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2715. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Belorusiji

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

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Belorusiji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Republiki Belorusiji s sedežem v Moskvi ime-
nujem dr. Francija Demšarja.

Št. 001-09-8/01
Ljubljana, dne 11. junija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2716. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Kazahstan

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

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Kazahstan

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Republiki Kazahstan s sedežem v Moskvi
imenujem dr. Francija Demšarja.

Št. 001-09-9/01
Ljubljana, dne 11. junija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2717. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Uzbekistan

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

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Uzbekistan

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Republiki Uzbekistan s sedežem v Moskvi
imenujem dr. Francija Demšarja.

Št. 001-09-11/01
Ljubljana, dne 11. junija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
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2718. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v
Turkmenistanu

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

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Turkmenistanu

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Turkmenistanu s sedežem v Moskvi imenujem
dr. Francija Demšarja.

Št. 001-09-12/01
Ljubljana, dne 11. junija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

2719. Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic
odpadkov in pri sosežigu odpadkov

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, zakon o ohranjanju narave – 56/99 in
zakon o javnih skladih – 22/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov

in pri sosežigu odpadkov*

1. člen
Ta uredba določa mejne vrednosti emisije snovi v zrak

in ukrepe za zmanjševanje emisije snovi v zrak iz sežigalnic
odpadkov in pri sosežigu odpadkov.

Za vprašanja v zvezi z emisijo snovi v zrak iz sežigalnic
odpadkov in pri sosežigu odpadkov, ki niso urejena s to
uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi v zrak iz nepre-
mičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94 in
68/96), v zvezi z meritvami emisije snovi v zrak, ki niso
urejena s to uredbo, pa pravilnik o prvih meritvah in obrato-
valnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list
RS, št. 70/96).

Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za premične
sežigalnice in naprave za sosežig.

* Ta uredba povzema vsebino direktive ES o sežiganju odpadkov
(2000/76/EC) v delu, ki se nanaša na emisijo snovi v zrak iz sežigalnic odpad-
kov in pri sosežigu odpadkov.

2. člen
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. Odpadki so trdni ali tekoči odpadki, ki so odpadki

po predpisu o ravnanju z odpadki.
2. Nevarni odpadki so trdni ali tekoči odpadki, ki so

nevarni odpadki po predpisu o ravnanju z odpadki.
3. Mešani komunalni odpadki so odpadki iz gospodinj-

stev in njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz industri-
je, obrti in storitvenih dejavnosti, iz katerih so izločene tiste
ločeno zbrane frakcije iz skupine s klasifikacijsko številko
20 01 in odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, iz
skupine s klasifikacijsko številko 15 01, ki se ločeno zbirajo
na kraju nastanka, ter odpadki iz vrtov in parkov iz skupine s
klasifikacijsko številko 20 02 iz klasifikacijskega seznama
odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki.

4. Obdelava odpadkov je vsak fizikalni, termični, ke-
mični ali biološki proces, vključno s sortiranjem odpadkov, s
katerim se spremenijo lastnosti odpadkov z namenom
zmanjšanja njihove prostornine ali nevarnih lastnosti, lažjega
ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo.

5. Sežigalnica odpadkov (v nadaljnjem besedilu: seži-
galnica) je nepremična ali premična naprava, namenjena za
toplotno obdelavo odpadkov z izkoriščanjem pridobljene
zgorevalne toplote ali brez njega. Toplotna obdelava vključu-
je sežiganje z oksidacijo odpadkov kot tudi pirolizo, uplinja-
nje, obdelavo v plazmi ali druge postopke toplotne obdela-
ve, če se produkti obdelave naknadno sežgejo.

Sežigalnica je celotna postavitev objektov in naprav za
sprejemanje, skladiščenje in predhodno obdelavo odpad-
kov, vseh linij za sežiganje in sistemov za oskrbo z odpadki,
gorivom in zrakom, kotla, čistilne naprave za odpadne pline,
naprave za čiščenje ali hranjenje ostankov sežiganja in od-
padne vode, odvodnika zgorevalnih plinov ter naprav in si-
stemov za nadzor sežiganja in trajno spremljanje in registri-
ranje pogojev sežiganja.

6. Naprava za sosežig odpadkov (v nadaljnjem besedi-
lu: naprava za sosežig) je nepremična ali premična naprava,
ki je zlasti namenjena proizvodnji energije ali določenih iz-
delkov, v kateri se odpadki uporabljajo kot običajno ali kot
dodatno gorivo ali pa toplotno obdelajo za namen odstranje-
vanja. Če se v napravi iz prejšnjega stavka sosežig odpad-
kov izvaja tako, da je glavni namen toplotna obdelava od-
padkov in ne proizvodnja energije ali izdelkov, se naprava
šteje za sežigalnico.

Naprava za sosežig je celotna postavitev objektov in
naprav za sprejemanje, skladiščenje in predhodno obdelavo
odpadkov, vseh linij za sosežiganje in sistemov za oskrbo z
odpadki, gorivom in zrakom, kotla, čistilne naprave za odpa-
dne pline, naprave za čiščenje ali hranjenje ostankov seži-
ganja in odpadne vode, odvodnika zgorevalnih plinov ter
naprav in sistemov za nadzor sežiganja in trajno spremljanje
in registriranje pogojev sežiganja.

7. Obstoječa sežigalnica je sežigalnica, ki je zgrajena
ali obratuje na dan uveljavitve te uredbe ali je bilo pred
uveljavitvijo te uredbe zanjo pridobljeno gradbeno ali enotno
dovoljenje.

8. Obstoječa naprava za sosežig je naprava, ki obratu-
je na dan uveljavitve te uredbe skladno s predpisi kot napra-
va za sosežig ali je bilo pred uveljavitvijo te uredbe pridoblje-
no gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo naprave zaradi
sosežiga odpadkov.

9. Nazivna zmogljivost je vsota sežigalnih zmogljivosti
vseh peči za sežiganje v sestavi sežigalnice, izražena kot
količina v eni uri sežganih odpadkov, predvsem ob upošte-
vanju kalorične vrednosti odpadkov.

10. Dioksini in furani so vsi poliklorirani dibenzo-p-
dioksini in dibenzofurani iz seznama, določenega v prilogi 1,
ki je sestavni del te uredbe.



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 15. 6. 2001 / Stran 5323

11. Upravljavec je pravna ali fizična oseba, ki uprav-
lja sežigalnico ali napravo za sosežig in je skladno s
predpisi odgovoren za tehnične in druge pogoje njenega
obratovanja.

12. Dovoljenje za sežiganje je dovoljenje za odstranje-
vanje odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki.

13. Zgorevalni plini so odpadni plini iz sežigalnice ali
naprave za sosežig, ki so onesnaženi s snovmi v trdnem,
tekočem ali plinastem stanju.

14. Ostanki sežiganja so pepel in žlindra, elektrofiltrski
pepel in kotlovni prah, trdni ostanki čiščenja odpadnih pli-
nov, blato čistilnih naprav za odpadne vode, izrabljeni katali-
zatorji in izrabljeno aktivno oglje ali druge snovi v tekočem ali
trdnem stanju, ki nastajajo pri sežiganju ali sosežiganju od-
padkov, čiščenju odpadnih plinov ali odpadne vode ali dru-
gih postopkih v sežigalnici ali napravi za sosežig in so od-
padki skladno s predpisom o ravnanju z odpadki.

3. člen
Določbe te uredbe veljajo za vse sežigalnice in naprave

za sosežig, razen za:
1. tiste, v katerih se sežigajo ali sosežigajo samo:
– rastlinski odpadki iz kmetijstva in gozdarstva,
– rastlinski odpadki iz proizvodnje hrane, če se s seži-

ganjem pridobljena toplota uporablja,
– vlaknati rastlinski odpadki iz proizvodnje primarne

papirne kaše in papirja iz nje, če gre za sosežig na kraju
proizvodnje in se s sežiganjem pridobljena toplota upo-
rablja,

– odpadki iz lesa razen tistih, ki lahko zaradi obdelave
lesa z zaščitnimi sredstvi in premazi vsebujejo halogenirane
organske spojine ali težke kovine in so predvsem odpadki
pri graditvi ali rušenju objektov,

– odpadki iz plute,
– radioaktivni odpadki,
– klavnični odpadki in kužni material živalskega pore-

kla, ki so urejeni s predpisi s področja veterinarstva, ali
– odpadki, nastali pri raziskovanju in izkoriščanju nafte

in plina na morju, če se sežigajo na morju, in
2. eksperimentalne naprave, ko se uporabljajo za razi-

skave, razvoj in testiranje za namen izboljšanja postopkov
sežiganja, če je letna količina sežganih odpadkov manjša od
50 ton.

4. člen
Določbe te uredbe, ki se nanašajo posebej na nevarne

odpadke, ne veljajo za naslednje nevarne odpadke:
– gorljive tekoče odpadke, vključno z odpadnimi olji, ki

jih določa predpis o ravnanju z odpadnimi olji, če vsebujejo
skupaj do 10 mg polikloriranih bifenilov (PCB) ali pentaklor-
fenolov (PCP) ali drugih polikloriranih aromatskih ogljikovo-
dikov, da ne vsebujejo drugih nevarnih snovi, na podlagi
katerih se skladno s predpisom o ravnanju z odpadki dolo-
čajo nevarne lastnosti odpadkov, in da je njihova kurilna
vrednost najmanj 30 MJ/kg, in

– katere koli gorljive tekoče odpadke, ki v zgorevalnih
plinih, ki nastanejo zaradi njihovega sežiganja, ne povzroča-
jo drugačne ali večje emisije snovi v zrak kot plinsko olje iz
predpisa, ki določa kakovost tekočih goriv.

5. člen
Mejne vrednosti emisije snovi v zrak iz sežigalnice so

določene v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko mini-

strstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo), za sežigalnico, ki uporablja v kurišču tehnologi-
jo lebdečega sloja, dovoli preseganje mejne vrednosti za

ogljikov monoksid (v nadaljnjem besedilu: CO), pri čemer
urna povprečna vrednost koncentracije ne sme presegati
100 mg/m3.

6. člen
Mejne vrednosti emisije snovi v zrak iz naprave za so-

sežig se izračunajo na način, določen v prilogi 3, ki je
sestavni del te uredbe.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
ministrstvo za napravo za sosežig, če gre za cementarno,
dovoli preseganje mejne vrednosti MEVsosež za celotni or-
ganski ogljik (v nadaljnjem besedilu: TOC) ali žveplov diok-
sid (v nadaljnjem besedilu: SO2), če v zgorevalnih plinih
cementarne ne nastajata zaradi sosežiga odpadkov.

7. člen
Za emisijo snovi v zrak iz naprave za sosežig, ne glede

na določbo prvega odstavka prejšnjega člena, veljajo mejne
vrednosti iz 5. člena te uredbe, če:

– je več kot 40% pridobljene toplote posledica soseži-
ga nevarnih odpadkov, ali

– če se sosežigajo neobdelani mešani komunalni od-
padki.

8. člen
Koncentracije snovi v zgorevalnih plinih se določajo na

prostornino suhega zgorevalnega plina pri normnih pogojih,
to je pri temperaturi 273 K in zračnem tlaku 101,3 kPa.

Za izračun koncentracije snovi v zgorevalnih plinih seži-
galnice sta določeni naslednji računski vsebnosti kisika:

– 11 volumenskih % v suhem odpadnem plinu, in
– 3 volumenske % v suhem odpadnem plinu, če se

sežigajo samo odpadna olja, določena v predpisu, ki ureja
ravnanje z odpadnimi olji.

Računska vsebnost kisika za izračun koncentracije sno-
vi v zgorevalnih plinih naprave za sosežig se izračuna po
postopku, določenem v prilogi 3 te uredbe.

Če se odpadki sežigajo ali sosežigajo v s kisikom obo-
gateni atmosferi, lahko ministrstvo, na podlagi predloženih
podatkov o tehnični opremi in tehnoloških lastnostih naprav
za sežig in poročila o prvih meritvah ali obratovalnem moni-
toringu emisije snovi v zrak, določi drugačno računsko vse-
bnost kisika, kot je določena v prejšnjih dveh odstavkih.

9. člen
Če ima sežigalnica ali naprava za sosežig, ki sežiga ali

sosežiga nevarne odpadke, čistilno napravo odpadnih pli-
nov, se za izračun koncentracije snovi v zgorevalnih plinih
računska vsebnost kisika iz drugega odstavka prejšnjega
člena upošteva le za čas, v katerem izmerjena vsebnost
kisika v zgorevalnih plinih presega računsko vsebnost iz
prejšnjega člena.

10. člen
Polurne povprečne vrednosti in 10-minutne povprečne

vrednosti se določajo iz vrednosti koncentracij, izmerjenih v
dejanskem času sežiganja ali sosežiganja odpadkov tako,
da se izključi čas zagona in zaustavitve sežiga, če v tem
času odpadkov ne sežigajo.

Pred določanjem vrednosti iz prejšnjega odstavka se
od izmerjenih povprečnih vrednosti odšteje vrednost natan-
čnosti merjenja, določena v prilogi 4, ki je sestavni del te
uredbe.

Dnevne povprečne vrednosti se določajo iz veljavnih
povprečnih vrednosti, izračunanih na način iz prejšnjih od-
stavkov.



Stran 5324 / Št. 50 / 15. 6. 2001 Uradni list Republike Slovenije

Dnevna povprečna vrednost velja, če se zaradi motenj
v delovanju ali vzdrževalnih del na merilnem sistemu za
izvajanje trajnih meritev ne zavrže več kot pet polurnih pov-
prečnih vrednosti.

Zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka se lahko na leto
zavrže največ deset dnevnih povprečnih vrednosti.

Povprečne vrednosti koncentracij snovi iz 3. in 4. toč-
ke priloge 2 te uredbe v predpisanem času vzorčenja in
povprečne vrednosti v primeru občasnih meritev plinastih
anorganskih spojin fluora (v nadaljnjem besedilu: HF), plina-
stih anorganskih spojin klora (v nadaljnjem besedilu: HCl) in
SO2 iz 19. in 20. člena te uredbe, se določajo na način,
določen v programu obratovalnega monitoringa iz 22. člena
te uredbe.

11. člen
Sežigalnica ali naprava za sosežig čezmerno obreme-

njuje okolje z emisijo snovi v zrak, če:
(a)
– najmanj ena od dnevnih povprečnih vrednosti pre-

sega katero koli mejno vrednost iz 1. točke priloge 2 te
uredbe pri sežigu ali iz priloge 3 te uredbe pri sosežigu
odpadkov, ali

– več kot 3% dnevnih povprečnih vrednosti v obdobju
koledarskega leta presega mejno vrednost iz prve alinee
5. točke priloge 2 te uredbe;

(b)
– najmanj ena od polurnih povprečnih vrednosti v ob-

dobju koledarskega leta presega katero koli mejno vrednost
iz stolpca A v 2. točki priloge 2 te uredbe ali več kot 3%
polurnih povprečnih vrednosti v obdobju koledarskega leta
presega katero koli mejno vrednost iz stolpca B v 2. točki
priloge 2 te uredbe;

(c)
– najmanj ena od povprečnih vrednosti v predpisanem

času vzorčenja presega mejne vrednosti za težke kovine ter
dioksine in furane iz 3. in 4. točke priloge 2 te uredbe pri
sežigu ali iz priloge 3 te uredbe pri sosežigu odpadkov;

(d)
– niso izpolnjene zahteve iz druge alinee 5. točke prilo-

ge 2 te uredbe pri sežigu ali iz priloge 3 te uredbe pri
sosežigu odpadkov.

12. člen
Delovanje sežigalnice mora zagotavljati takšno raven

sežiganja odpadkov, da pepel in žlindra, kot ostanka sežiga-
nja, vsebujeta manj kot 3% TOC ali da je teža celotnega
organskega ogljika, ki ne zgori, manjša od 5% suhe teže
materiala.

V sežigalnici je treba, ne glede na obratovalne razme-
re, zagotoviti, da se temperatura plina, ki nastane zaradi
sežiga odpadkov, za zadnjim dovodom zraka za sežig na
nadzorovan in homogen način dvigne za vsaj 2 sekundi na
najmanj 850 °C, merjeno na notranji steni ali na drugem, v
programu obratovalnega monitoringa določenem, reprezen-
tativnem mestu komore za sežig.

V napravi za sosežig je treba, ne glede na obratovalne
razmere, zagotoviti, da se temperatura plina, ki nastane
zaradi sežiga odpadkov, dvigne za vsaj 2 sekundi na naj-
manj 850 °C.

Če se v sežigalnici sežigajo ali v napravi za sosežig
sosežigajo nevarni odpadki, ki vsebujejo več kot 1% haloge-
niranih organskih spojin, izraženih kot klor, je treba ne glede
na določbe prejšnjih odstavkov zagotoviti, da se temperatu-
ra plina iz prejšnjih odstavkov dvigne najmanj na 1.100 °C.

13. člen
Sežigalnica mora za vsako sežigalno linijo imeti naj-

manj en pomožni gorilnik, ki se mora avtomatsko vklopiti,
kadar se temperatura zgorevalnega plina za zadnjim dovo-
dom zraka za sežig zniža pod 850 °C ali v primeru iz četrte-
ga odstavka prejšnjega člena pod 1.100 °C.

Gorilnik iz prejšnjega odstavka je treba uporabljati tudi
ob zagonu in ustavitvi sežigalne linije, da se predpisana
temperatura 850 °C ali 1.100 °C vzdržuje ves čas in dokler
so nesežgani odpadki v komori za sežig.

V času zagona in zaustavitve sežiga ali kadar se tempe-
ratura zgorevalnega plina zniža pod 850 °C ali v primeru iz
četrtega odstavka prejšnjega člena pod 1.100 °C, je v
gorilniku iz prvega odstavka tega člena prepovedano upo-
rabljati gorivo, ki povzroča drugačne ali večje emisije kot
plinsko olje iz predpisa, ki določa kakovost tekočih goriv, ali
kot tekoči naftni ali zemeljski plin.

14. člen
Sežigalnica ali naprava za sosežig mora imeti sistem za

doziranje odpadkov, ki mora avtomatično prekiniti doziranje
odpadkov:

– pri zagonu, dokler ni dosežena temperatura iz
12. člena te uredbe,

– kadar je temperatura nižja od temperature iz
12. člena te uredbe, ali

– kadar je zaradi motenj v delovanju ali okvare čistilnih
naprav presežena mejna vrednost, za katero koli od snovi, ki
se skladno s to uredbo trajno merijo.

15. člen
Infektivne odpadke iz zdravstvene dejavnosti je treba

vnašati neposredno v kurišče brez neposrednega rokovanja
z njimi in tako, da se pred vnosom ne mešajo z drugimi
vrstami odpadkov.

16. člen
Za sežigalnico lahko ministrstvo za določene odpadke

ali določen postopek toplotne obdelave odpadkov dovoli
drugačne obratovalne parametre kot so določeni v prvem,
drugem in četrtem odstavku 12. člena te uredbe ali glede
temperature v 14. členu te uredbe, če so kljub drugačnim
parametrom izpolnjene za sežigalnico predpisane zahteve in
sprememba ne povzroča večje količine ostankov sežiganja
ali višje vsebnosti TOC v teh ostankih kot bi bile pri obrato-
valnih pogojih iz prvega, drugega in četrtega odstavka
12. člena te uredbe ali temperaturi iz prejšnjega člena.

Za napravo za sosežig lahko ministrstvo za določene
odpadke ali določen postopek toplotne obdelave odpadkov
dovoli drugačne obratovalne parametre kot so določeni v
tretjem in četrtem odstavku 12. člena te uredbe ali glede
temperature v 14. členu te uredbe, če so kljub drugačnim
parametrom izpolnjene za napravo za sosežig predpisane
zahteve in niso presežene vsaj mejne vrednosti za TOC in
CO, določene v prilogi 2 te uredbe.

17. člen
Sežigalnica ali naprava za sosežig mora biti načrtovana

in zgrajena ter mora obratovati tako, da emisija zgorevalnih
plinov čim manj vpliva na kakovost zunanjega zraka v okolici
v višini do tri metre nad tlemi.

Zgorevalne pline iz sežigalnice ali naprave za sosežig je
dovoljeno izpuščati v zrak samo na nadzorovan način skozi
odvodnik tako, da niso presežene predpisane mejne vre-
dnosti za onesnaženost zunanjega zraka in da višina odvo-
dnika zagotavlja varovanje človekovega zdravja in okolja.
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18. člen
V okviru prvih meritev emisije snovi v zrak iz sežigalnice

ali naprave za sosežig je treba poleg meritev koncentracije
snovi, za katere so s to uredbo predpisane mejne vrednosti,
preveriti tudi temperaturo plina, ki nastane zaradi sežiga
odpadkov, in vsebnost kisika v zgorevalnih plinih v pogojih
najbolj neugodnih možnih obratovalnih razmer.

19. člen
V okviru obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak

iz sežigalnice ali naprave za sosežig, je treba izvajati trajne
meritve:

– koncentracije dušikovih oksidov (v nadaljnjem bese-
dilu: NOx) če je s to uredbo predpisana mejna vrednost CO,
skupnega prahu, TOC, HCl, HF in SO2 v zgorevalnih plinih,

– temperature na notranji steni ali drugem, v programu
obratovalnega monitoringa določenem, reprezentativnem
mestu komore za sežig, in

– koncentracije kisika, tlaka, temperature in vlage zgo-
revalnih plinov.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko
trajne meritve HF nadomestijo z občasnimi meritvami, če je
s postopki obdelave za HCl zagotovljeno, da predpisana
mejna vrednost za HCl ni presežena. Občasne meritve HF
je treba v primeru iz prejšnjega stavka izvajati v prvih dva-
najstih mesecih obratovanja najmanj enkrat na tri mesece,
kasneje pa najmanj dvakrat letno.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena trajno
merjenje vlage zgorevalnih plinov ni potrebno, če se uporab-
lja suha metoda meritve.

20. člen
Ministrstvo lahko upravljavcu namesto trajnih meritev

HCl, HF ali SO2 iz prvega odstavka prejšnjega člena dovoli
občasne meritve, če na podlagi podatkov o tehnični opremi
in tehnoloških lastnostih naprave za sežig ter o sestavi od-
padkov in na podlagi poročila o prvih meritvah ali obratoval-
nem monitoringu ugotovi, da emisija teh snovi v nobenih
pogojih obratovanja ne more presegati predpisanih mejnih
vrednosti.

V primeru iz prejšnjega odstavka je treba občasne me-
ritve izvajati v prvih dvanajstih mesecih obratovanja najmanj
enkrat na tri mesece, kasneje pa najmanj dvakrat letno.

21. člen
V okviru obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak

iz sežigalnice ali naprave za sosežig, je treba v prvih dva-
najstih mesecih obratovanja najmanj enkrat na tri mesece,
kasneje pa najmanj dvakrat letno izvajati občasne meritve
koncentracije težkih kovin ter dioksinov in furanov.

22. člen
Trajne meritve iz 19. člena te uredbe in občasne meri-

tve iz 19. in 20. člena te uredbe ter iz prejšnjega člena je
treba izvajati po programu obratovalnega monitoringa emisi-
je snovi v zrak.

Program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podat-
ke o:

– značilnostih sežigalnice ali naprave za sosežig, ki so
pomembne za emisijo snovi v zrak,

– lastnostih odpadkov, ki se sežigajo ali sosežigajo, ki
so pomembne za emisijo snovi v zrak,

– snoveh v zgorevalnih plinih in obratovalnih parame-
trih, ki so predmet trajnih in občasnih meritev,

– merilnih mestih,
– metodah vzorčenja in merjenja,

– načinu določanja povprečne vrednosti koncentracij
iz šestega odstavka 10. člena te uredbe,

– pogostosti občasnih meritev in številu posameznih
meritev v okviru občasnih meritev,

– času vzorčenja in načinu vzorčenja v času izvajanja
posamezne meritve v okviru občasne meritve, in

– programu kalibriranja merilnih naprav za trajne meri-
tve in rednih letnih testiranj merilne opreme.

Program kalibriranja merilnih naprav iz prejšnjega od-
stavka mora predvideti kalibriranje najmanj enkrat vsake tri
leta.

Program iz prvega odstavka tega člena mora izdelati
oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje monitorin-
ga v predpisu, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring
emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Program iz prvega odstavka tega člena je sestavni del
vloge za dovoljenje za sežiganje.

23. člen
Če upravljavec na podlagi meritev ugotovi, da sežigal-

nica ali naprava za sosežig z emisijo snovi v zrak čezmerno
onesnažuje okolje, mora o tem takoj obvestiti inšpektorat,
pristojen za varstvo okolja.

Upravljavec mora v primeru okvare sežigalnice ali na-
prave za sosežig takoj, ko je to mogoče omejiti ali ustaviti
sežiganje ali sosežiganje odpadkov, ponovno pa lahko z
njim v celotnem obsegu začne, ko so zagotovljeni vsi pred-
pisani obratovalni in drugi pogoji.

24. člen
Ministrstvo v dovoljenju za sežiganje določi tudi najda-

ljši dovoljeni čas, v katerem lahko ob tehnično neizogibnih
ustavitvah ali motnjah v delovanju čistilnih naprav ali merilnih
naprav sežigalnica ali naprava za sosežig začasno čezmerno
obremenjuje okolje z emisijo tistih snovi v zrak, za katere so
predpisane mejne vrednosti.

25. člen
Če sežigalnica ali naprava za sosežig ali posamezna

sežigalna linija iz kakršnih koli razlogov z emisijo snovi v
zrak čezmerno obremenjuje okolje, lahko upravljavec v
takšnih pogojih sežiga ali sosežiga odpadke neprekinjeno
največ 4 ure, v posameznem koledarskem letu pa skupno
največ 60 ur.

Čas 60 ur iz prejšnjega odstavka velja za sežigalne
linije, ki so vezane na skupno napravo za čiščenje odpadnih
plinov.

Sežigalnica v nobenem primeru ne sme obratovati ta-
ko, da:

– so presežene predpisane mejne vrednosti za ogljikov
monoksid,

– so presežene predpisane mejne vrednosti za skupni
organski ogljik,

– polurna povprečna vrednost skupnega prahu prese-
ga 150 mg/m3, in

– niso izpolnjeni obratovalni pogoji, določeni v 12.,
13. in 14. členu te uredbe.

26. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,

pristojni za varstvo okolja.

27. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek gospodarska družba ali druga pravna oseba ali
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim oprav-
ljanjem dejavnosti, če:
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– ne zagotavlja predpisane temperature iz drugega,
tretjega ali četrtega odstavka 12. člena te uredbe,

– ne uporablja dodatnega gorilnika skladno s prvim in
drugim odstavkom 13. člena te uredbe,

– ne uporablja sistema za doziranje odpadkov skladno
s 14. členom te uredbe,

– ne ravna z infektivnimi odpadki iz zdravstvene dejav-
nosti skladno s 15. členom te uredbe,

– ne zagotavlja obratovalnega monitoringa skladno z
19. in 21. členom te uredbe,

– ne ravna skladno s 23. členom te uredbe, ali
– ne ravna skladno s 25. členom te uredbe.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
gospodarske družbe ali druge pravne osebe.

28. člen
Za obstoječo sežigalnico lahko ministrstvo ne glede

na določbe prvega odstavka 5. člena te uredbe dovoli
preseganje:

– dnevne povprečne vrednosti koncentracije za skupni
prah največ do 20 mg/m3 do 1. januarja 2008,

– dnevne povprečne vrednosti koncentracije za duši-
kove okside (v nadaljnjem besedilu: NOx) največ do
500 mg/m3 do 1. januarja 2008, če gre za obstoječo seži-
galnico z nazivno zmogljivostjo največ 6 t/h,

– dnevne povprečne vrednosti koncentracije za NOx
največ do 400 mg/m3 do 1. januarja 2010, če gre za ob-
stoječo sežigalnico z nazivno zmogljivostjo več kot 6 t/h in
manj ali enako 16 t/h,

– dnevne povprečne vrednosti koncentracije za NOx
največ do 400 mg/m3 do 1. januarja 2008, če gre za ob-
stoječo sežigalnico z nazivno zmogljivostjo več kot 16 t/h in
manj kot 25 t/h, iz katere se ne odvajajo odpadne vode, ali

– polurne povprečne vrednosti koncentracije NOx naj-
več do 600 mg/m3 glede na mejno vrednost iz stolpca A in
največ do 400 mg/m3 glede na mejno vrednost iz stolpca
B iz 2. točke priloge 2 te uredbe do 1. januarja 2010, če
gre za obstoječo sežigalnico z nazivno zmogljivostjo med
6 t/h in 16 t/h.

29. člen
Za napravo za sosežig, če gre za cementarno, lahko

ministrstvo ne glede na določbo prvega odstavka 6. člena te
uredbe dovoli preseganje mejne vrednosti MEVsosež:

– za NOx največ do 800 mg/m3 do 28. decembra
2005, če gre za cementarno, ki je obstoječa naprava za
sosežig, ali obstoječo cementarno, ki začne sosežigati od-
padke po uveljavitvi te uredbe, vendar najkasneje 28. de-
cembra 2004,

– za NOx največ do 1200 mg/m3 do 1. januarja 2008,
če gre za obstoječo cementarno z mokrim postopkom ali
cementarno z zmogljivostjo sosežiganja manj kot 3 t odpad-
kov na uro,

– za skupni prah največ do 50 mg/m3 do 28. decem-
bra 2005, če gre za cementarno, ki je obstoječa naprava za
sosežig, ali obstoječo cementarno, ki začne sežigati odpad-
ke po uveljavitvi te uredbe, vendar najkasneje 28. decem-
bra 2004, ali

– za skupni prah največ do 50 mg/m3 po 28. decem-
bru 2005 vendar najdlje do 1. januarja 2008, če gre za
cementarno z zmogljivostjo sosežiganja manj kot 3 t odpad-
kov na uro.

30. člen
Za napravo za sosežig, če gre za kurilno napravo, lahko

ministrstvo ne glede na določbo prvega odstavka 6. člena te
uredbe dovoli preseganje mejne vrednosti MEVPROC:

– za NOx največ do 650 mg/Nm3 do1. januarja 2008,
če gre za kurilno napravo, ki je obstoječa naprava za sose-
žig, ali obstoječo kurilno napravo, ki začne sežigati odpadke
po uveljavitvi te uredbe, vendar najkasneje 28. decembra
2004,

– za NOx največ do 350 mg/Nm3 do 1. januarja 2008,
če gre za kurilno napravo na trdna goriva s kuriščem na
lebdeči sloj in s toplotno močjo od 100 MW do 300 MW, ki
je obstoječa naprava za sosežig,

– za NOx največ 350 mg/Nm3 do 1. januarja 2008, če
gre za kurilno napravo na biomaso s kuriščem na lebdeči
sloj in s toplotno močjo od 100 MW do 300 MW, ki je
obstoječa naprava za sosežig,

– za SO2 največ od 2.000 mg/Nm3 do 400 mg/Nm3

(linearno zmanjševanje od 100 MW do 500 MW) do 28. de-
cembra 2005, če gre za kurilno napravo, ki je obstoječa
naprava za sosežig, ali obstoječo kurilno napravo, ki začne
sežigati odpadke po uveljavitvi te uredbe, vendar najkasneje
28. decembra 2004,

– za SO2 največ od 850 mg/Nm3 do 400 mg/Nm3

(linearno zmanjševanje od 100 MW do 300 MW) do 1. janu-
arja 2008, če gre za kurilno napravo na trdna goriva s
kuriščem na lebdeči sloj in s toplotno močjo od 100 MW do
300 MW, ki je obstoječa naprava za sosežig, ali

– za skupni prah največ do 50 mg/Nm3 do 28. de-
cembra 2005, če gre za veliko kurilno napravo, ki je obsto-
ječa naprava za sosežig, ali obstoječo veliko kurilno napra-
vo, ki začne sežigati odpadke po uveljavitvi te uredbe, ven-
dar najkasneje 28. decembra 2004.

31. člen
Če se v obstoječem kotlu s kuriščem na lubje v obratu

za proizvodnjo primarne papirne kaše in papirja sosežigajo
samo lastni odpadki, ki nastajajo na kraju proizvodnje, lahko
ministrstvo dovoli drugačne obratovalne parametre kot so
določeni v tretjem in četrtem odstavku 12. člena te uredbe
ali glede temperature v 14. členu te uredbe, če ni preseže-
na vsaj mejna vrednost za TOC, določena v prilogi 2 te
uredbe.

32. člen
Za sežigalnice, v katerih se sežigajo samo nevarni od-

padki, začnejo mejne vrednosti za NOx v zgorevalnih plinih,
določene v 1. in 2. točki priloge 2 te uredbe, veljati 1. janu-
arja 2007.

Za velike kurilne naprave na trdna goriva, ki so kot
obstoječe kurilne naprave določene v predpisu, ki ureja
emisijo snovi v zrak iz kurilnih naprav, začnejo mejne vre-
dnosti za NOx in SO2 v zgorevalnih plinih, določene v prilogi
3 te uredbe, veljati 1. julija 2004.

Za velike kurilne naprave na trdna goriva, v katerih se
sosežigajo samo nevarni odpadki, začnejo mejne vrednosti
za NOx v zgorevalnih plinih, določene v 3. točki priloge 3 te
uredbe, veljati 1. januarja 2007.

33. člen
Upravljavec mora obstoječo sežigalnico ali napravo za

sosežig prilagoditi zahtevam te uredbe najkasneje v štiriin-
dvajsetih mesecih po uveljavitvi uredbe.

34. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic komunalnih

odpadkov (Uradni list RS, št. 28/00),
– uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic nevarnih

odpadkov (Uradni list RS, št. 28/00 in 31/00),
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– določbe, ki se nanašajo na druga trdna goriva in druga
tekoča goriva, v tabeli 1 iz 3. člena, tabeli 6 iz 11. člena in
tabeli 8 iz 13. člena ter določbe drugega odstavka 5. člena
uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS,
št. 73/94, 51/98, 83/98 in 105/00), in

– določbe drugega odstavka 23. člena in 24. člen
pravilnika o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS, št.
85/98),

razen za obstoječe sežigalnice in naprave za sosežig,
za katere prenehajo veljati z dnem njihove prilagoditve po
prejšnjem členu.

35. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 356-09/2001-1
Ljubljana, dne 7. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

PRILOGA 1

IZRAČUN EKVIVALENTOV ZA DIOKSINE IN FURANE

Za določitev vsote koncentracij dioksinov in furanov se vsaka izmerjena masna koncentracija posameznih dioksinov in
furanov v tabeli 1 pomnoži s pripadajočim faktorjem toksične ekvivalence, dobljeni rezultati pa se seštejejo.

Tabela 1

Faktor toksične ekvivalence

2,3,7,8 - Tetraklordibenzodioksin (TCDD) 1
1,2,3,7,8 - Pentaklordibenzodioksin (PeCDD) 0.5
1,2,3,4,7,8 - Heksaklordibenzodioksin (HxCDD) 0.1
1,2,3,7,8,9 - Heksaklordibenzodioksin (HxCDD) 0.1
1,2,3,6,7,8 - Heksaklordibenzodioksin (HxCDD) 0.1
1,2,3,4,6,7,8 - Heptaklordibenzodioksin (HpCDD) 0.01

- Oktaklordibenzodioksin (OCDD) 0.001
2,3,7,8, - Tetraklordibenzofuran (TCDF) 0.1
2,3,4,7,8 - Pentaklordibenzofuran (PeCDF) 0.5
1,2,3,7,8 - Pentaklordibenzofuran (PeCDF) 0.05
1,2,3,4,7,8 - Heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0.1
1,2,3,7,8,9 - Heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0.1
1,2,3,6,7,8 - Heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0.1
2,3,4,6,7,8 - Heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0.1
1,2,3,4,6,7,8, - Heptaklordibenzofuran (HpCDF) 0.01
1,2,3,4,7,8,9 - Heptaklordibenzofuran (HpCDF) 0.01

- Oktaklordibenzofuran (OCDF) 0.001
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PRILOGA 2

MEJNE VREDNOSTI KONCENTRACIJ SNOVI V ZGOREVALNIH PLINIH SEŽIGALNICE

1. Dnevne povprečne vrednosti koncentracij

Skupni prah 10 mg/m3

Pare in plini organskih spojin, izraženih kot skupni organski ogljik – TOC 10 mg/m3

Plinaste anorganske spojine klora, izražene kot HCl 10 mg/m3

Plinaste anorganske spojine fluora, izražene kot HF 1 mg/m3

žveplov dioksid (SO2) 50 mg/m3

Dušikov monoksid (NO) in dušikov dioksid (NO2), izražena kot dušikov dioksid za obstoječe sežigalnice
z zmogljivostjo, ki presega 6 t/h, in za nove sežigalnice 200 mg/m3

Dušikov monoksid (NO) in dušikov dioksid (NO2), izražena kot dušikov dioksid
za obstoječe sežigalnice z zmogljivostjo, ki ne presega 6 t/h 400 mg/m3

2. Polurne povprečne vrednosti koncentracij

(100%) A (97%) B

Skupni prah 30 mg/m3 10 mg/m3

Pare in plini organskih spojin, izraženih kot skupni organski ogljik – TOC 20 mg/m3 10 mg/m3

Plinaste anorganske spojine klora, izražene kot HCl 60 mg/m3 10 mg/m3

Plinaste anorganske spojine fluora, izražene kot HF 4 mg/m3 2 mg/m3

žveplov dioksid (SO2) 200 mg/m3 50 mg/m3

Dušikov monoksid (NO) in dušikov dioksid (NO2), izražena kot dušikov dioksid za obstoječe
sežigalnice z zmogljivostjo, ki presegajo 6 t/h, in za nove sežigalnice 400 mg/m3 200 mg/m3

3. Mejne povprečne vrednosti koncentracij v času vzorčenja najmanj 30 minut in največ 8 ur za težke kovine

Kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd, in talij in njegove spojine, izražene kot Tl, skupaj 0,05 mg/m3

Živo srebro in njegove spojine, izražene kot Hg 0,05 mg/m3

Antimon in njegove spojine, izražene kot Sb,
Arzen in njegove spojine, izražene kot As,
Svinec in njegove spojine, izražene kot Pb,
Krom in njegove spojine, izražene kot Cr,
Kobalt in njegove spojine, izražene kot Co,
Baker in njegove spojine, izražene kot Cu,
Mangan in njegove spojine, izražene kot Mn,
Nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni,
Vanadij in njegove spojine, izražene kot V, in
Kositer in njegove spojine, izražene kot Sn, skupaj 0,5 mg/m3

Mejne vrednosti se nanašajo tudi na pare in plinasto stanje težkih kovin in njihovih spojin.

4. Mejna povprečna vrednost koncentracije v času vzorčenja najmanj 6 in največ 8 ur za dioksine in furane

Dioksini in furani  0,1 ng/m3

Mejna vrednost se nanaša na vsoto koncentracij posameznih dioksinov in furanov, izračunano na način iz priloge 1 te
uredbe.

5. Mejni vrednosti koncentracije za ogljikov monoksid (CO)

– 50 mg/m3 za dnevno povprečno vrednost,
– 150 mg/m3 za najmanj 95% vseh izmerjenih 10-minutnih povprečnih vrednosti ali 100 mg/m3 za vse izmerjene

polurne povprečne vrednosti v katerem koli 24-urnem obdobju.



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 15. 6. 2001 / Stran 5329

PRILOGA 3

1. METODOLOGIJA IZRAČUNAVANJA MEJNIH VREDNOSTI KONCENTRACIJ SNOVI V ZGOREVALNIH PLINIH
NAPRAVE ZA SOSEŽIG IN RAČUNSKE VSEBNOSTI KISIKA ZA SOSEŽIG ODPADKOV

Mejna vrednost za posamezno snov in ogljikov monoksid v zgorevalnih plinih, ki nastajajo zaradi sosežiga odpadkov, se
izračuna po enačbi

MEVSEž × VSEž + MEVPROC × VPROC
MEVSOSEž = -------------------------------------------------------------------

VSEž + VPROC

kjer je:
VSEž – volumen zgorevalnega plina, ki nastane le iz sežiga odpadkov, določen na osnovi odpadka z najnižjo kurilnostjo, za

katere je izdano dovoljenje za sosežig, izračunana pri normnih pogojih in računski vsebnosti kisika iz 11. člena te
uredbe.
V primeru, da je delež toplote, pridobljen zaradi sežiga nevarnih odpadkov, manjši od 10% celotne zgorevalne
toplote, nastale v napravi, se upošteva za določitev VSEž količina odpadkov, ki bi ustrezala 10% celotne zgorevalne
toplote;

MEVSEž – mejna vrednost, ki velja skladno s to uredbo za snov v zgorevalnih plinih sežigalnice odpadkov, kadar ne gre za
sosežig;

VPROC – volumen zgorevalnih plinov, ki nastajajo pri obratovanju naprave zaradi zgorevanja običajnih goriv brez odpadkov,
izračunana pri normnih pogojih in računski vsebnosti kisika v zgorevalnih plinih. Če za posamezno napravo
računska vsebnost kisika ni predpisana, se pri izračunu upošteva dejanska vsebnost kisika v zgorevalnih plinih, ki
pa niso razredčeni bolj kot je to tehnološko neizogibno.

MEVPROC – mejna vrednost, ki je določena za posamezno napravo v predpisih o emisiji snovi v zrak za uporabo običajnih goriv.
MEVSOSEž– mejna vrednost za sosežig odpadkov.

Izračun iz prejšnjega odstavka se ne uporablja za določanje tistih mejnih vrednosti MEVSOSEž za sosežig odpadkov v
cementarnah, kurilnih napravah in industrijskih pečeh, ki so določene v točkah 2, 3 in 4 te priloge.

Ne glede na mejne vrednosti iz predpisa o emisiji snovi v zrak je treba pri izračunu mejnih vrednosti za sosežig v kurilnih
napravah upoštevati za MEVPROC vrednosti iz točke 3 te priloge.

Skupna računska vsebnost kisika v zgorevalnih plinih se tudi določi na način iz prejšnjih odstavkov te priloge.

2. POSEBNE DOLOČBE ZA CEMENTARNE, ČE SOSEŽIGAJO ODPADKE
2.1. Mejne vrednosti MEVsosež za sosežig odpadkov v cementarnah za koncentracije nevarnih snovi, ki so izračunane

pri računski vsebnosti kisika 10 volumenskih %, so:

Vrsta snovi Mejna vrednost MEVsosež

Skupni prah 30 mg/m3

HCl 10 mg/m3

HF 1 mg/m3

Nox 800 mg/m3

Cd + Tl 0,05 mg/m3

Hg 0,05 mg/m3

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 0,5 mg/m3

Dioksini in furani 0,1 ng/m3

2.2. Mejni vrednosti MEVsosež za sosežig odpadkov v cementarnah za koncentracije TOC in SO2, ki so izračunane pri
računski vsebnosti kisika 10 volumenskih %, sta:

Vrsta snovi Mejna vrednost MEVsosež

SO2 50 mg/m3

TOC 10 mg/m3

Za čas vzorčenja, čas povprečenja in druge pogoje merjenja koncentracij snovi v zgorevalnih plinih veljajo določbe za
merjenje koncentracij snovi v zgorevalnih plinih sežigalnic.
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3. POSEBNE DOLOČBE ZA VELIKE KURILNE NAPRAVE, ČE SOSEŽIGAJO ODPADKE
3.1 Mejne vrednosti MEVPROC za sosežiganje odpadkov v kurilnih napravah na trdna goriva za koncentracije snovi, ki so

izračunane pri računski vsebnosti kisika 6 volumenskih % in izražene v mg/Nm3, so:

Vrsta snovi Do 50 MW Od 50 do 100 MW Od 100 do 300 MW Več kot 300 MW

SO2 850 od 850 do 200 200
za vsa goriva linearno

zmanjševanje
od 100 do 300 MW

za domača goriva ali učinek ali učinek ali učinek
razžveplanja razžveplanja razžveplanja
več kot 90% več kot 92% več kot 95%

NOx 400 300 200

skupni prah 50 50 30 30

3.2 Mejne vrednosti MEVPROC za sosežiganje odpadkov v kurilnih napravah na biomaso za koncentracije snovi, ki so
izračunane pri računski vsebnosti kisika 6 volumenskih % in izražene v mg/Nm3, so:

Vrsta snovi Do 50 MW Od 50 do 100 MW Od 100 do 300 MW Več kot 300 MW

SO2 200 200 200
Nox 350 300 300

skupni prah 50 50 30 30

3.3 Mejne vrednosti MEVPROC za sosežiganje odpadkov v kurilnih napravah na tekoča goriva za koncentracije snovi, ki
so izračunane pri računski vsebnosti kisika 6 volumenskih % in izražene v mg/Nm3, so:

Vrsta snovi Do 50 MW Od 50 do 100 MW Od 100 do 300 MW Več kot 300 MW

SO2 850 od 850 do 200 200
linearno zmanjševanje
od 100 do 300 MW

Nox 400 300 200
skupni prah 50 50 30 30

3.4 Mejne vrednosti MEVsosež za sosežiganje odpadkov v kurilnih napravah za koncentracije težkih kovin, ki so
izračunane pri računski vsebnosti kisika 6 volumenskih % in izražene v mg/Nm3, so:

Vrsta snovi Mejne vrednosti MEVsosež

Cd + Tl 0,05
Hg 0,05
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5

Čas povprečenja je najmanj 30 minut in ni daljši od 8 ur.

3.5 Mejna vrednost MEVsosež za sosežiganje odpadkov v kurilnih napravah za koncentracije dioksinov in furanov, ki je
izračunana pri računski vsebnosti kisika 6 volumenskih % in izražena v ng/Nm3, je 0,1. Čas povprečenja je najmanj 6 ur in ni
daljši od 8 ur.

4. POSEBNE DOLOČBE ZA INDUSTRIJSKE PEČI, ČE SOSEŽIGAJO ODPADKE
4.1 Mejna vrednost MEVsosež za sosežiganje odpadkov v industrijskih pečeh za koncentracije dioksinov in furanov, ki je

izražena v ng/Nm3, je 0,1. Čas povprečenja je najmanj 6 ur in ni daljši od 8 ur.
4.2 Mejne vrednosti MEVsosež za sosežiganje odpadkov v industrijskih pečeh za koncentracije težkih kovin, ki so

izražene v mg/Nm3, so:

Vrsta snovi Mejne vrednosti MEVsosež

Cd + Tl 0,05
Hg 0,05

Čas povprečenja je najmanj 30 minut in ni daljši od 8 ur.
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PRILOGA 4

NATANČNOST MERJENJA

Pri merjenju dnevne povprečne vrednosti mora biti natančnost merjenja taka, da je 95% rezultatov meritev v območju, ki
ne presega naslednjih procentov mejnih vrednosti:

– ogljikov monoksid 10%
– žveplov dioksid 20%
– skupni prah 30%
– skupni organski ogljik 30%
– plinaste anorganske spojine klora 40%
– plinaste anorganske spojine fluora 40%.

2720. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne
pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na
področju kulture

Na podlagi prvega odstavka 3. člena zakona o izjem-
nem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki
imajo posebne zasluge (Uradni list RS, št. 14/90 – preči-
ščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 27. seji
dne 17. 5. 2001 sprejela

S K L E P
o izjemnem priznanju in odmeri starostne

pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge
na področju kulture

Za uspehe, dosežene z ustvarjalnim delom na kultur-
nem področju Vlada Republike Slovenije od 1. 6. 2001
dalje izjemno priznava in odmerja starostno pokojnino:

Borutu PEČARJU, v višini 80% zneska najvišje pokojni-
ne za polno pokojninsko dobo,

Jožetu DOBRINU, v višini 75% zneska najvišje pokojni-
ne za polno pokojninsko dobo,

Kiaru MEŠKU STANU, v višini 90% zneska najvišje
pokojnine za polno pokojninsko dobo,

Minu KJUDER, v višini 75% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,

Franciju KRIŽAJU, v višini 80% zneska najvišje pokojni-
ne za polno pokojninsko dobo,

Branku GRUBARJU, v višini 75% zneska najvišje po-
kojnine za polno pokojninsko dobo,

Marjanu BAČKU, v višini 75% zneska najvišje pokojni-
ne za polno pokojninsko dobo,

Maruši VIDMAR, v višini 70% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,

Andreju JEMCU, v višini 100% zneska najvišje pokojni-
ne za polno pokojninsko dobo,

Vinku TUŠKU, v višini 80% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,

Andreju STOJANU, v višini 75% zneska najvišje pokoj-
nine za polno pokojninsko dobo,

Janezu BERMEŽU, v višini 95% zneska najvišje pokoj-
nine za polno pokojninsko dobo,

Mojmiru SEPETU, v višini 75% zneska najvišje pokojni-
ne za polno pokojninsko dobo,

Francu JAVORNIKU, v višini 75% zneska najvišje po-
kojnine za polno pokojninsko dobo in

Janku ŠETINCU, v višini 70% zneska najvišje pokojni-
ne za polno pokojninsko dobo.

Št. 194-1/01
Ljubljana, dne 17. maja 2001.

Vlada Republike Slovenije

Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

2721. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri družinske
pokojnine družinskim članom oseb, ki imajo
posebne zasluge na področju kulture

Na podlagi prvega odstavka 3. člena zakona o izjem-
nem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki
imajo posebne zasluge (Uradni list RS, št. 14/90 – preči-
ščeno besedilo) ter na podlagi sedme alinee II. točke sklepa
o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije Vlade Republike
Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve, številka
025-11/2000-2 z dne 25. 1. 2001 je Komisija Vlade Re-
publike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve na
29. seji dne 15. 5. 2001 sprejela

S K L E P
o izjemnem priznanju in odmeri družinske

pokojnine družinskim članom oseb, ki imajo
posebne zasluge na področju kulture

Zaradi posebnih zaslug Ksenije HRIBAR in Zdravka
SLAMNIKA-Pavleta ZIDARJA na področju kulture Komisija
Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne
zadeve od 1. 6. 2001 dalje izjemno odmerja družinsko po-
kojnino:

Sari HRIBAR, v zakonsko določenem odstotku od zne-
ska, ki znaša 90% zneska najvišje pokojnine za polno pokoj-
ninsko dobo in
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Ani Ivani SLAMNIK, v zakonsko določenem odstotku
od zneska, ki znaša 90% zneska najvišje pokojnine za polno
pokojninsko dobo.

Št. 194-1/01
Ljubljana, dne 15. maja 2001.

Komisija Vlade Republike Slovenije
za kadrovske in administrativne zadeve

Predsednik
Mirko Bandelj l. r.

MINISTRSTVA

2722. Pravilnik o izvajanju PIC postopka

Na podlagi 43. člena zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 36/99) in za izvajanje zakona o ratifikaciji Rotter-
damske konvencije o postopku soglasja po predhodnem
obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v
mednarodni trgovini (Uradni list RS, št. 86/99 – Mednaro-
dne pogodbe, št. 26/99) izdaja minister za zdravje v sogla-
sju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
ministrom za okolje in prostor

P R A V I L N I K
o izvajanju PIC postopka

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa vsebino in izvajanje PIC postopka v
Republiki Sloveniji v skladu z zakonom o kemikalijah in
Rotterdamsko konvencijo o postopku soglasja po predho-
dnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pestici-
de v mednarodni trgovini.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji po-
men:

1. Konvencija je Rotterdamska konvencija o postopku
soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne
kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS,
št. 86/99 – Mednarodne pogodbe, št. 26/99).

2. Zakon je zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št.
36/99).

3. PIC postopek je postopek soglasja po predhodnem
obveščanju, kot ga določa zakon.

4. Prostovoljni PIC postopek je postopek določen v
spremenjenih Londonskih smernicah UNEP za izmenjavo
informacij o kemikalijah v mednarodni trgovini in v Mednaro-
dnem FAO kodeksu obnašanja pri razširjanju in uporabi
pesticidov.

5. Zavezanec je pravna oziroma fizična oseba, ki izvaža
kemikalije, ki so predmet PIC postopka.

Drugi v pravilniku uporabljeni izrazi imajo enak pomen
kot v zakonu in v konvenciji.

3. člen
(izjeme)

Ta pravilnik se ne uporablja za:
a) prepovedane droge,
b) radioaktivne snovi,
c) odpadke,
d) kemično orožje,
e) farmacevtske pripravke, vključno z zdravili za upora-

bo v humani in veterinarski medicini,
f) aditive za živila,
g) živila,
h) kemikalije v količinah, ki ne vplivajo na zdravje ljudi

ali na okolje, če so uvožene:
– za raziskavo ali analizo ali
– če jih uvozi posameznik za osebno uporabo v količi-

nah, ki so za tako uporabo primerne.

4. člen
(kemikalije, za katere se izvaja PIC postopek)

PIC postopek se izvaja za kemikalije, ki so:
a) predmet konvencije,
b) prepovedane ali omejene v Republiki Sloveniji,
c) predmet prostovoljnega PIC postopka, niso pa pred-

met konvencije.
Kemikalije, ki so predmet konvencije, so navedene v

Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem
besedilu: Priloga I).

Prepovedane ali omejene kemikalije v Republiki Slove-
niji so kemikalije, ki so prepovedane ali omejene s predpi-
som, ki ureja prepovedi in omejitve kemikalij ter s predpi-
som, ki ureja prepovedi in omejitve fitofarmacevtskih sred-
stev.

Kemikalije, ki so predmet prostovoljnega PIC postop-
ka, niso pa predmet konvencije, so kemikalije, ki jih potrdi
mednarodna pogajalska skupina za pripravo in izvajanje kon-
vencije, v obdobju do uveljavitve konvencije. Te kemikalije
so navedene v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika (v
nadaljnjem besedilu: Priloga II).

5. člen
(pristojni državni organ)

Za izvajanje PIC postopka v Republiki Sloveniji in na
mednarodni ravni je pristojen Urad Republike Slovenije za
kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad). Pri tem urad sode-
luje z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo ter ministrstvom,
pristojnim za okolje.

6. člen
(izvoz kemikalij)

Za izvoz kemikalij iz Priloge I in Priloge II ter za izvoz
prepovedanih ali omejenih kemikalij v Republiki Sloveniji
mora zavezanec pridobiti dovoljenje urada. Vlogo zavezanec
vloži pri uradu 60 dni pred načrtovanim izvozom.

Vloga za izvoz mora vsebovati naslednje podatke:
a) naziv in naslov izvoznika,
b) matično številko izvoznika,
c) ime kemikalije,
d) CAS številko,
e) predvideno izvoženo količino,
f) varnostni list,
g) naziv in naslov prejemnika,
h) predviden datum izvoza, ter
i) druge podatke na zahtevo urada.
Dovoljenje za izvoz iz prvega odstavka tega člena lahko

pridobijo pravne in fizične osebe, ki so vpisane v seznam, ki
ga na podlagi 44. člena zakona vodi urad.
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7. člen
(informacije, ki morajo spremljati izvožene kemikalije)

Če je kemikaliji, ki se izvaža, dodeljena posebna carin-
ska oznaka po harmoniziranem sistemu, mora biti pri izvozu
v odpremni listini ta oznaka navedena.

Kemikalije se lahko izvaža le, če so pakirane, opremlje-
ne in označene v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki
Sloveniji, kolikor ni z zakonodajo države uvoznice drugače
določeno.

Za kemikalije, ki so namenjene za poklicno uporabo,
mora biti vsakemu uvozniku poslan varnostni list, v zanj
razumljivem jeziku, v katerem so navedeni najnovejši razpo-
ložljivi podatki.

Podatki na etiketi in na varnostnem listu naj bodo, če je
to le mogoče, napisane v enem ali več uradnih jezikih države
uvoznice.

8. člen
(uveljavitev predpisa)

Ta pravilnik začne veljati 30. 6. 2001. Določbe pravil-
nika se za kemikalije iz Priloge II uporabljajo do uveljavitve
konvencije.

Št. 022-2/01
Ljubljana, dne 8. junija 2001.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje

Soglašam!
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor

Soglašam!
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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2723. Odločba o imenovanju strokovne organizacije
za organiziranje strokovnega usposabljanja za
delo kontrolorjev in strokovnega
izpopolnjevanja kontrolorjev

Na podlagi 7. člena pravilnika o ocenjevanju in razvr-
ščanju trupov ovc, jagnjet in sesnih jagnjet na klavni liniji
(Uradni list RS, št. 28/01) in zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D L O Č B O
o imenovanju strokovne organizacije

za organiziranje strokovnega usposabljanja
za delo kontrolorjev in strokovnega

izpopolnjevanja kontrolorjev

1
Za organiziranje usposabljanja za delo kontrolorjev in

strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev za ocenjevanje in raz-
vrščanje trupov ovc, jagnjet in sesnih jagnjet na klavni liniji
se imenuje: Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko,
Groblje 3, 1230 Domžale.

2
Naloge strokovne organizacije iz prejšnjega člena so:
– organiziranje strokovnega usposabljanja kontrolorjev;
– strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev;
– preizkus znanja;
– izdaja potrdil o opravljenem preizkusu znanja.

3
Imenovanje velja do preklica.

4
Ta odločba se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije.

Št. 324-01-18/01
Ljubljana, dne 6. junija 2001.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

2724. Odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk
zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne
encefalopatije

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veteri-
narstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinar-
ske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vna-
šanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

O D L O Č B O
o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi

preprečitve vnosa bovine spongiformne
encefalopatije

I
Da bi preprečili vnos bovine spongiformne encefalopa-

tije v Republiko Slovenijo, se prepoveduje uvoz v Republiko
Slovenijo iz držav, navedenih v prilogi 1 te odločbe za na-
slednje pošiljke:

1. živo govedo;
2. embrii pridobljeni od govedi;
3. sveže in zamrznjeno meso govedi;
4. proizvodi in izdelki pridobljeni iz govedi, razen:
– mleka in mlečnih izdelkov,
– želatine, loja in izdelkov iz loja, če izpolnjujejo pogoje

iz II. dela te odločbe;
5. mesno-kostna moka in klavniški odpadki, pridoblje-

ni od govedi;
6. surovine govejega porekla za uporabo v farmacevt-

ski in kozmetični industriji.

II
Uvoz želatine je dovoljen le, če je pridobljena z nasled-

njim postopkom:
– ves material iz kosti mora biti razmaščen in obdelan s

kislino pri pH manj kot 1,5 najmanj štiri dni, nato mora biti
obdelan z alkalnimi sredstvi pri pH več kot 12,5 najmanj
45 dni ali z 0,3 N natrijevim hidroksidom od 10 do 14 dni;
nato sledi še toplotna obdelava pri 138°C do 140°C naj-
manj štiri sekunde;

– drugi surovi material govejega porekla (kože, kite in
tetive), ki se uporablja pri pridelavi želatine, mora biti obde-
lan z alkalnimi sredstvi pri pH 12,5 najmanj 45 dni ali z
0,3 N natrijevim hidroksidom od 10 do 14 dni; nato sledi
še toplotna obdelava pri 138°C do 140°C najmanj štiri
sekunde.
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Uvoz loja je dovoljen le, če je pridobljen s toplotnim
postopkom pri 130°C do 140°C najmanj 30 minut pod
pritiskom 3 barov. Izdelki iz loja pa morajo biti hidrolizirani
najmanj pri 250°C.

Želatina in loj ter izdelki iz loja morajo biti po izdelavi
filtrirani.

III
Živila, dobljena od govedi iz držav navedenih v prilogi 1

te odločbe, ki se prenašajo oziroma prevažajo čez državno
mejo Republike Slovenije, se morajo odvzeti in neškodljivo
odstraniti.

IV
Z dnem uveljavitve te odločbe preneha veljati odredba

o prepovedi uvoza pošiljk govedi, mesa, izdelkov in surovin,
ki izvirajo od govedi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Švice,
Portugalske, Belgije, Nizozemske, Danske, Španije in Nem-
čije (Uradni list RS, št. 18/96, 34/96, 29/98, 72/98
111/00 in 6/01).

V
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-23/01
Ljubljana, dne 12. junija 2001.

mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor

Veterinarske uprave RS

Priloga 1

Belgija
Češka Republika
Danska
Francija
Irska
Italija
Nemčija
Nizozemska
Portugalska
Španija
Švica
Velika Britanija

2725. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec maj 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) objavlja minister za fi-
nance

M I N I M A L N O   Z A J A M Č E N O
D O N O S N O S T

na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec maj 2001

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na
podlagi 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) za
mesec maj 2001 znaša 7,23% na letni ravni, oziroma 0,59%
na mesečni ravni.

Št. 193-5/01
Ljubljana, dne 8. junija 2001.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

BANKA SLOVENIJE

2726. Sklep o lombardni obrestni meri in obrestni meri
za depozit čez noč

Na podlagi 20. člena, 8. točke 25. člena in 33. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja
Svet Banke Slovenije

S K L E P
o lombardni obrestni meri in obrestni meri

za depozit čez noč

1
Lombardna obrestna mera Banke Slovenije je 12%

letno.

2
Obrestna mera Banke Slovenije za depozit čez noč je

5,5% letno.

3
Ta sklep začne veljati 1. julija 2001.

Ljubljana, dne 12. junija 2001.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
Mitja Gaspari l. r.

2727. Sklep o depozitu čez noč pri Banki Slovenije

Na podlagi 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o depozitu čez noč pri Banki Slovenije

1
Banka Slovenije sprejema v depozit čez noč presežna

likvidna sredstva bank in hranilnic, ki so pridobile dovoljenje
Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev.

2
Obrestna mera za depozit čez noč je določena s skle-

pom o lombardni obrestni meri in obrestni meri za depozit
čez noč.
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3
Sklep o vezavi depozita čez noč izda guverner Banke

Slovenije. S sklepom določi natančnejše pogoje za vezavo
depozita čez noč.

4
Ta sklep začne veljati 1. julija 2001.

Ljubljana, dne 12. junija 2001.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
Mitja Gaspari l. r.

2728. Sklep o spremembi sklepa o aktivnih in pasivnih
obrestnih merah Banke Slovenije

Na podlagi 8. točke 25. člena, tretjega odstavka
31. člena, drugega odstavka 33. člena in drugega odstavka
20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o aktivnih in pasivnih

obrestnih merah Banke Slovenije

1
V sklepu o aktivnih in pasivnih obrestnih merah Banke

Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91, 32/92, 44/92, 38/94,
78/98) se črta 2. točka.

2
Dosedanje 3. do 7. točka postanejo 2. do 6. točka.

3
Ta sklep začne veljati 1. julija 2001.

Ljubljana, dne 12. junija 2001.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
Mitja Gaspari l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2729. Sklep o potrditvi učbenika RAZKOSANJE IN
IZKOŠČEVANJE MESA

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 48. seji dne 18. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

RAZKOSANJE IN IZKOŠČEVANJE MESA
Avtor Stanislav Cartl

Učbenik RAZKOSANJE IN IZKOŠČEVANJE MESA se
potrdi za 1., 2. letnik, predmet: Praktični pouk, program:
Živilec: poklic mesar, Mesar(ds) 1., 2. letnik, predmet: Teh-
nologija, program: Živilec: poklic mesar, Mesar(ds).

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Leto izdaje: 2001.
Recenta: prof. dr. Božidar Žlender in Andrej Jež.
Lektorica: Sabina Grabar.
Založil: Kmetijska založba, d.o.o., Stari trg 278, 2380,

Slovenj Gradec.

Št. 612-160 /01
Ljubljana, dne 18. maja 2001.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

2730. Sklep o potrditvi učbenika NAUK O TOPLOTI

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 48. seji dne 18. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika
NAUK O TOPLOTI

Avtor Horst Herr

Učbenik NAUK O TOPLOTI se potrdi za 3. in 4. letnik,
predmet: Energetika, program: Strojni tehnik.

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Leto izdaje: 1997.
Prevajalec: Mateja Šmalc.
Recenta: dr. Iztok Žun in Nenad Prebanda.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Založil: Tehniška založba Slovenije, d. d., Lepi pot 6,

1000 Ljubljana.

Št. 612-161/01
Ljubljana, dne 18. maja 2001.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

2731. Sklep o potrditvi učbenika SLAŠČIČARSTVO

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 48. seji dne 18. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika
SLAŠČIČARSTVO

Avtor Hubert Schrott
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Učbenik SLAŠČIČARSTVO se potrdi za: 1., 2., 3.
letnik, predmet: Praktični pouk, program: Živilec: poklic
slaščičar-konditor, Slaščičar-konditor (ds).

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Leto izdaje: 1996.
Prevajalke: Sonja Mojzer, Darinka Petkovšek, Darinka

Gosteničnik.
Ilustrator: Božidar Grabnar.
Recenti: prof. dr. France Cegnar, Milena Hrovat in

Štefan Pogačar.
Lektorica: Darinka Petkovšek.
Založil: Tehniška založba Slovenije, d. d., Lepi pot 6,

1000 Ljubljana.

Št. 612-162/01
Ljubljana, dne 18. maja 2001.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

2732. Sklep o potrditvi delovnega zvezka
VADEMECUM

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 48. seji dne 18. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka

VADEMECUM
Avtorica Nadja Prijatelj

Delovni zvezek VADEMECUM se potrdi za 3. letnik,
predmet: Farmakognozija (praktični pouk), program: Farma-
cevtski tehnik.

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Leto izdaje: 2001.
Recenta: doc. dr. Samo Kreft in Marija Čerin.
Lektorica: Tatjana Reščič Rihar.
Založil: Center RS za poklicno izobraževaje, Ob

železnici 16, 1000 Ljubljana (internet).

Št. 612-163 /01
Ljubljana, dne 18. maja 2001.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

2733. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA
PROMETA

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 48. seji dne 18. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

TEHNOLOGIJA PROMETA
Avtor Cvetko Godnič

Učbenik TEHNOLOGIJA PROMETA se potrdi za
2. letnik, predmet: Tehnologija prometa program: Prometni
tehnik.

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Leto izdaje: 2001.
Recenta: dr. Martin Lipičnik in Silvo Pišotek.
Lektorica: Tanja Srebrnič.
Založil: Samozaložba: mag. Cveto Godnič, Lavričeva

14, 2000 Maribor.

Št. 612-164/01
Ljubljana, dne 18. maja 2001.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

2734. Spremembe in dopolnitve pravilnika o vrstah,
vsebini in poteku specializacij zdravnikov

Na podlagi zakona o zdravniški službi (Uradni list RS,
št. 98/99) ter 9. in 28. člena statuta Zdravniške zbornice
Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96 in 22/98, 113/00) je
Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 37. redni seji
dne 29. 3. 2001 v soglasju Ministrstva za zdravje z dne
31. 5. 2001 pod št. 020-39/00 sprejela

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
 P R A V I L N I K A

o vrstah, vsebini in poteku specializacij
zdravnikov

(Uradni list RS, št. 8/98, 44/99, 59/99, 109/99,
35/00, 42/00, 57/00, 107/00, 113/00)

1. člen
Drugi stavek 5. člena pravilnika se spremeni tako, da

se glasi: “Ti morajo izpolnjevati pogoje, določene z zako-
nom in s pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije za izvajanje progra-
mov pripravništva, sekundarijata in specializacij zdravnikov
in zobozdravnikov (Uradni list RS, št. 110/00).“

2. člen
V četrtem odstavku 12. člena pravilnika se črta bese-

de: “tudi pooblaščenega izvajalca in“.

3. člen
V tretjem odstavku 16. člena pravilnika se besedi:

“pooblaščeni izvajalec“ nadomestita z besedama “glavni
mentor“.

4. člen
V drugi alinei drugega odstavka 41. člena pravilnika se

črta besedilo: “in izpitu pred podelitvijo licence pri Zbornici“.
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5. člen
Priloga št. 1 se spremeni tako, da se po novem glasi:
“PRILOGA št.1. Seznam specializacij, njihovo trajanje, datum sprejetja ter vsebine specializacij:

Tabela 1:

Zap. Vrsta specializacije Trajanje Datum Organ Uporaba
št. sprejetja sprejetja od dne

1. Abdominalna kirurgija 6 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
2. Anatomska patologija in citopatologija 5 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
3. Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna

intenzivna medicina 6 9. 5. 2000 ZZS 1. 6. 2000
4. Čeljustna in zobna ortopedija 3 9. 5. 2000 ZZS 1. 6. 2000
5. Dermatovenerologija 4 9. 5. 2000 ZZS 1. 6. 2000
6. Družinska medicina 4 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
7. Epidemiologija 3 13. 11. 1989 RKZSV  
8. Fizikalna in rehabilitacijska medicina 5 29. 3. 2001 ZZS 1. 5. 2001
9. Higiena 3 13. 11. 1989 RKZSV  
10. Gastroenterologija 6 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
11. Ginekologija in porodništvo 5 9. 5. 2000 ZZS 1. 6. 2000
12. Infektologija 6 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
13. Interna medicina 6 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
14. Internistična onkologija 6 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
15. Kardiovaskularna kirurgija 6 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
16. Klinična genetika 6 29. 3. 2001 ZZS 1. 5. 2001
17. Klinična mikrobiologija 5 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
18. Maksilofacialna kirurgija 4 26. 10. 2000 ZZS 1. 12. 2000
19. Medicina dela, prometa in športa 4 29. 3. 2001 ZZS 1. 5. 2001
20. Nefrologija 6 9. 5. 2000 ZZS 1. 6. 2000
21. Neonatologija 6 29. 3. 2001 ZZS 1. 5. 2001
22. Nevrokirurgija 4 26. 3. 1990 RKZSV  
23. Nevrologija 6 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
24. Nuklearna medicina 5 9. 5. 2000 ZZS 1. 6. 2000
25. Oftalmologija 4.5 29. 3. 2001 ZZS 1. 5. 2001
26. Oralna kirurgija 4 26. 10. 2000 ZZS 1. 12. 2000
27. Ortopedska kirurgija 6 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
28. Otorinolaringologija 6 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
29. Otroška in mladostniška psihiatrija 5 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
30. Otroško in preventivno zobozdravstvo 3 9. 5. 2000 ZZS 1. 6. 2000
31. Parodontologija 3 9. 5. 2000 ZZS 1. 6. 2000
32. Pediatrija 4 25. 4.1989 PIS
33. Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija 6 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
34. Pnevmologija 6 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
35. Psihiatrija 5 9. 5. 2000 ZZS 1. 6. 2000
36. Radiologija 5 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
37. Radioterapija in onkologija 4 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
38. Socialna medicina 3 26. 3. 1990 RKZSV  
39. Sodna medicina 5 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
40. Splošna kirurgija 6 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
41. Stomatološka protetika 3 9. 5. 2000 ZZS 1. 6. 2000
42. Torakalna kirurgija 6 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
43. Transfuzijska medicina 5 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
44. Travmatologija 6 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
45. Urologija 6 4. 4. 2000 ZZS 1. 6. 2000
46. Zobne bolezni in endodontija 3 9. 5. 2000 ZZS 1. 6. 2000
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6. člen
Za prvim odstavkom 45. člena se doda nov drugi od-

stavek, ki se glasi:
“Osebe, ki jim je bila specializacija odobrena od 1. 6.

2000 dalje, opravljajo specializacijo in zaključni izpit po
programu vsebine specializacije, ki je veljal na dan izdaje
odločbe o specializaciji. V primeru spremembe vsebine spe-
cializacije se lahko mentor in specializant, ob soglasju plač-
nika, sporazumno dogovorita, da se specializacija opravlja
po spremenjeni vsebini.“

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

7. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati, ko jih sprejme

skupščina zbornice in da nanje soglasje minister, pristojen
za zdravje, osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporab-
ljati pa se začnejo z dnem 1. 5. 2001.

Št. 64/01
Ljubljana, dne 29. marca 2001.

Prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Predsednik

Skupščine Zdravniške zbornice
Slovenije

2735. Dopolnitve pravilnika o vsebini in poteku
sekundariata

Na podlagi zakona o zdravniški službi (Uradni list RS,
št. 98/99) ter 9. in 28. člena statuta Zdravniške zbornice
Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96, 22/98 in 113/00) je
Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 37. redni seji
dne 29. 3. 2001 v soglasju Ministrstva za zdravje z dne
31. 5. 2001, pod št. 020-39/00 sprejela

D O P O L N I T V E   P R A V I L N I K A
o vsebini in poteku sekundariata

(Uradni list RS, št. 83/97, 98/99 in 39/00)

1. člen
Prvi odstavek 7. člena pravilnika se dopolni tako, da se

pod točko II. izbirni del programa, doda nova tretja alinea, ki
se glasi:

“– družinska medicina,“.

2. člen
V prilogi št. 1 se pri 1. poglavju (Vsebina, trajanje in

organizacija sekundariata) v tretjem odstavku doda nova
tretja alinea, ki se glasi:

“– družinska medicina,“.

3. člen
V prilogi št. 1 se pri 1. poglavju Vsebina, trajanje in

organizacija sekundariata v četrtem odstavku za dermatolo-
gijo doda nov sklop z nazivom “družinska medicina“ v naj-
daljšem trajanju “6 mesecev“.

4. člen
Te dopolnitve pravilnika začnejo veljati, ko jih sprejme

skupščina zbornice in da nanjo soglasje minister, pristojen
za zdravje, naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 65/01
Ljubljana, dne 29. marca 2001.

prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Predsednik

Skupščine Zdravniške zbornice
Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2736. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje
dejavnosti organiziranja turističnih potovanj
in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje
oziroma posredovanja turističnih potovanj

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

O D L O Č B E
o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti

organiziranja turističnih potovanj in/ali licence
za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma

posredovanja turističnih potovanj
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Naslednjim pravnim ali fizičnim osebam:

Številka Datum izdaje Vrsta Matična Ime pravne ali fizične osebe
odločbe odločbe licence številka

10196/1 6. 6. 2001 organiziranje 5366674 KAŽIPOTI d.o.o., Smlednik
10196/2 6. 6. 2001 prodaja 5366674 KAŽIPOTI d.o.o., Smlednik
10218/1 6. 6. 2001 organiziranje 1341731 TA Appia - Ralph Prausmueller s.p., Lj.-Šentvid
10218/2 6. 6. 2001 prodaja 1341731 TA Appia - Ralph Prausmueller s.p., Lj.-Šentvid
10219/1 6. 6. 2001 organiziranje 5107750 INTEGRAL AP PRIMORSKA d.o.o., Idrija
10219/2 6. 6. 2001 prodaja 5107750 INTEGRAL AP PRIMORSKA d.o.o., Idrija
10221 6. 6. 2001 prodaja 5460397 MARKO - Sonja Kreslin s.p., Črešnovci
10222/1 6. 6. 2001 organiziranje 1519034 NAVIGATOR 1 d.o.o., Ljubljana
10222/2 6. 6. 2001 prodaja 1519034 NAVIGATOR 1 d.o.o., Ljubljana

Št. 18
LJubljana, dne 6. junija 2001.

Rika Germ Metlika l. r.
Generalna sekretarka

OBČINE

LJUBLJANA

2737. Sklep o razglasitvi Vodnikove domačije za
kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 21.
5. 2001 sprejel

S K L E P
o razglasitvi Vodnikove domačije za kulturni

spomenik lokalnega pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi

naslednja enota dediščine: Ljubljana – Vodnikova domačija
(EŠD 388).

Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega po-
mena z lastnostmi etnološkega in zgodovinskega spomeni-
ka (v nadaljevanju: spomenik).

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokal-

nega pomena:
Vodnikovo domačijo (Vodnikova cesta 65, 65a in 61,

61a) sestavljajo: hiša, gospodarsko poslopje, pritlična stav-

ba ob gospodarskem poslopju, vrtni paviljon, kamnita miza z
lipo in skupina kostanjev. Osrednja stavba je po predvideva-
njih nastala v 17. stoletju in je bila ob koncu 19. stoletja
predelana. Pomembna je kot rojstna hiša prvega slovenske-
ga pesnika Valentina Vodnika in kot značilen primer tipa hiše
podeželskega veljaka širše ljubljanske okolice.

3. člen
Meja spomenika obsega parcele št. 820, 821/1

821/2, 821/3, 821/4, 821/5 k.o. Zg. Šiška.
Vrisana je na katastrski karti v merilu 1:1000 in topo-

grafski karti v merilu 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne

dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: za-
vod).

4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, etnoloških, arhitekturnih, zgodo-

vinskih in likovnih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;

– ohranjanje gabaritov, tlorisnih razporedov, fasad in
izvirne gradbene substance;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekte na
domačiji;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih za-
ščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanja spomenika.
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5. člen
Za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno

pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kul-
turnovarstvena soglasja zavoda.

6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih

mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomeni-
ka ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spome-
nik v skladu z zakonom.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v odlo-

ku o razglasitvi 14 objektov za etnološki spomenik (Uradni
list SRS, št. 34/85) tiste določbe, ki se nanašajo na spome-
nik iz tega sklepa.

9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 626-6/01-22
Ljubljana, dne 21. maja 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2738. Sklep o razglasitvi Kunstlerjeve kovačije za
kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 27. seji dne
21. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o razglasitvi Kunstlerjeve kovačije za kulturni

spomenik lokalnega pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi

naslednja enota dediščine: Ljubljana – Kunstlerjeva kovačija
(EŠD 5898).

Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega po-
mena z lastnostmi tehniškega, etnološkega in zgodovinske-
ga spomenika (v nadaljevanju: spomenik).

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokal-

nega pomena:
Kunstlerjeva kovačija je edina ohranjena podkovna me-

stna kovačnica. Objekt združuje stanovanjski del, kovačnico
in kolarnico in predstavlja kvalitetno poslopje, grajeno ob
koncu 19. stoletja v duhu “furmanskega klasicizma”, značil-
nega za osrednjeslovenski prostor.

3. člen
Meja spomenika obsega parcelno št. 71/1 k.o. Gradi-

šče pr. II.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu

1:1000 in topografski karti v merilu 1:5000.
Vplivno območje spomenika obsega parcelni št. 71/3,

165 in 166/1, vse k.o. Gradišče pr. II.
Meja vplivnega območja spomenika je vrisana topo-

grafski karti v merilu 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne

dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: za-
vod).

4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh arhitektur-

nih ter tehniških prvin, kar pomeni sanacijo ogroženih ali
propadajočih prvin in po potrebi strokovno prenovo spome-
nika;

– hranjenje obstoječega inventarja premične kulturne
dediščine v objektu, dopušča se dopolnjevanje interierja z
manjkajočimi predmeti in orodji po analogijah;

– posegi na spomeniško varovanih delih objekta se
podrejajo ohranjanju, vzdrževanju in rekonstrukciji varovanih
spomeniških značilnosti;

– omogoča se predstavitev celote in posameznih za-
ščitenih elementov ter dostopnost javnosti v dogovoru z
lastniki in v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika;

– znotraj območja spomenika je prepovedano postav-
ljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, skupaj z nad-
zemno in podzemno infrastrukturo ter reklamnimi panoji,
razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odo-
bri zavod.

Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– podrejanje rabe območja spomeniku.
Zavarovano območje je namenjeno:
– ohranjanju kulturnih, tehniških, arhitekturnih, etnolo-

ških in zgodovinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– občasni dostopnosti spomenika javnosti;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika v tisku in

drugih medijih;
– znanstveno-raziskovalnemu delu.

5. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele in njegovo

vplivno območje je potrebno pridobiti kulturnovarstvene po-
goje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.

6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih

mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomeni-
ka ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spome-
nik v skladu z zakonom.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati odlok o

razglasitvi Kunstlerjeve kovačnice za kulturni spomenik (Ura-
dni list SRS, št. 25/89).



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 15. 6. 2001 / Stran 5343

9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 626-6/01-22
Ljubljana, dne 21. maja 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2739. Sklep o razglasitvi domačije Gorjanc za kulturni
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 27. seji dne
21. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o razglasitvi domačije Gorjanc za kulturni

spomenik lokalnega pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi

naslednja enota dediščine: Ljubljana – Domačija Gorjanc
(EŠD 751).

Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega po-
mena z lastnostmi etnološkega spomenika (v nadaljevanju:
spomenik).

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokal-

nega pomena:
Domačijo pri Gorjancu sestavljata stanovanjska hiša

in hlev. Stanovanjska stavba, nekdanja gostilna, je po pred-
videvanjih nastala v 17. stoletju, kar dokazuje gotsko profi-
lirano okno, obrezano na ajdovo zrno, in oblika obokov v
kleti. Pomen domačije je predvsem v njeni povezavi s šmar-
nogorskim kompleksom, oziroma z nastankom protiturške-
ga tabora.

3. člen
Meja spomenika poteka po mejah parcele št. 278,

k.o. Tacen.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu

1:2880 in topografski karti v merilu 1:5000.
Vplivno območje spomenika je vrisano na topografski

karti v merilu 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne

dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: za-
vod).

4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, etnoloških, arhitekturnih, zgodo-

vinskih in likovnih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;

– ohranjanje gabaritov, tlorisnih razporedov, fasad in
izvirne gradbene substance;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekte na
domačiji;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih za-
ščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanja spomenika.

Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v vplivni pro-

stor.

5. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele in njegovo

vplivno območje je potrebno pridobiti kulturnovarstvene po-
goje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.

6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih

mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomeni-
ka ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spome-
nik v skladu z zakonom.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v

odloku o razglasitvi 14 objektov za etnološki spomenik (Ura-
dni list SRS, št. 34/85) tiste določbe, ki se nanašajo na
spomenik iz tega sklepa.

9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 626-6/01-22
Ljubljana, dne 21. maja 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2740. Sklep o razglasitvi hiše Gunceljska 37 za
kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 27. seji dne
21. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o razglasitvi hiše Gunceljska 37 za kulturni

spomenik lokalnega pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi

naslednja enota dediščine: Ljubljana – Hiša Gunceljska 37
(EŠD 362).

Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega po-
mena z lastnostmi etnološkega spomenika (v nadaljevanju:
spomenik).

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokal-

nega pomena:
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Prvotno pritlična »Krvinova« hiša je verjetno nastala v
zgodnjem 17. stoletju in je bila poslikana in nadzidana leta
1769. Stavba sodi zaradi bogatega stavbnega razvoja in kot
prehodni tip med srednjeveško in baročno zasnovo, kar je
vplivalo tudi na spremembo stanovanjske kulture, med naj-
kvalitetnejše gradnje v širšem ljubljanskem prostoru.

3. člen
Meja spomenika obsega stavbno parcelo št. 394/1,

k.o. Stanežiče.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu

1:1000 in topografski karti v merilu 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne

dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: za-
vod).

4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, etnoloških, arhitekturnih, zgodo-

vinskih in likovnih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;

– ohranjanje gabaritov, tlorisnih razporedov, fasadne
poslikave in izvirne gradbene substance;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt,
omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih
elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varo-
vanja spomenika.

5. člen
Za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno

pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kul-
turnovarstvena soglasja zavoda.

6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih

mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomeni-
ka ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spome-
nik v skladu z zakonom.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v

odloku o razglasitvi 14 objektov za etnološki spomenik (Ura-
dni list SRS, št. 34/85) tiste določbe, ki se nanašajo na
spomenik iz tega sklepa.

9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 626-6/01-22
Ljubljana, dne 21. maja 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2741. Sklep o razglasitvi hiše Gunceljska 45 za
kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/0 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 27. seji dne
21. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o razglasitvi hiše Gunceljska 45 za kulturni

spomenik lokalnega pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi

naslednja enota dediščine: Ljubljana – Hiša Gunceljska 45
(EŠD 367).

Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega po-
mena z lastnostmi etnološkega spomenika (v nadaljevanju:
spomenik).

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokal-

nega pomena:
Pritlična »Rajšpova« kmečka hiša je prav tako kot bliž-

nja »Krvinova« nastala v 17. stoletju. Na hišnem tramu je
ohranjena letnica 1712, ko je bila hiša predelana in letnica
1777 na čelni fasadi, ko je bila poslikana po vzoru »Krvino-
ve« hiše. Zaradi bogatega stavbnega razvoja in fasadnih
poslikav sodi ob »Krvinovi« hiši med najkvalitetnejše gradnje
v širšem ljubljanskem prostoru.

3. člen
Meja spomenika obsega stavbno parcelo št. 386, k.o.

Stanežiče.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu

1:1000 in topografski karti v merilu 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne

dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: za-
vod).

4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, etnoloških, arhitekturnih, zgodo-

vinskih in likovnih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;

– ohranjanje gabaritov, tlorisnih razporedov, fasadne
poslikave in izvirne gradbene substance;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt,
omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih
elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varo-
vanja spomenika.

5. člen
Za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno

pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kul-
turnovarstvena soglasja zavoda.

6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih

mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomeni-
ka ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spome-
nik v skladu z zakonom.
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7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v

odloku o razglasitvi 14 objektov za etnološki spomenik (Ura-
dni list SRS, št. 34/85) tiste določbe, ki se nanašajo na
spomenik iz tega sklepa.

9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 626-6/01-22
Ljubljana, dne 21. maja 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2742. Sklep o razglasitvi apnenice v Kamni gorici za
kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 27. seji dne
21. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o razglasitvi apnenice v Kamni gorici za kulturni

spomenik lokalnega pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi

naslednja enota dediščine: Ljubljana – Apnenica v Kamni
gorici (EŠD 8786).

Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega po-
mena z lastnostmi tehniškega spomenika (v nadaljevanju:
spomenik).

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokal-

nega pomena:
Apnenica v Kamni gorici je značilen objekt za proizvod-

njo apna, ki izpričuje dejavnost domače apnarske obrti in
hkrati redek kvalitetno ohranjen tovrsten objekt na Sloven-
skem.

3. člen
Meja spomenika poteka po mejah parcele št. 573/2

k.o. Glince.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu

1:1000 in topografski karti v merilu 1:5000.
Vplivno območje spomenika je vrisano na topografski

karti v merilu 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne

dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).

4. člen
V območju spomenika se varujejo vse spomeniške la-

stnosti v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti.

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh spomeni-

ških lastnosti;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih za-

ščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanja spomenika.

Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v vplivni pro-

stor.

5. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele in njegovo

vplivno območje je potrebno pridobiti kulturnovarstvene po-
goje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.

6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih

mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomeni-
ka ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spome-
nik v skladu z zakonom.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati odlok o

razglasitvi apnenic v Podutiku in Kamni gorici za kulturna,
zgodovinska in tehnična spomenika (Uradni list RS, št.
5/94).

9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 626-6/01-22
Ljubljana, dne 21. maja 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2743. Sklep o razglasitvi apnenice v Podutiku za
kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 27. seji dne
21. 5. 2001sprejel

S K L E P
o razglasitvi apnenice v Podutiku za kulturni

spomenik lokalnega pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi

naslednja enota dediščine: Ljubljana – Apnenica v Podutiku
(EŠD 8785).

Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega po-
mena z lastnostmi tehniškega spomenika (v nadaljevanju:
spomenik).
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2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokal-

nega pomena:
Apnenica v Poditiku je značilen objekt za proizvodnjo

apna, ki izpričuje dejavnost domače apnarske obrti in hkrati
redek kvalitetno ohranjen tovrsten objekt na Slovenskem.
Zgrajena je bila leta 1875.

3. člen
Meja spomenika poteka po mejah parcele št. 103/2

k.o. Glince.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu

1:1000 in topografski karti v merilu 1:5000.
Vplivno območje spomenika je vrisano na topografski

karti 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne

dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: za-
vod).

4. člen
V območju spomenika se varujejo vse spomeniške la-

stnosti v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti.
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh spomeni-

ških lastnosti;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih za-

ščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanja spomenika.

Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v vplivni pro-

stor.

5. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele in njegovo

vplivno območje je potrebno pridobiti kulturnovarstvene po-
goje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.

6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih

mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomeni-
ka ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spome-
nik v skladu z zakonom.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati odlok o

razglasitvi apnenic v Podutiku in Kamni gorici za kulturna,
zgodovinska in tehnična spomenika (Uradni list RS, št.
5/94).

9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 626-6/01-22
Ljubljana, dne 21. maja 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2744. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Roka v Dravljah za
kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 27. seji dne
21. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o razglasitvi cerkve sv. Roka v Dravljah

za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi

naslednja enota dediščine: Ljubljana – Cerkev sv. Roka v
Dravljah (EŠD 1984).

Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega po-
mena z lastnostmi arhitekturnega, umetnostnega in zgodo-
vinskega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokal-

nega pomena:
Prvotna cerkev je zgrajena leta 1646 in dopolnjena še

leta 1699. Ko je postala romarska, je bila v letih 1700-1740
prezidana. 1895 so bili sezidani novi oboki v ladji in prezbi-
teriju, nadzidan je bil zvonik. 1964 je bila cerkev obnovljena
po projektih Toneta Bitenca, urejena je bila tudi nova krstna
kapela.

Cerkvena ladja ima obliko razpotegnjenega kvadrata s
prirezanimi vogali, prezbiterij je v tlorisu kvadraten s tristra-
nim zaključkom. Ob zvoniku je iz nekdanjega vhoda na kor
izdelan prostor za krstno kapelo s stenskim mozaikom (Sta-
ne Kregar) in baročnim kipom sv. Roka. Zvonik je dominan-
ten, dvonadstropen s polkrožno lino, čebulasto streho in
lanterno.

Zaradi zgodovinskega stavbnega razvoja od baroka do
danes in številnih umetnostnih sestavin predstavlja cerkev
sv. Roka pomemben spomenik sakralne arhitekture.

3. člen
Spomenik obsega parcelo št. 251, k.o. Dravlje.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu

1:1000 in topografski karti v merilu 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne

dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: za-
vod).

4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih in zgodo-

vinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
– stalno in redno vzdrževanje dobro ohranjenih prvin in

sanacijo ogroženih ali propadajočih prvin arhitekture in pre-
mične notranje opreme.

5. člen
Za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno

pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kul-
turnovarstvena soglasja zavoda.

6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih

mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomeni-
ka ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spome-
nik v skladu z zakonom.
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7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v

odloku o razglasitvi 32 objektov za kulturne in zgodovinske
spomenike v občini Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št.
3/90) tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik iz tega
sklepa.

9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 626-6/01-22
Ljubljana, dne 21. maja 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2745. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Antona Puščavnika
v Glincah za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 27. seji dne
21. 5. 2001 sprejel

S K LE P
o razglasitvi cerkve sv. Antona Puščavnika
v Glincah za kulturni spomenik lokalnega

pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi

naslednja enota dediščine: Ljubljana – Cerkev sv. Antona
Puščavnika v Glincah (EŠD 1999).

Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega po-
mena z lastnostmi arhitekturnega in umetnostnega spomeni-
ka (v nadaljevanju: spomenik).

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokal-

nega pomena:
Na rahlo dvignjenem pobočju hriba nad vasjo Glince

postavljena cerkev sv. Antona Puščavnika, s kvadratno ladjo
in petosminsko sklenjenim prezbiterijem ter zvonikom s sto-
žčasto streho na zahodni strani, predstavlja značilno rašče-
no arhitekturo s poznogotskimi in baročnimi elementi. No-
tranja oprema je delo domačih mojstrov.

3. člen
Spomenik obsega parceli št. 1/1 in 1/2, k.o. Glince.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu

1:1000 in topografski karti v merilu 1:5000.
Vplivno območje spomenika je vrisano na topografski

karti v merilu 1:5000.

Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: za-
vod).

4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih in zgodo-

vinskih vrednot v celoti;
– stalno in redno vzdrževanje dobro ohranjenih prvin in

sanacijo ogroženih ali propadajočih prvin arhitekture in pre-
mične notranje opreme ter strokovno prenovo spomenika.

Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje krajinske strukture;
– postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja

je mogoče le v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in sogla-
sji zavoda.

5. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele in njegovo

vplivno območje je potrebno pridobiti kulturnovarstvene po-
goje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.

6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih

mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomeni-
ka ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spome-
nik v skladu z zakonom.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v

odloku o razglasitvi 32 objektov za kulturne in zgodovinske
spomenike v občini Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št.
3/90) tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik iz tega
sklepa.

9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 626-6/01-22
Ljubljana, dne 21. maja 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2746. Sklep o razglasitvi cerkve Presvetega
odrešenika v Kosezah za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji dne
21. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o razglasitvi cerkve Presvetega odrešenika
v Kosezah za kulturni spomenik lokalnega

pomena
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1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi

naslednja enota dediščine: Ljubljana – Cerkev Presvetega
odrešenika v Kosezah (EŠD 4169).

Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega po-
mena z lastnostmi arhitekturnega in umetnostnega spomeni-
ka (v nadaljevanju: spomenik).

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokal-

nega pomena:
Majhna cerkev Presvetega odrešenika je ena najstarej-

ših cerkva na ožjem ljubljanskem območju. O starosti cer-
kve govori datacija, najdena na freski na zunanji severni
steni ladje (1427). Enoladijski prostor ima ob boku dve
pravokotni niši, prizidani ob slavoločni steni, prezbiterij je
dvignjen za stopnico. Notranja oprema je delo domačih
mojstrov.

3. člen
Spomenik stoji na parceli št. 1083/1, k.o. Zgornja

Šiška.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu

1:1000 in topografski karti v merilu 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne

dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: za-
vod).

4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih likovnih in zgodo-

vinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt ter
odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeni-
ških lastnosti;

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnje-
nih prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepre-
mične in premične notranje opreme po načelu ohranjanja
njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti,
oblike, sestave in barvne podobe;

– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture
v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spome-
nika;

– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitektur-
ne zasnove zunanjščine in notranjščine objekta ter njegove
obstoječe opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z
nadzidavo, prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;

– prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov,
ki stojijo na vplivnem območju spomenika zaradi varovanja
vedut in ohranitve dominantnosti objekta v prostoru.

Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba;
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodo-

vinskih vrednot;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v

medijih;
– namenjen pa je tudi učno – demonstracijskemu in

znanstveno-raziskovalnemu delu.

5. člen
Za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno

pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kul-
turnovarstvena soglasja zavoda.

6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih

mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomeni-
ka ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spome-
nik v skladu z zakonom.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v

odloku o razglasitvi 32 objektov za kulturne in zgodovinske
spomenike v občini Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št.
3/90) tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik iz tega
sklepa.

9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 626-6/01-22
Ljubljana, dne 21. maja 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2747. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih
objektov občinskega pomena v Mestni občini
Ljubljana

Na podlagi 64. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) ter 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne
občine Ljubljana na 27. seji dne 21. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o določitvi športnih

objektov občinskega pomena v Mestni občini
Ljubljana

I
V sklepu o določitvi športnih objektov občinskega po-

mena v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 22/99,
24/00, 106/00, 3/01, 14/01 in 31/01) se II. točka spre-
meni tako, da se:

– pri zaporedni številki 1. Kopališče Ilirija pri vl. št. 504
številki parcel »2016« in »2017« nadomestita s številkama
»2106« in »2107«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 630-1/99-6
Ljubljana, dne 21. maja 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 15. 6. 2001 / Stran 5349

2748. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih
objektov občinskega pomena v Mestni občini
Ljubljana

Na podlagi 64. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) ter 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne
občine Ljubljana na 27. seji dne 21. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o določitvi športnih

objektov občinskega pomena v Mestni občini
Ljubljana

I
V sklepu o določitvi športnih objektov občinskega po-

mena v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 22/99,

BREŽICE

2749. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za
obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana
Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za
območje ˝nadomestnih parcel˝ Občine Brežice
ob izgradnji AC Krška vas – Obrežje –
dopolnitev 2000/4

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), na podlagi določil zakona o urejanju prosto-
ra (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 39. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 44/97) je Občinski svet občine
Brežice na 24. seji dne 28. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice
za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana

Občine Brežice za obdobje 1986-1990
za območje ˝nadomestnih parcel˝

Občine Brežice ob izgradnji AC Krška vas –
Obrežje – dopolnitev 2000/4

1. člen
(uvodna določba)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje
1986-2000 (Uradni list SRS, št. 41/87 in Uradni list RS, št.
13/91, 37/94, 29/96 in 59/00) in prostorskih sestavin
srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list SRS, št.
41/87, 8/88 in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96,
77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99 in 59/00), ki se
nanašajo na: spremembo namenske rabe prostora – širitev
ureditvenih območij naselij in določitev posameznih stav-
bnih zemljišč.

24/00, 106/00, 3/01, 14/01 in 31/01) se II. točka spre-
meni tako, da se:

– pri zaporedni številki 40. Konjeniške športne površi-
ne vl. št. »1249« nadomesti s številko »1529«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 630-1/99-7
Ljubljana, dne 21. maja 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

1. Besedilo 4. člena odloka (Uradni list RS, št. 37/94)
pod točko 4.4.2. Zasnova poselitve se na koncu alineje –
Zasnova namenske rabe prostora doda novi odstavek:

˝Severni del območja Gospodarskega terminala Obre-
žje v velikosti ca. 99,882m2 se predvidi kot območje dolgo-
ročno predvideno za razširitev stavbnih zemljišč, ki se izve-
de po realizaciji programa na obstoječih stavbnih zemljiščih
južnega dela Gospodarskega terminala Obrežje I.˝

2. Besedilo 4. člena odloka (Uradni list RS, št. 37/94)
pod točko 4.4.2. Zasnova poselitve se v tabeli nadomesti
vrstica:

Šifra Ime Način urejanja List
B3–12S ČATEŽ OB SAVI UN 40, 41

z vrsticami:

Šifra Ime Način urejanja List
B3–12/1S ČATEŽ OB SAVI UN 40, 41
B3–12/2S ČATEŽ OB SAVI UN 40
B3–12/3S ČATEŽ OB SAVI UN 40, 41
B3–12/4S ČATEŽ OB SAVI ZN 41

ter se v tabeli nadomesti vrstica:

Šifra Ime Način urejanja List
B3 – 58čn ČISTILNA NAPRAVA OBREŽJE LN 58

z vrstico:

Šifra Ime Način urejanja List
B3 – 58/2čn ČISTILNA NAPRAVA OBREŽJE LN 58

Prostorsko izvedbeni akti na območju B3-12/3S in
B3-56gt se uskladijo z izhodišči pristojne službe za varstvo
kulturne dediščine.

3. V kartografskem delu dolgoročnega plana se nado-
mestijo naslednji listi, in sicer:

– zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij za poseli-
tev – karta št. 1c in 1f, merilo 1:25000,

– zasnova sanacij – karta št. 6f, merilo 1:25000,
– zasnova načinov urejanja prostora – karta št. 11c in

11f, merilo 1:25000,
– zasnova osnovne rabe prostora – karta št. 12c in

12f, merilo 1:25000.
4. V kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu planu

se vsebina kart Samobor list št. 1, 2, 14, 15, 24, 25 v
merilu 1:5000 ustrezno spremeni in dopolni.

3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
1. V kartografskem delu srednjeročnega plana se vse-

bina kart Samobor list št. 1, 2, 14, 15, 24, 25 v merilu
1:5000 ustrezno spremeni in dopolni.

2. Besedilo 3. člena odloka o spremembah in dopolni-
tvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list
RS, št. 47/98) se spremeni v poglavju 2.13 Programske
zasnove za gospodarski terminal v podpoglavju:

2.13.1 Meja območja tako, da se celoten odstavek
črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

˝Gospodarski terminal Obrežje I je načrtovan na povr-
šini vzhodno od vasi Obrežje in severno od mednarodnega
mejnega prehoda Obrežje.

Meja urejanja poteka po naslednjih parcelah:
k.o. Velika Dolina
Južni del obsegajo parcele št. *158, *188, 148/1,

148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 149, 153/1, 155/1,
155/2, 156/1, 158, 163, 165, 167, 171, 172, 173,
176, 178/1, 178/3, 178/4, 180/1, 180/2, 180/3,
181/2, 183/1, 185/1, 1893/1, 1893/1, 1893/13,
1893/14, 1893/15, 1893/16, 1893/17, 1893/19,
190/1, 190/2, 195, 196, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4,
200/1, 200/2, 200/5, 200/6, 203/1, 203/14, 203/17,
203/19, 203/2, 203/22, 203/4, 210/1, 211, 212,
213/3, 39/1, 39/2, 4/5, 4/6, 4/7, 43/1, 43/3, 44/1,
44/3, 45/1 v skupni izmeri ca. 139.825m2.

Severni del obsegajo parcele št. 1/20, 1/8, 13/1,
13/106, 13/2, 13/73, 13/87, 178/1, 178/2, 1892,
1893/1, 2, 210/1, 211, 212, 213/1, 213/2, 213/3,
214/1, 214/2, 217, 219, 220, 221, 222/1, 222/12,
222/2, 222/3, 222/4, 222/5, 222/6, 225, 3/1, 3/3,
3/4, 4/6 v skupni izmeri ca. 99.882m2.

2.13.2 Zasnova organizacije in namenske rabe tako,
da se celoten odstavek črta in nadomesti z naslednjim bese-
dilom:

˝Južni del območja, ki se nahaja ob mednarodnem
mejnem prehodu, je namenjen izgradnji carinarnice in špe-
dicij. V preostalem delu območja je predvidena izgradnja
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servisa za tovorna vozila, motela, poslovno trgovskega cen-
tra ter hleva.

Do realizacije južnega dela ostajajo površine severne-
ga dela območja v primarni rabi.˝

3. Besedilo 3. člena odloka o spremembah in dopolni-
tvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list
RS, št.47/98) se dopolni z naslednjo programsko zasnovo:

2.17 Programske zasnove za čistilno napravo (ČN
Obrežje 2)

2.17.1 Meja območja
Območje čistilne naprave je na severni strani mednaro-

dnega mejnega prehoda Obrežje in je oddaljeno od sever-
nega dela platoja ca. 220m. Na zahodni strani naprave bo
dovodni kanal komunalnih odplak, ki se bo zaključil s črpali-
ščem za prečrpavanje na čistilno napravo.

Meja urejanja poteka po naslednjih parcelah:
k.o. Velika Dolina
12/2, 29/1, 33, 36/2, 37, 1893/13
2.17.2 Zasnova organizacije dejavnosti in namenske

rabe prostora
Predvidena je fazna izgradnja javne kanalizacije in po-

stopna priključitev na skupno čistilno napravo. Na skupno
čistilno napravo Obrežje 2 se bodo priključili obstoječi in
predvideni objekti okoliških naselij ter predvidenih gospo-
darskih območij.

2.17.3 Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko obli-
kovanje

Pri oblikovanju objektov se v največji meri upošteva
lokalna tipologija kraja. Ker obliko nekaterih objektov nare-
kuje tehnologija, se njihova vizualna vklopitev v prostor ubla-
ži z zeleno zasaditvijo.

2.17.4 Usmeritve za infrastrukturo
Kanalizacija:
Povezava ČN Obrežje 2 z naselji preko novopredvide-

ne kanalizacije. Prečiščene odpadne vode se bodo iz čistil-
ne naprave Obrežje 2 odvajale v reko Savo.

Vodovodno omrežje:
Za potrebe oskrbe čistilne naprave z vodovodno vodo

bo izveden iz severnega dela mednarodnega mejnega pre-
hoda dovod vodovodne vode po cevi, ki bo položena ob
robu dostopne ceste.

Elektro omrežje:
Za napajanje območja je predvidena priključitev na ob-

stoječe omrežje in obstoječe TP.
Promet:
Dovoz in dostop se uredijo iz vzhodne strani po obsto-

ječi poljski poti.
Telekomunikacijsko omrežje:
Za povezavo s kontrolnim centrom je predvidena tele-

komunikacijska povezava (ena ISDN linija).
Odpadki:
Odpadno blato kot posledica čiščenja odpadnih voda

se strojno zgošča, polni v filtrne vreče ter odlaga na začasno
deponijo, ter po zgoščevanju odvaža na komunalno deponi-
jo. Usedline iz grobega mehanskega čiščenja se bodo od-
važale na večjo čistilno napravo, ki je opremljena za sprejem
gošče iz greznic.

2.17.5 Tehnološki pogoji in omejitve
Čistilna naprava Obrežje je koncipirana kot nizko obre-

menjena naprava z istočasno stabilizacijo blata.
a) čiščenje odpadnih voda:
Odpadne vode se bodo čistile v naslednjih stopnjah:
– predčiščenje,
– biološko čiščenje.
b) predelava blata:
– grobo mehansko predzgoščevanje,
– strojno zgoščanje s filtrnimi vrečami,

– odlaganje na začasne deponije,
– odvoz na komunalne deponije.
c) upravno pogonski objekt:
Namenjen je upravljanju procesa čiščenja odpadnih

voda ČN Obrežje 2.
2.17.6 Usmeritve za izboljšanje in varovanje okolja
Pri načrtovanju območja je potrebno upoštevati vse

normative varovanja okolja, tako hrupa, emisij v ozračju,
kakor tudi odvajanja odpadnih vod.

Programske zasnove za čistilno napravo Obrežje 2 (tek-
stualni in grafični del) so sestavni del sprememb prostorske-
ga plana.

4. Besedilo 3. člena odloka o spremembah in dopol-
nitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročne-
ga plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1996 (Ura-
dni list RS, št. 47/98) se spremeni tako, da se črta celot-
no poglavje 2.12. Programska zasnova za čistilno napravo
(ČN Obrežje).

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 352-569/00
Brežice, dne 28. maja 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l.r.

2750. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih
prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Brežice za obdobje od leta 1986–2000

Na podlagi 44. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
44/97), ter 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Brežice na 24. seji
dne 28. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih
prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami

dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Brežice za obdobje od leta 1986–2000

1. člen
V 2. členu odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
Z dolgoročnim in srednjeročnim planskim aktom nista

usklajena:
– UN za naselje Globoko v Občini Brežice (Uradni list

RS, št. 53/96),
– UN za naselje Kapele v Občini Brežice (Uradni list

RS, št. 68/96).

2. člen
Prostorsko ureditvene pogoje za Občino Brežice (Ura-

dni list SRS, št. 38/87 in naslednji) se izvaja znotraj določe-
nih meja PIN navedenih v 1. členu tega odloka oziroma
zazidljivih območij, kot je opredeljeno v prostorskih sestavi-
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nah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice
za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87 in
naslednji).

3. člen
Navedena dokumentacija v 2. členu se uporablja kot

sestavni del dokumentacije prostorsko ureditvenih pogojev
za Občino Brežice, kot izsek iz PUP in je sestavni del lokacij-
ske dokumentacije.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z

dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 352-49/97
Brežice, dne 28. maja 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l.r.
     

2751. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Stanovanjska soseska
Šentlenart

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 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 30. člena statuta Občina Brežice (Ura-
dni list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice
dne 5. 6. 2001 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Stanovanjska soseska

Šentlenart

1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev za-

zidalnega načrta Stanovanjska soseska Šentlenart.

2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni od objave v Urad-

nem listu RS v prostorih Krajevne skupnosti Šentlenart in
prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice
(podstrešje).

3. člen
Javna obravnava bo dne 16. 7. 2001 ob 20. uri v sejni

sobi KS Šentlenart.

4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek lahko zain-

teresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na
Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in raz-
voj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji

dan javne razgrnitve.

6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 352-734/00
Brežice, dne 5. junija 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l.r.

DOBROVNIK

2752. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dobrovnik za leto 2000

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 140. člena statuta
Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99, 23/01) je
Občinski svet občine Dobrovnik na 26. seji dne 21. 5.
2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Dobrovnik za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrov-

nik za leto 2000 z naslednjimi izkazi:
V tisočih tolarjih

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki skupaj 167,950.000
II. Odhodki skupaj 164,688.000
III. Proračunski presežek 3,262.000

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil

in prodaja kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev –
C) Račun financiranja

VIII. Zadolževanje –
IX. Odplačilo dolga skupaj –
X. Neto zadolževanje –
XI. Povečanje sredstev na računih 3,262.000

2. člen
Posebni del zaključnega računa Občine Dobrovnik za

leto 2000 je sestavni del tega odloka.

3. člen
Razlika prihodkov nad odhodki po zaključnem računu

proračuna Občine Dobrovnik za leto 2000 v višini
3,262.000 se prenese v splošni sklad Občine Dobrovnik.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 40205-05/01-2
Dobrovnik, dne 21. maja 2001.

Župan-Polgármester
Občina Dobrovnik-Dobronak Község

Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.
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2753. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Dobrovnik

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 –
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvez-
na razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US
in 70/00) in 18. člena statuta Občine Dobrovnik (Uradni list
RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Dobrovnik na seji
dne 21. 5. 2001 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Dobrovnik

1. člen
V statutu Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99,

23/01) se v četrtem odstavku 6. člena na koncu stavka
beseda “Volilna komisija” nadomesti z besedo “Nadzorni
odbor”.

2. člen
V 152. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
Statut in poslovnik občine morajo biti objavljeni v Ura-

dnem listu RS, drugi splošni akti pa v občinskem glasilu
Brazde-Barázdák in pričnejo veljati 15. dan po objavi, če ni v
njih drugače določeno.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-9/01
Dobrovnik, dne 21. maja 2001.

Župan-Polgármester
Občina Dobrovnik-Dobronak Község

Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.

2754. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Dobrovnik

Na podlagi 18. člena statuta Občine Dobrovnik (Uradni
list RS, št. 39/99 in 32/01) in 119. člena poslovnika (Urad-
ni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Dobrovnik na
seji dne 21. 5. 2001 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A

Občinskega sveta občine Dobrovnik

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Dobrovnik

(Uradni list RS, št. 49/99) se prvi stavek 44. člena spreme-
ni tako, da se glasi:

Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno
odloča, če je na seji navzoča večina članov občinskega
sveta.

2. člen
Tretji stavek četrtega odstavka 64. člena se spremeni

tako, da se glasi:
Delovno telo sprejema svoje odločitve, mnenja, stali-

šča in predloge z večino opredeljenih glasov navzočih
članov.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 032-10/01
Dobrovnik, dne 21. maja 2001.

Župan-Polgármester
Občina Dobrovnik-Dobronak Község

Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.

HAJDINA

2755. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Hajdina za leto 2000

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Hajdina
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99, Uradni list RS,
št. 109/99, 12/01) je Občinski svet občine Hajdina na 21.
redni seji dne 28. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina

za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Hajdina

za leto 2000.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Hajdina zajema:

A.  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki  383,944.552 SIT
II.  Odhodki  362,113.787 SIT
III. Presežek 21,830.765 SIT

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 21,830.765

SIT se prenese v naslednje leto in se nameni za pokritje
obveznosti iz preteklega leta.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Haj-

dina za leto 2000 je sestavni del tega odloka.
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 403-01/01
Hajdina, dne 28. maja 2001.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

2756. Odlok o gospodarskih javnih službah na
območju Občine Hajdina

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) 26. in 105. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 71/93, 44/95, 1/96,
9/99, 56/99), 2. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS,
št. 71/93) in 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št.
109/99, 12/01) je Občinski svet občine Hajdina na
21. redni seji dne 28. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o gospodarskih javnih službah na območju

Občine Hajdina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne

službe (v nadaljevanju javne službe) na območju Občine
Hajdina (v nadaljevanju: občina) in ureja način njihovega
opravljanja.

Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zako-
nom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne slu-
žbe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s
tem odlokom.

2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehnič-

nih, oskrbovanih, stroškovnih, organizacijskih in drugih stan-
dardov in normativov.

Pri predlaganju odločitev na področju javnih služb, ki
jih sprejema občinski svet občine ter pri sprejemanju odloči-
tev, ki so v njihovi pristojnosti, so dolžni zagotavljati, da se
javne službe opravljajo v okviru racionalno, funkcionalno in
prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemih.

II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB

3. člen
Občina z odloki in sklepi podrobneje uredi način oprav-

ljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje
določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93).

Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prej-
šnjega člena niso predpisani za celotno državo, se predpi-
šejo z akti iz prejšnjega odstavka.

III. JAVNE SLUŽBE

4. člen
Na območju Občine Hajdina se kot javne službe lahko

opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. javna snaga in čiščenje javnih površin,
5. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih

površin,
6. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov ter druge naloge zaradi
varstva zraka in varstva pred požarom,

7. gasilska služba,
8. izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest

in javnih poti,
9. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
10. pogrebne storitve,
11. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v naseljih,

ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne
ceste,

12. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic, tehtnic, sani-
tarij in plakatnih mest,

13. oskrba s toplotno energijo,
14. oskrba s plinom,
15. urejanje javnih parkirišč,
16. javna razsvetljava v naseljih,
17. javni potniški promet,
18. upravljanje javnih stanovanj,
19. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na

celotnem območju občine. Glede na prostorske razporedi-
tve javnih dobrin in potreb po izvajanju javnih služb se lahko
z odloki in sklepi iz 3. člena določijo drugače.

Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točke prvega
odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejav-
nosti iz 9. do 19. točke prvega odstavka tega člena pa so
izbirne lokalne javne službe.

5. člen
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge

dejavnosti, ki jih kasneje določi občinski svet občine.

6. člen
Z akti iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo

objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih služb, dolo-
čijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in
način rabe objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja, ki
jih določa 7. člen zakona o gospodarskih javnih službah.

IV. NAČINI IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

7. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb lahko zagotavlja

občina v režijskem obratu ali v javnem podjetju ali z dajanjem
koncesij ali z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb
zasebnega prava.
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8. člen
Režijski obrat se organizira kot nesamostojen ali kot

samostojen režijski obrat po predpisih, ki urejajo upravo
lokalnih skupnosti.

Režijski obrat ni pravna oseba.

9. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v mešani lastni-

ni v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje ob-

čina, preko svojih organov.

10. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina na

podlagi javnega razpisa in izbora da koncesijo pravni ali
fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za oprav-
ljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.

Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi
z izborom, na podlagi vloge o zainteresiranosti, določi ob-
činski svet občine s koncesijskim aktom v skladu z zako-
nom, ki ureja gospodarske javne službe.

Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogod-
bo o koncesiji župan občine v imenu in za račun občine,
pod pogojem iz prvega in drugega odstavka tega člena.

11. člen
Na podlagi odločitev občinskega sveta občine, se lah-

ko zagotovi izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb
tudi z vlaganjem finančnih in drugih sredstev v zasebno-
pravne subjekte (podjetja, obratovalnice, posamezniki idr.)

V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽB

12. člen
Dejavnosti iz 4. člena tega odloka se opravljajo v jav-

nem podjetju ali v režijskem obratu ali z dejanjem koncesij
osebam zasebnega prava ali z vlaganjem javnega kapitala v
zasebno-pravne subjekte.

V javnem podjetju se zagotavlja dejavnost oskrbe s
pitno vodo.

V režijskem obratu se zagotavlja dejavnost gospodarje-
nja s stavbnimi zemljišči.

Ostale dejavnosti iz 4. člena se zagotavljajo z dajanjem
koncesij ali z vlaganjem javnega kapitala v zasebno-pravne
subjekte.

13. člen
Vprašanja povezana s položajem in poslovanjem izva-

jalskih podjetij, ki opravljajo gospodarske javne službe in
druga vprašanja se uredijo s posebnimi odloki.

VI. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE

14. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge

na področju gospodarskih javnih služb v občini opravlja
občinska uprava.

15. člen
Občinska uprava opravlja:
1. strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne na-

loge v zvezi z upravljanjem, načrtovanjem, vzdrževanjem in
izgradnjo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih
služb, če z aktom o ustanovitvi režijskega obrata, javnega
gospodarskega zavoda ali javnega podjetja oziroma s kon-
cesijsko pogodbo ali pogodbo o vlaganju te naloge niso
prenesene na režijski obrat, javni gospodarski zavod, jav-
no podjetje, koncesionarja ali osebe v dejavnosti, v katero
občina vlaga kapital zaradi zagotavljanja javnih dobrin,

2. investicijsko načrtovanje, gospodarjenje z objekti
in naravnimi gospodarskimi infrastrukturami in javnih povr-
šin, vodenja investicij,

3. določanje lokalnih komunalnih standardov, norma-
tivov cen in predlogov za prispevke,

4. nadzor nad kakovostjo in ekonomičnostjo poslova-
nja javnih služb,

5. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih
služb in osebami, na katere so prenesene posamezne
naloge iz tega člena, v zadevah izvajanja teh nalog,

6. naloge v zvezi z informacijsko bazo za potrebe
javne službe,

7. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zve-
zi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesionarne
javne službe ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje kapitala
ter pripravo pogodb,

8. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zve-
zi s financiranjem javnih služb,

9. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovolje-
njem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne
objekte in naprave, če ni to kot javno pooblastilo prenese-
no na izvajalce javnih služb,

10. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na
infrastrukturne objekte in naprave namenjene za izvajanje
javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na
izvajalce javnih služb,

11. administrativna opravila za svet za varstvo upora-
bnikov javnih dobrin,

12. druge naloge določene z zakoni in predpisi obči-
ne,

13. lahko opravlja tudi strokovne naloge za potrebe
občinskega stanovanjskega sklada.

V skladu z zakonom in sklepom občinskega sveta
lahko pristojni organ občinske uprave s pogodbo poveri
izvajanje posameznih nalog iz 1. in 2. točke prejšnjega
odstavka tega člena za opravljanje takšnih nalog registrira-
ni organizaciji ali posamezniku.

VII. VARSTVO UPORABNIKOV

16. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se v roku 3

mesecev po sprejemu odloka oblikuje svet za varstvo upo-
rabnikov dobrin, ki ga imenuje občinski svet občine.

Občinski svet sprejme tudi pravilnik o sestavi, pristoj-
nostih in funkcioniranju sveta za varstvo uporabnikov javnih
dobrin.
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VIII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB

17. člen
Storitve javnih služb, ki so individualno določljive in

izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi upo-
rabniki glede na količino porabe.

Storitve javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti
njihovega uporabnika, ali je to povezano z nesorazmerno
velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev.

Javne službe se tako financirajo:
– s ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki

tarife, takse, nadomestila ali povračila,
– iz sredstev proračuna,
– iz davkov lokalne skupnosti,
– iz posojil,
– iz ostalih virov.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Do sprejetja aktov iz 3. člena tega odloka se za uredi-

tev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo določ-
be predpisov, izdanih na podlagi 41. člena zakona o komu-
nalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) oziroma določ-
be drugih predpisov, če niso urejene s tem odlokom.

Akt iz 3. člena tega odloka pripravi Občinska uprava
občine Hajdina in jih predloži v sprejem občinskemu svetu.

19. člen
Za vse ostale zadeve v zvezi z javnimi službami, ki niso

urejene s tem odlokom se uporabljajo veljavni predpisi in
pogodbe.

20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 352-01/2000
Hajdina, dne 28. maja 2001.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

2757. Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na
kanalizacijsko omrežje Občine Hajdina

Na podlagi 77. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96), 21. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 3. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Hajdina in 16. člena
statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj,
št. 2/999 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01) je Občinski
svet občine Hajdina na 21. redni seji dne 28. 5. 2001
sprejel

O D L O K
o enotni višini prispevka za priključitev na

kanalizacijsko omrežje Občine Hajdina

1. člen
(Opredelitev)

Ta odlok določa višino plačila prispevka za priključitev
na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Hajdina.

Komunalne odpadne vode so vode, ki nastajajo v
gospodinjstvih, industrijskih in pri drugih storitvenih upo-
rabnikih. Odpadne vode iz kmetijstva niso predmet tega
odloka.

2. člen
(Znesek prispevka)
Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini

Hajdina plačujejo vsi bodoči uporabniki prispevek v višini:

Zap. št. Priključek v cm Višina v točkah

1. 15 1740
2. 20 3070
3. 25 4920
4. 30 7030

(1 točka je 1 DEM po srednjem tečaju Banke Sloveni-
je, na dan plačila).

Pod uporabnike se štejejo vsi tisti, ki so lastniki legalno
zgrajenih objektov na področju, kjer se izvaja investicija.

3. člen
(Opredelitev prispevka)

Znesek prispevka predstavlja komunalni prispevek za
priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. V ceni ni zajeta
izgradnja interne kanalizacije v zgradbi in na zemljišču upo-
rabnika do prvega jaška oziroma puščenega priključnega
mesta, ki sega do uporabnikovega zemljišča, če je lastniško
možno.

Število točk 2. člena se za
– individualne eno oziroma do tristanovanjske hiše

pomnoži s količnikom 1,00,
– večstanovanjske objekte s štirimi in več stanovanjski-

mi enotami za vsako stanovanjsko enoto pomnoži s količni-
kom 0,60 in

– gostinske lokale ter objekte za gospodarske in stori-
tvene dejavnosti pomnoži s količnikom 1,20.

4. člen
(Plačilo in potrdilo o prispevku)

Uporabnik lahko prispevek poravna v enem ali več
(največ 18) zaporednih mesečnih obrokih. Plačilo na obro-
ke se določi s posebno pogodbo. Obroki so fiksni. Ob
zamudi plačila se obračunavajo zakonske zamudne obresti.

Kolikor se uporabnik vključi v akcijo kasneje, vendar
pred zaključkom akcije, lahko znesek poravna v toliko obro-
kih, kot jih še imajo za plačilo uporabniki, ki so se vključili v
začetku akcije. Kolikor uporabnik poravna celotni znesek v
prvih treh mesecih od začetka akcije, plača prispevek v
vrednosti 90% točk.

Uporabniki, ki v času izgradnje kanalizacije iz kakršnih
koli razlogov nočejo ali ne morejo, se lahko priključijo na
javno kanalizacijsko omrežje po zaključku akcije samo pod
pogojem, da v celoti poravnajo strošek priključka, povečan
za 20%. Ta prispevek obsega samo priključitev na javno
kanalizacijsko omrežje.

Po sklenitvi pogodbe izda občinska uprava uporabniku
soglasje, na osnovi katerega mu upravljalec kanalizacijske-
ga omrežja – izvede priključek v skladu z veljavnimi predpisi.

Brez soglasja ni mogoče izvesti priključitve uporabnika
na javno kanalizacijsko omrežje.
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5. člen
(Izvajalec priključka)

Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede nje-
gov upravljalec v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,
merili in kriteriji ter normativi in standardi.

Stroški izvedbe priključka na kanalizacijsko omrežje v
prispevku niso zajeti in jih plača uporabnik, ki se priključuje,
na podlagi pogodbe, ki jo sklene z upravljalcem javnega
kanalizacijskega omrežja (priklop).

6. člen
(Namembnost prispevka)

Sredstva prispevkov za priključitev na javno kanalizacij-
sko omrežje se zbirajo na posebnem podračunu Občine
Hajdina in so strogo namenski.

Sredstva prispevkov so namenjena samo za:
– izgradnjo novih kanalizacijskih omrežij,
– dograditev obstoječih kanalizacijskih omrežij,
– izgradnjo lokalnih čistilnih naprav.

7. člen
(Veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 420-07/01
Hajdina, dne 28. maja 2001.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

2758. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Hajdina

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 –
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvez-
na razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US
in 70/00), 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik
Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 102/99,
12/01) in 111. člena poslovnika je Občinski svet občine
Hajdina na 21. redni seji dne 28. 5. 2001 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
poslovnika Občinskega sveta občine Hajdina

1. člen
V 21. členu se v prvem stavku prvega odstavka številka

7 nadomesti s številko 10.

2. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi: »Svet sprejema

odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih
članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina članov sveta.

Opredeljeni glas pomeni, da se glasi ZA ali PROTI.

3. člen
V 57. členu se črta prva alinea.

4. člen
Črta se 58. člen.
Vsi naslednji členi se preštevilčijo.

5. člen
V 65. členu se dodatno vnese predzadnja alinea, ki

glasi: »spremlja izvajanje določil statuta in poslovnika ob-
čine«.

6. člen
V 67. členu se v četrtem odstavku drugi stavek spre-

meni tako, da glasi: »Delovno telo sprejema odločitve na
svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov«.

7. člen
V besedilu poslovnika se besedna zveza »tajnik obči-

ne« nadomesti z besedno zvezo »direktor občinske uprave.«

8. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03/99-2
Hajdina, dne 28. maja 2001.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

2759. Soglasje k ceni proizvodnje in distribucije vode

Na podlagi 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št.
109/99, 12/01) je Občinski svet občine Hajdina na
21. redni seji dne 28. 5. 2001 sprejel

S O G L A S J E
k ceni proizvodnje in distribucije vode

1
Občinski svet občine Hajdina daje soglasje k ceni pro-

izvodnje in distribucije vode družbi Komunalno podjetje Ptuj,
d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, Ptuj, in sicer:

– gospodinjstva 118,56 SIT/m3

– gospodarstvo 175,89 SIT/m3

– negospodarstvo 166,78 SIT/m3.

2
To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 380-01/01-2
Hajdina, dne 28. maja 2001.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.
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ILIRSKA BISTRICA

2760. Odlok o zazidalnem načrtu za cono p 1-2 v
Ilirski Bistrici II. faza

Na podlagi 39. in 40. Člena zakona o urejanju naselj in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90 in 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), Navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in
o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS,
št. 14/85) ter 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Ura-
dne objave Primorske novice št. 18/95, 18/97 in 30/98 ter
Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska
Bistrica na 1. nadaljevanju 22. seje dne 5. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za cono p 1-2 v Ilirski

Bistrici II. faza

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se sprejme Zazidalni načrt za cono P

1-2 v Ilirski Bistrici II. faza, ki ga je pod številko U-012-2000
izdelal CEP Danilo Jež s.p., Sežana februarja 2001.

2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:
1.0. Splošni del
2.0. Tehnično poročilo
3.0. Rekapitulacija stroškov
4.0. Elaborati, študije
5.0. Pogoji soglasodajalcev
6.0. Besedilo odloka
7.0. Grafični del

1. Izvleček iz sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bis-
trica (kartografski del) M 1:25.000

2. Izvleček iz sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bis-
trica (kartografska dokumentacija) M 1:5.000

3. Izvleček iz sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bis-
trica (kartografski dokumentacija – infrastruktura) M 1:5.000

4. Izvleček iz urbanistične zasnove mesta Ilirska Bistri-
ca – zasnova namenske rabe prostora M 1:5.000

5. Izvleček iz urbanistične zasnove mesta Ilirska Bistrica  
– usmeritve glede načinov urejanja obm. s prost.iz-

vedb.akti M 1:5.000
6. Izvleček iz urbanistične zasnove mesta Ilirska Bistri-

ca – zasnova vodovodnega omrežja M 1:5.000
7. Izvleček iz urbanistične zasnove mesta Ilirska Bistri-

ca – zasnova kanalizacijskega omrežja M 1:5.000
8. Izvleček iz urbanistične zasnove mesta Ilirska Bistri-

ca – zasnova elektroenergetskega omrežja M 1:5.000
9. Obstoječa geodetska situacija M 1:500
10. Obstoječa katastrska situacija M 1:1.000
11. Arhitektonska situacija M 1:500
12. Geodetska zazidalna situacija M 1:500
13. Komunalna situacija M 1:500
14. Prometna situacija M 1:500
15. Situacija zelenih površin M 1:500
16. Predvidena parcelacija in funkcionalna zemljišča

M 1:500
17. Idejne zasnove objektov M 1:500

II. OPIS MEJE OBMOČJA OBDELAVE

3. člen
Meja območja, ki se bo urejalo z ZN poteka od izhodi-

ščne točke na jugu območja (vogal parc. št. 416 k.o. Trnovo
in parc. št. 115/1 k.o. Ilirska Bistrica) proti severovzhodu po
meji med parc. št. 416, 414 k.o. Trnovo in 115/1 ter 105 in
103/1 k.o. Ilirska Bistrica, zavije proti jugovzhodu do vogala
parc. št. 411/1 in 412/3 k.o. Trnovo. Od tu naprej zavije
proti severovzhodu in poteka po meji med parcelama
št. 411/1 in 412/3 k.o. Trnovo, prečka pot (parc. št. 1958/2
in 1958/1 k.o. Trnovo), razmeji parc. št. 359 in 366 k.o.
Trnovo ter zavije proti severozahodu ob Cesti Nikole Tesle
(parc. št. 2262/1 k.o. Trnovo) do približno polovice meje
parc. št. 350 k.o. Trnovo, zavije proti severu do vogala parc.
št. 341/1 k.o. Trnovo, ter poteka po meji med parcelo
št. 291/1 k.o. Trnovo (železnica) in parcelami št. 341/1,
327/1 in 315 k.o. Trnovo, zavije proti jugozahodu po meji
med parc. št. 305 in 315 k.o. Trnovo do Ceste Nikole Tesle
(parc. št. 2262/1 k.o. Trnovo), zavije proti severozahodu po
meji med njo in parc. št. 305 k.o. Trnovo ter po ca. 17 m
prečka cesto in pride do vogala parc. št. 445 k.o. Trnovo,
nadaljuje pot proti jugozahodu po meji med parc. št. 450 in
445 k.o. Trnovo in meji med parc. št. 466/6 in 466/7 k.o.
Trnovo, seka parc. št. 469 in 473/1 k.o. Trnovo ter pride do
reke Reke (parc. št. 1973/1 k.o. Trnovo) in zavije po njeni
meji proti vzhodu do izhodiščne točke.

Območje zajema naslednje parcele št. 315, 391/1
del, 327/1, 324/2, 341/1, 2262/1 delno, 443/1, 443/4,
443/2, 443/3, 466/13, 435/6, 436/5, 436/3, 438/2,
441/2, 319/3, 446/14, 3257, 3256, 319/1, 319/2,
441/1, 438/1, 436/1, 435/1, 343/2, 347/2, 350, 351,
354, 355, 358, 359, 412/4, 412/2, 412/5, 415, 414,
411/1, 416, 424/1, 323/1, 324/1, vse k.o. Trnovo.

Površina območja, katero se ureja s tem zazidalnim
načrtom meri 54.863 m2.

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN
KVALITETO PROSTORA

4. člen
Zazidalno območje P 1-2 II. faza je predvideno za:

obskrbovalne, proizvodne, skladiščne, obrtne, servisne, po-
slovne in komunalne dejavnosti in je razdeljeno na 4 funkci-
onalne enote.

V ureditvenem območju so predvideni naslednji posegi
po funkcionalnih enotah:

Funkcionalna enota A (območje podjetja Primorje d.d.):
– graditev poslovno-skladiščnega objekta, notranje no-

ve napajalne ulice in pripadajoče infrastrukture,
– ureditev obstoječih odprtih skladiščnih površin in ob-

jektov,
– rušenje obstoječega objekta ob Ulici Nikola Tesla in

objektov v deniveliranem delu ter poravnava različnih nivelet
zemljišča z zasutjem tako, da se pridobi enotni manipulativni
plato;

– obstoječi kanal se zasuje s tem, da se po dnu predvi-
di potek meteorne in fekalne kanalizacije.

Funkcionalna enota B (območje podjetja Tramper d.o.o.):
– graditev motela, bencinskega servisa, poslovnega

objekta, parkirišč za tovornjake, ki prevažajo nevarne snovi
in osebna vozila, avtopralnice za zunanje pranje vozil in
objekta za servisiranje tovornih vozil.

Funkcionalna enota C (območje podjetja Prema d.o.o.):
– graditev poslovno-proizvodnega objekta v dveh fa-

zah, manipulativnih površin s parkirišči, proizvodega objekta
in trafo postaje za potrebe celega območja ZN.
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Funkcionalna enota D (območje Komunalno stanovanj-
skega podjetja Ilirska Bistrica):

– graditev garažnega objekta (delovna vozila, pogre-
bno vozilo, vozilo za pometanje),

– graditev nadstreška za tovorna vozila in osebna
vozila,

– graditev skladiščno-delavniškega objekta za skladi-
ščenje vodovodnega materiala, pogrebne opreme, delovne-
ga orodja in opreme, garderobe, manjše delavnice (meha-
nična, vodoinstalaterska, elektroinstalaterska …),

– graditev upravnega objekta s parkirišči,
– ureditev parkirišča za stranke,
– graditev zadrževalnega bazena na kanalizacijskem

kolektorju,
– ureditev platoja za skladiščenje vodovodnega materi-

ala, platoja za sortiranje odpadkov (steklo, papir, kovine) z
nadstreškom – odpadki se sortirajo v posebne kontejnerje,

– platoja za pranje kontejnerjev in odprtih skladišč ter
– regulacija potoka.
Rekonstrukcija Ulice Nikola Tesla z vso pripadajočo

infrastrukturo.
Funkcionalne enote so prikazane v vseh grafičnih prilo-

gah.

5. člen
Znotraj ureditvenega območja ni možno locirati dejav-

nosti, katerih stranski produkt je onesnažena voda, emisije v
podzemlje oziroma proizvodnja, ki ima kakršne koli emisije v
ozračje. Za projekte, ki bi lahko škodili zdravlju in življenju
ljudi in imeli škodljive vplive na okolje, se mora v lokacijskem
postopku zahtevati posebna študija vpliva na okolje oziroma
zagotovila o neškodljivosti dejavnosti.

6. člen
Zahtevana je visoka kvaliteta graditve za nove objekte

ter prenovo obstoječih.
Tehnologija graditve novih in rekonstrukcije obstoječih

objektov se mora podrediti urbanistično-arhitektonskem kon-
ceptu in funkcionalnim zahtevam prostora.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE S TOLERANCAMI

7. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje
Primarne in sekundarne prometne povezave znotraj

območja se v bodoče ne bodo spreminjale. Sekundarni
priključki se lahko znotraj posameznih funkcionalnih zem-
ljišč načeloma lahko dopolnjujejo v skladu s funkcionalnimi
zahtevami bodočih objektov. Elementi cest so prikazani v
prerezih v prometni situaciji.

Oblikovanje objektov naj upošteva kompozicijske in
tipološke značilnosti. Odmiki in regulacija objektov ter njiho-
va tipologija je razvidna iz grafičnih prilog.

Ureditev zelenih površin in okolice naj sledi značilno-
stim lokalne narave in podnebja (hrast, gaber), v urejanju
okolice naj se zasadijo nova drevesa in drevoredi v razda-
ljah, da omogočajo pod njimi rast trave in grmovja. Pri reali-
zaciji ZN je potrebno za vsak poseg izdelati projekt ozelenje-
vanja.

Pogoji za arhitektonsko oblikovanje
Pogoji za arhitektonsko oblikovanje so razvidni iz gra-

fičnih prilog. Arhitektura objektov naj sledi tipologiji objek-
tov, ki so prikazani v grafičnih prilogah.

Vse zunanje površine so urejene brez arhitektonskih
ovir tako, da so dostopne tudi invalidskim vozičkom.

Objekti in funkcionalni sklopi so vključeni v komunalno
in prometno ureditev, posebno objekti in sklopi, ki se nave-
žejo na bodočo rekonstrukcijo Ulice Nikole Tesle.

Strehe so dvokapnice.
Fasade objektov so prilagojene namembnosti objektov

in oblikovanju območja kot celote.
Horizontalni in vertikalni gabariti so razvidni iz geodet-

ske zazidalne situacije in lahko od teh odstopajo le v smislu
toleranc.

Namembnosti objektov so naslednje:
– funkcionalna enota A
– Objekt 8 – objekt je predviden za rušenje. Deniveli-

rano zemljišče ob objektu se zasuje tako, da se pridobi
enotni manipulativni plato;

– Objekt 9 – odprto skladišče in manipulativni prostor
(enonivojsko, povprečnih dimenzij 20 × 15 m, površine ca.
300 m2);

– Objekt 10 – poslovno – skladišče (skladiščni del je
pritličen, poslovni del je etažnosti P+1, dimenzije objekta
30 × 17 m, površine 680 m2). Objekt se gradi v dveh fazah;

– obstoječi odprti kanal se zasuje s tem, da se po dnu
spelje cevi za meteorno in fekalno kanalizacijo.

– funkcionalna enota B
– Objekt 1 – motel (etažnost P+1, horizontalni gabarit

24 × 6 m + 1/2 r = 6 m, površine 450 m2);
– Objekt 2 – bencinski servis (etažnost P+1, horizon-

talni gabarit 12 × 6 m + nadstrešek 12 × 11 m, površine
144 m2 in nadstrešek nad točilnimi mesti 132 m2). Kapacite-
ta rezervoarjev za gorivo je 3 × 40.000 l, mikrolokacija re-
zervoarjev se opredeli po tehnološkem projektu za bencin-
ski servis;

– Objekt 3 – poslovni objekt (etažnost P+1, horizontal-
ni gabarit 13 × 6 m + 1/3 r = 6 m, površina 240 m2);

– Objekt 4 – parkirišče za tovorna vozila (enonivojsko,
dimenzij 12,2 × 20,3 m, površine 247 m2 – 5 PM);

– Objekt 5 – parkirišče za osebna vozila (enonivojsko,
dimenzij 28 × 5 m + 23,3 × 5 m, površine 256,5 m2, 22
PM);

– Objekt 6 – parkirišče tovornih vozil, ki prevažajo ne-
varne snovi – južni del parkirišča je urejen z lovilno skledo in
zadrževalnim bazenom (enonivojsko, dimenzij ca. 74 × 16
m + 34,8 × 16 m, površine ca. 1.740 m2, 13 + 7 PM); za
parkiranje polnih cistern je predvidenih 6 PM na južnem
delu parkirišča;

– Objekt 7 – pokrita pralnica za zunanje pranje vozila
(pritličen objekt, dimenzij 3,5 × 15 m, površine 52,5 m2);

– Objekt 8 – delavnica za servisiranje (pritličen objekt,
dimenzij 30 × 10 m, površine 300 m2);

– Objekt 9 – interne ceste in platoji (enonivojsko, povr-
šine 2.320 m2);

– funkcionalna enota C
– Objekt 1 – transformatorska postaja (pritličen objekt,

horizontalni gabarit 5 × 5 m, površina 25 m2);
– Objekt 2 – proizvodno-obrtno-poslovni objekt (pritli-

čen objekt, horizontalni gabarit 30 × 15 m + 1/2 r = 6 m,
površina 450 m2);

– Objekt 3 – manipulativne površine in parkirišče (eno-
nivojsko, dimenzij 50 × 14,1 m, površina 705 m2);

– Objekt 4 – proizvodno-obrtno-poslovni objekt (delno
pritličen in delno enonadstropen objekt, dimenzije
2 × 50 × 15 m, površina 1.125 m2);

– funkcionalna enota D
– Objekt 1 – garaže (pritličen objekt, horizontalni ga-

barit 22,5 × 7 m, površina 157,5 m2);
– Objekt 2 – nadstrešek za parkiranje tovornih vozil

(pritličen objekt, horizontalni gabarit 20,7 × 10 m, površina
207 m2);
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– Objekt 3 – skladiščno-delavniški objekt (delno pritli-
čen in delno enonadstropen objekt, horizontalni gabarit
40 × 20 m, površina 800 m2);

– Objekt 4 – upravni objekt (enonadstropen objekt,
horizontalni gabarit 16 × 8 m + 1/2 r = 4 m, površina
306 m2);

– Objekt 5 – parkirišče za službena vozila (enonivoj-
sko, dimenzij 32,5 × 5 m, površina 161,5 m2, 14 PM);

– Objekt 6 – parkirišče za stranke (enonivojsko, di-
menzij 17 × 11,5 m, površina 196,5 m2, 10 PM);

– Objekt 7 – manipulacijski plato (enonivojski, dimen-
zij 53,2 × 23,5 m, površine 1.234 m2);

– Objekt 8 – plato za odprto skladišče za vodovodni
material (enonivojsko, dimenzij 12 × 38,3 m, površine
459,6 m2);

– Objekt 9 – plato za pranje kontejnerjev (enonivojski,
dimenzij 12 × 38,3 m, površina 459,6 m2);

– Objekt 10 – regulacija potoka;
– Objekt 11 – odprta skladišča (enonivojska, skupna

površina 6.728 m2); del platoja (objekt 11a) se predvidi kot
plato za sortiranje odpadkov z nadstreškom dimenzij ca.
10 × 24 m;

– Objekt 12 – ceste;
– Objekt 13 – zadrževalni bazen (vkopan, dimenzije

ca. 17,20 × 11,05 m, prostornina 135 m3).
Pogoji za krajinsko oblikovanje
Krajinsko oblikovanje bo obsegalo hortikulturno ureja-

nje vsake parcele posamezno. Ohrani naj se čim več kvali-
tetne vegetacije in geomorfoloških značilnosti območja

8. člen
Vse zelene površine in drevoredi se morajo redno vzdr-

ževati. V območju ZN se predvideva intenzivna ozelenitev.

9. člen
Horizontalni in vertikalni gabariti
Smer zazidave novih objektov v območju ZN sledi grad-

benim linijam, ki so prikazane v arhitektonski geodetski situ-
aciji. Postavitev novih objektov je mogoča samo v odnosu na
smeri gradbenih linij. Objekte je možno graditi v fazah pod
pogojem, da vsaka faza predstavlja zaključeno funkcionalno
celoto.

Vertikalni gabariti
Novi objekti so maksimalne višine P+1. Vertikalne kote

objektov so prikazane v geodetski situaciji.
Idejna višinska regulacija
Idejna višinska regulacija obravnavanega območja

upošteva zazidavo in značilnosti območja. V grafičnih prilo-
gah so višinske kote podane kot izhodiščne idejne kote
posameznih objektov za nadaljnjo projektno obdelavo.

10. člen
Oblikovanje objektov
Oblikovanje objektov je podrejeno urbanistični zasnovi

tako, da ustvarja značaj območja. Dostopne ulice naj so-
ustvarjajo določen značaj zunanjih prostorov.

Objekti se oblikujejo skladno s tehnologijo in tehnolo-
škim procesom.

Strehe so praviloma dvokapnice, izjemoma je dovolje-
na ravna streha, če je to predmet adaptacije ali dozidave
obstoječega objekta.

Lastniki objektov so dolžni redno vzdrževati fasade ob-
jektov.

Gradnja objektov v varovalnem pasu železniške proge:
Za graditev in obnovitev objektov v varovalnem pro-

govnem pasu železniške proge je potrebno upoštevati pra-
vilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih

objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varoval-
nem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrij-
skem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87) in zakon o temeljih
varnosti v železniškem prometu (Uradni list SFRJ,
št. 26/91).

V. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA

11. člen
Kanalizacija in meteorne vode
V zazidalnem območju je predvidena gradnja ločene-

ga sistema kanalizacije.
Meteorne vode se ločeno speljejo preko lovilcev olj in

maščob v potok Bistrico oziroma reko Reko. Trase mete-
orne kanalizacije so prikazane v komunalni situaciji. Pri
odvajanju meteorne vode je potrebno upoštevati varstvo na
stoletne vode pred poplavami sočasnega nastopa visokih
zunanjih in notranjih voda. Ponikanje meteornih vod mora
upoštevati najvišji mogoči nivo podtalnice.

Tehnološke odpadne vode se morajo očistiti v obratu,
kjer nastanejo. Tako očiščene se lahko speljejo v mestno
kanalizacijo.

Pri odvajanju tehnoloških meteornih vod je potrebno
upoštevati določila uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod iz virov onesnaženja (Uradni list
RS, št. 35/96), uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpa-
dnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo kovinskih
izdelkov (Uradni list RS, št 35/96), uredbe o emisiji snovi
pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih
vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih
vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99)
in ostalih predpisov, ki zadevajo dejavnosti, katere bodo
locirane v območju, ki ga ureja ta ZN.

Kolikor so na obravnavanem območju vodni viri, je
potrebno le-te ohraniti oziroma obnoviti in preprečiti njiho-
vo onesnaženje.

Upoštevati je potrebno, da se območje, ki se ureja s
tem ZN, nahaja v vplivnem območju Regijskega parka
Škocjanske jame (zakon o Regijskem parku Škocjanske
jame, Uradni list RS, št. 57/96).

Prostore in platoje, kjer se bodo skladiščili ali vršilo
pretakanje naftnih derivatov in drugih podobnih nevarnih
snovi (akumulatorji, mazila, olja itd.), je potrebno urediti
tako, da se onemogoči njihovo izlitje v podtalje.

Za vodnogospodarske ukrepe si morajo investitorji v
postopku pridobitve lokacijskega dovoljenja pridobiti smer-
nice za izdelavo projektne dokumentacije, na katero bo v
postopku gradbenega dovoljenja izdano mnenje za prido-
bitev vodnogospodarskega soglasja.

Vodovod
Obstoječi primarni vodovod poteka po Ulici Nikole

Tesle (AC premera 250). Sekundarno omrežje znotraj ob-
močja se dimenzionira glede na velikost priključenih objek-
tov (DN 150, DN 125 oziroma DN 80).

Na glavnih razcepih se predvidijo sektorski ventili za
izločitev dela vodovoda.

Objekti se priključijo na sekundarno vodovodno
omrežje za potrebe sanitarne vode in požarne vode.

Pri projektiranju vodovodnega omrežja cone je po-
trebno upoštevati vse ukrepe in postopke, ki zagotavljajo
primerno oskrbo skladno z veljavnimi predpisi, pravilniki,
standardi in normativi.

Za zagotovitev požarne varnosti je potrebno urediti
primerno hidrantno omrežje.
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Elektro omrežje
Pri projektiranju elektro omrežja je potrebno upoštevati

predpise, ki zadevajo to področje in zasnovo elektro omre-
žja na obravnavanem območju.

Čez obravnavano območje potekata dva 20 kV kablo-
voda.

Za potrebe obstoječe in nove zazidave je predvidena
postavitev nove transformatorske postaje, ki se priključi na
obstoječi 20 kV kablovod. Za postavitev in obratovanje nove
transformatorske postaje mora biti upoštevana uredba o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem oko-
lju (Uradni list RS, št. 70/96) ter pravilnik o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega seva-
nja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS,
št. 70/96).

Predvidena nova kabelska povezava bo potekala v ka-
belski kanalizaciji. Priključki so predvideni od TP do električ-
nih omaric pri vsakem objektu.

V sklopu urejanja elektro omrežja je potrebno obstoje-
čo jamborsko transformatorsko postajo 20/0,4 kV Betonar-
na izvesti v kabelski montažni izvedbi. Obstoječe 20 kV
kablovode je potrebno pod asfaltiranimi površinami vgraditi v
cevno kanalizacijo oziroma prestaviti izven obsega gradnje
objektov.

Pred izdajo gradbenega dovoljenja si morajo investitorji
pridobiti ustrezna elektroenergetska soglasja.

Javna razsvetljava
Na celotnem območju je predvidena zunanja razsvetlja-

va komunikacij, platojev in parkirišč.
Podrobne splošne in tehnične zahteve za izvedbo jav-

ne razsvetljave so razvidne iz pogojev Elektro Primorske in
Komunalno stanovanjskega podjetja ter rešitev iz grafičnih
prilog.

PTT in KTV omrežje
Novo kabelsko omrežje PTT in KTV mora biti usklajeno

s trasami predvidenega telefonskega omrežja, katero je bilo
načrtovano v ZN za območje P 1-2 I. faza. Priključki so
predvideni od razvodne omarice oziroma jaška pri objektu
do telefonske oziroma KTV naprave.

Plinsko omrežje
V območju Ulice Nikola Tesla je predviden koridor me-

stnega plinovoda. Sekundarno plinovodno omrežje bo spe-
ljano znotraj obravnavanega območja. Priključki so predvi-
deni do vsakega objekta.

V primeru, ko gradnja objektov in ostale komunalne
infrastrukture posega v območje plinovoda, si morajo inve-
stitorji v postopku pridobivanja dovoljen pridobiti tudi sogla-
sje koncesionarja za izgradnjo plinovodnega omrežja v Ilirski
Bistrici.

12. člen
Zasnova komunalnih ureditev in zunanjega urejanja

predstavlja obvezna izhodišča za njihovo nadaljnje projekti-
ranje in izvajanje.

Vse objekte v območju zazidalnega načrta je potrebno
priključiti na komunalne naprave, ki jih predvideva ta načrt.

Ravnanje z odpadki
Ravnanje z odpadki in odlaganje teh mora biti usklaje-

no z odlokom o odstranjevanju in odlaganju odpadkov na
območju Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske
novice, št. 13/92). Poleg tega je potrebno upoštevati pravil-
nik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98 in 45/00),
pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00) ter

osnutek uredbe o taksi za obremenjevaje okolja zaradi odla-
ganja odpadkov in osnutek odredbe o oskrbi glede ločeno
zbranih frakcij pri opravljanju javne službe ravnanja s komu-
nalnimi odpadki.

Odpadke je potrebno zbirati v za to namenjenih tip-
skih kontejnerjih ali kovinskih posodah. Lokacije posod
za zbiranje komunalnih odpadkov morajo biti na mestih,
ki so dostopna z obstoječo mehanizacijo za odvoz komu-
nalnih odpadkov. Predvidena prostornina posod za op-
dadke je 40 l na osebo oziroma 160 l na 100 m2 poslov-
ne površine.

Plato, na katerem je locirana posoda za odpadke mora
biti nedrsno tlakovan, brez možnosti odtekanja ali izcejanja
vode v podtalje. Plato mora biti osvetljen.

Usedline iz zaprtega kroga pri pranju vozil in kontejner-
jev se odlagajo in odstranjujejo iz obravnavanega območja
skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki. Odstra-
njevanje izločenih trdih snovi, mineralnih olj in drugih lahkih
snovi iz usedlin se očisti na način, kot ga predvideva 9.
točka 11. člena uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpa-
dnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objek-
tov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za
motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99).

Ravnanje z odpadki, ki nastanejo v proizvodnih objek-
tih, mora investitor načrtovati v sklopu delovnega procesa.

V primeru, da se bodo v objektu uporabljale tudi ma-
njše količine nevarnih snovi je potrebno zagotoviti izvedbo,
ki bo v primeru razlitja ali razsipa omogočala zajem v nepro-
pustno kineto ali lovilno skledo in tako preprečila iztok v
javno kanalizacijo in podtalje.

Pri ravnanju z odpadnimi olji je potrebno upoštevati
določila pravilnika o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list
RS, št. 85/98).

Ogrevanje je v vseh objektih urejeno lokalno ali central-
no. Predvidi naj se ogrevanje s plinom ali izjemoma s tekoči-
mi gorivi. Cisterne tekočih goriv morajo biti dvoplaščne.
Možna je tudi uporaba alternativnih virov energije.

Varovanje pred hrupom
Pri projektiranju in gradnji objektov morajo investitorji,

projektanti in izvajalci gradbenih del upoštevati zakon o var-
stvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list
SRS, št. 15/76 in 29/86) in uredbo o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96).

Območje je vpeto med večje vire hrupa (cesta in želez-
nica na severu ter industrijski kompleks na zahodu).

Ravni hrupa v delovnih prostorih ne smejo presegati
vrednosti, ki jih predpisuje pravilnik o splošnih ukrepih in
normativih za varstvo pri delu pred ropotom v delovnih pro-
storih (Uradni list SFRJ, št. 29/71).

Ob stanovanjskih objektih ob Ulici Nikola Tesla hrup
dejavnosti ne sme presegati nočne mejne ravni 35 db in
dnevne ravni 40 db.

Varovanje zraka
V skladu z obveznimi državnimi izhodišči glede varova-

nja zraka, ki izhajajo iz dolgoročnega plana RS, mora biti v
območju ZN zagotovljeno saniranje ozračja do take stopnje,
da se ne preseže III. razred onesnaženosti.

Pri odpadnem zraku je potrebno upoštevati določila
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96)
ter podzakonske predpise, ki zadevajo dejavnosti, katere
bodo locirane v območju ZN.

13. člen
V primeru, da investitorji ne zagotovijo pogojev iz

12. člena tega odloka, morajo obstoječe stanovanjske ob-
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jekte, ki so locirani v območju, katerega ureja ta zazidalni
načrt, odkupiti oziroma zagotoviti nadomestno gradnjo
le-teh.

VI. POGOJI GLEDE POŽARNE VARNOSTI

14. člen
Za požarno varnost je predvideno ustrezno hidrantno

omrežje. Objekti morajo imeti zunanje in notranje hidrantno
omrežje. Hidrantno omrežje je potrebno izvesti za vsak ob-
jekt v skladu s predhodno izdelano študijo požarne varnosti,
upoštevajoč požarne nevarnosti in požarne obremenitve vsa-
kega objekta posebej.

Izhodiščne zahteve so:
– krožni cevovod,
– hidranti ne smejo biti med seboj oddaljeni več kot 80 m,
– hidranti morajo biti oddaljeni od najbližjih vozil mini-

malno 5 m,
– hidranti morajo biti opremljeni z ustrezno opremo,
– minimalni tlak v hidrantnem omrežju mora biti 2,5

bara,
– objekti morajo biti opremljeni z gasilnimi aparati,
– objekti morajo imeti naprave, ki zagotavljajo pravoča-

sno odkrivanje požara,
– zagotovljena mora biti varna evakuacija prisotnih oseb,
– preprečeno mora biti širjenje požara po objektu in na

sosednje objekte,
– zagotovljeno mora biti ućinkovito in hitro gašenje,
– evakuacijske poti na prosto iz vsakega objekta mora-

jo biti vidno označene.
Do vsakega objekta morajo biti zagotovljene dovozne

in dostopne poti ter postavitvene in delovne površine za
gasilska vozila, skladno s standardom SIST DIN 14090.
Širina dovoznih poti mora biti minimalno 3 m oziroma 3,5 m,
če so obojestransko omejene, višine podvozov morajo biti
minimalno 3,5 m.

Hidrantno omrežje mora biti projektirano v skladu s
pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za
gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91).

Pri projektiranju in gradnji objektov je potrebno upošte-
vati zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93)
in pravilnik o požarnovarnostnih zahtevah, ki jih je potrebno
upoštevati pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta, pri
projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov
(Uradni list SRS, št. 42/85) ter zakon o varstvu pred narav-
nimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94).

VII. POGOJI GLEDE PROMETNEGA UREJANJA

14. člen
Elementi prometne ureditve in mirujočega prometa so

razvidni iz grafične priloge – prometna situacija ter iz arhitek-
tonske geodetske situacije.

S spremembo poteka prometnih tokov v Ilirski Bistrici,
glede na rekonstrukcijo Ulice Nikola Tesla, ki prevzema
funkcijo začasne obvoznice tranzitnega prometa, bo Ulica
Nikola Tesla postala mestna obvoznica. Notranji promet v
območju ZN bo povezan z njo na vzhodnem in zahodnem
delu. Zaradi tega je načrtovano, da se na Ulici Nikola Tesla
izvede na vstopih v cono tretje prometne pasove za leve
zavijalce, kot je razvidno iz prometne situacije.

Za ureditev mirujočega prometa se morajo upoštevati
normativi, ki določajo za poslovni program 1 parkirno mesto
na 40 m2 neto površine objekta ali 1 parkirno mesto na
zaposlenega.

Parkirne površine in površine namenjene prometu mo-
tornih vozil morajo biti tlakovane tako, da so nepropustne za
vodo in naftne derivate. Tlakovane površine morajo biti za-
ključene z robniki. Meteorne vode z njih morajo biti speljane
v meteorno kanalizacijo preko lovilcev olj in maščob.

Parkirišče in površine, ki se predvidevajo za prevoz in
parkiranje tovornih vozil, katera prevažajo nevarne snovi, se
morajo urediti v skladu s pravilnikom o minimalnih pogojih in
drugih pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil
(Uradni list RS, št. 33/96).

Meteorne in druge odpadne vode iz objektov, parcel in
zunanjih površin ne smejo pritekati na cesto oziroma na njej
zastajati in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjava-
nje cestnega telesa.

Na celotni trasi cest kot tudi znotraj vsakega komplek-
sa (parkirišča, dovozne poti, manipulativne površine in dru-
go) se mora predvideti ustrezna vertikalna in horizontalna
prometna signalizacija v skladu s pravilnikom o prometni
signalizaciji in opremi na javnih cestah (Uradni list RS,
št. 46/00) in zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni
list RS, št. 30/98).

Pri spremembi programa je potrebno v okviru toleranc
spoštovati navedeni normativ. Potrebno je zagotoviti zado-
stno število parkirišč v okviru vsake faze graditve.

VIII. ETAPE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

15. člen
Pogoji za oblikovanje faz izvajanja načrta, bodo podani

predvsem glede na izgradnjo komunalne in prometne in-
frastrukture, ki se bo priključevala v smeri Ulice Nikola Te-
sla. Ostalo območje ZN je možno izvajati v ločenih podfa-
zah.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU ZN

16. člen
Do začetka gradnje planiranih objektov in naprav je

stavbno zemljišče možno uporabljati v sedanje namene. Ni-
so dovoljeni posegi, ki bi vplivali na načrtovano rabo ali
pogoje bivanja.

Gradi se lahko samo na komunalno opremljenem zem-
ljišču.

17. člen
Zazidalni načrt je obvezen za investitorje, projektante in

izvajalce vseh načrtovanih objektov in naprav, vključno s
komunalnimi in drugimi posegi v zazidalnem območju.

Določila zazidalnega načrta morajo biti upoštevana v
postopku pridobivanja lokacijskega in gradbenega dovole-
nja.

Pri izvajanju zazidalnega načrta morajo biti upoštevani
vsi veljavni gradbeno-tehnični, prometni, sanitarno-higien-
ski, varnostni in drugi predpisi.

X. TOLERANCE

18. člen
Pri planiranih objektih je potrebno upoštevati gradbene

linije.
Tlorisni gabariti lahko dimenzijsko odstopajo ± 5% po

dolžini in ±5% po širini. Glede na višino objektov je dovolje-
no maksimalno odstopanje ±1,0 m.
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Tolerance spreminjanja mej med posameznimi parce-
lami so dovoljene pod pogojem, da se bistveno ne poveča
stavbno zemljišče.

Gradnja je lahko klasična, montažna ali kombinirana.
Glede namembnosti objektov in naprav, so spremem-

be dopustne do stopnje, ko ne kršijo, zmajšujejo ali spremi-
njajo osnovnih dejavnosti posameznega območja, oprede-
ljenega s tem zazidalnim načrtom.

XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

19. člen
Zazidalni načrt za območje P 1-2 v Ilirski Bistrici II. faza

je na vpogled na Občini Ilirska Bistrica.

20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 352-66/98-231
Ilirska Bistrica, dne 6. junija 2001.

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. tehnol. l. r.

MEDVODE

2761. Odlok o spremembi odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto Š15
Golo Brdo – Žlebe

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju 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 17. člena
statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 42/95,
82/98) je Občinski svet občine Medvode na 20. seji dne
29. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih

pogojih za plansko celoto Š15 Golo Brdo – Žlebe

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

urejanja Š15 Golo Brdo–Žlebe (Uradni list SRS, št. 16/89
in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98) se v 14. členu, v točki
a) “Naravna dediščina,” v drugi alinei postavi vejica in bese-
dilo dopolni: »od izvira do meje z območjem urejanja ŠS
15/3 Žlebe.«

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 003-10/01
Medvode, dne 20. maja 2001.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

2762. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja ŠP 9/5 Goričane

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Medvo-
de (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95, 82/98) je Občinski svet
občine Medvode na 20. seji dne 29. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja ŠP 9/5 Goričane

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

urejanja ŠP 9/5 Goričane (Uradni list RS, št. 48/96) se na
koncu 2. člena doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:

»Regulacijski načrt, M 1:1000 (karta številka 2) se
spremeni tako, da se znotraj gradbene meje vzhodnega
roba funkcionalne enote F8 vključi tudi pretežni del parcele
št. 201/1 k.o. Medvode. Nova gradbena meja je prikazana
na grafični karti v M 1:1000 in je sestavni del odloka.«

2. člen
V 32. členu se na koncu teksta za F8 MG doda nov

odstavek:
»R3- RAZPRŠENA GRADNJA
V območju je predvidena ohranitev obstoječe pozida-

ve. Dopustne pa so adaptacije, rekonstrukcije, funkcional-
ne prizidave in nadzidave ter spremembe namembnosti za
obrtno poslovno dejavnost.«

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 003-11/01
Medvode, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

2763. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š9 Medvode

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Medvo-
de (Uradni list RS, št. 34/95, 42/95, 82/98) je Občinski svet
občine Medvode na 20. seji dne 29. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š9 Medvode

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko

celoto Š9 Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89 in Uradni list
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RS, št. 58/92, 4/94, 72/95, 88/98) se 4. člen spremeni
tako, da se glasi:

– v točki 4.2 “Območja za gradnjo družinskih stano-
vanjskih hiš”, v drugem odstavku doda nov zadnji stavek, ki
se glasi: “V posameznem stanovanjskem objektu je dovolje-
no zgraditi največ tri stanovanja”.

– v točki 10.1 “Oblikovanje objektov in drugih posegov
v prostor” se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:

“Gradnja kleti pod nivojem terena je dovoljena pri vseh
objektih, če je temelj kleti najmanj 2 m nad najvišjim nivojem
talne vode.”

– v točki 15.8 “Varovalni pas vodotoka”, se besedilo
spremeni tako, da se glasi: »Soglasje upravljalca vodotoka
je potrebno za gradnjo v petnajstmetrskem pasu ob vodo-
tokih Sora in Sava in v osemmetrskem pasu ob drugih
vodotokih.”

2. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:

“4.a člen
V primeru, da se tekstualni in grafični del tega odloka

razlikujeta, veljajo določbe tekstualnega dela odloka.”

3. člen
5. člen se spremeni tako, da se v točki b) “Oblikovanje

novogradenj in drugih posegov v prostor,” doda nova prva
alinea, ki se glasi:

“– morfološka enota 3 C/2
Dovoljen višinski gabarit objektov je K+VP+1+M.”
Dosedanja prva alinea postane druga alinea.

4. člen
12. člen se spremeni tako, da se besedilo “Morfološka

enota 2/A” spremeni, tako da se glasi “Morfološka enota
1A”, prva alinea pa se spremeni tako, da se glasi:

“Dovoljena je gradnja večstanovanjskih objektov za ne-
profitno stanovanjsko gradnjo. Višinski gabarit je K+VP+2+M.”

5. člen
13. člen, se spremeni tako, da se:
– v točki 1. “Posebna merila in pogoji” v poglavju a)

“Vrste posegov v prostor” doda nova prva alinea, ki se glasi:
“– v morfoloških enotah 3B/1, 3B/2, 3B/3, 3B/4,

3B/5, 3B/6, 3B/7, 3B/8, 3C/3 in 9/2 se pri novograd-
njah, ki predstavljajo zapolnitev vrzeli med obstoječimi ob-
jekti, streha oblikuje kot dvokapnica, v skladu z okoliškimi
objekti (smer slemena, naklon strehe, kritina). Če predstav-
lja novi objekt z vidika oblikovanja kvalitetno posebnost, je
streha lahko tudi ravna oziroma v naklonu do 20 stopinj,”

Dosedanja prva alinea pa postane druga alinea, dose-
danja druga alinea postane tretja alinea in tako naprej.

– v točki 1. “Posebna merila in pogoji” v poglavju a)
“Vrste posegov v prostor” v novi tretji alinei se doda nov
drugi odstavek, ki se glasi:

“V morfološki enoti 3B/7 je dopustno dograditi objekt
Kulturnega doma Svoboda, na podlagi skupnih meril in po-
gojev, tudi izven gradbene linije, če to zahteva dopolnitev
programa. Višina objekta naj se prilagodi funkcionalnim za-
htevam dvorane. Streha je lahko dvokapnica.”

– v točki 1. “Posebna merila in pogoji” v poglavju b)
“Oblikovanje posegov v prostor”, v drugem odstavku “Mor-
fološka enota 3B/2” se spremeni prva alinea, tako da se
glasi:

“– etažnost objektov ob Cesti komandanta Staneta je
P+1+M, etažnost objektov, ki so locirani v nadaljevanju
obstoječe knjižnice in ob Savi je P+2+M,”

– v točki 1. “Posebna merila in pogoji” V poglavju b)
“Oblikovanje posegov v prostor”, v tretjem odstavku “Morfo-
loška enota 3B/3” spremeni druga alinea, tako da se glasi:

“– etažnost objektov ob Cesti komandanta Staneta je
P+1+M, etažnost objektov, ki so locirani ob Savi je P+2+M,”

– v točki 2. “Dodatna merila in pogoji” poglavje d)
“Regulacijska karta” se za naslovom doda nov prvi odsta-
vek, ki se glasi:

“V grafičnem prikazu določil prostorskih ureditvenih
pogojev se v morfološki enoti 3B/7 vzhodna gradbena linija,
ki omejuje objekt na zemljišču parc. št. 397 k.o. Medvode,
nadomesti z gradbeno mejo, ki se razširi tudi na jugozaho-
du.” Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.

V novem drugem odstavku se na koncu pika spremeni
v vejico in doda besedilo:

“in dopolnjena v maju 2001.”

6. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a, ki se glasi:

“29.a člen
Na zemljiščih parcel, ki so vključene v območji urejanja

št. 9/2 in št. 12/1 prenehajo veljati določila odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 12 Zbilje
(Uradni list SRS, št. 39/88 in Uradni list RS, št. 58/92,
23/97, 43/97, 88/98) in odloka za plansko celoto Š9
Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89 in Uradni list RS,
št. 58/92, 4/94, 72/95, 48/96, 88/98).”

7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 003-12/01
Medvode, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

2764. Odlok o priključitvi dela naselja Rakovnik k
naselju Sora

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86)
in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št.
34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine Medvode
na 20. seji dne 29. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o priključitvi dela naselja Rakovnik k naselju

Sora

1. člen
Del naselja Rakovnik se priključi k naselju Sora.
Določi se nova meja med naseljema Rakovnik in Sora.
Nova meja poteka po zahodni meji parc. št. 1225/2,

seka parc. št. 1291, po severni meji dela parc. št. 1225/1,
po severovzhodni meji parc. št. 1208/1, po vzhodni meji
parc. št. 1207, 1201 in 1200, po delu severne meje parc.
št. 1289/1, prečka to parc. št., gre po zahodni meji parc.
št. 1129, južni meji te parc. št., po vzhodni, južni in zahodni
meji parc. št. 1114/2, po južni meji parc. št. 1125, delu
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južne meje 1119 in po vzhodni in južni meji parc. št. 1118,
po jugovzhodni in jugozahodni meji parc. št. 1103/1 in po
jugozahodni meji parc. št. 1100/5, vse k. o. Preska, kjer se
priključi na staro mejo med naseljema.

2. člen
Območna geodetska uprava Ljubljana, Izpostava Ljub-

ljana izvede spremembo meje na podlagi tega odloka in jo
vnese v register prostorskih enot, ki jih v skladu z prvim
odstavkom 12. člena zakona o imenovanju in evidentiranju
naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86)
vodi na območju Občine Medvode.

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 030-8/01
Medvode, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

2765. Program priprave novega prostorskega plana
Občine Medvode 2020

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84, 15/89), zakona o planiranju v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 48/98), na podlagi 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), prvega odstavka 2. člena
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 48/90) in zakona o dopolnitvi
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 85/00) ter 16. člena statuta Obči-
ne Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 42/95, 82/98) je
Občinski svet občine Medvode na 20. seji dne 29. 5. 2001
sprejel

P R O G R A M
priprave novega prostorskega plana Občine

Medvode 2020
1. Predmet programa priprave
Priprava novega prostorskega plana Občine Medvode

obsega v formalnem smislu veljavne zakonodaje spremem-
be in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana
1986–2000 in srednjeročnega plana 1986–1990 občin in
mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 za območje
Občine Medvode (v nadaljevanju: prostorski plan Občine
Medvode 2020).

2. Vsebina programa priprave
S tem programom se določa:
– vsebina in obseg prostorskega plana Občine Medvo-

de 2020,
– subjekte, ki bodo vključeni v postopek priprave,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roke posameznih ključnih faz naloge,
– roke obravnav posameznih pomembnejših faz nalo-

ge.
3. Vsebina in obseg prostorskega plana Občine Med-

vode 2020

Naloge vezane na pripravo novega prostorskega plana
Občine Medvode 2020 obsegajo:

– analizo razvojnih možnosti in omejitev dolgoročnega
razvoja občine,

– oceno razvojnih potreb Občine Medvode,
– zasnovo dolgoročnega razvoja občine: koncept, stra-

tegija, izhodišča, cilji,
– strokovne podlage za pripravo novega prostorskega

plana občine,
– osnutek in predlog prostorskega plana občine.
V primeru spremembe zakonodaje v vmesnem obdob-

ju se naslovi in vsebine dokumentov smiselno spremenijo in
prilagodijo novemu zakonu.

4. Strokovne podlage, ki jih je treba pripraviti
Strokovne podlage bodo pripravljene za področja:
– stavbnih zemljišč,
– odprtega prostora,
– razvrstitve kmetijskih in gozdnih zemljišč,
– varstva kulturne in naravne dediščine,
– obremenitve okolja in kvalitete prostora,
– oskrbljenosti prostora z infrastrukturnimi objekti in

napravami,
– prometa,
– vodnogospodarskih ureditev,
– izobraževanja,
– zdravstva,
– športa,
– centralnih dejavnosti,
– trgovinskih centrov,
– stanovanj,
– proizvodnje,
– rudarstva (gramoznice in peskokopi),
– zelenja in rekreacije,
– obrambe,
– varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– varstva okolja,
– zasnov usmerjanja trajnostnega razvoja,
– zasnov usmerjanja razvoja v urbanem prostoru,
– demografije,
– in kolikor se bo med delovnim procesom izkazalo za

potrebno, tudi dopolnilne strokovne podlage.
5. Subjekti, ki bodo vključeni v postopek priprave pro-

storskega plana Občine Medvode 2020
A) Ministrstva in organizacije, ki so pristojne za posre-

dovanje obveznih izhodišč prostorskih sestavin dolgoročne-
ga plana Republike Slovenije:

1. za področje kmetijstva in gozdarstva: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

2. za področje vodnega gospodarstva: Ministrstvo za
okolje in prostor,

3. za področje varovanja okolja: Ministrstvo za okolje in
prostor,

4. za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo
za kulturo,

5. za področja izobraževanja, vzgoje in športa: Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport,

6. za področje varstva naravne dediščine: Ministrstvo
za okolje in prostor,

7. za področje rudarstva: Ministrstvo za gospodarstvo,
8. za področje prometa: Ministrstvo za promet,
9. za področje zvez: Ministrstvo za informacijsko dru-

žbo,
10. za področje energetike: Ministrstvo za gospodar-

stvo,
11. za področje poselitve: Ministrstvo za okolje in pro-

stor,
12. za področje obrambe in varstva pred naravnimi in

drugimi nesrečami: Ministrstvo za obrambo,
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13. Zavod za gozdove, Območna enota Ljubljana,
14. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in

kulturne dediščine,
15. Slovenske železnice.
Spisek se po potrebi dopolni še z drugimi organi in

organizacijami.
Navedena ministrstva in organi posredujejo, za pripra-

vo novega prostorskega plana Občine Medvode 2020, po-
dročna obvezna izhodišča prostorskih sestavin dolgoročne-
ga plana Republike Slovenije.

B) Gospodarske javne službe, ki pripravijo svoja izhodi-
šča in strokovne podlage s ciljem komunalne opremljenosti
zemljišč:

1. JP Vodovod Kanalizacija Ljubljana (kanalizacija),
2. JP Vodovod Kranj,
3. JP Energetika Ljubljana, oskrba s plinom.
C) Druge gospodarske javne službe, ki pripravijo svoja

izhodišča in strokovne podlage:
1. Elektro Gorenjska, d.d., PE Kranj,
2. JP Snaga,
3. JP Ljubljanski potniški promet,
4. ELES,
5. Telekom Slovenije,
6. Geoplin, d.o.o.,
7. Savske elektrarne.
D) Gospodarski subjekti, interesne skupine in drugi

razvojni subjekti
Svoje razvojne pobude, predloge in potrebe lahko pri-

pravijo tudi vsi gospodarski subjekti ter javne in interesne
skupine (zveze, društva).

6. Način pridobitve strokovnih podlag in osnutka doku-
menta

Strokovne podlage za izdelavo prostorskega plana Ob-
čine Medvode 2020 in osnutek dokumenta se pridobijo z
javnim razpisom, v skladu z zakonom o javnih naročilih.

7. Roki posameznih temeljnih faz projekta
Pogoji pristojnih ministrstev in služb, razvojne pobude,

predlogi in potrebe gospodarskih subjektov in javnih ter
interesnih skupin (zveze, društva): november 2001.

Analiza razvojnih možnosti in omejitev dolgoročnega
razvoja občine: januar 2002.

Zasnova dolgoročnega razvoja občine: koncept, stra-
tegija, izhodišča, cilji: marec 2002.

Obravnava in sprejem zasnove in globalnih izhodišč dol-
goročnega razvoja občine na občinskem svetu: maj 2002.

Strokovne podlage za pripravo novega prostorskega
plana občine: september 2002.

Osnutek prostorskega plana občine, obravnava in spre-
jem na občinskem svetu: december 2002.

Soglasje Vlade RS: junij 2003.
Predlog prostorskega plana občine, obravnava in spre-

jem na občinskem svetu: julij 2003.
8. Javna obravnava prostorskega plana Občine Med-

vode 2020 in vključevanje javnosti
Javna razgrnitev zasnove in globalnih izhodišč dolgo-

ročnega razvoja občine (dva tedna) z javno razpravo: april
2002.

Zbiranje pobud občanov (fizičnih in pravnih oseb) za
spremembo prostorskega plana občine: april 2002.

Javna razgrnitev osnutka prostorskega plana Občine
Medvode 2020: januar 2003.

Št. 003-13/01
Medvode, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

2766. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov Vrtca Medvode in rezervaciji

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 7. člena pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
39/97 –  odl. US, 1/98, 84/98, 102/00 in 111/00) in
17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št.
34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine Medvode
na 20. seji dne 29. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov

Vrtca Medvode in rezervaciji

I
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Medvode

znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:

Programi Cena na otroka SIT

Prva starostna skupina 61.812
Druga starostna skupina 52.107
Krajši program (4–6 ur) 37.400
Program za otroke s posebnimi potrebami
v rednih oddelkih 145.047

II
Starši otrok za katere je Občina Medvode po veljavni

zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgo-
je v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno v obdob-
ju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za
neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in so jo
dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred
prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.

Starši plačajo rezervacijo v znesku 350 tolarjev na dan.

III
Starši otrok iz drugih občin za katere Občina Medvode

po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa,
lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih
dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo
v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in
ceno programa.

IV
Občina Medvode bo v obdobju od 1. 7. do 31. 8. tudi

za otroke s stalnim bivališčem v Občini Medvode, ki so vklju-
čeni v vrtce izven Občine Medvode, pokrila razliko med cena-
mi programov in zneski rezervacij, ki so določeni v teh vrtcih.

V
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o dolo-

čitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in
rezervacij (Uradni list RS, št. 59/00).

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6.
2001.

Št. 153-8/01
Medvode, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.
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MIRNA PEČ

2767. Program priprave za prostorsko ureditvene
pogoje za podeželski prostor Občine Mirna Peč

Na podlagi 25. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih 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 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Mirna Peč na 21.
redni seji dne 5. 6. 2001 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
za prostorsko ureditvene pogoje za podeželski

prostor Občine Mirna Peč

1. člen
Izhodišče za pripravo prostorsko ureditvenih

pogojev
Občina Mirna Peč želi za svoj celotni prostor pripraviti

sodobne planske in izvedbene prostorske dokumente. Za
območja, ki se ne bodo urejala s prostorsko izvedbenimi
načrti, se je odločila izdelati prostorsko ureditvene pogoje, s
katerimi bodo podrobneje določeni izvedbeni pogoji glede
gradenj in ostalega poseganja v prostor. V območje urejanja
tega dokumenta bo tako zajet ves podeželski prostor z izje-
mo – kot že rečeno – tistih delov, ki bodo pokriti s prostor-
sko izvedbenimi načrti.

2. člen
Priprava prostorsko ureditvenih pogojev

1. Vsebina prostorsko ureditvenih pogojev in posebnih
strokovnih podlag:

Prostorsko ureditveni pogoji se pripravijo v vsebini, kot
je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih pose-
gov 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) – v nadaljevanju: ZUNDPP in s podzakonskim navo-
dilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

2. Obstoječi prostorski dokumenti in strokovna gradiva:
Veljavni prostorski planski dokument za območje Obči-

ne Mirna Peč je odlok o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Me-
stne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč
(Uradni list RS, št. 37/01).

Občina Mirna Peč ima na voljo tudi obširne in kvalitetne
strokovne podlage, ki so bile pripravljene v okviru spre-
memb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov in
v okviru oblikovanja razvojne strategije Občine Mirna Peč.

V teh strokovnih gradivih so zajeta vsa področja, ki jih
je potrebno obdelati v strokovnih podlagah za PUP, razen
nekaterih podrobnejših preveritev in usmeritev, ki se bodo
pripravile posebej za PUP.

3. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka prostorsko ureditve-
nih pogojev ter soglasja k dopolnjenem osnutku prostorsko
ureditvenih pogojev:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za varstvo
narave, izpostava Novo mesto, Novi trg 6, Novo mesto,

– Ministrstvo za promet in zveze, direkcija RS za ceste,
Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava
Novo mesto, Ljubljanska c. 47, Novo mesto,

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, enota Novo mesto,
Seidlova cesta 1, Novo mesto,

– Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto, Gub-
čeva 15, Novo mesto – za področje gozdarstva,

– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo
mesto, Skalickega 1, Novo mesto – za področje varstva
naravne in kulturne dediščine,

– Elektro Ljubljana, PE Novo mesto, Ljubljanska 7,
Novo mesto,

– Komunala Novo mesto, Rozmanova 2, Novo mesto,
– TELEKOM Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2,

Novo mesto,
– Občina Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih

podlag za PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna
mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso
našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobe v postopku.

Pred pričetkom priprave osnutka PUP morajo institu-
cije in upravljalci iz te točke na zahtevo izdelovalca PUP
podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usme-
ritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upoš-
teva pri pripravi osnutka PUP. Organi in organizacije mora-
jo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in
soglasja v 30 dneh od zahteve. V fazi priprave predloga
PUP s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev
in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev in
kasneje soglasij, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z
rešitvami v PUP soglašajo.

3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja PUP

PROGRAM PRIPRAVE 2 tedna po podpisu pogodbe
POSEBNE STROKOVNE PODLAGE 8 tednov po podpisu pogodbe
OSNUTEK PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJEV 8 tednov po potrditvi posebnih strokovnih podlag s strani župana

STALIŠČA DO PRIPOMB 3 tedne po končani javni razgrnitvi
DOPOLNJEN OSNUTEK PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJEV 3 tedne po potrditvi stališč do pripomb
PREDLOG PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJEV 2 tedna po prejetih soglasjih
KONČNI ELABORATI 2 tedna po objavi odloka v Uradnem listu RS

S pripravo posebnih strokovnih podlag se začne po
podpisu pogodbe z izdelovalcem.

Osnutek PUP se izdela na podlagi posebnih strokovnih
podlag, strokovnih podlag iz veljavnega občinskega prostor-
skega plana ter na podlagi tega plana.

Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugoto-
vi, da osnutek PUP vsebuje vse sestavine predpisane s progra-
mom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno razgrne.

Občinski svet občine Mirna Peč na predlog župana
sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka ZN;
sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Mirna
Peč za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz
prejšnje alinee.

V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava
na sedežu občine.
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Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka PUP.

Po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Mirna
Peč zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v
času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za
pripravo predloga.

Župan Občine Mirna Peč posreduje predlog PUP ob-
činskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem PUP z
odlokom.

Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

4. člen
Organizacija priprave prostorsko ureditvenih

pogojev
Naročnik prostorsko ureditvenih pogojev in investitor

posega v prostor je Občina Mirna Peč.
Izdelovalec prostorsko ureditvenih pogojev je določen

na podlagi vabljenega razpisa.
Koordinator pri izdelavi naloge je občinska strokovna

služba.
Stroške geodetskih del, strokovnih podlag in izdelave

prostorsko ureditvenih pogojev pokriva občina iz proračuna.

5. člen
Začetek veljavnosti

Ta program priprave začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.

Št. 031-01/01-77
Mirna Peč, dne 7. junija 2001.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

MOZIRJE

2768. Program priprave ureditvenega načrta Podrožnik
Mozirje

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) ter na podlagi 9., 10. in 37. člena statuta Občine
Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/99,
1/00 in 1/01) je župan Občine Mozirje dne 29. 5. 2001
sprejel

P R O G R A M

priprave ureditvenega načrta Podrožnik Mozirje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet in cilj UN)

S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in dru-

gih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku

priprave in sprejemanja ureditvenega načrta Podrožnik Mo-
zirje (v nadaljevanju: UN),

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi UN,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in ob-

veznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave UN,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo, nosilec stro-

kovnih aktivnosti priprave UN in način izbora omenjenega
nosilca.

2. člen
(vsebina in obseg UN)

UN se v vsebinskem smislu pripravi tako, da bodo
sestavni del tekstualnega in grafičnega dela smiselni izvle-
ček:

– zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro-
stor (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),

– navodil o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85 in

– zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96).

Vsebina UN se nanaša na prostorsko ureditev severo-
vzhodnega dela Mozirje, predvidenega za urbanizacijo.

3. člen
(organizacija priprave UN)

Nosilca strokovnih aktivnosti priprave strokovnih pod-
log in drugih strokovnih gradiv izbere naročnik UN in inve-
stitor Občina Mozirje v skladu z zakonom o javnih naročilih.

Kot koordinator postopka priprave in sprejema UN se
določi:

– župan oziroma občinska strokovna služba, pristojna
za prostor (oddelek za okolje in prostor),

– odbor občinskega sveta, pristojen za okolje in pro-
stor (odbor za gospodarske javne službe in komunalno
infrastrukturo).

Naloge nosilca izdelave UN so:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela UN v skla-

du z zakonom in sprejetim programom priprave (faza: osnu-
tek – predlog):

– odlok o UN,
– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupno-

sti,
– sodelovanje na organizirani javni razpravi ter v vseh

postopkih sprejemanja in,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah,

ki so osnova za odločanje in sprejemanje UN.

II. STROKOVNE PODLAGE OZIROMA PREDHODNE
AKTIVNOSTI

4. člen
(veljavna prostorska dokumentacija)

Pri izdelavi UN je treba upoštevati:
– dolgoročni plan občine Mozirje za obdobje 1986–

2000, dopolnjen 1989 (Uradni list RS, št. 19/90 in
51/92),

– srednjeročni plan občine Mozirje za obdobje 1986–
1990, usklajen 1989 prostorske sestavine srednjeročne-
ga družbenega plana (Uradni list RS, št. 51/92),

– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dol-
goročnega plana občine Mozirje in srednjeročnega druž-
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benega plana za območje občine Mozirje (Uradni glasilo
Zgornjesavinjskih občin, št. 8/00),

– posebne strokovne podlage za širše območje Mo-
zirje (Zavod za urbanizem Velenje d.o.o. št. proj.
1423/98-PSP junij 1998),

– urbanistična delavnica Podrožnik Mozirje 2000 –
preizkus idejne ureditve zazidljivega območja v Mozirju
(Zavod za urbanizem Velenje d.o.o.).

5. člen
(geodetski posnetek)

Za obravnavano področje je izdelati geodetski po-
snetek območja v merilu 1:1000 z vsemi podatki, ki so
potrebni za izdelavo UN (topografski podatki, parcele,
komunala in energetska infrastruktura). Posnetek naj bo
izdelan v digitalni obliki in potrjen s strani GURS, Območ-
ne enote Velenje, izpostave Mozirje.

6. člen
(Predhodne strokovne podlage)

Kot že izdelane predhodne strokovne podlage (PSP)
se upoštevajo zaključki urbanistične delavnice Podrož-
nik, ki je bila izvedena v letu 2000.

7. člen
(programske zasnove)

Za omenjeno področje se upoštevajo programske
zasnove, ki so bile sprejete s spremembo prostorskega
plana v letu 2000 in Posebne strokovne podlage za širše
območje Mozirja.

III. SOGLASODAJALCI

8. člen
(postopek priprave soglasij)

V postopku izdelave UN je pridobiti pogoje in sogla-
sja pristojnih soglasodajalcev.

Nosilec izdelave UN pridobi pogoje soglasodajalcev
na osnutek UN na osnovi strokovnih razgovorov z uprav-
ljalci posameznih področij (pisna priprava pogojev je ob-
vezna v primerih, kjer se pričakuje prisotnost navzkrižnih
interesov)

Organi in organizacije (soglasodajalci) podajo sogla-
sja na usklajeni osnutek UN (osnutek UN, ki je že uskla-
jen s stališčem župana do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve). Soglasja so sestavni del predloga UN.

9. člen
(soglasodajalci)

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi UN,
so:

– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za var-
stvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ce-
lje,

– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpek-
torat RS, Celje, izpostava Mozirje,

– MOP, uprava RS za varstvo narave, izpostava Ce-
lje,

– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Celje,

– Ministrstvo za promet, direkcija RS za ceste, izpo-
stava Celje,

– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Javno podjetje Komunala Mozirje,
– Elektro Celje d.d.,

– Elektro Turnšek,
– Krajevna skupnost Mozirje,
– Občina Mozirje.

10. člen
(roki za posamezne faze izdelave UN)

Postopek priprave in sprejema UN bo potekal po
naslednjem terminskem planu:

– Občina Mozirje izbere nosilca izdelave UN na pod-
lagi neposrednega zbiranja ponudb po sprejemu tega
program (do 30. 6. 2001),

– nosilec izdelave prične s pripravo osnutek UN ta-
koj po podpisu pogodbe in ga pripravi najpozneje do
konca meseca avgusta 2001 (do 31. 8. 2001),

– odbor za GJS in KI obravnava osnutek v roku 14
dni po oddaji, župan sprejme sklep o enomesečni javni
razgrnitvi osnutka naslednji dan po obravnavi na odboru
(15. 9. 2001),

– javna razgrnitev se izvede v sejni sobi Občine Mo-
zirje za 30 dni od objave sklepa o javni razgrnitvi iz prej-
šnje alinee (od 20. 9. do 20. 10. 2001),

– javna obravnava se izvede na sedežu Občine Mo-
zirje v času trajanja javne obravnave predvidoma v začet-
ku meseca oktobra,

– občani, organi in organizacije krajevna skupnost in
ostali zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka UN,

– župan zavzame stališče do pripomb in predlogov,
podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi stro-
kovnega mnenja nosilca izdelave UN, občinske strokov-
ne službe ter sklepa odbora za GJS in KI, ki predhodno
obravnavajo pripombe in predloge v roku 14 dni po prete-
ku javne razgrnitve – navedeni rok zajema čas za pripravo
odgovorov pri izdelovalcu UN in čas za posredovanje ter
obravnavo gradiva (do 5. 11. 2001),

– v roku 30 dni (odvisno od vsebine in zahtevnosti
pripomb, navedeni rok zajema obvezni 30-dnevni rok za
pridobitev soglasij in čas za posredovanje ter obravnavo
gradiva) po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz
prejšnjega odstavka, koordinator poskrbi za pripravo
usklajenega osnutka UN oziroma dopolnitev in popravkov
tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pri-
pombe in predlogi (do 5. 12. 2001),

– župan Občine Mozirje posreduje po predhodni
obravnavi na Odboru za GJS in KI ter na Statutarno-pravni
komisiji, usklajen predlog UN na prvo redno sejo občin-
skega sveta s predlogom, da se odlok o UN obravnava in
sprejme po enofaznem postopku (sprejem 15. 12. 2001).

V. KONČNI DOLOČBI

11. člen
(finančna sredstva)

Finančna sredstva za pripravo UN zagotovi Občina
Mozirje.

12. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati takoj, ki ga sprejme župan Občine Mozirje.

Št. 352-3/2001-2
Mozirje, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Mozirje

Jože Kramer l. r.
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VLADA

2769. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove
priznavajo kot odhodek

Na podlagi 16., 42. in 43. člena zakona o dohodnini
(Uradni list RS, št. 71/93, 7/95, 14/96 – odl. US in
44/96), 3. člena zakona o posebnem davku na določene
prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95 in
12/96), 21. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb
(Uradni list RS, št. 72/93, 20/95 in 34/96), in 3. člena
zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št.
5/96, 34/96, 3/98, 7/98 – odl. US in 81/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

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

povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove

priznavajo kot odhodek

1. člen
V uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in

drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priz-
navajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 43/94,
62/94, 7/95 in 5/98) se v 2. členu v 2. točki in v drugi
alinei 5. točke besedilo “motornega bencina – 98 oktanov“
nadomesti z besedilom “neosvinčenega motornega bencina
– 95 oktanov“.

2. člen
V 3. členu se v 1. točki podpičje nadomesti z vejico ter

doda besedilo “oziroma do višine minimalne plače, če je ta
višja;“.

V 3. točki se za besedami “do višine“ doda število
“70%“.

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

nem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. julija
2001.

Št. 422-01/2001-1
Ljubljana, dne 14. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop
Minister

2770. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje
razvoja turistične infrastrukture

Na podlagi četrtega odstavka 31. člena zakona o
pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 68/00)
in prvega odstavka 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), izdaja Vlada Republike Slove-
nije

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

podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje
razvoja turistične infrastrukture

1. člen
V uredbi o podrobnejših pogojih in merilih za spod-

bujanje razvoja turistične infrastrukture (Uradni list RS, št.
11/99 in 102/00) se v 1. členu besede: “projektne
dokumentacije pri naložbah“ nadomestijo z besedo “na-
ložb“.

2. člen
V 2. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki

se glasita:
“Če se malo ali srednje veliko podjetje nahaja v regi-

ji, ki izpolnjuje pogoje za regionalno pomoč, se intenziv-
nost pomoči določi do višine pomoči, ki izhaja iz regional-
ne mape, povečane za 15 odstotnih točk.

Prejemnik je upravičen do nadomestila dela stro-
škov, ki se nanašajo na realizacijo investicijskega progra-
ma (priprava projektne dokumentacije, izvajanje gradbe-
nih in drugih del ter nabava opreme).“

3. člen
V 4. členu se na koncu tretje alinee za vejico doda

besedilo: “kar pomeni, da mora predlagatelj zagotoviti
najmanj 25% predračunske vrednosti naložbe iz lastnih
virov in zagotoviti, da skupna višina pridobljenih sredstev
iz državnega proračuna in proračuna občine ne presega
dovoljene višine sredstev iz 2. člena te uredbe,“.

Besedilo sedme alinee se nadomesti z besedilom:
“- investicija iz programa, ki je predmet spodbujanja

razvoja, mora ostati v regiji vsaj pet let,“.
Besedilo osme alinee se črta.

4. člen
V 5. členu se besedilo prve alinee nadomesti z bese-

dilom:
“– katerih projekt predstavlja skupno turistično in-

frastrukturo v kraju, z ugodnimi učinki na razvoj turizma na
turističnem območju,“.

Besedilo druge alinee se črta.
Besedilo četrte alinee se nadomesti z besedilom:
“– katerih projekt prispeva k ohranjanju kultur-

no-zgodovinske dediščine,“.
Besedilo pete alinee se črta.

5. člen
Besedilo 9. člena se nadomesti z novim besedilom,

ki se glasi:

“9. člen
“Sredstva za sofinanciranje projektne dokumentaci-

je, izvajanje gradbenih in drugih del ter nabavo opreme za
naložbe v turistično infrastrukturo se prednostno nameni-
jo za projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo soodvisnosti s
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potrebami razvoja turizma na turističnem območju ali ima-
jo pomen za razvoj turizma na širšem območju.“

6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-09/2001-1
Ljubljana, dne 14. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop
Minister

MINISTRSTVA

2771. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o zaključnih izpitih v nižjem in
srednjem poklicnem izobraževanju

Na podlagi 75. člena zakona o poklicnem in strokov-
nem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00)
ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o

zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem
izobraževanju

1. člen
V pravilniku o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem

poklicnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 102/99) se

v 7. členu dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:

“Kandidatu se kot ocene iz predmetov strokovno-teo-
retičnega dela zaključnega izpita upoštevajo zaključne oce-
ne teh predmetov iz zadnjega letnika, v katerem so se pred-
meti izvajali.

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko kandidat v
prvem izpitnem roku opravlja izpite iz predmetov strokovno-
teoretičnega dela zaključnega izpita. Upošteva se mu boljša
ocena.”.

2. člen
V 30. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Izpitni odbor lahko določi, da se pripravljalna dela za

praktični del zaključnega izpita opravijo že v času trajanja
praktičnega izobraževanja pri delodajalcu.”.

3. člen
V 34. členu se v četrtem odstavku številka “33” nado-

mesti s številko “32”.

4. člen
V 49. členu se v tretjem odstavku besedilo na koncu

stavka “ki ga je uspešno opravil.” nadomesti z besedilom “ki
ga je opravljal.”.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-109/2000
Ljubljana, dne 5. junija 2001.

Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

dr. Lucija Čok l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2715. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega vele-

poslanika Republike Slovenije v Republiki Belorusiji 5321
2716. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega vele-

poslanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan 5321
2717. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega vele-

poslanika Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan 5321
2718. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega vele-

poslanika Republike Slovenije v Turkmenistanu 5322

VLADA
2719. Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in

pri sosežigu odpadkov 5322
2769. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini

povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov,
ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot od-
hodek 5370

2770. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o po-
drobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja tu-
ristične infrastrukture 5370

2720. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokoj-
nine osebam, ki imajo posebne zasluge na področju
kulture 5331

2721. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri družinske pokoj-
nine družinskim članom oseb, ki imajo posebne zaslu-
ge na področju kulture 5331

MINISTRSTVA
2722. Pravilnik o izvajanju PIC postopka 5332
2771. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o za-

ključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobra-
ževanju 5371

2723. Odločba o imenovanju strokovne organizacije za orga-
niziranje strokovnega usposabljanja za delo kontrolor-
jev in strokovnega izpopolnjevanja kontrolorjev 5335

2724. Odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi
preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije 5335

2725. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto pre-
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maj 2001 5336

VSEBINA
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