku enega meseca od prijave cen storitev javne službe Ministrstvo za gospodarstvo.

Št. 35206-03/99-08/01
Dol pri Ljubljani, dne 7. marca 2001.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.
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GROSUPLJE
2084.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev ureditvenega načrta Zadrževalnik
Veliki potok

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju naselij (Uradni
list SRS, št. 18/84, 15/89), 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS,
št. 48/90) in na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 18. člena statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet
občine Grosuplje na 26. seji dne 25. 4. 2001 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta Zadrževalnik
Veliki potok
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Zadrževalnik Veliki potok, ki ga je izdelal za
Arhe d.o.o., Židovska steza 4, Ljubljana – Krajcer, & Škulj
arhitekta, št. projekta 199/2000, januar 2001.
2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor v Občini
Grosuplje, Kolodvorska 2 in v prostorih KS Polica.
Razgrnitev bo trajala en mesec in se začne 3 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
3. člen
Pripombe in predloge k osnutku sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času javne razgrnitve, pisno na sedežu
KS ali na Uradu za prostor Občine Grosuplje.
V času javne razgrnitve bo v krajevni skupnosti organizirana javna razprava. O datumu javne razprave bodo občani
obveščeni naknadno na krajevno običajen način.
4. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 351-15/96
Grosuplje, dne 26. aprila 2001.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

KAMNIK
2085.

Sklep o razveljavitvi sklepa o javni razgrnitvi
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu območja B5-Perovo

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
39/95 in 44/97) in 27. členom statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 47/99) je župan Občine Kamnik dne
25. 4. 2001 sprejel
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SKLEP
o razveljavitvi sklepa o javni razgrnitvi odloka
o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu območja B5-Perovo
I
Razveljavi se sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja B5Perovo (Uradni list RS, št. 122/00).
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35005-4/99
Kamnik, dne 25. aprila 2001.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

2086.

Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta območja B5-Perovo

Na podlagi 34. 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) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Kamnik na 20. seji
dne 25. 4. 2001 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
območja B5-Perovo
1. člen
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja B5 Perovo
Občinski svet občine Kamnik je na 26. seji dne 4. 6.
1997 sprejel odlok o zazidalnem načrtu območja B5-Perovo (Uradni list RS, št. 65/97). Dokument je temeljna strokovna podlaga sprememb in dopolnitev. Med drugim določa
mejo območja; funkcije območja s pogoji za izrabo; pogoje
za oblikovanje območja, objektov in naprav ter drugih posegov v prostor; pogoje za izvedbo prometnega, komunalnega
in energetskega omrežja; merila in pogoje za bivanje in
delo; etapnost izvedbe posegov ter obveznosti investitorja,
lastnikov zemljišč in izvajalcev.
Poleg veljavnega zazidalnega načrta so izhodišča za
pripravo sprememb in dopolnitev še: dolgoročni plan občine Kamnik za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št.
3/86 – popravek 16/89, sprememba 39/89); sklep o sprejetju družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–
1990 (Uradni list SRS, št. 31/86, sprememba 39/89);
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Kamnik za obdobje 1986–2000, dopolnitev 1992 in uskladitev
grafičnega dela družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 22/92); odlok o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 30/95, sprememba 14/96) in izhodišča
ter usmeritve strokovne službe Občine Kamnik ter idejne
zasnove za področja funkcionalnih celot FC1, FC2 in FC6.

Št.
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Konkretno so izhodišča tokratnih sprememb in dopolnitev modifikacije dela dejavnosti v območju ter potrebne
korekcije določil o možnih odstopanjih pri določitvi gabaritov in namembnosti. Namen sprememb in dopolnitev je
eliminacija neustreznih programov v mešano stanovanjskocentralnem območju urejanja ter zagotovitev možnosti za
kvalitetnejšo izrabo razpoložljivega prostora, vse ob pogoju,
da predlagane rešitve ne poslabšujejo pogojev za bivanje in
delo v in ob območju obravnave.
2. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja B5 Perovo in način pridobitve strokovnih rešitev
Za organizacijo priprave prostorskega izvedbenega načrta se kot nosilec določi oddelek za okolje in prostor Občine Kamnik. Variante strokovne rešitve se glede na obseg
sprememb ne izdelajo. Izvajalec je izbran na podlagi določil
zakona o javnih naročilih.
Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se zagotovijo s strani zainteresiranih naročnikov.
3. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi, organizacije in skupnosti, ki oblikujejo pogoje
in izdajo soglasja na predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja B5 Perovo, so:
– oddelek za okolje in prostor Občine Kamnik,
– oddelek za družbene dejavnosti Občine Kamnik,
– Adriaplin d.o.o., Ljubljana,
– Geoplin d.o.o., Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik d.d.,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Ljubljana okolica,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Ljubljana, izpostava Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana,
– Zavod za razvoj kabelsko-satelitskega televizijskega
sistema Kamnik KKS Kamnik.
Organi, organizacije in skupnosti iz tega člena morajo
podati svoje pogoje za pripravo predloga ter svoja soglasja
oziroma mnenja na dopolnjeni predlog v tridesetih dneh od
prejema zahteve.
4. člen
Določitev vsebine in obsega potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv
Za območje B5 Perovo so že izdelane posebne strokovne podlage, ki se uporabijo kot del širših strokovnih
podlag.
Nadalje se pri pripravi sprememb in dopolnitev kot
pogoje upošteva še:
– tehnične normative za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (relevantna določila za večdružinske
objekte in druga poslopja – parkirne površine),
– novejša geotehnična poročila o raziskavah tal in pogojih temeljenja,
– ažurne podatke elaborata za identifikacijo posestnega stanja in podatke o obstoječih in načrtovanih infrastrukturnih objektih in napravah.
5. člen
Določitev vsebine in obsega ter predmeta sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta B5-Perovo
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Vsebina, obseg in predmet sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta so vezane na:
– nadomestitev obstoječega bencinskega servisa v območju s trgovsko-poslovno-stanovanjsko dejavnostjo, ki sledi izhodiščem že predvidene zasnove celotnega območja
ter nadomestitev obstoječega objekta KAM-BUS s parkirnimi površinami v zelenju,
– zagotovitev potrebnih parkirnih površin za funkcioniranje spremenjenih dejavnosti in
– dodatne opredelitve možnih odstopanj pri gabaritih
in namembnostih v smislu preciziranja primerov, kjer so ta
odstopanja možna.
Realizacija tovrstnih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je možna, če z rešitvami soglaša lastnik obravnavanega zemljišča, objekta, dela objekta ali naprave, nadalje, če se s predlaganimi rešitvami ne poslabšujejo pogoji za
bivanje in delo ter kolikor so pridobljena vsa soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti, ki sodelujejo kot soglasjedajalci.
6. člen
Določitev rokov priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja B5-Perovo
S tem programom priprave se določajo naslednji okvirni roki:
– pridobitev pogojev pristojnih organov, organizacij in
skupnosti v aprilu 2001,
– izdelava predloga sprememb in dopolnitev za javno
razgrnitev in javno obravnavo v maju 2001,
– javna razgrnitev in javna obravnava v maju in juniju
2001,
– priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in javne obravnave v maju in juniju 2001,
– obravnava in sprejem stališč na pristojnih organih v
juliju 2001,
– izdelava dopolnjenega predloga v juliju in avgustu
2001,
– pridobivanje soglasij v avgustu in septembru 2001,
– obravnava in sprejem dokumenta na pristojnih organih v septembru 2001
– priprava končnega elaborata in objava odloka v Uradnem listu RS v septembru 2001.
7. člen
Določitev objave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-4/99
Kamnik, dne 26. aprila 2001.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

Uradni list Republike Slovenije

KOBARID
2087.

Sklep o izvzetju javnega dobra

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Kobarid na 23.
redni seji dne 9. 11. 2000 sprejel naslednji

SKLEP
I
Iz javnega dobra se izvzame del zemljišča s parc. št.
3799/1 v k.o. Staro Selo, v izmeri 261m2.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 465-16/99
Kobarid, dne 9. novembra 2000.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

KOSTEL
2088.

Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Kostel

Na podlagi 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97 in 10/98), 25. člena odloka o ravnanju z
odpadki v Občini Kočevje, 16., 114. in 131. člena statuta
Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet
občine Kostel na 13. redni seji dne 20. 6. 2000 sprejel

SKLEP
o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Kostel
1. člen
Za obračun ravnanja z odpadki veljajo za posamezne
tarifne elemente naslednje cene:
– zbiranje in odvoz odpadkov
1.880,33 SIT/m3,
– odlaganje odpadkov
1.310,47 SIT/m3,
– ravnanje z odpadki
3.190,80 SIT/m3.
2. člen
Drugi povzročitelji, ki imajo z izvajalcem sklenjeno pogodbo, plačujejo ravnanje z odpadki po naslednjih cenah za
posamezne tarifne elemente:

Uradni list Republike Slovenije
TARIFNE

Št.
POSTAVKE 1

tarifni elementi cene:

gospodinjstva

poslovni prostori

zbiranje in odvoz odpadkov

725.80 SIT/m3

odlaganje odpadkov

655.00 SIT/m3

1310.47 SIT/m3

1380.80 SIT/m3

3190.80 SIT/m3

ravnanje z odpadki
kolièina (m3)
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z b i r a n j e in o d v o z
odvoz 4x
na mesec
(SIT/mesec)

1x odvoz
po naroèilu
(SIT)

1880.33 SIT/m3

odlaganje
odlaganje 4x
na mesec
(SIT/mesec)

ravnanje z odpadki
1x odlaganje
po naroèilu
(SIT)

odvoz in odlaganje
4x na mesec
(SIT/mesec)

1x odvoz in odlaganje po naroèilu
(SIT)

7.00

13,162.31

9,173.29

22,335.60

5.00

9,401.65

6,552.35

15,954.00

1.00

1,880.33

1,310.47

3,190.80

0.90

2,612.88

2,358.00

4,970.88

0.80

2,322.56

2,096.00

4,418.56

0.70

2,032.24

1,834.00

3,866.24

0.50

1,451.60

1,310.00

2,761.60

0.40

1,161.28

1,048.00

2,209.28

0.24

696.77

628.80

1,325.57

0.16

464.51

419.20

883.71

0.12

348.38

314.40

662.78

0.08

232.26

209.60

441.86

Op.: po tem ceniku se obraèunava ravnanje z odpadki od 01. 7. 2000 do 31. 12. 2000.

TARIFNE

POSTAVKE 2

tarifni elementi cene:

gospodinjstva

poslovni prostori

zbiranje in odvoz odpadkov

860.10 SIT/m3

odlaganje odpadkov

795.00 SIT/m3

1310.47 SIT/m3

1655.10 SIT/m3

3190.80 SIT/m3

ravnanje z odpadki
kolièina (m3)

z b i r a n j e in o d v o z

1880.33 SIT/m3

odlaganje

ravnanje z odpadki

zbiranje in odvoz

1x odvoz

odlaganje 4x

1x odlaganje

odvoz in odlaganje

1x odvoz in odla-

4x na mesec

po naroèilu

na mesec

po naroèilu

4x na mesec

ganje po naroèilu

(SIT/mesec)

(SIT)

(SIT/mesec)

(SIT)

(SIT/mesec)

(SIT)

7.00

13,162.31

9,173.29

22,335.60

5.00

9,401.65

6,552.35

15,954.00

1.00

1,880.33

1,310.47

3,190.80

0.90

3,096.36

2,862.00

5,958.36

0.80

2,752.32

2,544.00

5,296.32

0.70

2,408.28

2,226.00

4,634.28

0.50

1,720.20

1,590.00

3,310.20

0.40

1,376.16

1,272.00

2,648.16

0.24

825.70

763.20

1,588.90

0.16

550.46

508.80

1,059.26

0.12

412.85

381.60

794.45

0.08

275.23

254.40

529.63

Op.: po tem ceniku se obraèunava ravnanje z odpadki od 01. 01. 2001 do 30. 6. 2001.
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POSTAVKE 3

tarifni elementi cene:
zbiranje in odvoz odpadkov

1880.33 SIT/m3

odlaganje odpadkov

1310.47 SIT/m3

ravnanje z odpadki

3190.80 SIT/m3

zabojnik (m3)

z b i r a n j e in o d v o z

odlaganje

ravnanje z odpadki

zbiranje in odvoz

1x odvoz

odlaganje 4x

1x odlaganje

odvoz in odlaganje

1x odvoz in odla-

4x na mesec

po naroèilu

na mesec

po naroèilu

4x na mesec

ganje po naroèilu

(SIT/mesec)

(SIT)

(SIT/mesec)

(SIT)

(SIT/mesec)

(SIT)

7.00

13,162.31

9,173.29

22,335.60

5.00

9,401.65

6,552.35

15,954.00

1.00

1,880.33

1,310.47

3,190.80

0.90

6,769.19

4,717.69

11,486.88

0.80

6,017.06

4,193.50

10,210.56

0.70

5,264.92

3,669.32

8,934.24

0.50

3,760.66

2,620.94

6,381.60

0.40

3,008.53

2,096.75

5,105.28

0.24

1,805.12

1,258.05

3,063.17

0.16

1,203.41

838.70

2,042.11

0.12

902.56

629.03

1,531.58

0.08

601.71

419.35

1,021.06

Op.: po tem ceniku se obraèunava ravnanje z odpadki gospodinjstvom in poslovnim prostorom od 01. 7. 2001 dalje.

3. člen
Drugi povzročitelji, ki nimajo z izvajalcem sklenjene
pogodbe, plačujejo 1 m3 odpadkov mesečno.

PRAVILNIK
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Kostel

4. člen
V navedenih tarifah niso upoštevani zakonsko predpisani davki.

I. SPLOŠNA DOLOČBA

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove za oblikovanje
cen ravnanja s komunalnimi odpadki za posamezne povzročitelje, tarifne elemente in obračunske tarifne postavke.

Št. 015-03 07/00
Kostel, dne 20. junija 2000.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l.r.

2089.

Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Kostel

Na podlagi 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97 in 10/98), 25. člena odloka o ravnanju z
odpadki v občini Kočevje, 16., 114. in 131. člena statuta
Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet
občine Kostel na 13. redni seji dne, 20. 6. 2000 sprejel

II. TARIFNI ELEMENTI IN POVZROČITELJI
2. člen
Tarifni elementi za katere se ugotavljajo tarifne postavke so:
– zbiranje in odvoz odpadkov,
– odlaganje odpadkov,
– ravnanje z odpadki.
Element ravnanja z odpadki zajema zbiranje, odvoz in
odlaganje odpadkov.
3. člen
Povzročitelje obremenitev razdelimo glede na obračun
ravnanja z odpadki na:
– gospodinjstva,
– ostali povzročitelji (pravne osebe v gospodarstvu in
negospodarstvu).

Uradni list Republike Slovenije
III. OBRAČUN RAVNANJA Z ODPADKI
4. člen
Cene ravnanja z odpadki so določene s tarifnimi postavkami za posamezne elemente. Sklep o višini tarifnih
postavk sprejme občinski svet na predlog izvajalca.
5. člen
Minimalna posoda za obračun ravnanja z odpadki za
gospodinjstva je 80 l oziroma 0,08 m3.
6. člen
Kosovni odvoz odpadkov, ki se izvede s tipiziranimi
velikimi zabojniki in je s strani povzročiteljev naročen dodatno, se obračunava po cenah za ostale povzročitelje.
IV. OBRAČUN RAVNANJA Z ODPADKI V PREHODNEM
OBDOBJU
7. člen
Na podlagi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
so izvajalci dolžni določiti vrsto in število posod za odpadke
za posameznega povzročitelja glede na tehnologijo ravnanja
z odpadki. V prehodnem obdobju petih let se ravnanje z
odpadki obračunava na naslednji način:
– gospodinjstva: po povprečni količini odpadkov zbranih z rednim odvozom, ločeno zbranimi odpadki, zbranimi
posebnimi in nevarnimi odpadki iz gospodinjstev ter kosovnim odvozom izraženih v m 3;
– ostali povzročitelji, ki že imajo sklenjeno pogodbo o
ravnanju z odpadki z izvajalcem: po prostornini posode, ki je
opredeljena v pogodbi;
– ostali povzročitelji, ki tipiziranih posod še nimajo ali
še niso sklenili pogodbe o ravnanju z odpadki z izvajalcem:
po povprečni mesečni količini izraženi v m3. Uporabnik lahko kupi lastno tipizirano posodo.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03 07/00
Kostel, dne 20. junija 2000.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l.r.

KRANJ
2090.

Navodilo za izdajo soglasja za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v podaljšanem obratovalnem času

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95, 40/99 in 36/00, v nadaljevanju: zakon), 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, v

Št.
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nadaljevanju: pravilnik) in 45. člena statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je župan Mestne
občine Kranj dne 24. 4. 2001 sprejel

NAVODILA
za izdajo soglasja za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost v podaljšanem
obratovalnem času
1. člen
S temi navodili se določajo merila in pogoji na podlagi
katerih Mestna občina Kranj, oddelek pristojen za gostinstvo (v nadaljnjem besedilu: Mestna občina Kranj) izda soglasje za obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski
obrat) v podaljšanem obratovalnem času, na območju Mestne občine Kranj.
Mestna občina Kranj mora pri izdaji soglasja upoštevati
vsa merila in pogoje v skladu s temi navodili.
2. člen
Gostinska dejavnost se opravlja v gostinskih obratih ali
zunaj njih pod pogoji, določenimi z zakonom, pravilnikom in
drugimi predpisi.
Gostinski obrati so funkcionalno povezani in ustrezno
urejeni prostori, ki omogočajo opravljanje določene vrste
gostinske dejavnosti.
Vrste gostinskih obratov so: hoteli, moteli, penzioni,
prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter obrati za pripravo
in dostavo jedi.
Gostinska dejavnost se opravlja zunaj gostinskega obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, s sredstvi ali napravami, ki so prirejene v ta namen.
3. člen
Gostinec oziroma kmet določi redni dnevni obratovalni
čas glede na vrsto gostinskega obrata (kmetije), kot sledi:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter
kmetije z nastanitvijo med 0. in 24. uro,
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije
med 6. in 1. uro naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice
med 6. in 23. uro,
– obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro
oziroma glede na naročila,
– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko poslovnih centrih, kulturnih ustanovah ipd.) v skladu
z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka smejo gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije,
gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so
v stanovanjskih objektih ali objektih v stanovanjskih naseljih,
ter izletniške kmetije, ki so v stanovanjskih naseljih, obratovati le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj
zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.).
Če gostinski obrat oziroma kmetija opravlja gostinsko
dejavnost izven časa, določenega v prvem in drugem odstavku tega člena, se šteje, da obratuje v podaljšanem obratovalnem času.
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4. člen
Gostinec oziroma kmet lahko obratuje v podaljšanem
obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje Mestne
občine Kranj, ki o tem odloča na podlagi sprejetih meril.
Izdajo soglasja se lahko veže na vnaprej določeno časovno
obdobje ali na predhodno izpolnitev določenih pogojev in se
ga ob neizpolnitvi teh pogojev lahko tudi prekliče.
Pri izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka je potrebno
upoštevati potrebe gostov in značilnosti območja, kjer je
gostinski obrat oziroma kmetija.

(vsakič po enkrat), ob drugih priložnostih pa le po odločitvi
Mestna občina Kranj.

5. člen
Gostinski obrati ob avtocestah in na območju mednarodnih mejnih prehodov morajo obratovati vse dni v letu
najmanj med 6. in 22. uro.
Na mestnih avtobusnih in železniških postajah ter mednarodnih letališčih mora ob prihodih in odhodih medkrajevnih avtobusov in vlakov ter potniških letal obratovati vsaj en
gostinski obrat. Ne glede na to določbo tem obratom ni
treba obratovati med 23. in 5. uro naslednjega dne.
Gostinski obrati iz prvega in drugega odstavka tega
člena za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ne
potrebujejo soglasja iz drugega odstavka prejšnjega člena.

10. člen
Gostinec, ki ni lastnik lokala, mora vlogi za obratovanje
v podaljšanem obratovalnem času priložiti soglasje lastnika
objekta, kjer se lokal nahaja, ki pa ne sme biti starejše od 30
dni.
V primeru, da je soglasje negativno, ali da gostinec
soglasja ne priloži, lahko Mestna občina Kranj vlogo o podaljšanem obratovalnem času deloma ali v celoti zavrne.

6. člen
Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj
gostinski obrat prijaviti Mestni občini Kranj 15 dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka
gostincu, ki prijavi redni obratovalni čas oziroma ne zaproša
za podaljšani obratovalni čas, po prvi potrditvi ni treba za
vsako koledarsko leto ponovno prijavljati razporeda obratovalnega časa, če tega ne spreminja in če ni prišlo do sprememb, ki se nanašajo na podatke za prijavo razporeda
obratovalnega časa.
Mestna občina Kranj lahko izjemoma tudi gostincu, ki
zaproša za podaljšani obratovalni čas, skladno s sprejetimi
merili, ki morajo vsebovati tudi določbo o možnem preklicu
take odločitve, izda soglasje k prijavljenemu obratovalnemu
času za obdobje, daljše od enega koledarskega leta.
7. člen
Če Mestna občina Kranj ugotovi, da:
– je vloga za prijavo obratovalnega časa popolna,
– so upoštevane vse določbe pravilnika in teh navodil,
– je obratovalni čas določen skladno z merili iz 3. člena pravilnika oziroma, če
– soglaša z morebitnim predlaganim podaljšanim obratovalnim časom, tako določeni razpored obratovalnega časa
potrdi, nato pa en izvod potrjenega obrazca s prijavo razporeda obratovalnega časa zadrži za svojo evidenco, po en
izvod pa najkasneje v 15 dneh vrne gostincu oziroma pošlje
Statističnemu uradu Republike Slovenije.
Če Mestna občina Kranj ugotovi, da kateri izmed v
prejšnjem odstavku navedenih pogojev ni izpolnjen, z odločbo deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas.
V primeru iz prejšnjega odstavka Mestna občina Kranj
gostincu v obrazložitvi odločbe tudi predlaga ustrezno spremembo obratovalnega časa.
8. člen
Gostinec lahko brez dovoljenja Mestne občine Kranj
obratuje dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki,
določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju

9. člen
Vse vrste gostinskih obratov, razen njihovi gostinski
vrtovi lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času,
tudi do 24 ur dnevno.
Gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov lahko obratujejo samo v rednem obratovalnem času, v podaljšanem
obratovalnem času pa le od 22. ure do 24. ure.

11. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času se gostincu lahko med letom odvzame in skrajša na
redni obratovalni čas v primeru:
– utemeljenih pisnih pritožb občanov oziroma bližnjih
stanovalcev,
– na podlagi zapisnikov oziroma poročil ustreznih inšpekcijskih služb,
– v primeru, da v roku dveh mesecev policija posreduje več kot trikrat, o čemer je sestavljeno poročilo oziroma
predlog inšpekcijskim oziroma drugim pristojnim službam.
V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega odstavka tega člena je gostincu odvzeta možnost pridobitve
tega soglasja tudi za šest mesecev vnaprej.
12. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pristojni tržni inšpekcijski organ in policisti.
13. člen
Ta navodila začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1001/01-43/01
Kranj, dne 24. aprila 2001.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

LOŠKI POTOK
2091.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Loški Potok

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl.
US 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 prekr-
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ških (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 Loški Potok na 15. seji dne
29. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Loški
Potok
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 gospodinjstvom ali dvajsetim ljudem in je v lasti Občine Loški Potok.
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 tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda, ki določa podrobnejša navodila in tehnične normative za
gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javnega vodovoda. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in
naprav javnega vodovoda se sprejme v enem letu od uveljavitve odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Loški
Potok.
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 priključnim ventilom, odvzemnim jaškom ter vsemi vgrajenimi elementi,
– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred
njim in nepovratnim ventilom za njim,
– vodomerni jašek ali niša,
– interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje ali dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno ali
požarno vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo 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 organa pristojnega za izdajo gradbenih dovoljenj.
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6. člen
Objekti in naprave upravljavca so:
Magistralno omrežje in naprave:
– objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode,
– tranzitni cevovodi od črpališča ali zajetja do primarnega omrežja,
– črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje 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 stanovanjskih 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 drugimi območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi
območji, turističnimi območji, manjšimi naselji).
Sekundarno omrežje in naprave:
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju
(industrijsko območje, turistično območje, manjše naselje),
– 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 sekundarnem omrežju.
lll. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
7. člen
Priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s soglasjem, 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:
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,
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– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode in oceno kvalitete in tipa odpadne
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 nadomesti soglasje lastnika,
– soglasje za prekop cestišča (po potrebi),
d) za priključitev objekta:
– soglasje za priključitev (če ni bilo že izdano v postopku
za pridobitev gradbenega dovoljenja),
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
legalnosti gradnje,
– katastrski načrt,
– izjavo izvajalca oziroma investitorja o skladnosti gradnje 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 nadomesti soglasje lastnika,
– soglasje za prekop cestišča (po potrebi),
– dokazilo o izvedenem tlačnem preizkusu ter dezinfekciji in izpiranju vodovodne instalacije, atest vgrajenih materialov,
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 nadomesti soglasje lastnika,
– soglasje za prekop cestišča (po potrebi),
– opis predvidene porabe vode,
– predviden datum odstranitve začasnega priključka.
Soglasje izdaja upravljavec tudi k tistim gradnjam objektov, 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 prestavitev
cevovoda zaradi gradnje objekta.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja c) točka tega člena vključno s soglasji lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih bo potekal priključek (oziroma 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 priključek, če uporabnik k svoji vlogi predloži predpisano dokumentacijo 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,
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– 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 vodovoda.
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 zagotoviti, da
ostane vodovodno omrežje ali naprave nepoškodovane.
Stroške za morebitne poškodbe vodovoda, ki jih povzroči izvajalec del po svoji krivdi, nosi izvajalec sam. Ti stroški
zajemajo neposredne stroške za odpravo napak, izgubljeno
vodo, stroške za zvišano električno konico zaradi dodatnega
črpanja in vse ostale intervencijske stroške.
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 dokumentacijo.
Za brezhibno stanje interne vodovodne inštalacije je odgovoren uporabnik.
15. člen
Vodovodni priključek izdela upravljavec na stroške uporabnika. Po končani gradnji se priključek brezplačno prenese
v vzdrževanje upravljavcu, ki vpiše lastnika objekta v evidenco
uporabnikov javnega vodovoda.
Priključek je del objekta in je last uporabnika. Priključek
vključno z obračunskim vodomerom vzdržuje upravljavec 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 objekt
uporabnika posebej, lahko pa ima objekt tudi več priključkov.
Pri tem mora upoštevati velikost in namembnost objekta ter
količino porabljene vode.
Priključek je stalen ali začasen. Upravljavec lahko izvede
začasni priključek na javni vodovod le za gradbišča, začasne
objekte in podobne primere, če je začasni priključek 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 priključitvi na javni vodovod. Pogoj za začasno priključitev na
javni vodovod je, po navodilih upravljavca urejeno začasno
odjemno mesto. Upravljavec lahko dovoli začasno priključitev
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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. Uporabnik lahko zaprosi za
podaljšanje roka uporabe začasnega priključka. Prošnji za
podaljšanje roka uporabe začasnega priključka upravljavec
lahko ugodi, če so razlogi za podaljšanje utemeljeni.
17. člen
V primeru, da je v objektu več uporabnikov, ki se oskrbujejo 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 priključka ni obveznost upravljavca.
Če so na isti priključek priključeni uporabniki, ki plačujejo vodo po različnih tarifah, si morajo vgraditi ločene vodomere. 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 upravljavcu, brezplačno prenese priključek na drugo pravno ali fizično
osebo, pod pogojem, da ni odprtih terjatev na priključku, ki
se prenaša.
Če obstaja terjatev, prenos priključka ni možen. Priključitev 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 (vodovodno omrežje, objekte in hišne priključke) izvaja upravljavec
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 priključkov
in dovodnih cevi od hišnega priključka do vodomera (do vključno ventila na strani uporabnika), ki so lastništvo uporabnikov
javnega vodovoda, upravljavec izvaja samo montažna dela
vključno z dobavo materiala. Navedena dela se izvajajo na
stroške uporabnika. Preostala dela (izkop, zasip, vzpostavitev
terena v prvotno stanje) lahko izvede uporabnik v lastni režiji,
lahko pa tudi ta dela zaupa upravljavcu za ustrezno 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 gradbenega 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 pravilnikom.
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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 priključkov in hidrantov, odlok o zaščiti vodnega vira) ter evidenco
osnovnih sredstev s finančnim ovrednotenjem, urejena morajo biti tudi lastninska razmerja,
b) vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregledani, 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) mora
biti program sanacije, avtomatizacije in razvoja vodovoda, ki
se prevzema,
e) potrebna sanacija mora biti izvedena pred prevzemom v upravljanje, v nasprotnem primeru pa morajo biti predložena zagotovila, da bodo sredstva za izvedbo sanacije
zagotovljena v občinskem proračunu,
f) izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferencirana cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje prevzetih naprav,
g) postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano
z zapisniki o primopredaji (dokumentacije, evidence knjigovodskih 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 vodomeri v kubičnih metrih. Z velikimi porabniki vode lahko upravljavec sklene posebno pogodbo o meritvi dobavljene vode.
24. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami skupaj z upravljavcem izkoriščajo isti vodni vir in so na območju,
kjer je zgrajena javna kanalizacija, so dolžni meriti z vodomeri
porabo vode.
25. člen
Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec vodovoda obračunski vodomer. Tip, velikost in mesto namestitve
določi upravljavec samostojno oziroma skladno s projektom.
Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera.
Vsak obračunski vodomer mora biti pregledan in žigosan od državnega upravnega organa, pristojnega za kontrolo
meril in plemenitih kovin. Upravljavec vzdržuje obračunske
vodomere in skrbi za njihove redne preglede.
26. člen
Vodomeri v interni napeljavi služijo za interno porazdelitev stroškov ter kontrolo in jih upravljavec vodovoda ne vzdržuje.
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27. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam upravljavca za vzdrževanje in redne preglede.
Vodomerni jašek se praviloma izvede izven objektov.
Stroške prve nabave in namestitve obračunskega vodomera gredo v breme uporabnika. Stroške kontrole, popravila
in zamenjave plača uporabnik s števnino (mesečno vzdrževalnino vodomera), izračunano na osnovi dejanskih stroškov.
Upravljavec lahko vodomer, v kolikor je to nujno potrebno, zamenja brez predhodnega obvestila uporabniku, dolžan pa ga je naknadno obvestiti v roku 15 dni po zamenjavi.
Vse okvare, ki so nastale na vodomeru po krivdi uporabnika (zaradi zmrzali, udara tople vode in mehanskih poškodb)
ali priključku, bremenijo le-tega.
28. člen
Števnina je znesek, ki se mesečno zaračunava ob ceni
vode, uporablja pa se za vzdrževanje, umerjanje in zamenjavo
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 upravljavca javnega vodovoda pristojni občinski organ s tarifnim pravilnikom.
29. člen
Vsako okvaro na priključku ali vodomeru mora uporabnik 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 vodomera 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 priključku. Upravljavec odčita stanje na obračunskem vodomeru
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 vodomer 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 podla-

Vodomer DN (mm)
Vodomer DN (“)
Nazivni pretok Qn (m3/h)
Izhodiščna poraba za obračun
priključne moči Qi (m3)
Normalna poraba Qh
(m3/dan)

gi porabljene vode, merjene v kubičnih metrih po odčitku
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 vodovodno omrežje v skladu s tehničnim pravilnikom upravljavca
vodovoda in je enaka nazivnemu pretoku vodomera (m3/h po
ISO standardih), vgrajenega na merilnem mestu priključka.
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 predlog upravljavca javnega vodovoda pristojni občinski organ s
tarifnim pravilnikom skladno z veljavnimi predpisi, kalkulativnimi osnovami in sprejeto poslovno politiko.
34. člen
Porabljena normalna količina vode (m3) je v obračunskem obdobju na vodomeru registrirana porabljena količina,
ki je manjša ali enaka normalni porabi (m3/dan) za posamezno velikost vgrajenega obračunskega vodomera, pomnoženi
s številom dni obračunskega obdobja (za en mesec 30 dni).
35. člen
Porabljena prekomerna količina vode (m3) je pozitivna
razlika med na vodomeru registrirano porabo vode v obračunskem 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 času, 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:

15
1/2
1,5
1,5

20
3/4
2,5
2,5

25
1
3,5
3,5

30
5/4
6
6

40
6/4
10
10

50
2
15
15

80
3
40
40

100
4
60
60

150
5
150
150

1,0

2,5

6

12

25

60

130

200

500

Za objekte, ki nimajo vgrajenega vodomera, se izhodiščna poraba za obračun priključne moči računa z nazivnim pretokom
vodomera DN 25 mm (1").
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37. člen
Uporabniki plačujejo vodarino na podlagi izdanih računov. Račun se izstavi na podlagi odčitane dejanske porabe
preteklega obračunskega obdobja oziroma akontacije za porabljeno vodo v višini povprečne porabe v preteklem obračunskem 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 praviloma ne odčita vodomerov, temveč se stanje vodomera na
dan uveljavitve cene vode izračuna iz povprečne porabe vode
v preteklih obdobjih. Uporabnik lahko na dan spremembe
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 vodomera oziroma vgraditev odklanja, se porabljena voda obračuna 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 vodomera
in odpravo drugih ovir za odčitavanje je 15 dni od ugotovitve.
39. člen
V objektih, v katerih se poleg stanovanj nahajajo tudi
poslovni prostori za opravljanje različnih gospodarskih oziroma negospodarskih dejavnosti, morajo le-ti imeti vgrajene
lastne obračunske vodomere za odčitavanje porabljene vode.
V primeru, da iz tehničnih razlogov vgradnja obračunskega vodomera ni mogoča, kar za vsak primer ugotovi upravljavec, se uporabniku zaračunava mesečna pavšalna poraba
vode, določena na podlagi naslednje tabele:
Dejavnost

– gostilna, slaščičarna
– bar, okrepčevalnica
– frizerski salon
– urad
– mesarija
– ostale dejavnosti

m3/ m2 celotne
površ./mesec

0,75
0,60
0,50
0,15
0,30
0,10

Meritev oziroma obračun vode po prejšnjem odstavku je
možna le v objektih, ki so bili na omrežje javnega vodovoda
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 podatkov uporabnika v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
40. člen
Račun mora uporabnik plačati v desetih dneh po izdaji.
Uporabnik lahko sporoči upravljavcu pisne pripombe oziroma
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
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uporabnik v samem opominu opozorjen. Za zamudo plačila
upravljavec obračuna zakonite zamudne obresti.
Upravljavec je dolžan na pripombe ali ugovor uporabnika 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 odpovedi
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 uporabnik 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 medsebojno ločene,
– če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo ali če
razširi svojo lastno napeljavo,
– če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka in notranjih instalacij skladno z določbami tega odloka,
– če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca popravilo ali zamenjavo priključka in odklanja plačilo nastalih stroškov,
– če uporabnik brez soglasja odstrani plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo priključka,
– če uporabnik, ki plačuje pavšalno porabo vode, odkloni 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. člena
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 ponovne
priključitve.
Upravljavec lahko prekine dobavo vode na stroške uporabnika, če uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik pisno odpove priključek.
42. člen
Upravljavec ima pravico prekiniti dobavo vode v naslednjih 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 podobno.
Upravljavec mora o času trajanja prekinitve dobave vode
pravočasno obvestiti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja, na krajevno običajen način ali neposredno.
V primeru krajših (do ene ure) nepredvidenih prekinitev
objava ni potrebna.
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43. člen
Del omrežja, ki dalj časa ni v uporabi, se odklopi od
ostalega omrežja. Pred ponovno vključitvijo mora upravljavec
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, onesnaževanje 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 izkoriščajo 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 osnovnih življenjskih potreb občanov in požarno varnost.
lX. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
47. člen
Upravljavec ima pri preskrbi z vodo naslednje obveznosti:
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 vodovoda,
3. vzdržuje in zamenjuje priključke na stroške uporabnika,
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 pravilnikom
o zdravstveni ustreznosti pitne vode in drugimi predpisih 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 obveščanja,
na krajevno običajen način ali neposredno,
7. vodi kataster javnega vodovoda in ostale evidence,
8. redno odčituje vodomere in skrbi za obračun porabljene vode,
9. izdaja soglasja in omogoča priključitev na javni vodovod, 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 izgube
ter skrbi za avtomatizacijo,
12. skrbi za pravilno obratovanje in vzdržuje požarno
omrežje in hidrante,
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13. kontrolira ustreznost interne inštalacije pred priklopom na javni vodovod,
14. na zahtevo in stroške uporabnika izvrši pregled interne inštalacije,
15. opravi kontrolo kvalitete vode na zahtevo uporabnikov, 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 vodovodnega 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 upravljavca,
2. redno vzdržujejo interno inštalacijo, vodomerni jašek
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 vodovodu, 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 povzročena zaradi del v zvezi z njihovim objektom, ali zaradi motenj,
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 vzpostaviti
vodovodno omrežje in naprave v prvotno stanje. Upravljavci
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 poškodbe 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 napeljavi.
X. ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV
51. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem
požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem
stanju. Iz njih se sme odvzemati vodo brez soglasja upravljavca le za gašenje požarov. Zaradi registracije nekontroliranega
odvzema vode je potrebno najkasneje v štiriindvajsetih urah
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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 gospodarski
odjem vode.
Uporabniki javnega vodovoda na področju, na katerem
se vrši 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 nastavkom z vgrajenim vodomerom, ki je registriran pri upravljavcu.
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 upravljavca 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 vsakem primeru
pa 200 m3.
53. člen
Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju. V
nasprotnem primeru nosi sam vse stroške popravila za okvare, ki jih je povzročil.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
54. člen
V primeru suma oziroma ugotovitve dodatnega neregistriranega priključka na objektu, je uporabnik dolžan omogočiti takojšnji pregled notranjih (internih) inštalacij. Če uporabnik
kontrolo zavrača, se mu prekine dobava pitne vode.
V primeru, da se dokaže poraba vode po neregistriranem priključku, ima upravljavec vodovoda pravico zaračunati
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 upravljavca
(7. člen),
3. ne izpolnjuje obveznosti iz 48. člena tega odloka,
4. prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom onesnaži vodo v napeljavi,
5. odvzema vodo iz hidranta v nasprotju s 51., 52. in
53. členom tega odloka,
6. ne merijo porabljene vode (24. člen) in ne namestijo
vodomera,
7. uporablja neregistrirani priključek (54. člen).
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Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka
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.
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 rekonstrukciji 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 odstavka
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 Republike Slovenije.
58. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire (24. člen), morajo v roku 6 mesecev od
uveljavitve tega odloka namestiti vodomere.
59. člen
Uporabniki morajo urediti priključek po tem odloku najpozneje v roku dveh 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 prenehata veljati odlok o
dobavah in odjemu pitne vode na območju Občine Kočevje
(Uradni list SRS, št. 9/82, Uradni list RS, št. 13/92) in odlok
o javnih vodovodih na območju Občine Ribnica (Skupščinski
Dolenjski list, št. 4/71).
Št. 324-01/01-1
Loški potok, dne 30. marca 2001.
Župan
Občine Loški potok
Janez Novak, inž. l. r.

Stran

4100 / Št. 35 / 11. 5. 2001

Uradni list Republike Slovenije
1
Določijo se ekonomske cene programov vrtca, in si-

MEDVODE
2092.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Medvode za leto 2000

Na podlagi 80. člena statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št 34/95, 47/95, 82/98), 57. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 98. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter v
skladu s 75. členom poslovnika o delu Občinskega sveta
občine Medvode (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet
občine Medvode na 19. seji dne 24. 4. 2001 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Medvode za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2000.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Medvode izkazuje:
Prihodki
1.365,200.217 tolarjev
Odhodki
1.218,075.582 tolarjev
Presežek prihodkov nad odhodki
147,124.635 tolarjev
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 147,124.635
tolarjev se prenese v proračunske prihodke za leto 2001.

cer:
Dnevni programi:
– I. starostno obdobje
– II. starostno obdobje

SIT
59.063
43.744

Poldnevni programi:
– mala šola Metlika
– mala šola Podzemelj

34.402
27.651

2
Za dnevno odsotnost otroka se za hrano odšteje v
dnevnem programu 220 SIT, v poldnevnem programu pa za
malico 60 SIT.
3
Prispevek staršev se obračunava po pravilniku o plačilu
staršev za programe v vrtcih.
4
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati
sklep o določitvi ekonomske cene programov vrtca (Uradni
list RS, št. 36/00).
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5.
2001 dalje.
Št. 382–4/00
Metlika, dne 26. aprila 2001.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

4. člen
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja
so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-45/01
Medvode, dne 25. aprila 2001.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

2094.

Odlok o organiziranju in izvajanju storitev
socialne oskrbe na domu v Občini Metlika in
merilih za določanje plačil storitev

Na podlagi 43. in 100. člena zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94 in 41/99),
21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98),
6. člena pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98 in 19/99)
in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št.
34/99) je Občinski svet občine Metlika na seji dne 25. 4.
2001 sprejel

METLIKA
2093.

Sklep o določitvi ekonomskih cen programov
predšolske vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96) ter 11. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni
list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Metlika na seji
dne 25. 4. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomskih cen programov
predšolske vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika

ODLOK
o organiziranju in izvajanju storitev socialne
oskrbe na domu v Občini Metlika in merilih
za določanje plačil storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija, načini in oblike
izvajanja javne službe, upravičence do socialne oskrbe ter
višino in način plačila storitev socialne oskrbe na domu.
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2. člen
Storitev socialne oskrbe na domu obsega socialno
oskrbo upravičencev, ki imajo zagotovljene bivalne in druge
pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, a se zaradi
starosti, hude invalidnosti in v drugih primerih sami ne morejo oskrbovati ali negovati, pri čemer različne oblike organizirane pomoči in uslug na domu lahko nadomestijo vsaj za
določen čas institucionalno varstvo v zavodu.
3. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe s
stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini Metlika, ki jim
preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega lahko ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in funkcionirajo v znanem
bivalnem okolju.
Ti upravičenci so:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti in
pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno
življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki so po oceni
pristojne komisije nesposobni za samostojno življenje, storitve socialne oskrbe na domu pa jim nadomeščajo institucionalno varstvo,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do
tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajno okvaro
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po
oceni pristojnega centra za socialno delo, brez občasne
pomoči nesposobni za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem
ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva,
– drugi upravičenci v socialno ogroženih družinah v
izjemnih primerih.
II. OBSEG STORITEV IN POSTOPEK
4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
a) gospodinjska pomoč, ki obsega:
– prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabavo
živil ali pripravo enega obroka hrane,
– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov,
– odnašanje smeti,
– osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
b) pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, ki obsega:
– pomoč pri oblačenju in slačenju,
– pomoč pri umivanju,
– pomoč pri hranjenju,
– pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
c) pomoč pri ohranjevanju socialnih stikov, ki obsega:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca in njegove družine na institucionalno varstvo.
Posameznik je povprečno v okviru javne službe upravičen do storitev socialne oskrbe na domu do 4 ure dnevno
oziroma do 20 ur tedensko.
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5. člen
Postopek za uveljavitev pravice do socialne oskrbe na
domu se začne izvajati na zahtevo upravičenca, njegovega
zakonitega zastopnika ali skrbnika pri izvajalcu storitve in
vsebuje dva dela:
– prvi del storitve predstavlja ugotavljanje upravičenosti
do storitve in sklenitev pisnega dogovora o medsebojnih
obveznostih, o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja za sodelovanje pri
zagotavljanju pomoči ter izvedba uvodnega srečanja med
izvajalcem in upravičencem ali družino,
– drugi del storitve zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v
dogovorjenem obsegu.
Normativi storitev so določeni v pravilniku o standardih
in normativih socialnovarstvenih storitev.
6. člen
Center za socialno delo začne postopek za pridobitev
pravice po tem odloku po pooblastilu upravičenca, če ve za
utemeljen razlog, zaradi katerega je določeni osebi potrebno nuditi storitve socialne oskrbe na domu.
III. IZVAJALCI IN DOKUMENTACIJA
7. člen
Na območju Občine Metlika organizirajo in izvajajo storitve socialne oskrbe na domu kot javno službo Center za
socialno delo Metlika ali koncesionar.
8. člen
Pomoč v obliki socialne oskrbe izvajajo strokovni delavci, strokovni sodelavci ter laični delavci.
Prvi del storitve vodijo strokovni delavci z višjo ali visoko šolo ustrezne smeri, kot opredeljuje 69. člen ZSV.
Drugi del storitve oziroma neposredno izvajanje storitev
na domu upravičenca izvajajo strokovni delavci, opredeljeni
v 70. členu ZSV, ki so končali najmanj srednjo poklicno šolo
ali srednjo strokovno šolo, ki izobražuje za socialno oskrbo
ali nego. Pod vodstvom strokovnega delavca lahko opravljajo socialno oskrbo na domu upravičenca v skladu z ZSV tudi
laični delavci z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in z opravljenim dodatnim usposabljanjem za socialno oskrbo po verificiranem programu.
9. člen
Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan voditi
osnovno dokumentacijo:
– evidenca dogovorov o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitev,
– dnevnik opravljenih storitev,
– podatke o plačilih ali oprostitvah plačil za storitve,
– evidenca o osebnih podatkih upravičencev,
– evidenca opravljenih poti.
10. člen
Izvajalec mora na zahtevo pristojnega občinskega organa posredovati podatke za potrebe spremljanja in načrtovanja stanja izvajanja javne službe pomoč družini na domu,
neodvisno od tega pa mora sam izdelati tudi končno letno
poročilo, ki obsega opis in finančno poročilo o opravljenem
delu ter vsebinski in finančni načrt del za naslednje proračunsko leto.
Izvajalec socialne oskrbe mora hraniti osnovno dokumentacijo iz prejšnjega člena v skladu z veljavno zakonodajo
iz pristojnega področja.
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11. člen
Spremembe in dopolnitve že sklenjenega dogovora o
obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve lahko predlagata izvajalec storitve ali upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik.
IV. CENA STORITVE IN FINANCIRANJE
12. člen
Vrednost urne postavke znaša 1.210 SIT in se usklajuje z rastjo vrednosti koeficienta za izračun plač v negospodarstvu.
13. člen
Cena za dostavo enega pripravljenega obroka hrane
znaša 170 SIT.
14. člen
Upravičenci plačujejo storitve socialne oskrbe na domu neposredno Občini Metlika.
V. MERILA ZA DOLOČANJE PLAČIL STORITEV
15. člen
Občina zagotavlja iz proračuna sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke neposrednih izvajalcev in
strokovnega delavca ter stroške opravljene kilometrine za
izvajanje storitev socialne oskrbe na domu.
16. člen
Upravičenci in drugi zavezanci do storitve socialne oskrbe na domu so na podlagi veljavne cene storitev dolžni sami
plačati celotne stroške neposrednega izvajanja socialne
oskrbe na domu na podlagi dejansko opravljenih ur.
Zavezanci za plačilo storitev po tem pravilniku so poleg
upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska
obveznost, ki izhaja iz samega zakona ali pogodbenega
razmerja ali sklenjenega medsebojnega dogovora o preživljanju.
17. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne
zadoščajo za plačilo stroškov storitev pomoči na domu,
nimajo niti premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili po zakonu
ali iz kakega drugega pravnega naslova dolžni preživljati,
lahko vložijo pri Centru za socialno delo Metlika zahtevo za
delno ali celotno oprostitev plačila stroškov.
18. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča Center za socialno delo Metlika po postopku in na način, kot je
to določeno po predpisih o socialnem varstvu.
O pritožbi zoper odločbo Centra za socialno delo Metlika odloča župan Občine Metlika.
19. člen
V celoti so vsi upravičenci oproščeni plačila strokovne
priprave izvajanja storitev v obliki analize primera, priprave
dogovora in kontakta z udeleženci, kot to določa obseg
prvega dela storitve iz 8. člena tega odloka.
V celoti so oproščeni plačila storitev pomoči na domu
tudi:
– upravičenci, ki so prejemniki denarne pomoči kot
edinega vira preživljanja,
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– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih odraslih,
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka.
20. člen
Višina plačila storitev socialne oskrbe na domu je odvisna od materialnega stanja upravičenca in zavezancev ter
od zdravstvenega stanja upravičenca in zavezancev.
Materialno stanje upravičenca se ugotavlja v odstotku
doseganja oziroma prekoračitve neto plače zaposlenih v
RS, in sicer:
Ugotovljeni dohodki v %
glede na povprečno višino
neto plače zaposlenih
v RS v preteklem letu

1. do 40 %
2. do 50 %
3. od 50 % do 75 %
4. od 75 % do 100 %
5. od 100 % do 125 %
6. nad 125 %

Plačilo storitev v %
od veljavne cene

storitev je brezplačna
15 %
35 %
50 %
75 %
100 %

O višini plačila storitev po tem členu odloča Center za
socialno delo Metlika po postopku in na način, določen z
zakonom o splošnem upravnem postopku.
21. člen
Materialno stanje upravičenca in zavezancev se ugotavlja tako, da se v dohodek štejejo vsi dohodki, ki štejejo po
ZSV (27. in 28. člen). Za družinske člane se upoštevajo
osebe, ki jih določa 30. člen ZSV.
Slabo zdravstveno stanje upravičenca in zavezancev se
ugotavlja na podlagi predloženega sklepa, da so upravičenci upravičeni do dodatka za tujo nego in pomoč, na podlagi
zdravniškega potrdila in presoje strokovne službe pri Centru
za socialno delo Metlika.
Center za socialno delo Metlika lahko zaradi slabega
zdravstvenega stanja, ugotovljenega na način, določen v
drugem odstavku tega člena, upravičenca delno ali v celoti
oprosti plačila storitev na podlagi strokovne presoje.
22. člen
Če je upravičenec lastnik nepremičnega premoženja,
ki mu ne daje dohodkov za plačilo stroškov, je oproščen
plačila storitev le, če dovoli zaznambo prepovedi in bremenitve nepremičnin. Postopek zemljiškoknjižnega zavarovanja
opravi občina na podlagi predloga Centra za socialno delo
Metlika.
23. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev socialne oskrbe
na domu se lahko dodeli za določen čas, največ za dobo 12
mesecev.
24. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev socialne oskrbe na domu:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če je pridobil pravico do doplačila oziroma plačila, ne
da bi predhodno izrabil vse pravne možnosti za določitev in
izterjavo preživninske upravičenosti, če je do nje upravičen,
– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev
zavezancev, da do oprostitve ali delnega doplačila ni več
upravičen.
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25. člen
Upravičenec ali zavezanec je dolžan Center za socialno delo obvestiti o vsaki spremembi dejstev ali okoliščin, ki
so bile podlaga za odločitev o delni ali celotni oprostitvi
plačila storitev socialne oskrbe na domu, v roku 15 dni od
nastanka spremembe.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne
oprostitve plačila storitev socialne oskrbe na domu na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je
dolžan sam oziroma zavezanec vrniti vsa sredstva, ki so mu
bila priznana kot pravica, z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za
davke in prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil
oprostitev plačila oziroma doplačila.
26. člen
Izvajalec je dolžan izvajati javno službo socialne oskrbe
na domu strokovno in racionalno v skladu z veljavno zakonodajo ter veljavnimi standardi in normativi ter najmanj enkrat
letno poročati o svojem delu občinskemu svetu.
VI. KONČNE DOLOČBE
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ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine
Mirna Peč za leto 2000
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč
za leto 2000.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2000
izkazuje:
Bilanca prihodkov
in odhodkov SIT

Prihodki
Odhodki
Presežek
Primanjkljaj

Račun
finančnih
terjatevin
naložb SIT

Račun
financiranja
SIT

261,919.282,86
245,423.077,78
16,496.205,08

27. člen
Določbe tega odloka, ki urejajo določitev plačila upravičenca, se uporabljajo do dne, ko Vlada RS predpiše merila, po katerih se za upravičence in druge zavezance delno
ali v celoti določajo oprostitve pri plačilu storitev.
Določbe tega odloka, ki urejajo oblikovanje cene storitev, se uporabljajo do izdaje metodologije za oblikovanje
cen storitev, ki jo predpiše minister, pristojen za socialno
varstvo.

3. člen
Za presežek prihodkov nad odhodki proračuna v višini
16,496.205,08 SIT se poveča stanje na računu.

28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

29. člen
S sprejemom tega odloka se razveljavi pravilnik o merilih za določanje olajšav in oprostitev plačil storitev pomoči
na domu, ki ga je sprejel Občinski svet občine Metlika,
1. 10. 1998.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja sta sestavni del tega
odloka.

Št. 403-02/01-01
Mirna Peč, dne 19. aprila 2001.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l. r.

Št. 013–5/01
Metlika, dne 26. aprila 2001.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

MIRNA PEČ
2095.

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Mirna Peč za leto 2000

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US,
56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US in 89/99 – odl.
US), 62. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99), 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) in odločitve ustavnega sodišča (Uradni list
RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 59/99) ter 15. člena statuta Občine Mirna Peč
(Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Mirna
Peč na 20. redni redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel

2096.

Sklep o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna Občine Mirna Peč

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 29. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Uradni list RS, št. 9/00), odredbe o določitvi neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(Uradni list RS, št. 13/00) je Občinski svet občine Mirna
Peč na 20. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov občinskega proračuna Občine
Mirna Peč
1
Občinski svet občine Mirna Peč določa naslednje neposredne in posredne uporabnike občinskega proračuna:

Stran

4104 / Št. 35 / 11. 5. 2001

Uradni list Republike Slovenije

I. Neposredni uporabnik občinskega proračuna je:
Zap. št.

Šifra
uporabnika

Matična
številka

Šifra
ustanov.

Ime

Naslov

1.

7669

1357816

2

Občina Mirna Peč – proračun

Trg 2, Mirna Peč

II. Posredni uporabnik občinskega proračuna je:
Zap. št.

Šifra
uporabnika

Matična
številka

Šifra
ustanov.

Ime

Naslov

1.

6702

5086256

2

Osnovna šola Mirna Peč

Trg 8, Mirna Peč

2
Seznam neposrednih in posrednih uporabnikov se posreduje Ministrstvu za finance in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 403-02/01-02
Mirna Peč, dne 19. aprila 2001.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

MURSKA SOBOTA
2097.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih in merilih za dodeljevanje
socialnih stanovanj v najem v Mestni občini
Murska Sobota

Na podlagi 82. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94 – odl. US RS, 21/94,
23/96, 24/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS in 1/00),
zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92),
pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list
RS, št. 18/92 in 31/96) in pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92 in
53/99) je Upravni odbor stanovanjskega sklada Mestne
občine Murska Sobota na seji dne 20. 4. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih
stanovanj v najem v Mestni občini Murska
Sobota
1. člen
V pravilniku o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 4/97 in 102/99) se v 3. členu spremeni:
druga alinea tako, da se glasi:
»– da ima prosilec v času razpisa stalno bivališče v
Mestni občini Murska Sobota najmanj tri leta oziroma da ima
prosilec v času razpisa stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota najmanj šest mesecev in ima skupno najmanj 20
let stalnega bivanja v Mestni občini Murska Sobota.«
tretja alinea tako, da se glasi:
»– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, za katere se rešuje stanovanjski problem ni najemnik oziroma lastnik stanovanja oziroma je najemnik ali lastnik
neprimernega stanovanja.«

šesta alinea tako, da se glasi:
»– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, za katere se rešuje stanovanjski problem, ni lastnik
premičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja. Vrednost premičnine se ugotovi na podlagi ocenitve
sodnega cenilca ustrezne stroke.«
sedma alinea tako, da se glasi:
»– da je prosilec v delovnem razmerju za nedoločen
čas (velja tudi za prejemnike pokojnine) ali da je v delovnem
razmerju (ali ima pogodbeno delo) najmanj tri leta.«
2. člen
V 5. členu se spremeni:
točka 3.b) tako, da se glasi:
»od 4 m2 do 8 m2 na družinskega člana«
točka 3.c) tako, da se glasi:
»od 8 m2 do 12 m2 na družinskega člana«
3. člen
V 6. členu se spremeni točka a) tako, da se glasi:
»za vsakega otroka starega do 26 let, ki ga preživljajo
starši.«
4. člen
V 8. členu se spremeni točka a) tako, da se glasi:
»trajna obolenja otrok starih do 26 let, za katere skrbijo
starši, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami.«
Zadnji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»trajna obolenja prosilec dokazuje z izvidom zdravniške
komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.«
5. člen
V 9. členu se spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»Poleg zgornjih meril se pri dodelitvi socialnih stanovanj v najem upoštevajo še naslednja merila za:…«
6. člen
V 11. členu se v tabeli pri dveh družinskih članih spremeni stanovanjska površina iz »35 m2« na »30 m2«.
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7. člen
V 12. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»O odstopanju od površinskih normativov odloča strokovna služba Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska
Sobota, upoštevaje predhodno mnenje Centra za socialno
delo.«
8. člen
Naslov pod IV. točko se spremeni tako, da se glasi:
»Oblikovanje občinske liste za dodelitev socialnih stanovanj v najem«.
9. člen
V 15. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem«
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»število socialnih stanovanj v občini«.
10. člen
V 16. členu se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»najemno oziroma podnajemno pogodbo«
7. točka 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»drugo z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero
se izkazujejo gmotne in socialno zdravstvene razmere«
11. člen
Naslov pod VII. točko se spremeni tako, da se glasi:
»Izjemna dodelitev socialnega stanovanja v najem«.
12. člen
V 26. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega
problema se lahko prosilcu dodeli socialno stanovanje v
najem mimo veljavne socialne liste.«
13. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati osmi dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-19/2001
Murska Sobota, dne 20. aprila 2001.
Predsednik
Upravnega odbora Stanovanjskega
sklada
mestne občine Murska Sobota
Štefan Ošlaj l. r.

RADEČE
2098.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Radeče za leto 2000

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99), na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in statuta Občine
Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine
Radeče na 10. seji dne 31. 3. 2001 sprejel
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ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Radeče
za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se sprejema zaključni račun proračuna
Občine Radeče za leto 2000, ki zajema vse prihodke in
odhodke žiro računa proračuna Občine Radeče.

A)
I.
II.
III.

2. člen
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2000 obsega:
Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
436,422.339
Skupaj odhodki
–435,465.039
Proračunski presežek
957.300

B)
IV.
V.

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil
Dana posojila – povečanje kapitalskih
deležev
VI. Prejeta minus dana posojila
VII. Skupni presežek
VIII.
IX.
X.
XI.

OBRAČUN FINANCIRANJA
Zadolževanje
Odplačilo dolga
Neto zadolževanje (VIII.–IX.)
Zmanjšanje sredstev na računih
Stanje sredstev na računih
preteklega leta (1999)

1,303.481
– 210.000
1,093.481
2,050.781

11,989.068
–11,989.068
–9,938.287
32,413.312

3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta
2000 znaša 37,841.360 SIT, od tega znašajo sredstva
rezerv za naravne nesreče 13,595.101,70 SIT, od katerih
je 7,712.201,70 SIT bilo oblikovano v letu 2000.
4. člen
Namenska sredstva na računih konec leta 2000 v višini
22,105.857 SIT se razporedi za naslednje namene:
– zapiranje deponije
– ločeno zbiranje odpadkov
– ekološki otoki
– sklad za regionalni razvoj
Skupaj

1,524.183
3,909.937
7,066.575
9,605.162
22,105.857

Neporabljena namenska sredstva v skupni višini
22,105.857 SIT se vključijo v proračun Občine Radeče za
leto 2001 za zgoraj navedene namene.
Druga sredstva v višini 2,140.400,84 SIT se vključijo v
proračun Občine Radeče za dokončanje programov iz leta
2000.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski
svet Občine Radeče in se objavi v Uradnem listu.
Št. 03201-1/01-3
Radeče, dne 31. marca 2001.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. str. l. r.
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Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2001

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in statuta Občine Radeče
(Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče
na 10. seji dne 31. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Radeče za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Radeče se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Radeče.
2. člen
Proračun Občine Radeče je določen v skupni višini
536,746.000 SIT, od tega
v tisoč SIT
A)
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski primanjkljaj

B)
IV.
V.
VI.

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil
Dana posojila in kapitalski delež
Prejeta minus dana posojila
sprem. kapit. deležev

C)
VIII.
IX.
X.
XI.

Račun financiranja
Zadolževanje proračuna
Odplačilo dolga
Neto zadolževanje
Zmanjšanje sredstev na računih

485.500
521.746
–36.246
2.000
–3.000
–1.000

25.000
–12.000
13.000
–24.246

Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
odloka.
3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni v proračunu in če so izpolnjeni vsi z zakonom
ali drugim aktom predpisani pogoji.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge v mejah postavk proračuna. Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali zbiranja ponudb najmanj treh usposobljenih ponudnikov.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije za vsa gradbena dela katerih vrednost presega
10,000.000 SIT in za naročila blaga in storitev katerih vrednost presega 5,000.000 SIT.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Radeče. Župan najmanj dvakrat letno poroča občinskemu
svetu o izvrševanju proračuna.
Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno
pooblasti tudi druge osebe.
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih
sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne
namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog za
katere so bila sredstva zagotovljena, vendar največ do 10%
predvidene višine glavnega namena.

5. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo sredstev.
O porabi tekoče proračunske rezerve odloča župan.
6. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v višini do 1,5% skupno
doseženih prihodkov.
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke nastale kot posledica naravnih ali drugih
nesreč,
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno,
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva iz 1. in 3. točke se praviloma dajejo brez
obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke pa morajo biti
vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 3. točke odloča občinski
svet. Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi
sredstev iz 1. točke do višine 1,000.000 SIT v posameznem primeru.
O uporabi sredstev iz 2. točke odloča župan.
7. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja sredstev proračuna izvrševanja ne more uravnotežiti, se lahko za kritje
odhodkov:
1. uporabijo sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najemu posojila odloča občinski svet.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-1/01-10
Radeče, dne 31. marca 2001.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. str. l. r.

2100.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Radeče

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/94, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), 18. člena statuta Občine Radeče
(Uradni list RS, št. 37/99) in v skladu z uredbo o skupnih
osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS,
št. 24/98 in 56/98) je Občinski svet občine Radeče na
10. seji dne 31. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Radeče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Občinska uprava v občini
Radeče, določi organizacija in delovno področje ter urejajo
druga vprašanja v zvezi z njenim delovanjem.
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2. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Radeče ustanovi: Občinska uprava občine Radeče, s sedežem v Radečah, Ulica Milana Majcna 1 (v nadaljevanju:
občinska uprava).
3. člen
Občinska uprava mora pri izvrševanju nalog zagotavljati:
– zakonito, strokovno, učinkovito in racionalno izvajanje funkcij uprave,
– koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje
projektnih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
4. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava v zadevah
lokalnega pomena, sodeluje z organi uprave drugih občin,
državnimi organi, s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi,
gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami.
5. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pogodbe ali občinskega predpisa opravlja določene strokovne naloge za javne
zavode, agencije, sklade, zveze, društva in druge organizacije ter uprave drugih občin.
Občinska uprava lahko na podlagi predhodno sklenjene pogodbe v skladu z aktom občinskega sveta oziroma v
soglasju z županom naroči izvajanje določenih strokovnih
nalog pri zunanjih izvajalcih.
6. člen
Delo občinske uprave je javno.
O delu občinske uprave obvešča javnost župan ali od
njega pooblaščeni delavec občinske uprave.
Delavci občinske uprave morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi
sporočili, z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, z novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah ter z drugimi oblikami sodelovanja s
predstavniki sredstev javnega obveščanja.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE
7. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične, administrativne in druge naloge na področju normativnopravnih, upravnih in splošnih zadev, javnih
financ, družbenih dejavnosti, varstva okolja in urejanja prostora, gospodarskih javnih služb in javne infrastrukture, gospodarskih dejavnosti, turizma in kmetijstva, gospodarjenja
s stavbnimi zemljišči, varstva pred naravnimi nesrečami, zaščite in reševanja, požarne varnosti, inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz občinske pristojnosti, določene z zakoni ali drugimi splošnimi
akti.
8. člen
V občinski upravi se naloge, s katerimi se zagotavlja
izvrševanje funkcij uprave, opravljajo v notranjih organizacij-
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skih enotah, oblikovanih za posamezne sklope delovnih področij.
Občinska uprava ima naslednje notranje organizacijske enote:
1. urad župana;
2. oddelek za gospodarstvo in finance;
3. oddelek za družbene dejavnosti.
S povečanim obsegom dela se lahko v občinski upravi
oblikujeta samostojni oddelek za finance in oddelek za urejanje prostora.
9. člen
Urad župana opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– normativnopravne akte za župana in organe občine,
– upravni postopek na drugi stopnji,
– splošne in kadrovske zadeve, lokalne volitve, krajevne skupnosti,
– informatiko in zagotavljanje obveščanja javnosti o delu občinskih organov,
– protokol, administrativne, pomožne in tehnične dejavnosti,
– zaščito in reševanje, varstvo pred naravnimi nesrečami, varstvo pred požarom, gasilstvo,
– obrambne dokumente,
– strokovne in administrativno-tehnične naloge za župana in organe občine,
– premoženjskopravne zadeve,
– občinsko redarstvo, inšpekcijski nadzor,
– druge naloge, ki po vsebini ne sodijo v pristojnost
drugih notranjih organizacijskih enot.
Oddelek za gospodarstvo in finance opravlja naloge, ki
se nanašajo na:
– gospodarske javne službe – oskrba s pitno vodo,
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih
voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih cest in prometa, površine za pešce, zelene površine, pregled, nadzor in čiščenje
komunalnih naprav in dimnih vodov, urejanje javnih parkirišč, trgov, državnih cest, dimnikarsko, pogrebno in pokopališko službo,
– podjetništvo in obrt, kmetijstvo, turizem in trgovino,
razvoj demografsko ogroženih območij, upravljanje občinskega premoženja, stanovanjsko gospodarstvo, ekologijo,
komunalno redarstveno službo, nadzor nad krajevnimi prireditvami, gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– investicije v infrastrukturo, izvajanje novih investicij,
investicijsko in tekoče vzdrževanje občinskega premoženja,
izdelavo lokacijske dokumentacije, načrtovanje in urejanje
prostora,
– javna naročila,
– pripravo proračuna in zaključnega računa občine,
finančno računovodske naloge za občinski proračun, sklade, javna podjetja in zavode in druge organizacije, sestavo
premoženjske bilance, občinske davke in takse,
– pomoč KS pri vprašanjih gospodarstva in financ,
– pripravo splošnih in posamičnih aktov s področja
gospodarstva in financ,
– spremlja natečaje in razpise za sofinanciranje in kreditiranje lokalnih projektov iz državnega proračuna in skladov,
– vse druge naloge s področja gospodarstva in financ.
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki se
nanašajo na:
– zdravstveno in lekarniško dejavnost na primarni ravni, zdravstveno varstvo občanov brez prejemkov, zagotavljanje mrliško pregledne službe,
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– socialno varstvo občanov, mrežo javne službe za
osebno pomoč na domu, osnovno varstvo otroka in družine,
subvencioniranje najemnin, programe javnih del,
– oddajo socialnih in službenih stanovanj v najem,
– osnovno in glasbeno šolstvo, ustanoviteljstvo šol,
zagotavljanje materialnih pogojev za delo šol in dodatnih
dejavnosti šol, splošne in kadrovske zadeve za šole,
– predšolsko vzgojo in varstvo, materialni položaj vrtca,
– šport in rekreacijo,
– kulturo in knjižničarstvo, ustanoviteljstvo in pospeševanje, financiranje dejavnosti in zavodov,
– raziskovalno, spomeniško varstveno in muzejsko dejavnost,
– pomoč pri KS pri vprašanjih družbenih dejavnosti,
– pripravo splošnih in posamičnih aktov s področja
družbenih dejavnosti,
– javna dela,
– spremlja natečaje in razpise za sofinanciranje in kreditiranje lokalnih projektov iz državnega proračuna in skladov,
– vse druge naloge s področja družbenih dejavnosti.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV
10. člen
Predstojnik občinske uprave je župan. Župan predstavlja in zastopa občinsko upravo ter usmerja in nadzoruje delo
občinske uprave.
11. člen
Vodja občinske uprave je tajnik občine.
Tajnika imenuje in razrešuje župan.
Tajnik odloča v upravnem postopku na prvi stopnji.
Tajnik je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti univerzitetno izobrazbo.
12. člen
Notranje organizacijske enote vodijo višji upravni delavci v nazivu vodje. Vodje notranjih organizacijskih enot imenuje in razrešuje župan, za svoje delo so odgovorni županu
in tajniku občine.
Delo oddelkov neposredno koordinira, strokovno
usmerja in nadzoruje tajnik.
13. člen
Vodje notranjih organizacijskih enot opravljajo najzahtevnejše naloge v organizacijski enoti, načrtujejo, neposredno organizirajo, vodijo, usmerjajo ter nadzorujejo delo
enote, skrbijo za zakonito in pravočasno delo enote, odločajo o zadevah z delovnega področja organizacijske enote
in vsa ostala dela, za katera jih pooblasti tajnik.
14. člen
Število delovnih mest v občinski upravi, število višjih
upravnih delavcev, upravnih in strokovno-tehničnih delavcev
ter katalog vseh delovnih mest občinske uprave določi župan s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest.
Zaradi zagotovitve polne zaposlenosti, racionalnega razporejanja delavcev glede na njihovo strokovno usposobljenost in glede na delovne potrebe uprave lahko župan, na
predlog tajnika, s sistemizacijo oblikuje delovna mesta in
razporeja delavce ne glede na opredelitev delovnih področij
notranjih organizacijskih enot iz 9. člena tega odloka.
Delovna mesta s posebnimi pooblastili so delovna mesta občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
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15. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z
zakoni in drugimi predpisi, s statutom občine in s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in
pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo
zakoni in drugi predpisi, ter po navodilih vodje notranje
organizacijske enote. Delavci so dolžni opraviti tudi ostale
naloge, ki jim jih neposredno naloži župan ali tajnik.
16. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Kolegij sestavljajo župan, tajnik in vodje notranjih organizacijskih enot. Župan
lahko glede na obravnavano tematiko določi širšo sestavo
kolegija.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Župan v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka
izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine
Radeče (Uradni list RS, št. 57/95).
19. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03201-1/01-4
Radeče, dne 31. marca 2001.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

2101.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno
turistični rekreacijski center Radeče

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), prvega odstavka 23. člena zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 35. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS,
št. 75/94) ter 91. in 93. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na
10. seji dne 31. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični
rekreacijski center Radeče
I. USTANOVITELJ
1. člen
Občina Radeče s sedežem Ulica Milana Majcna 1,
Radeče s tem odlokom ustanovi Kulturno rekreacijski center Radeče (v nadaljevanju: zavod) kot javni zavod za opravljanje dejavnosti na področju kulture in športa.

Uradni list Republike Slovenije
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Kulturno turistični rekreacijski center
Radeče
Skrajšano ime zavoda: KTRC Radeče
Sedež zavoda: Radeče, Ulica Milana Majcna 1
Kulturno turistični rekreacijski center Radeče je pravna
oseba, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih
določa zakon in ta odlok.
Zavod se vpiše v sodni register
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
22.150
52.486
55.301
55.302
55.304
60.213
60.230
61.200
63.300
70.110
70.120
70.200
70.320
71.220
74.400
74.841
74.842
92.130
92.310
92.320
92.340
92.511
92.521
92.610
92.622
92.623
92.720

Drugo založništvo
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
Dejavnost restavracij in gostiln
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij
Dejavnost premičnih gostinskih obratov
Dejavnost žičnic in vlečnic
Drug kopenski potniški promet
Promet po rekah, jezerih, prekopih
Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti
Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi
Dajanje vodnih plovil v najem
Oglaševanje
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Kinematografska dejavnost
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Druge razvedrilne dejavnosti d.n.
Dejavnost knjižnic
Dejavnost muzejev
Obratovanje športnih objektov
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
Druge športne dejavnosti
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
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Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno.
Enega predstavnika uporabnikov imenujejo društva s
področja kulture in enega predstavnika društva s področja
športa.
Člani sveta zavoda izvolijo izmed sebe predsednika
sveta. Prvo sejo sveta skliče župan in ga vodi do izvolitve
predsednika sveta.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
6. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta in so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
7. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvajanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, ter odlokom in statutom zavoda.
Svet na predlog direktorja v soglasju z ustanoviteljem
sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest.
2. Direktor
8. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in
strokovnost dela zavoda.
9. člen
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi
javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta.
10. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
z zakonom določene pogoje za sklenitev delovnega razmerja, ima višjo strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih
izkušenj od tega tri leta na vodstvenih mestih.
Drugi pogoji se določijo s statutom zavoda.

IV. ORGANI ZAVODA

3. Programski svet

4. člen

Strokovni organ zavoda je programski svet.
Programski svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter daje direktorju in svetu zavoda
mnenja, predloge, pobude in usmeritve za razreševanje posameznih vprašanj.
Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata članov ter
naloge se določijo s statutom.

Organi zavoda so:
1. svet zavoda
2. direktor in
3. programski svet.
1. Svet zavoda
5. člen
Zavod upravlja svet, ki šteje pet članov:
– dva predstavnika ustanovitelja
– en predstavnik delavcev zavoda
– dva predstavnika uporabnikov.
Predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Radeče.

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
ZAVODA
11. člen
Za ustanovitev in začetek dela zavoda se zagotovijo
sredstva iz proračuna Občine Radeče, iz dela, ki je namenjen za kulturo in šport.
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VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOSTI
TER OBVEZNOSTI ZAVODA
12. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z najemninami,
– s prispevki donatorjev,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z
zakonom in statutom zavoda.
13. člen
Zavod ima za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, v upravljanju nepremičnine in opremo, ki je v lasti
občine.
Zavod ima lahko v upravljanju nepremičnine in opremo,
ki je v lasti drugih pravnih in fizičnih oseb.
14. člen
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih delovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z
zakonom.
15. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu
samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa
pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je
vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez predhodnega
soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z odtujitvijo nepremičnega premoženja.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga, ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki se z vsakoletnim proračunom namenijo za dejavnosti zavoda.
16. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z
opravljanjem svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti le za
opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja
s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda na
predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost se način
kritja primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
17. člen
Zavod ima do ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti:
– najmanj enkrat letno poroča o uresničevanju sprejetega programa centra,
– sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen,
– zagotavlja ustanovitelju podatke, ki jih potrebuje za
uresničevanje javnega interesa na na področju kulture in
športa.
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda z občinskimi programi za področje dela za katera je ustanovljen,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnim načrtom,
– daje soglasje k statutu, k statutarnim spremembam in
spremembam dejavnosti.
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Do imenovanja direktorja zavoda, imenuje ustanovitelj
v.d. direktorja, ki opravi vsa dejanja potrebna za začetek
dela zavoda in njegov vpis v sodni register.
20. člen
Člani sveta zavoda morajo biti imenovani v 4 mesecih,
statut zavoda pa mora biti sprejet v roku 6 mesecev od
ustanovitve tega odloka.
21. člen
Imenovanje direktorja se opravi v roku 6 mesecev od
ustanovitve tega odloka.
22. člen
Svet zavoda veljavno deluje v nepopolni sestavi (brez
predstavnika zavoda) do zaposlitve delavcev zavoda. Do
zaposlitve delavcev, lahko zavod v svet zavoda imenuje svojega predstavnika izmed ostalih zaposlenih ne glede na obliko zaposlitve.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03201-1/01-5
Radeče, dne 31. marca 2001.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

2102.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Radeče

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni
list RS, št. 10/91 in 13/93), 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah Občine Radeče (Uradni list RS, št. 69
/95) in 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS,
št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 10. redni seji
dne 31. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Radeče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo,
gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pitno
vodo iz javnega vodovodnega omrežja (v nadaljevanju: javnega vodovoda), s katerim upravlja in gospodari Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. (v nadaljevanju: upravljalec).
2. člen
Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi
objekti in napravami, ki oskrbuje najmanj pet priključkov
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različnih uporabnikov oziroma najmanj 20 oseb in je v upravljanju upravljalca.
3. člen
Uporabniki vode iz javnega vodovoda so fizične in pravne osebe, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda ali uporabljajo njegovo požarno varstveno funkcijo.
4. člen
Upravljalec v roku enega leta po uveljavitvi odloka sprejme Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav
javnega vodovoda in Pravilnik o nadzoru gradnje javnega
vodovoda.
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda določa podrobnejša navodila in tehnične normative za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javnega vodovoda.
Pravilnik o nadzoru gradnje javnega vodovoda določa
izvajanje nadzora nad gradnjo javnega vodovoda.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJALCEV
5. člen
Objekti in naprave uporabnikov so:
1. interno vodovodno ali hidrantno (požarno) omrežje,
ki ga od javnega ločuje merilno mesto ali s pogodbo dogovorjeno mesto;
2. vodovodni priključek:
– spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim omrežjem in obračunskim vodomerom, vključno s priključnim ventilom, če je nameščen izven objekta sicer pa do objekta;
– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred
njim in nepovratnim ventilom za njim;
3. vodomerni jašek ali niša;
4. interni hidrant, interni vodomeri, naprave za reduciranje ali dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno ali
požarno vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni za
obračunanim vodomerom ali za pogodbeno dogovorjenim
mestom.
Navedene naprave in objekti so last uporabnika, ki z
njimi upravlja in razpolaga in se zgradijo na osnovi dovoljenja
za gradnjo objekta. Če objekt nima gradbenega dovoljenja,
se sme priključiti samo na osnovi posebne odločbe upravnega organa, ki izdaja gradbeno dovoljenje.
6. člen
Objekti in naprave upravljalca so:
a) sekundarno vodovodno omrežje in naprave:
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje uporabnikov na stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko območje, turistično območje, manjše naselje);
– omrežje in naprave za preprečevanje požarov (javno
hidrantno omrežje);
– omrežje za vzdrževanje javnih površin;
– črpališča in naprave za dviganje ali reduciranje tlaka
vode na sekundarnem omrežju;
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem omrežju;
b) primarno vodovodno omrežje in naprave:
– na ureditvenem območju naselja (industrijskih območij, turističnih območij) kot so: vodnjaki, črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice;
– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju;
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– vodohrani;
– cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja in vodohranov;
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi območij v ureditvenem območju naselja (industrijskimi
območji, turističnimi območji, manjšimi naselji).
III. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
7. člen
Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem za vodovodni priključek, ki ga izda upravljalec v skladu
z določili tega odloka.
8. člen
Na področju, kjer je sprejet ureditveni načrt ali drugi
prostorski načrt, je zgrajen, se gradi ali rekonstruira javni
vodovod, je priključitev na javni vodovod obvezna.
Upravljalec mora obvestiti uporabnika, da je obvezna
priključitev njegovega objekta na javni vodovod in jim posredovati pogoje za izdajo soglasja za vodovodni priključek.
9. člen
Upravljalec izdaja soglasje k:
– lokacijski dokumentaciji
– projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
– vlogi za uporabno dovoljenje
– vlogi za začasen priključek
– vlogi za priključitev.
Upravljalec lahko sodeluje pri tehničnih pregledih objektov.
10. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz
prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo dokumentacijo:
a) za soglasje k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode (velja samo za industrijo in obrt,
trgovino in druge storitvene dejavnosti),
b) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja:
– pravnomočno lokacijsko dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektom za priključitev na javni vodovod,
– soglasje lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih
bo potekal priključek, oziroma sodna odločitev, ki nadomesti soglasje,
c) za soglasje za priključitev, če ni bilo že izdano v
postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpisek) z navedbo, da je
bil objekt zgrajen pred letom 1967),
– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– načrt strojne (vodovodne) napeljave,
– soglasje za prekop cestišča, če je potrebno prečkanje cestišča,
– soglasja lastnikov oziroma uporabnikov parcel, preko
katerih bo potekal priključek, oziroma sodno odločitev, ki
nadomesti soglasje.
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d) za soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
– opis predvidene porabe vode.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja točka c) tega člena, pravnomočno gradbeno dovoljenje pa se predloži, če je bilo izdano.
11. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej,
lahko pa ima objekt tudi več priključkov.
IV. PREVZEM VODOVODNIH OBJEKTOV IN NAPRAV
V UPRAVLJANJE
12. člen
Za prenos vodovodov, ki imajo lahko status javnega
vodovoda, v upravljanje upravljalcu morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoji:
1. vodovod, ki se predaja, mora imeti potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, kataster evidenco priključkov in hidrantov, evidenco osnovnih sredstev in njihove vrednosti, urejena lastninska razmerja, odlok o zaščiti vodnega
vira);
2. vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregledani in žigosani skladno s predpisi Urada za standardizacijo
in meroslovje;
3. izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda,
ki se predaja in stroški v zvezi s prevzemom;
4. sprejet in ocenjen mora biti program sanacije, avtomatizacije in razvoja vodovoda, ki se prevzema in zanj izdelan predračun;
5. izračunana in sprejeta mora biti enotna cena na
območju Občine Radeče;
6. Postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji: (dokumentacije, evidence
knjigovodskih podatkov, blagajniških podatkov, listin o lastništvu, podatkih o terjatvah in dolgovih, in ostalih poslovnih
zadev);
7. prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljalca
– prevzemnika, predajo pa ustrezni organ dosedanjega
upravljalca.
V. UPORABA JAVNEGA VODOVODA
13. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z vodo
drugih porabnikov, priključenih na javni vodovod ali, ki bi
vplival na kakovost vode v javnem vodovodu.
14. člen
Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in
hkrati lastnega vira le, če sta priključek in interna napeljava
na javni vodovod in lastni vodni vir izvedena ločeno, brez
kakršnekoli medsebojne povezave.
VI. VARČEVANJE Z VODO
15. člen
V primeru višje sile kot so potres, požar, suša, onesnaževanje vodnih virov, izpad energije, velike okvare in podobno, ima upravljalec pravico brez povračila škode prekiniti ali
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zmanjšati dobavo vode, mora pa postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.
16. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo 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 osnovnih življenjskih potreb občanov in požarno varnost.
VII. MERITEV KOLIČIN PORABLJENE VODE
17. člen
Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodomeri. Z velikimi porabniki vode lahko upravljalec sklene posebno pogodbo o meritvi porabljene vode. Kadar meritev ni
možna oz ni postavljen vodomer, se za porabnike s pavšalnim odjemom obračuna 15 m3 na osebo.
18. člen
Vodomer je vodovodni števec porabljene količine vode
v m3, nameščen na vodovodni cevi pred odjemnim mestom.
19. člen
Vsakemu novemu porabniku namesti upravljalec vodovoda obračunski vodomer. Tip, velikost in mesto namestitve
določi upravljalec v skladu s projektom. Uporabnik ne sme
prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera.
Vsak obračunski vodomer mora biti pregledan in žigosan od pristojnega organa.
Upravljalec vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za
njihove redne preglede in za menjavo.
20. člen
Vodomeri v interni napeljavi služijo uporabniku ali upravljalcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih mestih in jih upravljalec javnega vodovoda ne vzdržuje, in ne
odčituje za obračun stroškov, razen če skleneta upravljalec
javnega vodovoda in upravljalec internega vodovoda o tem
posebno pogodbo.
21. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam upravljalca za vzdrževanje in redne preglede.

VIII. OBRAČUN OSKRBE Z VODO
22. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v
kubičnih metrih po odčitku obračunskega vodomera na priključku.
Obračun z odčitkom ugotovljenih porabljenih količin
dovedene vode se izvede po določilih tarifnega sistema za
obračun oskrbe z vodo iz javnega vodovoda za vsak obračunski vodomer posebej.
23. člen
Tarifni sistem za obračun oskrbe z vodo sprejema občinski svet Občine Radeče.
24. člen
Če upravljalec ali porabnik ugotovita, da je obračunski
vodomer v okvari, ali je ugotovljen nedovoljen način rabe, ali
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če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega
vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba,
na osnovi odčitkov v zadnjem obračunanem obdobju. Če še
ni bilo nobenega obračuna in vodomer še ni vgrajen, se
določi povprečna poraba na osnovi standardov porabe.
IX. IZSTAVLJANJE IN PLAČEVANJE RAČUNOV
Fizične osebe
25. člen
1. Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se
obračunava v kubičnih metrih po odčitku vsakega obračunskega vodomera na vodovodnem priključku posebej.
2. Pri porabnikih – fizičnih osebah odčita upravljalec
stanje na obračunskem vodomeru najmanj 4x etno, z upoštevanjem odčitkov zaradi spremembe cene, okvare ali zamenjave vodomera.
3. Porabniki – fizične osebe plačujejo porabljeno vodo
na podlagi izdanih računov za obračunsko obdobje. Znesek
za plačilo na računu se izračuna po veljavni tarifi na osnovi
odčitane dejanske porabe preteklega obračunskega obdobja in podatkov iz evidence moči vodo vodnega priključka
porabnika.
Pravne osebe
26. člen
1. Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se
obračunava v kubičnih metrih po odčitku vsakega obračunskega vodomera na vodovodnem priključku posebej.
2. Pri porabnikih – pravnih osebah odčita upravljalec
stanje mesečno na obračunskem vodomeru, z upoštevanjem odčitkov zaradi spremembe cene, okvare ali zamenjave vodomera.
3. Porabniki – pravne osebe plačujejo porabljeno vodo
na podlagi izdanih računov za obračunsko obdobje. Znesek
za plačilo na računu se izračuna po veljavni tarifi na osnovi
odčitane dejanske porabe preteklega obračunskega obdobja in podatkov iz evidence moči vodovodnega priključka
porabnika.
27. člen
V primerih, ko je na internem vodovodu več porabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na katerem
se meri poraba z enim obračunskim vodomerom, izda upravljalec račun pooblaščenemu upravljalcu internega vodovoda, ki ga porazdeli na porabnike v dogovorjenem razmerju
med porabniki.
Upravljalec javnega in internega vodovoda se lahko s
posebno pogodbo dogovorita o izdajanju računov posameznim porabnikom na osnovi med porabniki dogovorjenih razmerij, katerih osnova so lahko odčitki v internem vodovodu
vgrajenih vodomerov.
28. člen
Račun mora porabnik plačati v roku, v navedenem na
položnici ali računu. Porabnik lahko sporoči upravljalcu pisni ugovor na obračun najkasneje v osmih dneh po prejemu
računa ali položnice. Če ne plača zneska računa na položnici ali računu niti v petnajstih dneh po izdanem opominu,
lahko upravljalec prekine dobavo vode.
Upravljalec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor porabnika v petnajstih dneh in v tem času ne sme prekiniti
dobavo vode.
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X. OBVEZNOST UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV
29. člen
Upravljalec ima pri preskrbi z vodo naslednje obveznosti:
1. zagotavljati mora normalno obratovanje vodovoda v
okviru razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljati predlog za planiranje obnove, širitve in dopolnitve oskrbovalnega sistema in varovanja, zaščite in izkoriščanje vodnih virov;
2. redno vzdrževati vse objekte in naprave javnega
vodovoda;
3. redno vzdrževati priključke;
4. redno vzdrževanje obračunske vodomere in skrbeti
za redne preizkuse skladno z zakonom o merilih ali na
zahtevo uporabnika kot to določa 21. člen odloka;
5. redno kontrolirati kvaliteto vode skladno s predpisi,
ki urejajo to področje;
6. obveščati uporabnike o času trajanja in ukrepih ob
prekinitvah dobave vode v sredstvih javnega obveščanja ali
neposredno;
7. vodi kataster vodovoda in ostale evidence;
8. odčitavati vodomere in redno obračunavati stroške
po veljavnem tarifnem pravilniku;
9. izdajati soglasja in omogočati priključitev na javni
vodovod, kot to določa ta odlok;
10. organizirati preskrbo v primeru višje sile in poročati
o nastopu višje sile pristojnim občinskim organom;
11. sistematično pregledovati omrežje, ugotavljati izgube ter skrbeti za avtomatizacijo;
12. preizkušati in vzdrževati hidrante; zagotavljati tehnični nadzor nad hidrantnim omrežjem;
13. lahko kontrolira ustreznost interne napeljave v objektih uporabnikov pred priključitvijo na javni vodovod;
14. meriti količino načrpane vode na lastnih črpališčih.
30. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. na javni vodovod se priključijo le s soglasjem upravljalca;
2. redno vzdržujejo interno napeljavo, vodomerni jašek
ali nišo in interne hidrante, jih ščitijo pred zmrzovanjem in
čistijo dostope do njih pred snegom, ledom in ostalimi
materiali;
3. ščitijo pred zmrzovanjem obračunski vodomer;
4. dovoljujejo vstop v svoj objekt, kadar gre za odčitovanje in vzdrževanje vodomera, ugotavljanje v vzrokov motenj ali okvar, meritve tlakov ali odvzem vzorcev vode;
5. kontrolirajo stvarno porabo vode in jo primerjajo z
dovoljeno ob priključitvi;
6. javljajo upravljalcu vse okvare na javnem vodovodu,
priključku in vodomerih in o odjemu vode iz požarnih hidrantov;
7. pismeno obveščajo upravljalca o spremembi naslova, lastništva in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na
odvzem in obračun vode v roku 8 dni od nastanka spremembe. Sprememba je možna po poravnavi vseh zapadlih obveznosti;
8. redno plačujejo vodo in priključno moč na podlagi
izdanih računov;
9. urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo
obračun preko enega obračunskega vodomera in sporočijo
upravljalcu naslovnika in plačnika računov;
10. se drže varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru
višje sile ali upravičene prekinitve dobave vode;
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11. pridobijo soglasja upravljalca za večja dela pri predelavi in popravilih interne inštalacije;
12. povrnejo škodo povzročeno na javnem vodovodu,
ki je povzročena zaradi del v zvezi z njihovim objektom, ali
zaradi motenj, ki bi jih povzročili z nenormalnim odvzemom
vode ali povratnim učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu.
31. člen
Izvajalci del pri vzdrževanju in rekonstrukciji ali gradnji
cest, ulic in trgovin morajo vzpostaviti vodovodno omrežje in
naprave v prvotno stanje. Upravljalci drugih komunalnih instalacij (PTT, elektro, javna razsvetljava, toplovod, plinovod,
kabelska TV, kanalizacija itd.) morajo pri opravljanju del na
svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave nepoškodovane.
XI. ODJEM VODE IZ HIDRANTA
32. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem
požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Iz njih se sme odvzemati vodo brez soglasja
upravljalca le za gašenje požarov.
Zaradi registracije odvzete vode je potrebno pridobiti
soglasje upravljalca o odvzemu vod iz hidrantov (npr. ob
razvozu vode s cisternami na področju, ki v suši nimajo
vode) in najkasneje v 24 urah sporočiti količino odvzete
vode.
Odvzem vode iz hidrantov za čiščenje ulic in cest,
zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč, za
javne prireditve in za polnjenje cistern za razvod vode, je
dovoljen le s soglasjem upravljalca. Za takšen odvzem vode
se sklene pogodba.
33. člen
Za uporabo hidranta v internem omrežju, ki se napaja
direktno iz omrežja brez vodomera, veljajo določbe prejšnjega člena tega odloka.
34. člen
Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju.
V primeru poškodbe nosi vse stroške za popravilo okvare, ki jo je povzročil.
XII. PREKINITEV DOBAVE VODE
35. člen
Upravljalec lahko na stroške uporabnika brez napovedi, ali obvestila, prekine dobavo vode v naslednjih primerih:
1. če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška
ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v
javnem vodovodu,
2. če je priključek na vodovod izveden brez soglasja
upravljalca,
3. če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik ne izboljša stanje,
4. če uporabnik brez soglasja upravljalca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali če
razširi svojo napeljavo,
5. če uporabnik onemogoča delavcu upravljalca odčitavanje ali zamenjavo vodomera, ali pregled priključka in
notranjih napeljav, ki jih ta izvaja v skladu z določili odloka,
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6. če uporabnik brez privolitve upravljalca odstrani
plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni
izvedbo priključka, glede na stanje ob priključitvi,
7. če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju
z vodo,
8. če uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode v
roku, ki je na njem naveden,
9. z odvodom odpadne vode ali nedopustnim ravnanjem z odpadki, ki ogrožajo vire ali distribucijo vode, povzroča nevarnost onesnaževanja vode.
Dobava vode je prekinjena za čas, dokler ni opravljen
vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve
in ponovne priključitve.
36. člen
Upravljalec prekine dobavo vode in ukine priključek,
če uporabnik pismeno odpove priključek ali zahteva prekinitev dobave vode.
Priključek upravljalec ukine tako da:
– fizično odstrani priključni ventil in cev,
– izbriše priključek iz katastra,
– vnese v evidenco uporabnikov njegovo ukinitev.
Stroške ukinitve priključka nosi uporabnik.
37. člen
Upravljalec ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši
čas zaradi planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah javnega vodovoda, vendar mora pa o času trajanja prekinitve dobave vode pravočasno obvestiti uporabnike preko
sredstev javnega obveščanja ali neposredno.
38. člen
V primeru nepredvidenih okvar ima upravljalec za krajši
čas pravico prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
39. člen
Z denarno kaznijo 100.000 do 500.000 SIT se kaznuje upravljalec javnega vodovoda:
1. če prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila uporabnikom (35. člen) in je zato povzročena škoda,
razen v primeru nepredvidenih okvar (38. člen)
2. če ne dopusti priključitve, kot to določa 29. člen;
3. če ne izpolnjuje obveznosti prednostne oskrbe z
vodo za osnovne potrebe občanov v času pomanjkanja ob
nastopu višje sile (15. člen);
4. če ne izpolnjuje obveznosti po 4., 5. in 14. točki
29. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 50.000 do 100.000 SIT se kaznuje
prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba upravljalca.
40. člen
Z denarno kaznijo 100.000 do 500.000 SIT se kaznuje za prekršek – fizična ali pravna oseba, če:
1. se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljalca (2. točka 35. člena);
2. ne izpolnjuje obveznosti iz 2., 3., 4., 6., 7. in 11.
točke 31. člena;
3. prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom onesnaži vodo v napeljavi (30. člen);
4. odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 32., 33. in
34. členom.
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41. člen
Z denarno kaznijo150.000 do 500.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki:
1. ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest
ali ulic in trgovin ostanejo vodovodni objekti in naprave v
prvotnem stanju (31. člen);
2. pri opravljanju del na svojih objektih in napravah ne
zagotovijo, da ostanejo objekti in naprave javnega vodovoda
nepoškodovane (31. člen).
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Porabniki, ki niso vpisani v kataster porabnikov, se
morajo prijaviti upravljalcu v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
43. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne občinske inšpekcijske službe, pooblaščeni
delavci upravljalca pa opravljajo strokovni nadzor.
44. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
oskrbi z vodo (Uradni list SRS, št. 28/87).
45. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 03201-1/01-11
Radeče, dne 31. marca 2001.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

2103.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na
območju Občine Radeče

Na podlagi 26. in 30. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 44/95 in 9/99), 1. člena
pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 84/98)
3., 25. in 241. člena zakona o prekrških Uradni list RS,
št. 25/93, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS,
št. 10/91, 13/93, 66/93), odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 69/95) in statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski
svet občine Radeče na 10. seji dne 31. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Radeče
I . SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Namen odloka
Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na celotnem
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območju Občine Radeče. Ravnanje s komunalnimi odpadki
zajema zbiranje, prevažanje, predelavo, odstranjevanje, način obračuna storitev, vključno z nadzorom nad izvajanjem
tega odloka in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo in odstranjevanje odpadkov.
S tem odlokom se določijo:
1. subjekti v procesu ravnanja s komunalnimi odpadki,
2. vrste komunalnih odpadkov,
3. način – sistem ravnanja z odpadki (zbiranje, prevažanje…),
4. način obračuna ter
5. nadzor nad izvajanjem tega odloka.
2. člen
Cilji ravnanja z odpadki
Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količin odpadkov,
2. preprečevanje neorganiziranega oziroma divjega
odlaganja odpadkov,
3. ločeno zbiranje odpadkov,
4. obdelava prevzetih odpadkov v zbirno – reciklažnih
centrih,
5. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
6. sprejemljivost ukrepov za okolje,
7. uveljavitev načela: »stroške plača povzročitelj«,
8. priprava letnega programa dejavnosti ravnanja z odpadki.
3. člen
Subjekti ravnanja z odpadki
Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. Občina Radeče,
2. izvajalec obvezne lokalne javne službe ravnanja z
odpadki (v nadaljevanju: izvajalec),
3. povzročitelji odpadkov (v nadaljevanju: povzročitelji), torej vsaka pravna in fizična oseba, ki na območju Občine Radeče stalno, začasno ali občasno povzroča odpadke s
tem, da:
– biva v svojih ali najetih nepremičninah,
– je lastnik počitniške hiše,
– opravlja dejavnost,
– upravlja javne površine (npr. tržnice, sejmišča, igrišča, avtobusne postaje, parke, parkirišča, ulice, pločnike in
podobno),
– organizira kulturne, športne in druge javne prireditve
ali uporablja javne ali zasebne površine in druge nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne javne ali zasebne rabe,
– imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali oseba,
ki ima odpadke v posesti.
V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja odpadkov oziroma uporabnika po nobeni od alinei iz 3.
člena odloka, se za povzročitelja šteje lastnik zemljišča ali
nepremičnine.
Za lastnika javnih površin, vključno z javnimi potmi in
lokalnimi cestami se šteje Občina Radeče.
Vsi povzročitelji na območju Občine Radeče morajo
biti vključeni v sistem ravnanja z odpadki. Povzročitelj mora
skleniti z izvajalcem posebno pogodbo o odvozu odpadkov,
razen v primeru, če so povzročitelji gospodinjstva.
Gospodinjstva (fizične osebe) v smislu tega odloka so
skupnosti oseb, kakor tudi posamezniki, ki imajo samostojno stanovanjsko enoto z opremljeno kuhinjo ali kuhinjsko
nišo, četudi jo delno ali popolno oskrbujejo druga gospodinjstva.
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4. člen
Sistem ravnanja z odpadki
Na območju z odpadki se vzpostavi naslednji sistem:
1. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru, njihov prevoz,
sortiranje, pretovarjanje in skladiščenje,
2. ločeno zbiranje odpadkov na ekoloških otokih
3. ločeno zbiranje odpadkov v zbirno-reciklažnih centrih,
4. kompostiranje bioloških odpadkov v domačem vrtu in
kompostirnicah,
5. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo oziroma predelavo,
6. okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev,
7. odlaganje preostalih odpadkov na urejenem odlagališču,
8. saniranje divjih odlagališč.
Javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki ravna z
zbranimi odpadki na način, ki je določen v odredbi o ravnanju z
ločeno zbranimi frakcijami (Uradni list RS, št. 21/01).
5. člen
Obveznost ravnanja z odpadki
Na celotnem območju Občine Radeče je obvezno ravnanje z odpadki iz 8. člena tega odloka, iz vseh virov, po sistemu
iz prejšnjega člena tega odloka in v skladu s pravilnikom iz 7.
člena tega odloka.
Vsi lastniki, najemniki ali uporabniki stanovanjskih in počitniških prostorov, prostorov za opravljanje proizvodnih in storitvenih
dejavnosti ter objektov v javni rabi na območju Občine Radeče,
morajo biti kot povzročitelj vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
Komunalna inšpekcija in ostali pristojni inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da se izvajalec in povzročitelj
ravnajo po določilih tega odloka.
6. člen
Obveznost določb
Določbe tega odloka so obvezne za vse subjekte ravnanja iz 3. člena tega odloka.
Komunalna inšpekcija in ostali pristojni inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo ravnanje v skladu iz prejšnjega
odstavka.
7. člen
Opravljanje dejavnosti ravnanja z odpadki
Dejavnost ravnanja z odpadki na območju Občine Radeče opravlja izvajalec lokalne javne službe ravnanja z odpadki –
JP Komunala Radeče d.o.o.
Izvajalec lokalne službe ravnanja z odpadki opravlja dejavnost v skladu s pravilnikom gospodarjenja s komunalnimi odpadki na območju Občine Radeče, ki ga sprejme občinski
svet, v skladu s predpisi in tem odlokom.
II. ODPADKI
8. člen
Vrste odpadkov
Komunalni odpadki so navedeni v klasifikacijskem seznamu odpadkov veljavnih predpisov na področju ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji.
Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v
bivalnem okolju ter na površinah in objektih v javni rabi, ki so
pretežno trdni ter po svoji sestavi heterogeni, zaradi razpršenosti njihovega nastanka in količine na viru pa se ravnanje z njimi
zagotavlja z izvajalcem na občinski ravni.
Komunalni odpadki so:
1. biološki odpadki (organski):
– kompostirni kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, menz
restavracij (ostanki hrane, zelenjavni odpadki...);
– odpadki z vrtov in parkov (trava, listje, grmičevje, vejevje...), vključno z odpadki s pokopališč;

Uradni list Republike Slovenije
– drugi odpadki (perje, lasje, žagovina...);
– odpadki s tržnic in trgovin, ki imajo značaj bioloških
odpadkov;
2. odpadni papir in karton
3. odpadno steklo (belo in barvno)
4. odpadne umetne mase in gume (npr. plastenke, odpadna guma…)
5. odpadne kovine
6. odpadni les
7. preostali komunalni odpadki (npr. pepel, usnje, tekstil,
ostanki čiščenja javnih površin …) kosovni odpadki so odpadki,
ki nastajajo v gospodinjstvih in jih zaradi velikosti in teže ni
mogoče oziroma smotrno zbirati v tipizirane posode (npr.: kovinski in keramični kosovni odpadki, elektronski aparati, bela
tehnika, odpadno pohištvo…)
8. trdne usedline cestne kanalizacije iz usedalnikov in
čistilnih naprav ob upoštevanju ustreznih predpisov
9. nevarni odpadki so strupeni in ostali odpadki iz gospodinjstev, ki zaradi majhnih količin niso izločeni iz obveznega
zbiranja, potrebujejo pa zaradi svojih sestavin oziroma lastnosti
posebno obravnavo (npr. olja in maščobe, barve in topila,
kemikalije, pesticidi, zdravila, kozmetika, čistila in galvanski
členi (baterije)…)
10. odpadni gradbeni material pri manjših gradbenih posegih (omet, keramične ploščice, inštalacijski material…).
III. ZBIRANJE ODPADKOV
9. člen
Zbiranje odpadkov
Povzročitelji so dolžni zbirati odpadke v posodah iz 1. ter
2. točke prvega odstavka 14. člena tega odloka na urejenem
prostoru, ki ga določi izvajalec ob soglasju povzročitelja.
Izvajalec lahko določi tudi skupno odjemno mesto za več
povzročiteljev odpadkov, z uporabo skupnega kontejnerja za
odpadke.
10. člen
Prostor za zbirno in odjemno mesto
Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, v ali
ob objektu na funkcionalnem zemljišču, na katerem povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane posode za odpadke in
ne sme biti na javnih površinah.
Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor,
od koder izvajalec redno odvaža odpadke. Odjemna mesta se
nahajajo ob robu pločnika, magistralne, regionalne, lokalne in
krajevne ceste oziroma ob vozni poti smetarskega vozila. V
času odvoza je lahko na javni površini. Izvajalcu mora biti omogočen dostop do odjemnega mesta.
Povsod, kjer je primerno naj bosta zbirno in odjemno
mesto na istem prostoru razen v primerih kjer to onemogočajo
tehnični in drugi razlogi in kolikor to ni javna površina.
Zbirna in odjemna mesta določijo izvajalci v soglasju s
povzročitelji. Zbirno in odjemno mesto je lahko skupno za več
povzročiteljev odpadkov z uporabo skupne posode. V spornih
primerih določi lokacijo zbirnega in odjemnega mesta pristojni
občinski upravni organ.
Ekološki otok je prostor, kjer so nameščene posode za
ločeno zbiranje sekundarnih surovin za določen bivalni okoliš,
in sicer zaradi racionalizacije ločenega zbiranja odpadkov. Lokacijo določijo izvajalci in občina.
Zbirno-reciklažni center je s strani Občine Radeče določen prostor, kjer lahko povzročitelji odpadkov iz gospodinjstev
oddajajo sortirane odpadke, katerih količina je prevelika za
njihov redni odvoz oziroma se jih redno ne odvaža.
11. člen
Pogoji za ureditev zbirnega in odjemnega mesta
Zbirna in odjemna mesta za odpadke morajo ustrezati
funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim in požarno-var-
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stvenim pogojem in ne smejo ovirati in ogrožati prometa na
javnih prometnih površinah.
12. člen
Vzdrževanje zbirnih in odjemnih mest
Zbirna in odjemna mesta se vzdržujejo, skladno z 11.
členom tega odloka ter po navodilih izvajalca, povzročitelji odpadkov.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo vzdrževanje
zbirnih in odjemnih mest.
13. člen
Načrtovaje zbirnih in odjemnih mest
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih ter poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih normativov
ter standardov tudi določbe tega odloka in obstoječo tehnologijo
zbiranja ter odvažanja odpadkov in opremo izvajalcev.
14. člen
Vrste posod za zbiranje odpadkov
Povzročitelji morajo skladno s pravilnikom iz 7. člena tega
odloka ter navodil izvajalca odpadke odlagati v:
1. tipizirane plastične in kovinske posode, volumna od 80
do 1100 litrov,
2. tipizirane kovinske kontejnerje, volumna 5000 litrov,
3. druge posode, ki jih določi izvajalec v programu, kolikor se ne morejo uporabiti tipizirane posode iz 1. in 2. točke
tega odstavka.
Vrsto in volumen posod za odpadke določi izvajalec v
programu, v skladu s sistemom ravnanja z odpadki, tehnologijo
odstranjevanja odpadkov, dostopnostjo specialnih vozil izvajalca za odstranjevanje odpadkov do odjemnih mest ter strukturo,
vrsto in količino odpadkov.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo določijo vrsto in volumen posod, kolikor se izvajalec in povzročitelj o tem ne moreta
dogovoriti.
15. člen
Prepoved odlaganja odpadkov izven posod
za odpadke
Izven posod za odpadke na zbirnih in odjemih mestih je
prepovedano odlagati odpadke.
Predpisana posoda za odpadke ne sme biti napolnjena
tako, da je ni mogoče zapreti.
Večje količine odpadkov, ki nastajajo občasno, se lahko
odloži v tipizirano označeno vrečo za odpadke, ki jo je potrebno postaviti na odjemni prostor poleg predpisane posode na
dan odvoza.
Če količina odpadkov redno presega volumen predpisane posode za odpadke izvajalec povzročitelju predlaga ustrezno povečanje volumna posode.
Inšpekcijski organi z odločbo lahko zahtevajo odstranitev
odpadkov, ki se odlagajo izven posod za odpadke. Odstranitev
teh odpadkov gre v breme povzročitelja.
16. člen
Prepoved nepravilnega odlaganja v posamezne
posode
V tipizirane posode je prepovedano odlagati:
1. odpadke v tekočem stanju,
2. odpadke naftnih derivatov,
3. kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov,
4. tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne,
jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke,
5. gradbene odpadke, kamenje ali zemljo,
6. sekundarne surovine; na območjih kjer je organizirano
ločeno zbiranje odpadkov,
7. nevarne odpadke iz gospodinjstev (galvanske člene,
zdravila, ostanke lakov, topila, maziva, škropiva),
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8. usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov za katera se opravi odvoz po posebnem naročilu,
9. odpadke organskega izvora, ki se uporabljajo kot gnojilo v kmetijstvu in jih je treba odlagati na higiensko in tehnično
urejena gnojišča,
10. odpadke v večjih kosih (večja embalaža, kosovni odpadki).
Prav tako je prepovedano zbiranje odpadkov v nasprotju s
pravilnikom iz 7. člena tega odloka.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo prepovedo odlaganje
odpadkov na podlagi prejšnjih dveh odstavkov tega člena.
17. člen
Zbirno – odjemno mesto
Povzročitelji so dolžni na dan odvoza odpadkov posode
za odpadke, razen tipiziranih kovinskih kontejnerjev (2. točka
14. člena tega odloka), pripeljati z zbirnega na odjemno mesto
najkasneje do 6. ure zjutraj.
Povzročitelji so dolžni posode po izpraznitvi vrniti nazaj na
zbirno mesto.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da morajo
povzročitelji na dan odvoza odpadkov prestaviti posode za
odpadke z zbirnega mesta, na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
18. člen
Praznjenje posod za odpadke
Izvajalec je dolžan prazniti tipizirane posode za odpadke
tako, da ne ovira prometa, ne onesnaži odjemnega mesta
oziroma njegove okolice ter ne poškoduje posode za odpadke
ter odjemnega mesta.
V primeru, da izvajalec onesnaži odjemno mesto ga je
dolžan tudi očistiti.
V primeru, da izvajalec poškoduje posodo za odpadke, jo
je dolžan zamenjati z drugo.
V primeru, da izvajalec poškoduje odjemno mesto, je na
njem dolžan vzpostaviti prvotno stanje.
19. člen
Organiziranje prireditev
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev
ter aktivnosti na prostem, pri katerih nastajajo odpadki, morajo
v času trajanja prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi posodami za zbiranje odpadkov, po končani prireditvi pa
takoj oziroma najkasneje pa v 6 urah, poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpeljejo na odlagališče
pooblaščeni izvajalci za ravnaje z odpadki, najkasneje v 24
urah po končani prireditvi.
Inšpekcijski organi lahko organizatorjem javnih prireditev
in aktivnosti na prostem z odločbo naložijo, da se ravnajo po
določilih prvega odstavka tega člena.
20. člen
Potrdilo o prijavi na odvoz odpadkov
K vlogi za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti (registracija samostojnega podjetnika ali druge gospodarske družbe) mora vlagatelj priložiti
potrdilo izvajalca, da je povzročitelj prijavljen na odvoz odpadkov v skladu s tem odlokom.
Ob prijavi na odvoz odpadkov, je povzročitelj dolžan izvajalcu sporočiti predvidene vrste in količine odpadkov.
Šele na podlagi izdanega potrdila izvajalca Upravna enota
v Laškem izda povzročitelju odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje gospodarske dejavnosti.
Vključeni povzročitelji iz prvega odstavka tega člena preidejo
na nov način ravnanja z odpadki v skladu z 9. členom tega odloka.
21. člen
Ravnanje s posodami za odpadke
Izvajalec je dolžan posode za odpadke po potrebi ali na
zahtevo komunalnega inšpektorata ter ustrezne službe v občini
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čistiti, razkuževati, jih sproti popravljati ter dotrajane nadomeščati z novimi ali rabljenimi.
Povzročitelji odpadkov so dolžni plačati stroške popravila
oziroma zamenjave posode za odpadke, če so jo poškodovali
ali jim je bila odtujena.
Inšpekcijski organi lahko na podlagi prvega odstavka tega
člena izvajalcu z odločbo naložijo čiščenje, razkuževanje, vzdrževanje, popravljanje in nadomeščanje dotrajanih posod z novimi oziroma drugimi uporabnimi.
22. člen
Nabava posod za odpadke
Posode za odpadke nabavi izvajalec, izjemoma povzročitelji, vendar samo na podlagi dogovora o tipu posode, namešča in obnavlja pa jih izvajalec.
V primeru, da posode za odpadke nabavi izvajalec, zaračunava povzročiteljem poleg cene za odvoz tudi obrabnino za
njihovo uporabo.
V primeru, da je povzročitelj lastnik tipizirane posode za
odpadke, ki ustreza tehnologiji odvažanja, in ki posode za
odpadke ne prenese v upravljanje izvajalcu, izvajalec obrabnine ne sme zaračunavati. Stroški zamenjave dotrajanih tipiziranih posod pa bremenijo povzročitelja, zamenjavo predpiše izvajalec.
Če pa lastnik tipizirane posode za odpadke, ki ustreza
tehnologiji odvažanja, posodo prenese v upravljanje izvajalcu,
mu izvajalec zaračunava obrabnino. Stroški zamenjave dotrajanih posod pa bremenijo izvajalca.
IV. ODVOZ ODPADKOV
23. člen
Pogostost odvozov
Izvajalec je dolžan posode iz 14. člena tega odloka prazniti skladno z razporedom odvoza, ki ga pripravi izvajalec, v
soglasju z občinsko upravo.
V razporedu odvoza je točno opredeljeno število posod,
ki se praznijo na posameznem odjemnem mestu.
Razpored se posreduje vsakemu povzročitelju odpadkov
na krajevno običajen način. Razpored mora ustrezati strukturi
in količini posameznih vrst odpadkov.
V primeru izpada odvoza zaradi praznikov ali višje sile ali
večjih ovir na dovozu (snega, prekop dovoza ipd.), je izvajalec
dolžan opraviti odvoz takoj po prenehanju praznikov ali višje
sile oziroma ovire.
Nihče ne sme izvajalcu onemogočati ali ovirati dostopa
do odjemnega prostora ali ekološkega otoka.
Inšpekcijski organi lahko v primeru neupoštevanja določil
tega člena izvajalcu z odločbo odredijo odvoz odpadkov.
24. člen
Način odvoza
Izvajalec sme odvažati odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno higiensko nakladanje in odvažanje odpadkov ter praznjenje posod.
Inšpekcijski organi lahko zahtevajo od izvajalca, da odvaža odpadke le s posebej urejenimi komunalnimi vozili.
25. člen
Ravnanje s kosovnimi in nevarnimi odpadki
iz gospodinjstev
Kosovne in nevarne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih, zbira in odvaža izvajalec po posebnem programu, skladno z letnim programom najmanj enkrat letno in jih odloži na za
to določena mesta ali preda drugim ustreznim zbiralcem ali
predelovalcem odpadkov.
Nevarni odpadki se zbirajo po sistemu ločenega zbiranja
odpadkov s pomočjo premičnih zbiralnic po sistemu od vrat do
vrat. Čas zbiranja se objavi na krajevno običajen način.

Uradni list Republike Slovenije
V času med posameznimi akcijami povzročitelji zbirajo ter
hranijo kosovne in nevarne odpadke doma na ustreznih mestih.
V. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
26. člen
Odlaganje odpadkov
Izvajalec in povzročitelji morajo odpadke odlagati na za to
dejavnost določeno odlagališče odpadkov. Odlagališče odpadkov mora priskrbeti občina.
27. člen
Sprejemljivost odlagališča odpadkov
Na odlagališču odpadkov se lahko odlagajo samo odpadki, ki so predhodno obdelani skladno s pravilnikom o ravnanju z
odpadki (Uradni list RS, št. 84/98), oziroma jih dovoljuje veljavni poslovnik odlagališča.
Drugih odpadkov ni dovoljeno odlagati na odlagališče
odpadkov, razen odpadkov, ki se odlagajo pod posebnimi
pogoji in za katere si izvajalec pridobi mnenje pooblaščene
strokovne institucije.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo na odlagališču prepovedo odlaganje odpadkov, ki niso zajeti v tem členu oziroma
naložijo pridobitev mnenja strokovne institucije glede deponiranja odpadkov, ki se odlagajo pod posebnimi pogoji.
28. člen
Režim odlaganja odpadkov
Upravljalec odlagališča – deponije Unično je KOP Hrastnik d.d.
Upravljalec odlagališča mora imeti poslovnik za obratovanje odlagališča, ki je predpisan s pravilnikom o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00) in vsebuje:
1. naziv upravljalca odlagališča in vrsto odlagališča,
2. seznam vrst in količin odpadkov, ki se skladno z dovoljenjem lahko odlagajo,
3. podatke o obratovanju odlagališča:
a) obratovalni čas odlagališča,
b) opis načina prevzemanja in preverjanja odpadkov,
c) opis načina in metod odlaganja odpadkov v telo odlagališča,
d) opis ravnanja z izcedno vodo in padavinsko vodo in
odlagališčnimi plini,
4. navodila za izvajanje postopkov preverjanja odpadkov,
5. navodila za ravnanje z odpadki v začasnih skladiščih na
območju odlagališča,
6. navodila za vzdrževalna dela na odlagališču,
7. navodila za redne preglede stabilnosti telesa odlagališča in tehničnih objektov in naprav,
8. navodila za nadzor in ukrepanje v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem obremenjevanja okolja,
9. navodila za ukrepanje v primeru ekološke nesreče in
10. navodila za vodenje in shranjevanje obratovalnega
dnevnika.
29. člen
Obratovalni čas
Obratovalni čas na odlagališču določi upravljalec. Izvajalec in povzročitelji so dolžni odpadke pripeljati na odlagališče v
obratovalnem času, ter jih odložiti na mestu, ki ga določi upravljalec.
30. člen
Odlaganje odpadkov izven odlagališča
Izven odlagališča odpadkov je prepovedano odlaganje
odpadkov.
Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov, jih je
dolžan na svoje stroške odstraniti ali takoj na njegove stroške
izvajalec, ko dobi zahtevo pristojnega inšpektorata ali občinske
službe komunalnega nadzora.

Uradni list Republike Slovenije
Če storilca ni možno ugotoviti, odstrani odpadke izvajalec
na zahtevo komunalnega inšpektorata na stroške proračuna
občine.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo odstranitev
odpadkov, ki so odloženi izven odlagališča odpadkov in njihovo deponiranje na odlagališču. Odločbo za odstranitev odpadkov lahko inšpekcijski organi izdajo tako povzročiteljem kot
tudi izvajalcu v skladu s prvim odstavkom tega člena.
VI. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI
31. člen
Določanje cen
Cene za ravnanje z odpadki se določijo skladno z veljavnimi predpisi, ki jih potrdi Občinski svet občine Radeče.
32. člen
Načelo »povzročitelj plača«
Stroške obračuna ravnanja z odpadki so dolžni plačevati
vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki.
33. člen
Način obračuna ravnanja z odpadki
Način obračuna ravnanja z odpadki bo opredeljen v pravilniku gospodarjenja s komunalnimi odpadki na območju Občine
Radeče.
34. člen
Spremembe podatkov
Za obračunavanje stroškov ravnanja z odpadki sporočijo
povzročitelji izvajalcu podatke in njihove spremembe v roku 30
dni od nastopa spremembe.
35. člen
Pridobivanje podatkov
Če povzročitelj v roku iz prejšnjega člena tega odloka, ne
sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalec pridobi podatke iz
razpoložljivih uradnih evidenc.
36. člen
Obveznost plačila
Obveznost plačila stroškov za ravnanje z odpadki nastane
za povzročitelje z dnem, ko začne izvajalec opravljati storitve na
njihovem območju ali ko se povzročitelji vselijo v stanovanjske
ali prično uporabljati poslovne prostore.
VII. NADZOR
37. člen
Izvajanje nadzora
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo pristojna komunalna inšpekcija občine ter pristojni organi lokalne
skupnosti, vsak v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil.
Organi, navedeni v prvem odstavku tega člena, lahko pri
opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Izvajalec in povzročitelj so dolžni ugotavljati nepravilno
ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanje tega odloka so dolžni kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji ali pristojni službi v Občini Radeče.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
38. člen
Denarne kazni za izvajalce
Z denarno kaznijo od 50.000 do 360.000 tolarjev se
kaznuje za prekrške pravna oseba ali samostojni podjetnik –
izvajalec, če:
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1. ne izvaja odvoza odpadkov v skladu s programom (drugi odstavek 7. člena);
2. ne očisti odjemno mesto, ki ga onesnaži (drugi odstavek 18. člena);
3. ne zamenja posode za odpadke, če jo poškoduje
(četrti odstavek 18. člena);
4. ne odstrani odpadkov v 24 urah po končani javni prireditvi (19. člen);
5. po potrebi ali na zahtevo ustrezne službe v občini ali
pristojne inšpekcijske službe ne čisti, razkužuje in vzdržuje
posod za odpadke (21. člen);
6. ne namešča in obnavlja posod za odpadke (prvi odstavek 22. člena);
7. ne prazni posod za odpadke, skladno z razporedom
odvoza (prvi odstavek 23. člena);
8. ne opravi odvoza komunalnih odpadkov takoj po prenehanju ovire ali višje sile (četrti odstavek 23. člena);
9. zbira in odvaža odpadke z neprimernimi vozili za zbiranje odpadkov (prvi odstavek 24. člena);
10. na odlagališče komunalnih odpadkov odlaga odpadke, ki jih ne dovoljujejo poslovnik odlagališča in odpadke, za
katere si ni pridobil mnenja strokovne institucije (26. člen);
11. odlaga odpadke izven določenega odlagališča oziroma mesta na odlagališču, ki ga določi upravljalec (29. člen);
Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
39. člen
Denarne kazni za povzročitelje
Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če kot povzročitelj:
1. ravna v nasprotju s 5. in 6. členom tega odloka;
2. ne zbira odpadke v predpisanih posodah (14. člen);
3. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta v skladu z
navodili izvajalca (12. člen);
4. odlaga odpadke izven posod za odpadke na zbirnih in
odjemnih mestih (15. člen);
5. odlaga odpadke v nasprotju s 16. členom;
6. v času odvoza ne pripelje posode za izpraznitev na
odjemno mesto (17. člen);
7. odlaga odpadke izven odlagališča odpadkov (1. odstavek 29. člena);
8. izvajalcu ne sporoči podatkov oziroma sprememb v
predpisanem roku (34. člen).
Z denarno kaznijo od 50.000 do 360.000 tolarjev, se
kaznuje pravna ali samostojni podjetnik, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost, če kot povzročitelj stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba povzročitelja iz drugega odstavka tega
člena, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
40. člen
Denarne kazni za organizatorje javnih prireditev
Z denarno kaznijo od 50.000 do 360.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki
stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti organizatorja
kulturne, športne ali druge prireditve in aktivnosti na prostem,
če ne poskrbi, da se prireditveni prostor v času trajanja prireditve opremi z ustreznimi posodami za odpadke, po končani
prireditvi pa ne poskrbi za čiščenje prostora in odvoz odpadkov
na odlagališče (19. člen).
Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika – organizatorja, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen
Prenehanje veljavnosti starega odloka
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o
obveznem odlaganju, zbiranju in odvozu komunalnih in posebnih odpadkov na območju Občine Laško (Uradni list RS,
št. 1/94).
42. člen
Veljavnost novega odloka
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 03201-1/01-12
Radeče, dne 31. marca 2001.
Župan
Občine Radeče
Sotlar Ludvik, inž. l. r.

2104.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

Na podlagi 2., 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91), 40. in 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96), odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99) in 18. člena statuta Občine Radeče
(Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na
10. redni seji dne 31. 3. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
1. člen
Prvi odstavek 5. člena se dopolni tako, da odslej glasi:
»Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na
zunanjem obodu pa je izpisano: JAVNI ZAVOD OSNOVNA
ŠOLA MARJANA NEMCA, spodaj pa sedež zavoda – Radeče.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
I
Javno dobro preneha obstajati na parc. št. 873/3 neplodno v izmeri 1563 m2, k.o. Vrhovo, vpisano v seznamu št. II,
ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.
II
Lastninska pravica na parc. št. 873/3, neplodno v izmeri
1563, k.o. Vrhovo, se vpiše za Občino Radeče, Ulica Milana
Majcna 1, Radeče.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v
Celju.
Št. 03201-1/01-1
Radeče, dne 31. marca 2001.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

2106.

Ugotovitev o prenehanju funkcije člana
Občinskega sveta Občine Radeče

Na podlagi 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 6/94, 14/95, 20/95), 30. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
70/95) ugotovitev komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanje v svetu Občine Radeče z dne 14. 3. 2001 ter ugotovitev občinske volilne komisije, z dne 15. 12. 2000 je Občinski svet občine Radeče na 10. redni seji dne 31. 3. 2001

ugotovil
1. prenehanje funkcije člana Občinskega sveta občine
Radeče Borisu Knavsu zaradi nastopa funkcije, ki ni združljiva s
funkcijo člana občinskega sveta.
2. da je naslednji kandidat za člana Občinskega sveta
občine Radeče z liste ZLSD in Zveza za napredek Radeč in
radeškega območja svetnik ČULK Zoran, roj. 11. 11. 1961
stan. Titova 46, Radeče.
3. Kandidat je podal pisno izjavo, da sprejema mandat in
je od sprejema tega sklepa dalje prisoten na seji Občinskega
sveta občine Radeče.
Št. 03201-1/01-6
Rdeče, dne 31. marca 2001.

Št. 03201-6/01-8
Radeče, dne 31. marca 2001.

Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

RIBNICA NA POHORJU
2105.

2107.
Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
parc. št. 873/3, k.o. Vrhovo

Na podlagi 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni list
RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 10. redni
seji dne 31. 3. 2001 sprejel

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra
na parc. št. 873/3, k.o. Vrhovo

Spremembe in dopolnitve odloka o podeljevanju
priznanj Občine Ribnica na Pohorju

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ribnica na Pohorju
(Uradni list RS, št. 44/99 in 100/00) je Občinski svet občine
Ribnica na Pohorju na 24. redni seji dne 26. 4. 2001 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
ODLOKA
o podeljevanju priznanj Občine Ribnica
na Pohorju

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
V odloku o podeljevanju priznanj Občine Ribnica na Pohorju (Uradni list RS, št. 76/00) se 5. člen spremeni tako, da
se prvemu odstavku doda besedilo: Priznanje “ČASTNI OBČAN” se lahko ob prvem občinskem prazniku Občine Ribnica
na Pohorju podeli največ v treh primerih.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z dnem
sprejetja na seji Občinskega sveta občine Ribnica na Pohorju
in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-1/2000-01
Ribnica na Pohorju, dne 26. aprila 2001.
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
2108.

Odlok o priznanjih Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici

Na podlagi 5. člena statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
(Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet občine Sveti Jurij
ob Ščavnici na 18. redni seji sveta dne 5. 4. 2001 sprejel

ODLOK
o priznanjih Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Sveti Jurij ob Ščavnici ter ureja postopek za njihovo podeljevanje.
2. člen
Priznanja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici so:
– naziv častni občan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici,
– grb Občine Sveti Jurij ob Ščavnici,
– plaketa Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
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PLAKETE OBČINE SV. JURIJ OB ŠČAVNICI
6. člen
Plaketa Občine Sveti Jurij ob Ščavnici se podeljuje posameznikom, zavodom, družbam, zavodom, skupnostim društvom in drugim pravnim osebam za pomembne dosežke v
krajšem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo. V koledarskem letu se lahko podelijo največ tri plakete.
7. člen
Priznanje se podeli z listino. Listino podpiše župan.
8. člen
Podelitev nagrade »Inovator«
Priznanje »Inovator« se podeli posamezniku ali skupini
posameznikov za dosežke na področju inventivne dejavnosti.
9. člen
Ob podelitvi priznanja »Inovator« izda župan listino, iz
katere je razvidno, za katero inovacijo je bilo priznanje »Inovator« podeljeno.
10. člen
Sprejetje pokroviteljstva
Pokroviteljstvo prireditve sprejme občinski svet, kolikor posamezne organizacije zaprosijo za prevzem pokroviteljstva.
Občinski svet lahko sprejme pokroviteljstvo prireditve ob
visokih jubilejih podjetij, skupnosti organizacij in društev ter
pomembnih prireditvah, ki predstavljajo promocijo občine na
predlog župana.
11. člen
Postopek za podeljevanje priznanj
Priznanja se podelijo na svečan način ob posebnih slovesnostih, ob svečanem sprejemu ob dogodkih ali datumih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj.
Priznanja se podelijo praviloma na podlagi razpisa, izvedenega na krajevno običajen način
12. člen
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno
požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubnost, se priznanje podeli brez razpisa, takoj, ko je to mogoče.
Brez razpisa se lahko priznanje podeli tudi posamezniku,
družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim
osebam ob določeni svečani priložnosti, jubileju ali prazniku.

GRB OBČINE SV. JURIJ OB ŠČAVNICI

13. člen
Razpis za podelitev priznanj objavi komisija enkrat letno v
javnem glasilu, najkasneje pa 90 dni pred občinskim praznikom. Razpis ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 90 dni.
Razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati:
– organ, ki podeljuje priznanje,
– število podeljenih priznanj,
– komu se lahko podeli priznanje,
– kdo je lahko predlagatelj,
– kriterije za podelitev priznanj,
– rok za predložitev.
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične ali pravne osebe. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni
obliki z obrazložitvijo in mora vsebovati podatke o kandidatu.

5. člen
Grb Občine Sveti Jurij ob Ščavnici se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim
pravnim osebam za izredno življenjsko delo ali vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za ugled in razvoj Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici. V koledarskem letu se lahko podeli največ en
grb Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

14. člen
Predlog za podelitev priznanj iz 3., 5., 6., in 8. člena
poda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija lahko v postopku:
– od predlagatelja zahteva, da v osmih dneh dopolni predlog, če je predlog nepopoln oziroma zaprosi za dodatno
mnenje ustrezne institucije,

NAZIV ČASTNI OBČAN
3. člen
Naziv častni občan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici se
podeljuje posameznikom za posebno pomembna dejanja, delo
in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in
uveljavljanju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na lokalnem ali na
mednarodnem področju.
4. člen
Ob podelitvi naziva častni občan se izdela umetniško
izdelana listina z besedilom sklepa, s katerim je priznanje podeljeno.
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– predlog zavrne.
Kadar je predlogov več, kot je razpisanih priznanj, komisija predloge točkuje po naslednjem kriteriju:
a) pomen za družbeni in gospodarski razvoj občine:
– povprečen 5 točk,
– nadpovprečen 10 točk,
– izjemen 15 točk,
b) prispevek promovira občino:
– v regije 5 točk,
– v državi 10 točk,
– v tujini 15 točk,
c) prispevek ima pomen:
– za ožji del občine 5 točk,
– za lokalno skupnost 10 točk,
– za državo 15 točk.
Če komisija uporabi točkovanje, predlaga kandidata, ki je
dobil najvišje število točk. Odločitev o podelitvi priznanj sprejme občinski svet s sklepom.
15. člen
Priznanja praviloma izroča župan.
16. člen
Sredstva za priznanja se zagotovijo v proračunu občine.
Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
vodi občinska uprava.
KONČNE DOLOČBE
17. člen
Do sedaj podeljena priznanja na območju Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici do 5. 4. 2001 ustrezajo priznanjem Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici.

Uradni list Republike Slovenije
zaradi uskladitve ureditvenih meja naselij s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Gornja
Radgona za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list
RS, št. 20/01; – v nadaljevanju: prostorske sestavine planov).
2. člen
Skladno s prostorskimi sestavinami planov navedenimi v
1. členu tega odloka se spremenijo meje območij vseh naselij
in zaselkov ter ostalih namenskih območij v Občini Sveti Jurij
ob Ščavnici, ki se urejajo z odlokom o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Uradni list RS,
št. 4/95).
Prav tako se dopolnijo meje ureditvenega območja naselja
Sveti Jurij ob Ščavnici, ki se ureja z odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za naselje Videm ob Ščavnici (Uradne objave, št. 21/86).
Na novo priključenih območjih so dopustni posegi pod pogoji iz
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih.
3. člen
Dopolni se 8. člen odloka o PUP za območje Občine
Gornja Radgona z navedbo 12. Območje novopriključenih površin ob Blaguškem jezeru.
Na tem območju so dopustni posegi v skladu z 10. členom navedenega odloka o PUP.
4. člen
Grafični prikazi poselitvenih območij naselij in zaselkov,
ter ostalih površin so razvidni iz grafičnih prilog prostorskih
sestavin planov v merilu 1:5000.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35003/00007/2001
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 5. aprila 2001.

18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona.

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.

19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00108-00001/2001
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 5. aprila 2001.
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.

2109.

Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov
s prostorskimi sestavinami planov Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90) ter na podlagi 15. člena statuta Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski
svet občne Sveti Jurij ob Ščavnici na 18. redni seji dne 5. 4.
2001 sprejel

ŠKOFLJICA
2110.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10
Škofljica za območje Osnovne šola in vrtec
Škofljica in določitev morfoloških enot

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, in
44/97) in 7. in 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list
RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 22. seji
dne 24. 4. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10
Škofljica za območje Osnovne šole in vrtec
Škofljica in določitev morfoloških enot

ODLOK
o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov
s prostorskimi sestavinami planov Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici

1. člen
V 1. členu odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja VS 9/10 Škofljica (Uradni list SRS, št. 18/87) se
na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »ter
spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelal Inženiring IBT
Ljubljana, za širitev šole in vrtca, izdelanih v juliju 2000.«

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo dopolnitve prostorskih izvedbenih aktov na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

2. člen
V 2. členu se celotno besedilo črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

Uradni list Republike Slovenije
»Meje območja urejanja zazidalnega načrta VS 9/10 Škofljica so grafično določene v preglednem katastrskem načrtu
dolgoročnega plana Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 77/
98) v M 1: 5000. Sestavni del odloka je načrt spremembe in
dopolnitev za morfološko enoto 5A:
– karta morfoloških enot M 1:500,
– načrt predvidene rabe površin M 1: 500,
– arhitektonsko zazidalna ureditev in prometna ureditev
M 1: 500,
– načrt obodne parcelacije M 1: 1000,
– zakoličbeni načrt gradbene parcele in objektov
M 1:500,
– komunalna ureditev M 1: 500,
– digitalni model objekta.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
V morfološki enoti 5A/1 (opis v grafični prilogi – zazidalna
situacija) je dovoljena:
1. gradnja za potrebe zdravstvene postaje,
2. gradnja centralnega objekta.
V morfološki enoti 5A je dovoljena gradnja za potrebe
šole in vrtca po grafični prilogi Grafični del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta izdelanih v juliju 2000, ki vsebujejo:
1. načrt predvidene rabe površin, arhitektonsko zazidalno
ureditev in prometno ureditev M 1: 500,
2. načrt gradbene parcele z elementi za zakoličenje M 1:
500,
3. komunalno ureditev M 1: 5000.
V morfološki enoti 4A (opis v grafični prilogi – zazidalna
situacija) je dovoljena:
– gradnja za potrebe širitve obstoječe poslovne dejavnosti oziroma se po potrebi opredeli za novo dejavnost.
V morfološki enoti 2A/1 (opis v grafični prilogi – zazidalna
situacija) je dovoljena:
– gradnja stanovanjskih objektov.
RL – regulacijska linija ceste in vodotoka – 20 m pas, ki
je povzet po veljavnem zazidalnem načrtu. Vsebuje tudi glavno
cesto, ki vodi skozi naselje. Na njo se priključijo servisne ceste
znotraj vsake morfološke enote.
Vsaka morfološka enota je samostojna gradbena enota v
kateri je obvezno organizirano graditi zaključene komplekse
stanovanjskih objektov z vso komunalno in prometno infrastrukturo ter zunanjo ureditvijo zelenih in parkovnih površin. Pri
blokovni gradnji je treba zgraditi tudi garažne hiše in urediti
skupne površine za igro otrok in počitek stanovalcev.
Zazidalni načrt se lahko realizira etapno. Najmanjša etapa
je zaključen kompleks stanovanjskih objektov za posamezno
morfološka enoto 1A, 2B ali 2A/1. V morfološki enoti 4A je
dovoljena poslovna dejavnost.
V postopku spremembe posamezne morfološke enote se
z odlokom predpišejo natančna določila za gradnjo.«
4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
V morfološki enoti 1A (opis v grafični prilogi – zazidalna
situacija) je dovoljena:
– blokovna gradnja.
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
V morfološki enoti 2B (opis v grafični prilogi – zazidalna
situacija) je dovoljena:
– gradnja za individualno organizirano vrstno stanovanjsko gradnjo.
6. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
V morfološki enoti 2A (opis v grafični prilogi – zazidalna
situacija) je dovoljena:
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– gradnja stanovanjskih objektov, nadomestna gradnja,
adaptacije, manjše dozidave in nadzidave, gradnja garaž, gradnja pomožnih objektov.
7. člen
7. člen se spremeni tako, da glasi:
V morfološki enoti 2A/1 (opis v grafični prilogi – zazidalna
situacija) je dovoljena:
– stanovanjska gradnja s spremljajočo dejavnostjo.
V morfološki enoti 2B (opis v grafični prilogi – zazidalna
situacija) je dovoljena:
– organizirana vrstna stanovanjska gradnja s spremljajočo
dejavnostjo.
8. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
Pogoji za gradnjo v morfološki enoti 1A.
1. Maks. gabarit stanovanjskih objektov blokov je P+2+1M
(višina slemena 12,50 m) do P+3 +1M ob vznožju hriba (višina
slemena 15,50 m). Kota pritličja je definirana v karti »Idejna
višinska regulacija«. Streha je dvokapnica, naklona od 25° do
30°. Smer slemena se določi v grafični prilogi-zazidalna situacija.
2. FSI (faktor izrabe zemljišča) je do 0,6 s tem, da se za
izračun upošteva območje znotraj obodnih cest, vključno s
parkirnimi mesti.
3. Novogradnja stanovanjskih blokov mora biti členjeno
zasnovana kot več manjših samostojnih enot.
4. Struktura stanovanj ima lahko največ 20% stanovanj
velikosti do 40 m2.
5. Parkirna mesta se računa v povprečju 1,5 PM na
stanovanje plus 20% za obiskovalce. Možno jih je dimenzionirati tudi z normativom: 1 PM za stanovanje do 50 m2, 1,5 PM
za stanovanje od 50 m2 do 75 m2 in 2 PM za stanovanje nad 75
m2. Zunanja parkirna mesta se zasadijo z drevjem.
6. Vodotok: Treba je upoštevati 14 m za regulacijo struge
s štiri metrskim pasom na vsaki strani za brežine z zelenjem
oziroma drevjem.
7. Dostopna cesta je široka 6 m z obojestranskim pločnikom in kolesarsko stezo. Parkirna mesta morajo biti dostopna
iz notranje servisne ceste. Direktni izvozi na napajalno cesto
niso dopustni.
8. Pri zasnovi pozidave je treba ohraniti kvalitetna drevesa
(vključiti jih je treba v geodetski posnetek obstoječega stanja).
9. Gradnja ne sme posegati v zaščiteni gozdni osamelec.
10. V osrednjem delu se mora urediti igrišče za otroke (9
m2 na otroka), lahko tudi ob gozdu. Vse javne ceste, zunanja
parkirišča in pešpoti se mora zasaditi z drevjem ali grmovnicami.
9. člen
Besedilo 9. in 10. člena se črta.
10. člen
V 12. členu se za 1. točko doda naslednje besedilo:
Možna je gradnja Doma za starejše občane.
11. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Gradnja vrtca in širitev šole se organizira v enovitem
objektu s povezovalnim prizidanim delom, na severni strani
obstoječe šole.
– vzdolžni gradbeni liniji vrtca in šole bosta pravokotni na
vzhodni trakt obstoječe šole,
– tlorisne dimenzije objekta so 68,70 m × 18,50 m,
tolerance ± 1 m,
– vertikalne dimenzije objekta so P+1,
– streha bo simetrična dvokapnica z enakim naklonom
kot obstoječi objekt, kritina betonska, višina slemena bo
12,50 m, toleranca ± 1 m,
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– povezovalni del se bo nahajal na mestu obstoječega
vhoda tako, da je oblikovan kot polkrožni prostor z amfiteatralno tribuno in streho v stekleni izvedbi,
– obstoječi in prizidani del morata tvoriti oblikovno in funkcionalno celoto!«.
12. člen
V 14. členu se za besedilom 5. točke doda naslednje
besedilo:
»6. Predvidena je gradnja oziroma razširitev telovadnice v
obliki pozidave na zahodni strani obstoječe telovadnice,
– ob vzhodnem delu razširjene telovadnice je predvidena
gradnja tribun za ca. 500 gledalcev,
– objekt je zasnovan kot pretežno enoetažen prostor z
garderobami pod tribuno,
– tlorisne dimenzije objekta so 44 m × 32,40 m, tolerance +1 m,
– streha je simetrična dvokapnica, smer slemena je vzporedna s slemenom obstoječe telovadnice, kritina bo trapezna
pločevina v mat barvi, višina slemena bo 12,50 m ± 0,50 m od
kote terena pri vhodu,
– športno igrišče je enotna urejena površina z rokometnim in košarkaškim igriščem in krožnim tekaškim poligonom,
– za dovoz do južnega dela morfološke enote 5A bo
zgrajen del z zazidalnim načrtom predvidene ceste od občinske ceste Škofljica Zalog do slepega zaključka za delom do
vrtca. Izveden bo tudi priključek in slepi zaključek kot del
predvidene povezave z morfološko enoto 5A,
– v južni del morfološke enote 5A bo segala regulacijska
linija obstoječe ceste Škofljica Zalog in predvidene napajalne
ceste. Prostor ob hodniku za pešce do regulacijske linije bo
pripadal cestnemu svetu,
– v severnem delu morfološke enote 5A bo na novo urejenih 28 + 4= 32 PM. Dovoz do njih bo urejen z novim priključkom na predvideno cesto po zazidalnem načrtu.
13. člen
V 18. členu se za prvim stavkom pred dvopičjem doda
naslednje besedilo: »v morfološki enoti 2A«.
14. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
Zasnova napajalne ceste do posameznih morfoloških enot
ostane lokacijsko in dimenzijsko nespremenjena in je določena
v grafičnem delu načrta prometne ureditve.
Znotraj posamezne morfološke enote (1A, 2A/1, 2B, 4A,
5A/1) pa se prometna shema lahko spreminja na podlagi celovite zazidalne in prometne ureditve za morfološko enoto. Parkirna mesta se izračunavajo na podlagi opisa v 8. členu.
15. člen
22. člen se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
Za območje je predvidena plinifikacija. Novogradnja objektov v sklopu organizirane gradnje se mora priključiti na predvideno omrežje plinovoda v skladu s pogoji upravljavca omrežja.
Obstoječi objekti se lahko naknadno priključijo na plinsko
omrežje.
Za potrebe širitve šole se izvede centralno ogrevanje z
lastno kotlarno na ekstra lahko kurilno olje. Ob izvedbi predvidenega plinovoda se osnovna šola naknadno priključi na plinsko omrežje, hkrati se kotlarno preuredi na zemeljski plin.
16. člen
23. člen se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
Objekti, ki se gradijo v organizirani gradnji je treba priključiti
na javno vodovodno omrežje, ki jo v postopku za pridobitev lokacijskega dovoljenja potrdi pristojna služba za vodovodno omrežje.
Za potrebe širitve šole se obstoječi vodovod PVC d 225
prestavi v rob pločnika ceste Ljubljana–Kočevje, ki poteka
zahodno od osnovne šole.
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Trasa predvidenega vodovoda je razvidna iz situacije komunalnih naprav in je usklajena s traso kanalizacije po projektni
nalogi JP Vodovod–Kanalizacija, TIS – razvojna služba, Ambrožev trg 7, Ljubljana pod št. 2096V.
17. člen
24. člen se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
Objekti, ki se gradijo v organizirani gradnji je treba priključiti na javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo, ki jo v postopku za pridobitev lokacijskega dovoljenja potrdi pristojna
služba za kanalizacijsko omrežje.
Za potrebe širitve šole se izvede javna kanalizacija za
odvod komunalne odpadne vode. Po Kočevski cesti ter delno
po dovozni cesti osnovne šole poteka kanal iz PVC za odvod
komunalne odpadne vode, dim. DN 300 mm. Komunalne odpadne vode se odvajajo do črpališča Škofljica I ter naprej do
čistilne naprave Škofljica.
Za odvod padavinske odpadne vode iz območja osnovne
šole je zgrajen interni kanal za odvod padavinske vode z iztokom v potok Škofeljščica.
Trasa predvidene kanalizacije je razvidna iz situacije komunalnih naprav in je usklajena s traso kanalizacije po projektni
nalogi JP Vodovod – Kanalizacija, TIS – razvojna služba, Ambrožev trg 7, Ljubljana pod št. 2751/K.
18. člen
36. člen se črta in nadomesti z besedilom:
Spremembe zazidalnega načrta za potrebe šole in vrtca
so stalno na vpogled pri:
– Občini Škofljica,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.
19. člen
37. člen se črta in nadomesti z besedilom:
»Nadzor nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja v
skladu z zakonom o urejanju naselij pristojna inšpekcijska služba.«
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in Uradnem glasilu Občine Škofljica.
Št. 01503/08/2001/25-7
Škofljica, dne 25. aprila 2001.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

2111.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti
in odpadkov na območju Občine Škofljica

Na podlagi 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list
RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 22. redni
seji dne 24. 4. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti
in odpadkov na območju Občine Škofljica
1. člen
V odloku o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti
in odpadkov na območju Občine Škofljica se spremeni zadnji
stavek 14. člena, ki glasi: Osnova za obračun odvoza je volumen (m3) posod za zbiranje odpadkov.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503/07/2001/25-6
Škofljica, dne 25. aprila 2001.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

2112.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka
zazidalnega načrta za območje urejanja VP 9/1
in VO 9/2 Škofljica

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) ter 7. in 30. člena statuta Občine Škofljica
(Uradni list RS, št. 47/99) je župan Občine Škofljica sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka zazidalnega
načrta za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2
Škofljica
1. člen
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za območje
urejanja VP 9/1 in VO 9/2 Škofljica za čas enega meseca od
dneva v objavi v Uradnem listu RS – 14. 5. 2001 – 14. 6.
2001, v prostorih Občine Škofljica, Šmarska c. 3, Škofljica.
2. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava, in
sicer dne 6. 6. 2001 ob 17. uri, v prostorih občine.
3. člen
Občani, podjetja, skupnosti dajo v času javne razgrnitve
pisne pripombe in predloge k osnutku razgrnjenih dokumentov, ki jih naslovijo na Občino Škofljica ali v knjigo pripomb na
kraju razgrnitve.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, na oglasni deski
Občine Škofljica in v Uradnem glasilu občine Škofljica.
Št. 01506/16/2001/25-7
Škofljica, dne 25. aprila 2001.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

TREBNJE
2113.

Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in
85/00), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in
41. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in
80/98) je župan Občine Trebnje dne 7. 5. 2001 sprejel

Št.
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SKLEP
o javni razgrnitvi
a) osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 – Zasnova vodnega
gospodarstva in namenske rabe prostora
b) osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5);
c) osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Mirna
1. člen
Javno se razgrnejo:
a) osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – Zasnova vodnega
gospodarstva in namenske rabe prostora;
b) osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje (planske
celote 1, 3, 4, 5);
d) osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Mirna,
ki jih je izdelal ACER Novo mesto d.o.o.
2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov Občine Trebnje, ki se razgrinjajo, se nanašajo
na opredelitev novih vodnih virov in zajetij ter njihovih varstvenih
pasov in na opredelitev novih (nadomestnih) stavbnih zemljišč
za vse tiste objekte, ki se bodo z gradnjo avtoceste na odseku
Bič–Korenitka rušili, kakor tudi na določitev novih (nadomestnih) stavbnih zemljišč za primere, ko bo zaradi izgradnje
avtoceste lastnikom odvzeta lastninska pravica ali omejena njihova sedanja raba.
Osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev pa se dopolnjujeta z načini varovanja območij vodnih
virov in zajetij ter pogoji za gradnjo objektov.
3. člen
Osnutki bodo javno razgrnjeni v prostorih Občine Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5, Trebnje ter v
prizadetih krajevnih skupnostih. Javna razgrnitev traja 30 dni
od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v
veliki sejni sobi Občine Trebnje in sicer v ponedeljek 4. junija
2001ob 19. uri.
Pripombe, mnenja in predloge na razgrnjene osnutke
zainteresirani lahko podajo v času javne razgrnitve ali na javni
obravnavi. Pripombe je možno vpisati tudi v knjigo pripomb, ki
bo na mestu javne razgrnitve ali jih pisno posredovati na naslov
Občina Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5,
8210 Trebnje.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 03-03-01/00-03
Trebnje, dne 7. maja 2001.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.
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Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št 48/90 in 85/00),
37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 41.
člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in
80/98) je župan Občine Trebnje dne 25. 4. 2001 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi
a) osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 – Programska zasnova
za zazidalni načrt industrijska cona Trebnje;
b) osnutka odloka o zazidalnem načrtu
industrijska cona Trebnje – 1. faza

b) osnutek odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona
Trebnje – 1. faza,
ki ju je izdelal TOPOS d.o.o., Dolenjske Toplice.
2. člen
Osnutka bosta javno razgrnjena v prostorih Občine Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5, Trebnje in v
prostorih Krajevne skupnosti Trebnje. Javna razgrnitev traja 30
dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v
prostorih Krajevne skupnosti Trebnje, in sicer v petek, 24.
maja 2001 ob 19. uri.
Pripombe, mnenja in predloge na razgrnjena osnutka zainteresirani lahko podajo v času javne razgrnitve ali na javni obravnavi.
Pripombe je možno vpisati tudi v knjigo pripomb, ki bo na mestih
javne razgrnitve ali pa jih pisno posredovati na naslov Občina
Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

1. člen
Javno se razgrneta:
a) osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta1986 do leta 1990 – Programska zasnova za zazidalni načrt Industrijska cona Trebnje;

Št. 350-05-036/99
Trebnje, dne 25. aprila 2001.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

MINISTRSTVO
2115.

Odredba o programu usposabljanja

Na podlagi 19. člena zakona o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/00) izdaja minister za
delo, družino in socialne zadeve

ODREDBO
o programu usposabljanja
1. člen
Minister za delo, družino in socialne zadeve na predlog
Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje sprejema program usposabljanja članov
komisij za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij.
2. člen
Program iz prejšnjega člena se objavi v posebni
publikaciji ministrstva, pristojnega za delo.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-010/01
Ljubljana, dne 9. maja 2001.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
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VSEBINA

4044

2063. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o avtobusnih voznih redih
2064. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza določenih
pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
2065. Seznam zdravil, za katera je bilo od 18. 4. 2001
do 25. 4. 2001 izdano dovoljenje za promet
2066. Seznam zdravil, za katera je prenehalo veljati dovoljenje za promet

4047

BANKA SLOVENIJE

DRŽAVNI ZBOR
2043. Zakon o medijih (ZMed)
2044. Zakon o omejevalnih ukrepih (ZOU)
2045. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-B)
2046. Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI)
2047. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih
derivatov (ZPORND)

4017
4042
4043

4054
4055
4056
4062

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2067. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 14. 5. do 20. 5. 2001 4065

2048. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Italiji
4048

SODNI SVET

4049

2068. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča
4066
2069. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča
4067
2070. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto
okrožnega sodnika
4067

4049

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4050

2071. Poročilo o gibanju plač za obdobje januar–december 2000
4067
2072. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije za april 2001
4067

VLADA
2049. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
2050. Uredba o spremembi uredbe o prepovedi vožnje
z vozili v naravnem okolju
2051. Odlok o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Clevelandu v Generalni konzulat Republike
Slovenije
2052. Odlok o postavitvi generalnega konzula v Clevelandu

4048

MINISTRSTVA
2053. Odredba o minimalni zajamčeni donosnosti za
mesec april 2001
2054. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Soča-Trenta
2055. Odredba o določitvi najnižjega dohodka kmečkega gospodarstva, ki je podlaga za vključitev v
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
2056. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
prašičev ter surovin in izdelkov, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Južno-Moravske regije
v Češki Republiki
2115. Odredba o programu usposabljanja
2057. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Južno Pohorje
2058. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Koče
2059. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vurberg-Duplek
2060. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje
2061. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
2062. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o označevanju tekstilnih in usnjenih izdelkov

4050
4050
4051

4051
4126
4051
4052
4052
4053

4053
4053

OBČINE
BREŽICE
2073. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Brežice 4068
CELJE
2074. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Mestne občine Celje za leto 2000
2075. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto
2001
2076. Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Celje
2077. Odlok o oglaševanju v Mestni občini Celje
2078. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
2079. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za odlagališče Cinkarne Celje “za
travnikom“
2080. Odlok o zazidalnem načrtu Prekorje – Toplak
2081. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje
2082. Program priprave lokacijskega načrta za ureditev
glavne ceste G1-5/286 Arja vas – Celje, pododsek magistrala zahod v Celju od km 3+475 do
km 5+349 z bencinskim servisom

4070
4070
4072
4073
4080
4081
4081

4083

4083

DOL PRI LJUBLJANI
2083. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki
in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
4085
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GROSUPLJE
2084. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Zadrževalnik Veliki
potok
4086
KAMNIK
2085. Sklep o razveljavitvi sklepa o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja B5-Perovo
4086
2086. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja B5-Perovo
4087
KOBARID
2087. Sklep o izvzetju javnega dobra

4088

KOSTEL
2088. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kostel
4088
2089. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kostel
4090
KRANJ
2090. Navodilo za izdajo soglasja za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v podaljšanem obratovalnem času
4091
LOŠKI POTOK
2091. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Loški Potok
4092
MEDVODE
2092. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Medvode za leto 2000
4100
METLIKA
2093. Sklep o določitvi ekonomskih cen programov
predšolske vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika
4100
2094. Odlok o organiziranju in izvajanju storitev socialne oskrbe na domu v Občini Metlika in merilih za
določanje plačil storitev
4100
MIRNA PEČ
2095. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Mirna Peč za leto 2000
4103
2096. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Mirna Peč
4103
MURSKA SOBOTA
2097. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Murska Sobota 4104
RADEČE
2098. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2000
4105

2099. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2001
2100. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Radeče
2101. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče
2102. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Radeče
2103. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Radeče
2104. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
2105. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
parc. št. 873/3, k.o. Vrhovo
2106. Ugotovitev o prenehanju funkcije člana Občinskega sveta Občine Radeče

4106
4106
4108
4110
4115
4120
4120
4120

RIBNICA NA POHORJU
2107. Spremembe in dopolnitve odloka o podeljevanju
priznanj Občine Ribnica na Pohorju
4120
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
2108. Odlok o priznanjih Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 4121
2109. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s
prostorskimi sestavinami planov Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici
4122
ŠKOFLJICA
2110. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10
Škofljica za območje Osnovne šola in vrtec Škofljica in določitev morfoloških enot
4122
2111. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju Občine Škofljica
4124
2112. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka zazidalnega načrta za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2
Škofljica
4125
TREBNJE
2113. Sklep o javni razgrnitvi
2114. Sklep o javni razgrnitvi

4125
4126

MEDNARODNE POGODBE
27.

–

Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko
Slovenijo in Združenimi državami Amerike o
izogibanju dvojnega obdavčevanja in
preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od
dohodka in premoženja (BUSIDO)
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb

641
664

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
za leto 2001 je 20.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina za
tujino je 60.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, prodaja 200 18 38,
preklici 425 02 94, naročnine 425 23 57, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:
objave@uradni-list.si –Žiro račun 50100-601-273770

