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PREDSEDNIK REPUBLIKE

2799. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v
Demokratični ljudski republiki Alžiriji

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 odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Demokratični ljudski republiki Alžiriji

Odpoklicujem dr. Jožefa Kuniča, izrednega in poobla-
ščenega veleposlanika Republike Slovenije v Demokratični
ljudski republiki Alžiriji s sedežem v Parizu.

Št. 001-19-1/01
Ljubljana, dne 14. junija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2800. Ukaz o odpoklicu veleposlanika – vodje Stalne
misije Republike Slovenije pri Uradu Združenih
narodov in drugih mednarodnih organizacijah v
Ženevi

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 odpoklicu veleposlanika – vodje Stalne misije

Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov
in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi

Odpoklicujem Gregorja Zoreta, veleposlanika – vodjo
Stalne misije Republike Slovenije pri Uradu Združenih naro-
dov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi.

Št. 001-19-2/01
Ljubljana, dne 14. junija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2801. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Franciji

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 odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Franciji

Odpoklicujem dr. Jožefa Kuniča, izrednega in poo-
blaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Franciji.

Št. 001-19-3/01
Ljubljana, dne 14. junija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2802. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, druge alinee 3. člena in prve
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije
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MINISTRSTVA

2803. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske
tehtnice za posamično tehtanje

Na podlagi prvega odstavka 9. člena in petega odstav-
ka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00)
izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K
o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice

za posamično tehtanje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane

tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati avtomatske te-
htnice za posamično tehtanje, dodatne zahteve za elektron-
ske avtomatske tehtnice za posamično tehtanje, postopke
ugotavljanja skladnosti, rok redne overitve in način označe-
vanja.

Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako MP-8-R 51.

2. člen
Tehtnica je merilo, ki se uporablja za ugotavljanje mase

nekega telesa s pomočjo delovanja sile težnosti na to telo.
Tehtnica se lahko uporabi tudi za ugotavljanje drugih, z
maso povezanih velikosti, veličin, parametrov ali lastnosti.

Avtomatska tehtnica je merilo, ki tehta brez posega
osebe, ki ravna z njo, in ki sledi prednastavljenemu progra-
mu avtomatskih procesov, značilnih za tehtnico.

Avtomatska tehtnica za posamično tehtanje je avtomat-
ska tehtnica, ki avtomatsko tehta predhodno pripravljena
ločena bremena ali posamezna bremena nepakiranega ma-
teriala.

3. člen
Šteje se, da avtomatska tehtnica za posamično tehta-

nje, ki izpolnjuje vse zahteve mednarodnega priporočila
OIML R 51-1 (v nadaljnjem besedilu: OIML R 51-1), izpol-
njuje tudi zahteve tega pravilnika.

4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, in njiho-

ve definicije so navedeni v terminološkem delu mednaro-
dnega priporočila OIML R 51-1.

Sklicevanje na OIML R 51-1 izhaja iz članstva Republi-
ke Slovenije v Mednarodni organizaciji za zakonsko mero-
slovje (OIML).

Izvirnik OIML R 51-1 (v angleškem in francoskem jezi-
ku) je dosegljiv javnosti na Uradu Republike Slovenije za
meroslovje v Ljubljani.

II. PODROČJE UPORABE

5. člen
Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje (v nadalj-

njem besedilu: tehtnice) se uporabljajo kot:
– avtomatske kontrolne tehtnice, to so tehtnice, ki lo-

čujejo proizvode z različnimi masami v dve ali več podskupin
glede na vrednost razlike med njihovo maso in nazivno na-
stavitvijo,

– avtomatske sortirne tehtnice, to so tehtnice, ki loču-
jejo proizvode z različnimi masami v več podskupin, ki so
določene z nastavljenimi območji mas,

– avtomatske etiketirne tehtnice, to so tehtnice, ki iz-
dajo etiketo z vrednostjo mase za posamezen izdelek,

– avtomatske etiketirne tehtnice z izračunavanjem zne-
ska, to so tehtnice, ki izdajo etiketo z vrednostjo zneska in
mase za posamezen izdelek.

III. MEROSLOVNE ZAHTEVE

6. člen
1. Razredi točnosti
Tehtnice se uvrščajo v dva razreda točnosti, označena

z:
X(x) ali Y(y).
Razred X(x) se uporablja za tehtnice, namenjene pre-

verjanju predpakiranih izdelkov s konstantno nazivno maso.
Razred Y(y) se uporablja za druge avtomatske tehtnice

za posamično tehtanje.
Razred X je osnovni razred točnosti, ki vsebuje podraz-

rede, razdeljene po faktorju x. Vrednost faktorja x določi
proizvajalec. Vrednost faktorja x mora biti v obliki 1 × 10k, 2
× 10k ali 5 × 10k, kjer je k pozitivno ali negativno celo število
ali nič.

Razred Y ima dva podrazreda, označena z a ali b.

2. Največji dopustni pogreški (v nadaljnjem besedi-
lu: NDP) pri tehtnicah razreda X(x)

Največja dopustna srednja vrednost pogreška (največji
dopustni sistematični pogrešek) za neto breme, večje ali
enako najmanjši zmogljivosti (Min) in manjše ali enako najve-
čji zmogljivosti (Max) pri avtomatskem delovanju, mora biti
skladna z zahtevami v preglednici 1.

Preglednica 1

Breme (m), izraženo s preskusnim Največja dopustna
razdelkom (e) srednja vrednost

pogreška za tehtnice
razreda X(x)

Prva Nadzor
overitev merila

x ≤ 1 x > 1 v uporabi

0 < m ≤ 500 0 < m ≤ 50 ± 0,5 e ± 1 e
500 < m ≤ 2000 50 < m ≤ 200 ± 1 e ± 2 e
2000 < m ≤ 10000 200 < m ≤ 1000 ± 1,5 e ± 3 e

Največji dopustni standardni odmik (naključnega) po-
greška za razred X(x) mora biti skladen z vrednostmi v pre-
glednici 2, pomnoženimi s faktorjem x.

Ob deseti obletnici osamosvojitve podeljujem za izjem-
na prizadevanja pri osamosvajanju slovenske države

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije
dr. Alojziju Šuštarju, prejšnjemu nadškofu in metropolitu.

Št. 996-01-17/2001
Ljubljana, dne 20. junija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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Preglednica 2

Masa bremena m (g) Največji dopustni standardni odmik
(naključnega) pogreška
(v odstotkih mase bremena m
ali v gramih) za tehtnice razreda X(1)

Prva overitev Nadzor merila
v uporabi

m ≤ 50 0,48% 0,6%
50 < m ≤ 100 0,24 g 0,3 g
100 < m ≤ 200 0,24% 0,3%
200 < m ≤ 300 0,48 g 0,6 g
300 < m ≤ 500 0,16% 0,2%
500 < m ≤ 1000 0,8 g 1,0 g
1000 < m ≤ 10000 0,08% 0,1%
10000 < m ≤ 15000 8 g 10 g
15000 < m 0,053% 0,067%

3. NDP pri tehtnicah razreda Y(y)
NDP za neto breme, večje ali enako najmanjši zmoglji-

vosti (Min) in manjše ali enako največji zmogljivosti (Max) pri
avtomatskem delovanju, morajo biti skladni z zahtevami v
preglednici 3 (vrednost NDP vsebuje tudi pogrešek digital-
nega zaokroževanja kazalne naprave).

Preglednica 3

Breme (m), izraženo s preskusnim NDP za tehtnice
razdelkom (e) razreda Y(y)

Razred Y(a) Razred Y(b) Prva Nadzor
overitev merila

v uporabi

0 < m ≤ 500 0 < m ≤ 50 ± 1,5 e ± 2 e
500 < m ≤ 2000 50 < m ≤ 200 ± 2 e ± 3 e
2000 < m ≤ 10000 200 <m ≤ 1000 ± 2,5 e ± 4 e

4. Največje in najmanjše zmogljivosti
Največjo zmogljivost (Max) in najmanjšo zmogljivost

(Min) določi proizvajalec.
Pri tehtnicah razreda Y(y) najmanjša zmogljivost (Min)

ne sme biti manjša od:
– 20 e za razred Y(a),
– 10 e za razred Y(b),
– 5 e za poštne tehtnice.

5. NDP pri preskusih vplivnih dejavnikov
5.1. Tehtnice razreda X(x)
Pri avtomatskem delovanju morajo biti NDP tehtnic raz-

reda X(x) pri prvi overitvi skladni z zahtevami iz preglednice 1
in preglednice 2.

Pri statičnem tehtanju pri neavtomatskem delovanju
morajo biti NDP tehtnic razreda X(x) pri prvi overitvi skladni z
zahtevami iz preglednice 1.

5.2. Tehtnice razreda Y(y)
Pri avtomatskem delovanju morajo biti NDP tehtnic raz-

reda Y(y) pri prvi overitvi za vsako breme skladni z zahtevami
iz preglednice 3.

Pri statičnem tehtanju pri neavtomatskem delovanju
morajo biti NDP tehtnic razreda Y(y) pri prvi overitvi skladni z
zahtevami iz preglednice 1, upoštevaje mejo pri x ≤ 1 za
razred Y(a) in mejo pri x > 1 za razred Y(b).

6. Kazanje ali izpis mase za namene preskušanja
Pri tehtnicah razreda X(x) mora biti omogočeno kazanje

in/ali izpis mase (ali razlika med maso in nazivno nastavitvijo)
za določitev povprečja in standardnega odmika merilnega
pogreška. V ta namen razdelek e ne sme biti večji od ustrez-

ne meje iz preglednice 2. V certifikatu o odobritvi tipa se
lahko določi tudi drugo ustrezno sredstvo za prikaz skladno-
sti s preglednico 1 in preglednico 2.

Za tehtnice razreda Y(y) mora biti zagotovljeno ustrez-
no sredstvo za prikaz skladnosti s preglednico 3.

7. Merske enote
Enote mase, ki se pri tehtnicah lahko uporabljajo, so

miligram (mg), gram (g), kilogram (kg) in tona (t).

8. Vpliv ekscentričnega obremenjevanja
Če breme obremeni sprejemnik bremena ekscentrič-

no, NDP, podani v 5. točki tega člena, ne smejo biti prese-
ženi pri nobeni ekscentrični razporeditvi.

9. Vplivni dejavniki
Postopki in pogoji za preskuse vplivnih dejavnikov so

navedeni v OIML R 51-1.

9.1. Temperatura
Tehtnice morajo izpolnjevati ustrezne meroslovne in

tehnične zahteve pri temperaturah od –10 do +40 °C. Pri
posebnih izvedbah tehtnic lahko meje temperaturnega ob-
močja odstopajo od navedenih, vendar območje ne sme biti
manjše od 30 oC in mora biti navedeno na tehtnici.

9.2. Napajanje z izmeničnim tokom
Tehtnice, ki so napajane z izmeničnim tokom, morajo

izpolnjevati ustrezne meroslovne in tehnične zahteve, ko
delujejo pri napetostih od –15 do +10% vrednosti napeto-
sti, označene na tehtnici.

9.3. Nagib
Tehtnice, ki niso namenjene vgradnji in nimajo kazalni-

ka niveliranja, morajo izpolnjevati ustrezne meroslovne in
tehnične zahteve pri nagibu 5%.

Če ima tehtnica kazalnik niveliranja, mora ta omogočiti,
da se nagib tehtnice nastavi na 1% ali manj.

IV. TEHNIČNE ZAHTEVE

7. člen
1. Primernost za uporabo
Tehtnica mora biti načrtovana tako, da bo ustrezala

načinu delovanja in bremenom, za katera je namenjena.
Konstrukcija mora zagotavljati, da bo tehtnica vseskozi ohra-
nila meroslovne lastnosti.

2. Varnost delovanja
2.1. Napake pri naravnavanju
Tehtnica mora biti izdelana tako, da naključna okvara

ali napačno naravnavanje kontrolnih elementov, ki bi lahko
povzročili nepravilno delovanje, nista mogoča, ne da bi bili
učinki le-teh opazni.

2.2. Statično naravnavanje
Tehtnica je lahko opremljena z napravo za naravnava-

nje razpona. Po zaščiti mora biti kakršenkoli zunanji vpliv na
napravo praktično nemogoč.

2.3. Dinamično nastavljanje
Tehtnica je lahko za kompenzacijo dinamičnih učinkov

premikajočega se bremena opremljena s pripomočkom za
dinamično nastavljanje, ki ga uporablja uporabnik. Pripomo-
ček lahko deluje preko območja mase glede na nastavljeno
maso (ali nastavljene mase), pri čemer mora delovati skla-
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dno s proizvajalčevimi navodili, pri tem pa NDP ob uporabi
za to območje mase ne smejo biti prekoračeni.

Po izvedenem dinamičnem nastavljanju za območje
mase mora tehtnica za bremena, ki padejo iz tega območja,
avtomatsko izvesti ustrezne ukrepe. Izpis mase teh bremen
ne sme biti mogoč.

Tehtnice z dinamičnim nastavljanjem morajo imeti pri-
pomoček, ki avtomatsko in neizbrisno zabeleži vsak dostop
do dinamičnega nastavljanja. Tehtnice razreda X(x) imajo
lahko tudi statično napravo za naravnavanje razpona. Napra-
va mora biti izvedena tako, da jo je mogoče zapečatiti.

2.4. Krmilja
Krmilja morajo biti načrtovana tako, da se lahko nor-

malno zaustavijo le v načrtovanih položajih, razen ko so med
postopkom vsa kazanja onemogočena. Tipke morajo biti
nedvoumno označene.

3. Naprave za ničliranje in taro
3.1. Ničliranje
Tehtnica mora imeti napravo za ničliranje. Naprava je

lahko avtomatska, polavtomatska ali ročna.
Naprava za ničliranje mora omogočiti ničliranje znotraj

0,25 e. Pri dinamičnem delovanju velja ta vrednost za najve-
čjo dopustno srednjo vrednost pogreška ničliranja. Obmo-
čje delovanja naprave za ničliranje ne sme preseči 4% naj-
večje zmogljivosti.

Avtomatska naprava za ničliranje mora delovati:
– le, ko so kriteriji stabilnosti izpolnjeni, in
– dovolj pogosto, da se ničla vzdržuje znotraj 0,5 e.
Neavtomatska naprava za ničliranje ne sme delovati

med avtomatskim delovanjem tehtnice.
Polavtomatska naprava za ničliranje lahko deluje le, ko

so izpolnjeni kriteriji stabilnosti.

3.2. Naprava za sledenje ničli
Naprava za sledenje ničli lahko deluje, ko:
– je kazanje enako nič ali na negativni neto vrednosti,

ki je enaka bruto ničli, in
– so kriteriji stabilnosti izpolnjeni in
– stopnja popravkov ni večja od 0,5 e/sekundo.
Pri kazanju ničle po tariranju lahko naprava za sledenje

ničli deluje znotraj območja 4% največje zmogljivosti okoli
trenutne vrednosti ničle.

3.3. Naprava za tariranje
Naprava za tariranje mora omogočiti tariranje s toč-

nostjo, boljšo od + 0,25 e. Pri dinamičnem delovanju velja
ta vrednost za največjo dopustno srednjo vrednost pogreška
tariranja. Delovanje naprave mora biti jasno vidno.

Možnost tariranja mora biti neodvisna od funkcije ničli-
ranja.

Kazanje tare mora imeti isti razdelek, kot je razdelek
tehtnice.

Polavtomatska ali avtomatska naprava za tariranje lah-
ko deluje le, ko so kriteriji stabilnosti izpolnjeni.

Neavtomatska ali polavtomatska naprava za tariranje ne
sme delovati med avtomatskim delovanjem.

3.4. Naprava za prednastavljivo tariranje
Prednastavljena vrednost tare:
– se lahko vnese v tehtnico z ločljivostjo, manjšo od e,

če avtomatska sprememba vnesene vrednosti ni mogoča,
tako da bi ta vrednost ustrezala preskusnemu razdelku;

– lahko deluje skupaj z eno ali več napravami za tarira-
nje, če so vrednosti tare jasno označene pri kazanju ali
izpisu;

– mora biti vsaj začasno jasno prikazana in označena.

4. Kazanje rezultatov tehtanja
4.1. Kakovost odčitavanja
Odčitavanje rezultatov mora biti zanesljivo, enostavno

in nedvoumno pri pogojih normalne uporabe:
– celotna netočnost odčitavanja analogne kazalne na-

prave ne sme preseči 0,2 e,
– številke, ki sestavljajo rezultate, morajo biti po obliki,

velikosti in jasnosti zlahka berljive.
Skale, številčenje in izpis morajo biti taki, da je številke,

ki tvorijo te rezultate, mogoče enostavno razločiti.

4.2. Oblika kazanja
Rezultati tehtanja morajo vključevati imena ali simbole

enot mase, v katerih so izraženi.
Razdelek tehtnice mora biti v obliki 1 ×10k, 2 × 10k ali

5 × 10k enot, v katerih je izražen rezultat (k je pozitivno ali
negativno celo število ali nič).

Digitalno kazanje mora prikazovati vsaj eno številko na
skrajni desni.

Decimalni del števila mora biti ločen od celoštevilskega
dela z decimalnim znakom, prikazane morajo biti vsaj ena
številka levo od decimalnega znaka in vse številke na desni
strani.

Ničla je lahko prikazana z eno ničlo na skrajni desni in
brez decimalnega znaka.

Enota mase mora biti izbrana tako, da tehtane vredno-
sti nimajo več kot ene nepomembne ničle na desni. Za
vrednosti z decimalnim znakom je nepomembna ničla dovo-
ljena le na tretjem mestu za decimalnim znakom.

4.3. Meje kazanja
Kazanje za razred Y(y) ne sme presegati vrednosti Max

+ 9 e, za razred X(x) pa ne večje vrednosti od vrednosti Max
+ 9 e ali Max + trikratna vrednost največjega dopustnega
standardnega odmika, kot je določen v preglednici 2.

4.4. Kazanje ali izpis teže pri normalnem delovanju
Pri normalnem delovanju razdelek kazanj ali izpisov

posameznih mas predmetov ne sme biti manjši od presku-
snega razdelka e.

5. Naprava za izpis
Izpis mora biti jasen in glede na predvideno uporabo

trajen. Izpisane številke morajo biti visoke vsaj 2 mm.
Pri izpisu mora biti ime ali znak merske enote na desni

strani izpisane vrednosti ali nad stolpcem vrednosti.
Izpis rezultatov tehtanja pod najmanjšo zmogljivostjo

ne sme biti mogoč.
Podatki so lahko pred izpisom shranjeni v pomnilnik

tehtnice. Isti podatki ne smejo biti izpisani dvakrat.

6. Tehtnica, ki izračunava znesek
Znesek mora biti izračunan z množenjem mase breme-

na in cene enote, tako kot ju je tehtnica prikazala ali izpisala,
in zaokrožen na najbližji razdelek zneska. Naprava za izra-
čun je del tehtnice.

Cena enote mora biti podana kot cena/100 g ali
cena/kg.

7. Avtomatska etiketirna tehtnica ali avtomatska
etiketirna tehtnica z izračunavanjem zneska

Avtomatska etiketirna tehtnica ali avtomatska etiketirna
tehtnica z izračunavanjem zneska mora imeti vsaj en prika-
zovalnik za maso bremena. Le-ta se lahko začasno uporab-
lja za nastavljanje, kot npr. pri nadzoru mej nastavljene ma-
se, cen po enoti, prednastavljene vrednosti tare in imen
proizvodov.
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Med avtomatskim delovanjem mora biti mogoče preve-
riti dejanske vrednosti cen enot in prednastavljene tare.

Tehtnica lahko sešteje podatke o masi in ceni na enem
ali več listkih ali etiketah, vendar morajo biti seštete vredno-
sti označene s posebej določeno besedo ali znakom. Vsi
končni seštevki morajo biti algebrajske vsote izpisanih vre-
dnosti.

V. DODATNE ZAHTEVE ZA ELEKTRONSKE
AVTOMATSKE TEHTNICE

8. člen
Elektronske tehtnice morajo poleg zahtev za tehtnice iz

tega pravilnika izpolnjevati še naslednje dodatne zahteve:

1. Splošne zahteve
1.1. Naznačeni obratovalni pogoji
Elektronske tehtnice morajo biti načrtovane in izdelane

tako, da pri naznačenih obratovalnih pogojih ne presežejo
NDP.

1.2. Vplivni dejavniki
Tehtnica mora izpolnjevati ustrezne meroslovne in te-

hnične zahteve pri relativni vlažnosti 85% na zgornji meji
temperaturnega območja.

1.3. Motnje
Elektronske tehtnice morajo biti načrtovane in izdelane

tako, da ob izpostavitvi motnji:
– ni pomembnejših napak, tj. da razlika med kazanjem

mase bremena zaradi motnje in kazanjem brez motnje ne
preseže vrednosti, določene v OIML R 51-1, ali

– pomembnejše napake samodejno odkrijejo in poka-
žejo.

1.4 Uporaba zahtev
Zahteve točke 1.3 tega člena se lahko uporabijo loče-

no za:
– vsak posamezen vzrok pomembnejše napake in/ali
– vsak del elektronske tehtnice.

2. Funkcijske zahteve
2.1 Preskus prikazovalnika
Tehtnica mora imeti možnost preskusa prikazovalnika,

ki se avtomatično sproži ob vklopu kazanja.

2.2 Delovanje ob pomembnejši napaki
Ob odkritju pomembnejše napake mora tehtnica sa-

modejno onemogočiti delovanje ali pa oddati svetlobni ali
zvočni signal, ki mora trajati, dokler uporabnik ne izvede
korektivnega ukrepa oziroma dokler napaka ne izgine.

2.3. Čas ogrevanja
Med ogrevanjem elektronske tehtnice ne sme biti ka-

zanja ali prenosa rezultatov tehtanja, avtomatsko delovanje
pa mora biti onemogočeno.

2.4 Vmesniki
Tehtnica je lahko opremljena z vmesniki, ki omogočajo

priključitev dodatnih naprav. Ob uporabi vmesnikov mora
tehtnica še naprej pravilno delovati, na meroslovne funkcije
tehtnice pa ne smejo vplivati.

2.5 Akumulatorsko napajanje
Tehtnica, ki se napaja iz akumulatorja, mora še naprej

delovati pravilno ali pa samodejno prenehati z delovanjem

tudi, če napetost pade pod spodnjo vrednost, ki jo predpi-
suje proizvajalec.

3. Drugi zahtevi
3.1 Stabilnosti razpona
Pri preskusu stabilnosti razpona tehtnice, kot je dolo-

čen v OIML R 51-1, absolutna vrednost razlike med pogre-
škoma katerihkoli dveh meritev ne sme preseči polovice
NDP za preskuse vplivnih dejavnikov za breme blizu največje
zmogljivosti.

3.2. Stalno obnavljanje kazanja mase bremena
Če tehtnica med preskusi vplivnih dejavnikov ne more v

celoti delovati, mora imeti tehtnica stalno obnavljanje kaza-
nja mase bremena.

VI. NAPISI IN OZNAKE

9. člen
Vsi napisi, oznake in izpisi rezultatov morajo biti v slo-

venskem jeziku.
Na tehtnici morajo biti naslednji napisi.
V celoti:
– ime ali oznaka proizvajalca,
– serijska številka,
– tip tehtnice,
– največja hitrost delovanja (če je ustrezno) v obliki: …

bremen na minuto,
– največja hitrost sistema za transportiranje bremena

(če je ustrezno) v obliki:... m/s,
– napajalna napetost v obliki: … V,
– frekvenca napajalne napetosti v obliki: … Hz,
– delovni tlak (če obstaja) v obliki: … kPa,
– območje naravnavanja glede na nastavljeno točko

(če je mogoče) v obliki: ±g ali % (vrednosti nastavljene
točke).

S simboli:
– uradna oznaka,
– razred točnosti X(x) ali Y(y),
– preskusni razdelek v obliki: e = …,
– dejanski razdelek v obliki: d = …,
– največja zmogljivost v obliki: Max = …,
– najmanjša zmogljivost v obliki: Min = …,
– največji prištevalni tarirni efekt v obliki: T = + …,
– največji odštevalni tarirni efekt v obliki: T = – …
Pri posebni uporabi tehtnice se lahko v certifikatu o

odobritvi tipa merila določijo dodatni napisi (npr. temperatur-
no območje). Dodatni napisi se lahko zahtevajo tudi pri prvi
overitvi, zato da se podrobneje opredelijo vrste bremen in
navezujoči pogoji tehtanja.

Napisi morajo biti neuničljivi, njihova oblika, velikost in
jasnost pa morajo omogočati berljivost pri pogojih normalne
uporabe.

Napisi morajo biti zbrani na vidnem mestu na tehtnici ali
na napisni ploščici, nameščeni blizu prikazovalne naprave
ali na prikazovalni napravi sami. Če se uporabi napisna
ploščica, mora biti mogoče le-to zapečatiti, razen če je ni
mogoče odstraniti, ne da bi se poškodovala.

Napisi so lahko prikazani na prikazovalniku, ki ga je
mogoče programirati in je nadzorovan s programsko opre-
mo. Zagotovljeno mora biti, da je vsak pristop k reprogrami-
ranju napisov zabeležen avtomatsko in neizbrisno. Če je v
uporabi prikazovalnik z možnostjo programiranja, mora napi-
sna ploščica vsebovati vsaj naslednje napise:

– tip tehtnice,
– ime ali oznako proizvajalca,
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– uradno oznako,
– napajalno napetost,
– frekvenco napajalne napetosti,
– delovni tlak.

10. člen
Na tehtnici mora biti predvideno mesto za namestitev

oznak, ki se uporabljajo pri overitvi meril (v nadaljnjem bese-
dilu: overitvene oznake). Predvideno mesto mora:

– biti takšno, da delov tehtnice, na katerem je ozna-
ka, ni mogoče odstraniti, ne da bi se oznake pri tem
poškodovale,

– omogočiti enostavno namestitev oznak brez spremi-
njanja meroslovnih lastnosti tehtnice,

– biti vidno, ne da bi bilo treba tehtnico ali njene delov-
ne zaščite med uporabo premakniti.

Tehtnica mora imeti na mestu, ki ustreza zgoraj zapisa-
nim zahtevam, nastavek za overitvene oznake, ki zagotavlja
ohranitev oznak.

Za overitvene oznake v obliki žiga je lahko nastavek za
oznake, ki so iz svinca ali druge snovi s podobnimi la-
stnostmi, vstavljen v ploščo, pritrjeno na tehtnico ali v izvrta-
no luknjo.

VII. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

11. člen
Skladnost tehtnic z meroslovnimi in tehničnimi zahteva-

mi, določenimi s tem pravilnikom, je mogoče potrditi po
enem od naslednjih dveh postopkov:

(a) z odobritvijo tipa, ki ji sledi bodisi prva overitev,
bodisi izjava o skladnosti s tipom;

(b) z neposredno overitvijo posamične tehtnice.

12. člen
Pregled in preskušanje tehtnice v okviru odobritve tipa

se izvedeta najmanj na eni in ne več kot na treh tehtnicah, ki
predstavljajo posamezen tip.

Če je delovanje tehtnice odvisno od določenega nači-
na delovanja ali določenega načina uporabe, ki se lahko
dosežeta samo na mestu uporabe, potem se vsaj ena v
celoti nameščena tehtnica preskusi na tipičnem mestu upo-
rabe.

Vsaj ena tehtnica se predloži v obliki, primerni za simu-
lacijske preskuse v laboratoriju.

Preskusi se izvedejo na celotni tehtnici. Če zaradi veli-
kosti ali oblike tehtnice to ni primerno, se elektronska napra-
va, kjer je mogoče, preskusi kot simulirana tehtnica, ki vklju-
čuje vse elektronske dele sistema, ki lahko vplivajo na rezul-
tat tehtanja. Poleg tega se izvede še pregled v celoti name-
ščene tehtnice.

Občutljivost tehtnice, ki izhaja iz uporabe dodatnih na-
prav prek elektronskih vmesnikov, se simulira med presku-
šanjem.

13. člen
S pregledom vložene dokumentacije in izvedbo pre-

skusov se ugotavlja skladnost tehtnice z:
– meroslovnimi zahtevami iz III. poglavja tega pravil-

nika,
– tehničnimi zahtevami iz IV. poglavja tega pravilnika in
– zahtevami za elektronske tehtnice (kjer je ustrezno) iz

V. poglavja tega pravilnika.
Rezultati preskušanja tehtnic v postopku odobritve tipa

merila se, če je mogoče, uporabijo v postopku prve overitve
teh tehtnic.

Vložnik zahteve za ugotavljanje skladnosti mora za pre-
skušanje po potrebi zagotoviti ustrezno količino izdelkov,
kontrolno tehtnico in osebje za izvajanje preskusov.

14. člen
1. Preskusi delovanja
Preskusi se izvedejo:
– skladno z napisi na tehtnici (9. člen tega pravilnika),
– pri normalnih pogojih uporabe, za katere je tehtnica

predvidena,
– po preskusnih metodah, ki so navedene v OIML

R 51-1.
Zahteve glede točnosti se uporabijo skladno z ustrezni-

mi določili III. poglavja tega pravilnika.

2. Preskusi in preverjanje izpolnjevanja tehničnih
zahtev

S preskusi in preverjanjem se ugotavlja skladnost z
zahtevami za varno delovanje, ki so navedene v 2. točki
7. člena tega pravilnika.

3. Preskusi vplivnih dejavnikov
Preskusi vplivnih dejavnikov se izvedejo na celotni ali

simulirani tehtnici, kakor je določeno v OIML R 51-1, skla-
dno z:

– 9. točko 6. člena tega pravilnika za vse tehtnice,
– V. poglavjem tega pravilnika za elektronske tehtnice.

4. Razdelitev pogreškov
Kjer se deli tehtnice ali sistema preskušajo ločeno, so

NDP za del, ki se preskuša ločeno, enaki deležu Pi največjih
dopustnih pogreškov ali dopustnih sprememb kazanja celot-
ne tehtnice. Deleži Pi morajo zadostiti enačbi:

P1
2 + P2

2 + P3
2 + … ≤1.

Druge zahteve glede razdelitve pogreškov so navede-
ne v OIML R 51-1.

15. člen
Pregled in preskušanje tehtnice v okviru prve overitve

in nadzora tehtnice v uporabi se izvedeta skladno z zahteva-
mi III. in IV. poglavja tega pravilnika, razen z zahtevami 9.
točke 6. člena, z vrstami bremen, za katere je tehtnica
namenjena, in pri normalnih pogojih uporabe.

Tehtnica, ki deluje statično, se lahko preskusi v neavto-
matskem načinu delovanja.

Preskusi se izvedejo na vgrajeni in v celoti sestavljeni
tehtnici na mestu predvidene uporabe. Tehtnica mora biti
pripravljena tako, da avtomatsko tehtanje deluje enako tako
med preskušanjem kot med poslovanjem.

Dinamični preskusi se izvedejo:
– skladno z napisi na tehtnici (9. člen tega pravilnika),
– pri naznačenih obratovalnih pogojih, za katere je te-

htnice predvidena,
– skladno s preskusnimi metodami, ki so navedene v

OIML R 51-1.
Zahteve glede točnosti se uporabijo skladno z ustrezni-

mi določili 2. in 3. točke 6. člena tega pravilnika.

16. člen
Postopki za izvedbo redne in izredne overitve so enaki

postopkom pri prvi overitvi. NDP pri rednih in izrednih overi-
tvah so enaki kot pri prvih overitvah.

17. člen
Rok, v katerem se redno overjajo avtomatske tehtnice

za posamično tehtanje, je eno leto.



Uradni list Republike Slovenije Št. 52 / 22. 6. 2001 / Stran 5411

18. člen
Pri postopku overitve tehtnice se uporabljajo presku-

sna bremena in uteži.
Masa preskusnega bremena se določi s pomočjo kon-

trolne neavtomatske tehtnice, katere NDP so vsaj petkrat
(vsaj trikrat, če je kontrolna tehtnica pregledana neposredno
pred preskusom avtomatske tehtnice) manjši od najmanjše
izmed ustreznih vrednosti NDP iz preglednic 1 in 2 oziroma
3, navedenih v 6. členu.

NDP uteži morajo biti vsaj trikrat manjši od najmanjše
izmed ustreznih vrednosti NDP iz preglednic 1 in 2 oziro-
ma 3, navedenih v 6. členu. Uteži morajo biti meroslovno
sledljive, kar se dokazuje z overitvijo ali kalibracijskim certi-
fikatom s sklicevanjem na akreditacijo oziroma akreditacij-
skim znakom.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Tehtnice, ki so overjene in se uporabljajo na dan uve-

ljavitve tega pravilnika, vendar ne izpolnjujejo vseh njegovih
zahtev, se lahko dajejo v redno in izredno overitev najdlje do
1. februarja 2011, če so skladne z zahtevami glede NDP iz
2. oziroma 3. točke 6. člena tega pravilnika.

Neoverjene tehtnice, ki so na dan uveljavitve tega pra-
vilnika v uporabi, se lahko dajejo v prvo overitev, vendar
najdlje do 31. decembra 2001, če so skladne z zahtevami
glede NDP iz 2. oziroma 3. točke 6. člena tega pravilnika, in
nadalje v redno in izredno overitev, vendar najdlje do
1. februarja 2011.

20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 009-6/00-3
Ljubljana, dne 30. maja 2001.

Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

dr. Lucija Čok l. r.

2804. Navodilo o postopku redne overitve meril
in o oznakah oziroma potrdilu, s katerimi
se potrjuje skladnost meril s predpisi

Na podlagi petega odstavka 11. člena in prvega od-
stavka 13. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št.
22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

N A V O D I L O
o postopku redne overitve meril in o oznakah

oziroma potrdilu, s katerimi se potrjuje skladnost
meril s predpisi

1. člen
To navodilo določa postopek redne overitve (v nadalj-

njem besedilu: overitev) meril, ki ga izvajata Urad Republike
Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad) ali
pravna oseba, ki jo na podlagi 14. člena zakona o meroslo-
vju imenuje minister, pristojen za meroslovje (v nadaljnjem
besedilu: pravna oseba).

To navodilo določa tudi vrsto in obliko oznak, ki se
uporabljajo pri overitvi meril, ter vsebino in obliko potrdila o
skladnosti merila s predpisi.

2. člen
To navodilo se smiselno uporablja tudi za postopek

izredne overitve meril.
Izredna overitev je obvezna za merila, ki so bila zaradi

predelave, okvare ali drugih tehničnih pomanjkljivosti izklju-
čena iz uporabe.

3. člen
Imetnik merila oziroma tisti, ki je merilo popravil ali

predelal (v nadaljnjem besedilu: vložnik zahteve), vloži za-
htevo za overitev merila, ki mora vsebovati:

– podatke o vložniku zahteve,
– podatke o imetniku merila,
– navedbo vrste overitve (redna, izredna),
– podatke o merilu (naziv merila, tip merila, uradna

oznaka, če ta obstaja, proizvajalec merila, serijska številka),
– zahtevo za izdajo potrdila o skladnosti merila s pred-

pisi,
– navedbo kraja uporabe.
Zahteva za overitev merila se vloži praviloma za vsako

merilo posebej. Če se sočasno zahteva overitev več meril
iste vrste, se lahko vloži ena zahteva, pri čemer se vsa merila
navedejo v prilogi k zahtevi.

4. člen
V overitev se lahko predložijo samo tista merila, za

katera je bila ugotovljena skladnost po predpisanih načinih
in postopkih ugotavljanja skladnosti in ki so bila označena
oziroma je bila zanje izdana listina o skladnosti z meroslovni-
mi predpisi, preden so bila dana v prvo uporabo.

V overitev se lahko predložijo tudi medicinski pripo-
močki z merilno funkcijo, za katere je bila ugotovljena skla-
dnost s predpisi.

Merilo je lahko dano v overitev, če deluje pravilno in je
očiščeno.

Če se overitev merila izvede na kraju uporabe merila,
mora biti merilo postavljeno v obratovalno stanje po proizva-
jalčevih navodilih za uporabo.

5. člen
Postopek overitve merila sestavljajo:
1. pregled zahteve za overitev,
2. ugotovitev, ali so izpolnjeni pogoji za overitev iz

prejšnjega člena,
3. pregled merila, s katerim se identificira merilo, da se

ugotovi skladnost merila z listino, izdano v postopku ugotav-
ljanja skladnosti in z oznako oziroma listino o skladnosti s
predpisi,

4. preskus merila, da se ugotovi, ali merilo še vedno
izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve za posamezno
vrsto merila,

5. označitev merila in/ali izdajo potrdila o skladnosti s
predpisi.

6. člen
V postopku overitve merila se vodi zapisnik, ki vključuje

podatke o vložniku zahteve, podatke, ki so pomembni za
identifikacijo merila, o vrsti in tipu merila, tehnične podatke
o merilu, ki so pomembni pri overitvi, o pogojih, pod kateri-
mi je bil pregled merila opravljen, rezultate preskusa, ugoto-
vitve in datum pregleda merila.

Če se overitev merila zavrne, se v zapisniku navedejo
razlogi za zavrnitev. Kopijo zapisnika prejme vložnik zahteve.
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7. člen
Oznake, s katerimi se potrdi skladnost meril s predpi-

sanimi meroslovnimi zahtevami, so:
1. Oznaka v obliki žiga
Oznaka v obliki žiga ima obliko ščita z višino 7 mm. V

zgornjem delu ščita sta zadnji številki letnice overitve meril, v
spodnjem pa številka urada oziroma pravne osebe.

2. Mala oznaka v obliki žiga
Mala oznaka v obliki žiga ima obliko ščita z višino

3,5 mm. V zgornjem delu ščita sta zadnji številki letnice
overitve meril, v spodnjem pa številka urada oziroma pravne
osebe.

3. Oznaka v obliki nalepke
Oznaka v obliki nalepke ima ovalno obliko z merami

30 mm × 16 mm. Nalepka je bela z 4-milimetrsko zeleno
obrobo in zelenimi napisi. Obroba nalepke je razdeljena na
12 polj, označenih s številkami od 1 do 12, ki ponazarjajo
posamezne mesece v tekočem letu. Na levi strani nalepke
je enakokraka tehtnica z visečima skodelicama. Nad tehtni-
co je oznaka “SI“, med visečima skodelicama pa številka
urada oziroma pravne osebe. Na desni strani nalepke sta
zadnji številki letnice tekočega leta.

4. Oznaka za razveljavitev v obliki žiga
Oznaka za razveljavitev v obliki žiga ima obliko znaka

“X“, okoli katerega se lahko očrta krog s premerom 6 mm.
Oznaka, s katero se označi merilo, je določena v mero-

slovnem predpisu za posamezno vrsto merila in/ali v certifi-
katu o odobritvi tipa merila.

Vrste, oblika in vsebina oznak so navedene v Prilogi 1,
ki je sestavni del tega navodila.

8. člen
Potrebno število oznak za potrditev skladnosti meril s

predpisanimi meroslovnimi zahtevami dobijo pravne osebe
pri uradu. Pravne osebe morajo uradu posredovati kopijo
vsakega izdanega potrdila o skladnosti merila s predpisi.

9. člen
Po opravljenem pregledu in preskusu merila se lahko

skladnost merila s predpisi namesto z oznako potrdi z izdajo
potrdila o skladnosti merila s predpisi, če je tako določeno v
listini, izdani v postopku ugotavljanja skladnosti. Na zahtevo
vložnika zahteve se izda potrdilo o skladnosti merila s pred-
pisi tudi, če je bilo merilo označeno z oznako.

Vsebina in oblika potrdila o skladnosti merila s predpisi
sta navedeni v Prilogi 2, ki je sestavni del tega navodila.

10. člen
Veljavnost oznak preneha za:
– oznako v obliki nalepke zadnji dan tistega meseca, v

katerem se izteče rok overitve,
– oznako v obliki žiga in malo oznako v obliki žiga prvi

dan koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem se je iztekel
rok overitve.

Veljavnost potrdila o skladnosti merila s predpisi prene-
ha zadnji dan tistega meseca, v katerem se izteče rok overi-
tve.

Če je merilo označeno z oznako v obliki nalepke in z
oznako v obliki žiga oziroma malo oznako v obliki žiga, je
prenehanje veljavnosti oznak vezano na oznako v obliki na-
lepke.

Če je skladnost merila potrjena hkrati s potrdilom o
skladnosti merila s predpisi in z oznako v obliki žiga oziroma
malo oznako v obliki žiga, je prenehanje veljavnosti vezano
na potrdilo o skladnosti merila s predpisi.

11. člen
Oznake oziroma potrdila, s katerimi je bila potrjena

skladnost meril in so bila izdana pred začetkom veljavnosti
tega navodila, veljajo do poteka njihove veljavnosti.

12. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila, se preneha uporab-

ljati pravilnik o načinu, kako področne organizacijske enote
zveznega zavoda za mere in plemenite kovine za kontrolo
meril in plemenitih kovin pregledujejo merila (Uradni list
SFRJ, št. 26/84).

Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati odred-
ba o vrstah in oblikah oznak, ki se uporabljajo pri overitvah
meril, ter o vsebini in obliki potrdila o skladnosti merila s
predpisi (Uradni list RS, št. 81/97 in 22/00), razen določbe
7. člena, ki se uporablja do 31. decembra 2001.

13. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 009-2/01-3
Ljubljana, dne 30. maja 2001.

Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

dr. Lucija Čok l. r.
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Priloga 1: Vrste, oblika in vsebina oznak iz 7. člena
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Priloga 2: Vsebina in oblika potrdila o skladnosti merila s predpisi
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2805. Navodilo o izločanju dokumentarnega gradiva

Na podlagi 74. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99, 28/00), 99. člena za-
kona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US,
29/95 in 80/99) ter 6. in 260. člena sodnega reda (Uradni
list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00 in 113/00) izda-
ja minister za pravosodje

N A V O D I L O
o izločanju dokumentarnega gradiva

1. člen
To navodilo ureja postopek, način hranjenja in izločan-

je dokumentarnega gradiva pri sodiščih ter izročitev arhivske-
ga gradiva pristojnemu arhivu.

2. člen
Dokumentarno gradivo v smislu tega navodila obsega:

zadeve sodne uprave, kazenske zadeve, civilne in gospo-
darske zadeve, zadeve delovnih in socialnih sporov in up-
ravne zadeve.

3. člen
Sodišča so dolžna skrbeti za ohranjanje, materialno

varnost in urejenost dokumentarnega gradiva, ki ga pre-
jemajo ali ki nastaja pri njihovem delu.

4. člen
Sodišča morajo hraniti dokumentarno gradivo najmanj

toliko časa, kolikor je za posamezno vrsto gradiva določeno
v 5. členu tega navodila.

Če so v spisu ali listini združene zadeve z različnimi roki
za hranjenje, velja najdaljši predpisani rok.

Roki za hranjenje dokumentarnega gradiva, ki so
določeni s tem navodilom, začnejo teči s 1. januarjem
naslednje leto po letu, v katerem se šteje posamezna zade-
va za rešeno oziroma je postala pravnomočna.

Za hranjenje knjigovodskih listin in poslovnih knjig vel-
jajo roki za hranjenje, določeni s predpisi s področja raču-
novodstva.

Sodnik ali predsednik senata, ki je obravnaval
posamezno zadevo lahko po uradni dolžnosti ali na predlog
stranke, ki ima pravni interes za podaljšanje roka hranjenja,
odredi tudi daljši rok hranjenja dokumentarnega gradiva.

5. člen
Pravnomočne sodne odločbe, vpisniki, imeniki,

pomožne knjige, evidence, seznami in kontrolniki se hranijo
trajno.

Roki za hranjenje drugega dokumentarnega gradiva so
naslednji:

Zap. št. Oznaka vpisnika Vrsta dokumentarnega gradiva Rok hranjenja Opombe

A) Su, SuZ ZADEVE SODNE UPRAVE
1. – Su spisi trajno
2. – SuZ spisi trajno
3. – zbirka okrožnic trajno
4. – seznam žigov in pečatov trajno
5. – poslovne knjige 10 let
6. – matična knjiga trajno
7. – personalne mape in osebni spisi trajno
8. – delovne knjižice za čas trajanja

delovnega razmerja
9. – dokumentacija o uničenju nepotrebnega dokumentarnega gradiva,

o odbiranju arhivskega gradiva in o izročanju gradiva arhivu trajno
10. – drugo gradivo 10 let

B) KAZENSKE ZADEVE
1. Kpr, K, Kpd, Kr, Po, spisi Kpr, K, Kpd, Kr, Po, Kmp, Km, Ks, IKZ, IKZt, Pp, Kp, Ips:

Kmp, Km, Ks, IKZ,
IKZt, Pp, Kp, Ips

a) – za kazniva dejanja zoper:
– življenje in telo trajno
– človekove pravice in svoboščine trajno
– volilno pravico in volitve trajno
– varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev trajno
– obrambno moč države trajno
– človečnost in mednarodno pravo trajno

b) – za kazniva dejanja zoper:
– čast in dobro ime 10 let
– spolno nedotakljivost 15 let
– človekovo zdravje 15 let
– zakonsko zvezo, družino in mladino 10 let
– delovno razmerje in socialno varnost 15 let
– premoženje 15 let
– gospodarstvo 15 let
– pravni promet 10 let
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Zap. št. Oznaka vpisnika Vrsta dokumentarnega gradiva Rok hranjenja Opombe

– uradno dolžnost in javna pooblastila 15 let
– vojaško dolžnost 15 let
– pravosodje 10 let
– javni red in mir 10 let
– splošno varnost ljudi in premoženja 20 let
– varnost javnega prometa 20 let
– okolje, prostor in naravne dobrine 20 let

2. – potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku 2 leti
3. – sejna knjiga 10 let
4. – knjiga priznanic 2 leti
5. – seznam pogojnih obsodb 10 let štetje roka po zadnjem

izbrisu
6. – seznam zaseženih predmetov 10 let

C) CIVILNE in GOSPODARSKE  ZADEVE
1. P, Pg, Cp, Cpg, G spisi pravdnih zadev in gospodarskih pravdnih zadev

– stvarno pravo 30 let
– obligacijsko pravo 10 let
– stanovanjska razmerja 10 let
– odškodninske zadeve 10 let
– spori majhne vrednosti 5 let
– zakonski spori, spori iz razmerij med starši in otroki trajno
– gospodarski spori 10 let
– drugi spori 10 let

2. Pl, Plg spisi – izdaje plačilnega naloga 5 let
3. I, In, Ig spisi I, In, Ig zadev:

– denarne terjatve 5 let
– nedenarne terjatve 5 let
Z zavarovanje 5 let
– drugo 5 let

4. D spisi zapuščinskih zadev 10 let
5. R, Rg, N spisi raznih civilnih, gospodarskih in nepravdnih zadev 10 let
6. Ng spisi nepravdnih zadev pri okrožnih sodiščih 5 let
7. Pr spisi zadev pridržanja 10 let
8. oporoke in druge listine, izročene sodišču v hrambo trajno
9. Ov–i, Ovi–H overitve podpisov, pisave in prepisov listin 5 let
10. Pom, Pom–i zadeve pravne pomoči 5 let
11. St spisi zadev prisilne poravnave, stečaja in likvidacije 10 let
12. zemljiška knjiga s seznami parcel in lastnikov trajno

zbirka listin, mapne kopije trajno
Dn zemljiškoknjižne vloge trajno
Dn Dn rokovnik trajno vročilnice o vročitvi

zemljiškoknjižnih sklepov
5 let

13. Rz spisi raznih zemljiškoknjižnih zadev
– naznanilni listi trajno
– spisi o vzpostavitvi in popravljanju zemljiških knjig trajno
– drugo 5 let

14. Izp zahteve strank za izdajo zemljiškoknjižnih izpiskov 2 leti
15. Srg spisi zadev sodnega registra trajno

– Srg rokovnik trajno
16. Ips spisi izrednih pravnih sredstev 10 let

D) DELOVNI IN SOCIALNI SPORI
1. Pd, Ps, Pdp, Psp spisi v zadevah delovnih in socialnih sporov 10 let
2. Kd, Kdp spisi v zadevah kolektivnih delovnih sporov 10 let

E) UPRAVNE ZADEVE
1. U, Up, Uv,  Upr spisi v upravnih zadevah 10 let
2. R spisi raznih upravnih zadev 5 let

Za vse zadeve, za katere ni določen drugačen rok hranjenja velja, da se hranijo 5 let.
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6. člen
Sodišča morajo dokumentarno gradivo, ki ima lastnost

arhivskega gradiva izročiti pristojnemu arhivu po 30 letih od
nastanka gradiva, če se s pristojnim arhivom ne dogovorijo
drugače.

Sodišča pri odbiranju arhivskega gradiva pristojnemu
arhivu upoštevajo predpise, ki veljajo za področje arhivov.

Sodišča so dolžna najmanj enkrat na vsaki dve leti
zapisniško ugotavljati, katero dokumentarno gradivo ima last-
nost arhivskega gradiva.

Sodišča lahko pred izročitvijo izvirnega gradiva pristo-
jnemu arhivu naredijo kopijo izvirnega gradiva, njegov mikro-
filmski posnetek ali drugačen trajni zapis.

7. člen
Po preteku rokov hranjenja iz 5. člena tega navodila se

dokumentarno gradivo izloča.
Izločanje dokumentarnega gradiva, za katerega so v

tekočem koledarskem letu pretekli roki hranjenja, se opravi
ob prenosu dokumentarnega gradiva iz pisarne v zbirko
dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju: arhiv sodišča), iz
arhiva sodišča pa najmanj enkrat na vsaki dve leti.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je pri
izločanju dokumentarnega gradiva potrebno zagotoviti, da
se ne izloči dokumentarno gradivo, ki ima lastnost arhivske-
ga gradiva (6. člen tega navodila).

8. člen
Za izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva in

odbiranje arhivskega gradiva za posamezno sodišče je pris-
tojen sekretar sodišča ali sodnik, ki ga imenuje predsednik
sodišča (v nadaljevanju: sodnik).

Posamezne naloge pri odbiranju in izločanju dokumen-
tarnega gradiva po odredbi sodnika opravljajo strokovni
sodelavci in sodni pripravniki.

Sodnik v rokih, določenih s tem navodilom:
– zapisniško ugotovi, katero dokumentarno gradivo se

lahko izloči;
– zapisniško ugotovi, katero gradivo ima lastnost

arhivskega gradiva;
– obvesti pristojni arhiv o začetku odbiranja arhivskega

gradiva;
– izroči pristojnemu arhivu dokumentarno gradivo, ki

ima lastnost arhivskega gradiva (6. člen tega navodila);
– nadzoruje izločitev in uničenje izločenega dokumen-

tarnega gradiva.
Po preteku 15 dni po izročitvi arhivskega gradiva pris-

tojnemu arhivu, se izločeno dokumentarno gradivo uniči.
Sodišča lahko pred uničenjem izvirnega dokumen-

tarnega gradiva naredijo kopijo izvirnega gradiva, njegov
mikrofilmski posnetek ali drugačen trajni zapis.

9. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 036-02-23/01
Ljubljana, dne 23. maja 2001.

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister

za pravosodje

2806. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97,
60/99 in 30/01) ter v skladu z določbami zakona o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejem-
kih (Uradni list RS, št. 87/97 in 9/98) Ministrstvo za notra-
nje zadeve objavlja

Z N E S K E
povračil, nadomestil in drugih prejemkov

za zaposlene v državni upravi

Od 12. junija 2001 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 10.147 SIT;
– študentom 20.776 SIT;
2. nagrade ob delovih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 51.004 SIT;
– za 20 let delovne dobe 76.507 SIT;
– za 30 let delovne dobe 102.009 SIT;
3. kilometrina 55,47 SIT;
4. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če ni

možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilo-
meter 27,73 SIT;

5. terenski dodatek 873 SIT.

Št. 0102-9-142-03-1/01-11
Ljubljana, dne 12. junija 2001.

dr. Rado Bohinc l. r.
Minister

za notranje zadeve

USTAVNO SODIŠČE

2807. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
subsidiarnega tožilca iz kazenskega postopka

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne
pritožbe A. A. iz Ž. na seji dne 10. maja 2001

s k l e n i l o:

Ustavna pritožba A. A. zoper:
– sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 662/97 z

dne 23. 7. 1997 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v
Kranju št. K 317/94 z dne 1. 7. 1997 in

– sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 17/95 z dne
27. 2. 1996 v zvezi z odločbo Sodišča združenega dela
Republike Slovenije št. Sp 1746/91 z dne 21. 11. 1991 in
z odločbo Sodišča združenega dela v Kranju št. S 111/90 z
dne 19. 9. 1991 se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pritožnik z ustavno pritožbo izpodbija:
– sklep Višjega sodišča, s katerim je bila kot neuteme-

ljena zavrnjena pritožba zoper prvostopenjski sklep o zavr-
ženju pritožbe oziroma po vsebini zahteve za varstvo zakoni-
tosti, ki jo je vložil zoper pravnomočni sklep o zavrženju
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subsidiarnega obtožnega predloga (gre za sklepe, ki izhaja-
jo iz kazenskega postopka) in

– sodbo, s katero je bila kot neutemeljena zavrnjena
revizija zoper pravnomočno odločbo, s katero je bil kot
neutemljen zavrnjen pritožnikov predlog za obnovo postop-
ka, ki je bil pravnomočno končan z odločbo Sodišča zdru-
ženega dela Republike Slovenije št. Sp 1606/90 z dne 13.
9. 1990 (gre za odločbe, ki izhajajo iz delovnopravnega
spora).

2. V laično napisani ustavni pritožbi, ki jo pritožnik
poimenuje “ustavna pritožba zaradi zahtevka za zaščitu za-
konitosti”, pritožnik navaja, da so mu bile z izpodbijanima
sklepoma, izdanima v kazenskem postopku, kršene (vse)
pravice, določene v 6. členu Konvencije o varstvu človeko-
vih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94,
MP, št. 7/94 – EKČP). Zatrjevanih kršitev pravic ne obraz-
loži. Pritožnik samo navaja, da sodišče v kazenski zadevi ni
hotelo razpisati glavne obravnave, pritožba pa ni prispela na
Vrhovno sodišče. Kršena naj bi bila tudi pritožnikova pravica
do poštenega obravnavanja. Sodišča naj bi pri odločanju
spregledala odločilne okoliščine in svoje odločitve nepravil-
no oziroma nerazumljivo obrazložila, napačno naj bi bilo
uporabljeno tudi materialno pravo. Pritožnik predlaga, naj
ustavno sodišče izpodbijane sklepe razveljavi in zadevo vr-
ne prvostopenjskemu sodišču v novo odločanje. Glede od-
ločb, ki izhajajo iz delovnopravnega spora, pritožnik zatrjuje
kršitev 14., 15., 21., 22., 23. in 25. člena ustave. Vsem
sodiščem, ki so odločala v tem postopku, očita, da so bila
pristranska. Prvostopenjsko sodišče naj bi ne upoštevalo
njegovega pisnega dokaznega gradiva. Ker naj bi drugosto-
penjskemu sodišču ne bil odstopljen celoten spis, naj bi
njegovo pritožbo obravnavalo samo pavšalno, prav tako naj
bi bila pristranska odločitev o zavrnitvi revizije. Zlasti naj bi
mu ne bilo zagotovljeno sodno varstvo, sodišča pa naj ne bi
upoštevala načela kontradiktornosti. Kršena naj bi bila tudi
pritožnikova pravica do enakega varstva pravic in do izvaja-
nja dokazov, ki so bili bistvenega pomena za odločitev o
prenehanju delovnega razmerja. Pritožnik tudi navaja, da je
bilo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno in materialno
pravo napačno uporabljeno. Predlaga razveljavitev izpodbi-
janih odločb in vrnitev zadeve prvostopenjskemu sodišču v
novo odločanje.

B)–I
3. Po določbi 50. člena zakona o ustavnem sodišču

(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) lahko
vsakdo ob pogojih, ki jih določa ta zakon, vloži pri ustavnem
sodišču ustavno pritožbo, če meni, da mu je s posamičnim
aktom državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosil-
ca javnih pooblastil kršena njegova človekova pravica ali
temeljna svoboščina.

4. Po določbi tretje alinee prvega odstavka 55. člena
ZUstS lahko ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrže, če jo
je vložila neupravičena oseba. Po praksi ustavnega sodišča
lahko ustavno pritožbo vloži oseba, na katero se neposre-
dno nanaša z ustavno pritožbo izpodbijani akt državnega
organa.

5. Ustavno pritožbo je vložil pritožnik, ki je v kazen-
skem postopku, ki se je končal z zavrženjem njegovega
subsidiarnega obtožnega predloga, nastopal v funkciji oško-
dovanca kot tožilca (subsidiarni tožilec). Funkcija kazenske-
ga pregona storilcev kaznivih dejanj je sicer v pristojnosti
države. V določenih primerih, ko država sama ni zainteresi-
rana za pregon storilcev z zakonom določenih kaznivih de-
janj oziroma ko državni tožilec ne začne pregona storilcev
kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti oziroma
od njega odstopi, je država to svojo pristojnost z zakonom

prenesla na oškodovanca. Po določbi 144. člena zakona o
kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v
nadaljevanju: ZKP) je oškodovanec tisti, kateremu je kakr-
šnakoli njegova osebna ali premoženjska pravica s kaznivim
dejanjem prekršena ali ogrožena. Ko nastopa kot upraviče-
ni tožilec, je država oškodovancu z zakonom zagotovila tak-
šen procesni položaj, kot ga ima v kazenskem postopku
državni tožilec, ko zastopa kazenske obtožbe, ni pa nanj
prenesla tistih pravic, ki jih ima državni tožilec kot državni
organ. Takšen oškodovanec je bodisi kot zasebni tožilec
bodisi kot subsidiarni tožilec na podlagi zakona upravičen
vložiti ustrezno pravno sredstvo, da bi od pristojnega organa
(sodišča) dosegel začetek kazenskega postopka. V kon-
kretnem kazenskem postopku je pritožnik (kot oškodova-
nec) od državnega tožilca prevzel kazenski pregon, ker je ta
ovadbo zavrgel.1 Z vložitvijo subsidiarnega obtožnega pre-
dloga je oškodovanec (pritožnik) postal stranka v kazen-
skem postopku in s tem nosilec določenih procesnih pra-
vic. Kazenski postopek, ki je zoper obdolženega tekel zaradi
storitve dveh kaznivih dejanj na podlagi subsidiarnega ob-
tožnega predloga pritožnika, se je pravnomočno končal z
zavrženjem subsidiarnega obtožnega predloga (sklep Višje-
ga sodišča v Ljubljani št. I Kp 38/97 z dne 22. 1. 1997 v
zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. K 317/94 z
dne 3. 12. 1996), ker eno dejanje, za katero je bil obdolže-
nec obtožen, ni bilo več določeno kot kaznivo dejanje, za
drugo dejanje, ki je bilo predmet obtožbe, pa je kazenski
pregon zastaral.

6. Temeljni namen kazenskega postopka je ugotoviti,
ali je obdolženec storil kaznivo dejanje in ali je zanj kriv, ter
mu, če je odgovor na obe vprašanji pritrdilen, izreči kazen-
sko sankcijo. Kazenski pregon sproži upravičeni tožilec,
odločanje sodišča pa poteka po natančnih, z zakonom do-
ločenih pravilih v poštenem postopku, ki ga zagotavljata
ustava in zakon. Oškodovanec se v primerih, ko državni
tožilec ne začne pregona storilcev kaznivih dejanj, ki se
preganjajo po uradni dolžnosti oziroma od njega odstopi,
povsem svobodno odloča o tem, ali naj stopi v procesno
razmerje in s tem postane stranka kazenskega postopka ali
ne. V primerih, ko je funkcija kazenskega pregona v rokah
subsidiarnega tožilca, uvedba kazenskega postopka in kaz-
novanje storilca sicer lahko pomenita tudi moralno zadošče-
nje oškodovancu za zlo, ki mu je bilo prizadejano s kaznivim
dejanjem. Vendar pa ta nagib, ki ga morebiti zasleduje sub-
sidiarni tožilec s tem, ko prevzame oziroma nadaljuje kazen-
ski pregon, v ničemer ne vpliva na kazenski pregon sam;
tudi za odločanje sodišča je pravno povsem irelevanten.
Zadoščenje zaradi posega v svoje pravice, v konkretnem
primeru zaradi varovanja osebnega dostojanstva, lahko uve-
ljavlja oškodovanec v kazenskem postopku neposredno in
sicer z vložitvijo premoženjskopravnega zahtevka v t.i. adhe-
zijskem postopku (členi 100 do 111 ZKP), vendar bo ta
odločitev sodišča o njegovem zahtevku v mnogočem odvi-
sna od odločitve v kazenski zadevi. V okvirih postavljenih
dovoljenih zahtevkov (povrnitev škode, vrnitev stvari, razve-
ljavitev pravnega posla) sme kazensko sodišče v sodbi, s
katero spozna obdolženca za krivega, prisoditi oškodovan-
cu zahtevek v celoti ali deloma (in ga s presežkom napotiti
na pravdo) ali pa ga napotiti na pravdo s celotnim zahtev-

1 Procesna zakonodaja izrecno določa primere, v katerih lahko oškodo-
vanec prevzame oziroma nadaljuje kazenski pregon, ki ga je za uradno pregon-
ljiva kazniva dejanja začel državni tožilec. Tako ima oškodovanec možnost, da
sam začne pregon v primeru, če državni tožilec: 1. spozna, da ni podlage za
pregon oziroma zavrže ovadbo, 2. odstopi od pregona v fazi preiskave, pred
začetkom glavne obravnave oziroma do konca glavne obravnave, 3. če tožilec
odstopi od pregona na glavni obravnavi pred sodiščem druge stopnje ali 4. če
se preiskava ustavi s sklepom. Oškodovanec kot tožilec lahko vloži tudi nepo-
sredno obtožnico.



Uradni list Republike Slovenije Št. 52 / 22. 6. 2001 / Stran 5419

kom. Če izda kazensko sodišče oprostilno ali zavrnilno sod-
bo ali kazenski postopek ustavi ali obtožnico oziroma subsi-
diarni obtožni predlog zavrže, vselej napoti oškodovanca,
naj svoj premoženjskopravni zahtevek uveljavlja v pravdi.

7. Primarno pa ima oškodovanec pravico uveljavljati
svoj civilni zahtevek v pravdi in sicer povsem neodvisno od
tega, ali je bil kazenski postopek sploh uveden in kako se je
končal. Iz 14. člena zakona o pravdnem postopku (Uradni
list RS, št. 26/99 – ZPP) namreč izhaja, da pravdno sodi-
šče ni vezano na pravnomočno oprostilno sodbo, izdano v
kazenskem postopku. Varstvo civilnih pravic, kamor sodi
tudi pravica do osebnega dostojanstva, je torej v prvi vrsti
zagotovljeno v pravdnem postopku. V kazenskem postopku
že pojmovno ne bi bilo mogoče varovati vseh pravic, ki jih
priznava pravni red, temveč kvečjemu tiste, ki so (neposre-
dno ali posredno) objekt varstva pri posameznem kaznivem
dejanju. Poleg tega je uvedba kazenskega postopka vselej
predvidena le kot zadnja možnost (ultima ali extrema ratio),
ki jo ima družba za reagiranje na nevarna dejanja. Če se
oškodovanec kljub temu odloči, da bo nadaljeval oziroma
prevzel kazenski pregon, se mora podrediti temeljnemu na-
menu kazenskega postopka, pravilom, ki uveljavljajo ta na-
men, in zlasti upoštevati z ustavo zagotovoljene pravice ob-
dolženca. V kazenskem postopku je zaradi njegovega
posebej občutljivega položaja obdolženec tisti subjekt, ka-
teremu so na podlagi ustave, veljavnih mednarodnih instru-
mentov in zakona priznana in zagotovljena pravna jamstva v
največjem obsegu. Med tem je zlasti treba opozoriti na
ustavno določbo o prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari
(31. člen ustave), ki preprečuje razveljavitev oziroma spre-
membo pravnomočne kazenske sodbe, s katero je bil obto-
ženec oproščen od obtožbe, da je storil očitano kaznivo
dejanje oziroma spremembo oziroma razveljavitev kakršne-
koli druge pravnomočne odločitve, s katero je bil kazenski
postopek zoper obtoženca končan (npr. pravnomočno zavr-
ženje subsidiarnega obtožnega predloga kot v konkretnem
primeru). Glede na to varstvo pravice do časti in dobrega
imena po pravnomočnosti oprostilne sodbe v kazenskem
postopku oziroma po pravnomočno končanem kazenskem
postopku tudi ne bi moglo biti več učinkovito. Poleg tega pa
oškodovancu v kazenskem postopku ni mogoče priznati
večjega obsega varstva njegovih materialnopravnih pravic
samo zato, ker v njem nastopa kot zasebni oziroma subsidi-
arni tožilec, v primerjavi z varstvom, ki bi ga užival, če bi
kazenski postopek tekel po obtožbi državnega tožilca.

8. To, da ima oškodovanec v nekaterih primerih mož-
nost prevzeti oziroma nadaljevati kazenski pregon zoper
tistega, ki je s kaznivim dejanjem posegel v njegove pravice,
še ne pomeni, da ima tudi ustavno varovano pravico doseči
kazensko obsodbo. S kazensko sodbo se namreč odloča o
kazenski odgovornosti ali nedolžnosti domnevnega storilca
kaznivega dejanja. Ne glede na izid kazenskega postopka
pa se neposredno ne odloča o materialnopravnem položaju
ali pravicah upravičenega tožilca.2 V tem je kazenski posto-
pek bistveno drugačen od pravdnega postopka, v katerem
stoji stranki, ki uveljavlja svoj civilnopravni zahtevek, naspro-

ti druga stranka, ki ji grozi obveznost izpolnitve tega zahtev-
ka. S civilno sodbo se praviloma odloča o zahtevku, ki ga
ima tožnik proti tožencu in ki ima svojo podlago v material-
nem pravu. Od izida postopka je odvisno, kateri udeleženec
v postopku bo imel pravni interes za vložitev ustavne prito-
žbe. Če bi bile pritožniku v pravdnem postopku kršene
njegove človekove pravice, bi imel možnost po predho-
dnem izčrpanju pravnih sredstev ob pogojih, določenih v
ZUstS, zoper odločitev sodišča vložiti tudi ustavno pritožbo.

9. Glede na navedeno (kot to izhaja iz 7. in 8. točke
te obrazložitve) subsidiarnemu tožilcu zgolj s pravnomoč-
no odločitvijo o zavrženju subsidiarnega obtožnega pre-
dloga (ki je imel v konkretnem primeru značaj delno opro-
stilne in delno zavrnilne sodbe) oziroma z izpodbijanimi
odločitvami o zavrženju nedovoljenih pravnih sredstev zo-
per takšno odločitev sodišča, ne more biti kršena nobena
njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina. Zato
se postavlja vprašanje, ali je upravičen vložiti ustavno prito-
žbo iz razloga, da mu je bila v kazenskem postopku kršena
pravica do enakega varstva pravic v postopku iz 22. člena
ustave. Po mnenju ustavnega sodišča zgolj dejstvo, da je
bil pritožnik stranka v kazenskem postopku, še ne pomeni,
da je aktivno legitimiran za vložitev ustavne pritožbe. Iz
22. člena ustave namreč izhaja, da je vsakomur zagotov-
ljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodi-
ščem in drugimi organi, ki odločajo o njegovih pravicah,
dolžnostih in pravnih interesih. Za tak položaj pa v primeru
subsidiarnega tožilca ne gre. To pa ne pomeni, da subsidi-
arni tožilec ne uživa temeljnih procesnih jamstev v kazen-
skem postopku. Povedano pomeni le, da jih ni mogoče
uveljavljati z ustavno pritožbo pred ustavnim sodiščem. Če
bi temu ne bilo tako, bi prišli v nelogičen in nesprejemljiv
položaj, ko bi celo stranka, ki je s svojim materialnoprav-
nim zahtevkom uspela, z ustavno pritožbo lahko uveljavlja-
la morebitne kršitve temeljnih procesnih pravic.

10. Ker je ustavno pritožbo po stališču ustavnega sodi-
šča vložila neupravičena oseba, jo je bilo treba zavreči.

11. Ustavno sodišče je do sedaj vsebinsko presojalo
le eno ustavno pritožbo, ki jo je kot ustavni pritožnik vložil
subsidiarni tožilec iz kazenskega postopka (sklep št. Up-
30/95 z dne 20. 3. 1996). V tej zadevi ustavno sodišče
ustavne pritožbe ni sprejelo, ker očitno ni šlo za kršitev
človekovih pravic, pri tem pa se izrecno ni opredelilo do
tega ali je subsidiarni tožilec iz kazenskega postopka upravi-
čena oseba za vložitev ustavne pritožbe. Nekaj tovrstnih
ustavnih pritožb je bilo obravnavanih tudi zgolj s procesnega
vidika, vendar so bile zavržene zaradi pomanjkanja različnih
drugih procesnih predpostavk po ZUstS. Zato se z vpraša-
njem, ali je subsidiarni tožilec iz kazenskega postopka upra-
vičen vložiti ustavno pritožbo, ustavno sodišče v teh prime-
rih ni ukvarjalo. Od takrat pa do odločitve v tem konkretnem
primeru je na ustavno sodišče prispelo večje število tovr-
stnih ustavnih pritožb, kar je terjalo bolj poglobljeno analizo
teh primerov, predvsem z vidika obstoja aktivne legitimacije
subsidiarnega tožilca iz kazenskega postopka za vložitev
ustavne pritožbe. Na podlagi tako opravljene analize in raz-
logov, ki so razvidni iz obrazložitve tega sklepa, je ustavno
sodišče sprejelo stališče, da takšna ustavna pritožba ni do-
pustna, ker jo je vložila neupravičena oseba.

B)–II
12. V delu, v katerem se ustavna pritožba nanaša na

odločitve, ki izhajajo iz delovnopravnega spora, bi bila ustav-
na pritožba dopustna, če ne bi bila prepozna. Ena od pred-
postavk za vložitev ustavne pritožbe je po določbi prvega
odstavka 52. člena ZUstS pravočasnost njene vložitve. Vlo-
ži se v 60 dneh od dneva vročitve posamičnega akta, zoper

2 Evropska komisija za človekove pravice (v nadaljevanju: komisija) je v
zadevi X. v. Federal Republic of Germany z dne 4. 10. 1976 (Appl. 7116/75,
D&R) zavzela stališče, da kazenski pregon, ki ga je pritožnik sprožil z namenom,
da bi dosegel rehabilitacijo zaradi zatrjevanih napadov na njegovo čast, ni zajet v
prvem odstavku 6. člena EKČP). Komisija nadalje ugotavlja, da za razliko od
civilnega postopka zaradi obrekovanja, ki bi ga pritožnik tudi lahko sprožil na
podlagi 823. člena BGB, kazenski pregon poteka po procesnih pravilih kazen-
skega postopka, katerega namen je kaznovati obtoženo osebo zaradi storitve
kaznivega dejanja. Pravica do dostopa do sodišča, ki jo prvi odstavek 6. člena
EKČP zagotavlja vsakomur, ki skuša doseči odločitev o njegovih civilnih pravi-
cah, po mnenju komisije ne vsebuje pravice sprožiti kazenski postopek zoper
tretjo osebo niti na podlagi javne niti zasebne obtožbe.
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katerega je mogoča ustavna pritožba. Iz vročilnice izhaja, da
je bila sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 17/95 z dne
27. 2. 1996 pritožniku vročena že 5. 4. 1996. Ustavna
pritožba, vložena dne 25. 9. 1997, je v tem delu torej več
kot eno leto prepozna in jo je bilo zato treba zavreči.

C)
13. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi

tretje in prve alinee prvega odstavka 55. člena ZUstS v
sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr.
Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modri-
jan, dr. Criril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr.
Dragica Wedam-Lukić. Drugo alineo sklepa je sprejelo so-
glasno, prvo pa s petimi glasovi proti štirim. Proti so glaso-
vali sodniki Čebulj, Janko, Ribičič in Ude, odklonilna ločena
mnenja so dali sodniki Čebulj, Ribičič in Ude, sodnik Janko
pa je napovedal odklonilno ločeno mnenje. Sodnik Testen
je dal pritrdilno ločeno mnenje.

Št. Up 285/97-15
Ljubljana, dne 10. maja 2001.

Predsednik
Franc Testen l. r.

2808. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
subsidiarnega tožilca iz kazenskega postopka

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne
pritožbe A. A. A. iz Ž. na seji dne 10. maja 2001

s k l e n i l o:

Ustavna pritožba A. A. A. zoper sodbo Višjega sodišča
v Mariboru št. Kp 574/97 z dne 19. 3. 1998 v zvezi s
sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. K 106/96 z dne
30. 9. 1997 se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper pravnomoč-

no sodbo, s katero sta bili dve osebi oproščeni obtožbe, da
sta storili, prva dve kaznivi dejanji in druga eno kaznivo
dejanje žaljive obdolžitve. Obtožbo je pritožnik vložil kot
zasebni tožilec.

2. Pritožnik izrecno zatrjuje kršitev “načel zakonitosti in
enakosti pred zakonom (člen 14 ustave), varstva človekove
osebnosti in dostojanstva (člen 21 ustave) in enakega var-
stva pravic (člen 22 ustave)”. Iz ustavne pritožbe pa je razvi-
dno, da uveljavlja tudi kršitve 2., 15. in 23. člena ustave.
Predlaga, naj ustavno sodišče razpiše javno obravnavo in
izda odločbo, da se izpodbijani sodbi sodišča prve stopnje
in pritožbenega sodišča razveljavita.

B)
3. Po določbi 50. člena zakona o ustavnem sodišču

(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) lahko
vsakdo ob pogojih, ki jih določa ta zakon, vloži pri ustavnem
sodišču ustavno pritožbo, če meni, da mu je s posamičnim
aktom državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosil-
ca javnih pooblastil kršena njegova človekova pravica ali
temeljna svoboščina.

4. Po določbi tretje alinee prvega odstavka 55. člena
ZUstS ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrže, če jo je
vložila neupravičena oseba. Po praksi ustavnega sodišča
lahko ustavno pritožbo vloži oseba, na katero se neposre-
dno nanaša z ustavno pritožbo izpodbijani akt državnega
organa.

5. Ustavni pritožnik je v kazenskem postopku, ki se je
končal z izpodbijano oprostilno sodbo, nastopal kot zase-
bni tožilec. Funkcija pregona storilcev kaznivih dejanj je
sicer v pristojnosti države. V nekaterih primerih, ko država
sama ni zainteresirana za pregon storilcev z zakonom do-
ločenih kaznivih dejanj oziroma ko državni tožilec ne začne
oziroma odstopi od pregona storilcev kaznivih dejanj, ki se
preganjajo po uradni dolžnosti, je država svojo pristojnost
z zakonom prenesla na oškodovanca. Po določbi 144.
člena zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št.
63/94 in nasl. – v nadaljevanju: ZKP) je oškodovanec
tisti, kateremu je kakršnakoli njegova osebna ali premo-
ženjska pravica s kaznivim dejanjem prekršena ali ogrože-
na. Ko nastopa kot upravičeni tožilec, je država oškodo-
vancu z zakonom zagotovila tak procesni položaj, kot ga
ima v kazenskem postopku državni tožilec, ko zastopa
kazenske obtožbe, ni pa nanj prenesla tistih pravic, ki jih
ima državni tožilec kot državni organ. Takšen oškodova-
nec je bodisi kot zasebni tožilec bodisi kot subsidiarni
tožilec na podlagi zakona upravičen vložiti ustrezno pravno
sredstvo, da bi od pristojnega organa (sodišča) dosegel
začetek kazenskega postopka. V konkretnem kazenskem
postopku je pritožnik zoper dve osebi vložil zasebno tožbo
zaradi storitve kaznivega dejanja žaljive obdolžitve po dru-
gem odstavku v zvezi s prvim odstavkom 171. člena ka-
zenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v
nadaljevanju: KZ). Na podlagi prvega odstavka 178. člena
KZ se pregon zaradi navedenega kaznivega dejanja začne
na zasebno tožbo. Z vložitvijo zasebne tožbe je oškodova-
nec (pritožnik) postal stranka v kazenskem postopku in s
tem nosilec procesnih pravic po ZKP. Kazenski postopek,
ki je tekel zoper obdolženi osebi na podlagi zasebne tožbe
pritožnika, se je pravnomočno končal z oprostilno sodbo
na podlagi 1. točke 358. člena ZKP v zvezi s četrtim
odstavkom 171. člena KZ (ker dejanja, za katera sta bili
osebi obtoženi, po zakonu niso kazniva dejanja).

6. Temeljni namen kazenskega postopka je ugotoviti,
ali je obdolženec storil kaznivo dejanje in ali je zanj kriv, ter
mu, če je odgovor na obe vprašanji pritrdilen, izreči kazen-
sko sankcijo. Kazenski pregon sproži upravičeni tožilec,
odločanje sodišča pa poteka po natančnih, z zakonom do-
ločenih pravilih v poštenem postopku, ki ga zagotavljata
ustava in zakon. Zasebni tožilec je edini od subjektov ka-
zenskega postopka, ki se povsem svobodno odloča o tem,
ali naj stopi v procesno razmerje ali ne. V primerih, ko je
funkcija kazenskega pregona v rokah zasebnega tožilca,
uvedba kazenskega postopka in kaznovanje storilca sicer
lahko pomenita tudi moralno zadoščenje oškodovancu za
zlo, ki mu je bilo prizadejano s kaznivim dejanjem. Vendar
pa ta nagib, ki ga morebiti zasleduje zasebni tožilec s spro-
žitvijo kazenskega pregona, v ničemer ne vpliva na kazenski
pregon sam; tudi za odločanje sodišča je pravno povsem
irelevanten. Zadoščenje zaradi posega v svoje pravice, v
konkretnem primeru zaradi varovanja osebnega dostojan-
stva, lahko uveljavlja oškodovanec v kazenskem postopku
neposredno in sicer z vložitvijo premoženjskopravnega za-
htevka v t.i. adhezijskem postopku (členi 100 do 111 ZKP),
vendar bo ta odločitev sodišča o njegovem zahtevku v mno-
gočem odvisna od odločitve v kazenski zadevi. V okvirih
postavljenih dovoljenih zahtevkov (povrnitev škode, vrnitev
stvari, razveljavitev pravnega posla) sme kazensko sodišče v
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sodbi, s katero spozna obdolženca za krivega, prisoditi oško-
dovancu zahtevek v celoti ali deloma (in ga s presežkom
napotiti na pravdo) ali pa ga napotiti na pravdo s celotnim
zahtevkom. Če izda kazensko sodišče oprostilno ali zavrnil-
no sodbo ali kazenski postopek ustavi ali obtožnico zavrže,
vselej napoti oškodovanca, naj svoj premoženjskopravni za-
htevek uveljavlja v pravdi.

7. Primarno pa ima oškodovanec pravico uveljavljati
svoj civilni zahtevek v pravdi in sicer povsem neodvisno od
tega, ali je bil kazenski postopek sploh uveden in kako se je
končal. Iz 14. člena zakona o pravdnem postopku (Uradni
list RS, št. 26/99 – ZPP) namreč izhaja, da pravdno sodi-
šče ni vezano na pravnomočno oprostilno sodbo, izdano v
kazenskem postopku. Varstvo civilnih pravic, kamor sodi
tudi pravica do osebnega dostojanstva, je torej v prvi vrsti
zagotovljeno v pravdnem postopku. V kazenskem postopku
že pojmovno ne bi bilo mogoče varovati vseh pravic, ki jih
priznava pravni red, temveč kvečjemu tiste, ki so (neposre-
dno ali posredno) objekt varstva pri posameznem kaznivem
dejanju. Poleg tega je uvedba kazenskega postopka vselej
predvidena le kot zadnja možnost (ultima ali extrema ratio),
ki jo ima družba za reagiranje na nevarna dejanja. Če se
oškodovanec kljub temu odloči, da bo sprožil kazenski pre-
gon, se mora podrediti temeljnemu namenu kazenskega
postopka, pravilom, ki uveljavljajo ta namen, in zlasti upoš-
tevati z ustavo zagotovoljene pravice obdolženca. V kazen-
skem postopku je zaradi njegovega posebej občutljivega
položaja obdolženec tisti subjekt, kateremu so na podlagi
ustave, veljavnih mednarodnih instrumentov in zakona priz-
nana in zagotovljena pravna jamstva v največjem obsegu.
Med tem je zlasti treba opozoriti na ustavno določbo o
prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari (31. člen ustave),
ki preprečuje razveljavitev oziroma spremembo pravnomoč-
ne kazenske sodbe, s katero je bil obtoženec oproščen od
obtožbe, da je storil očitano kaznivo dejanje. Glede na to
varstvo pravice do časti in dobrega imena po pravnomočno-
sti oprostilne sodbe v kazenskem postopku tudi ne bi moglo
biti več učinkovito. Poleg tega pa oškodovancu v kazen-
skem postopku ni mogoče priznati večjega obsega varstva
njegovih materialnopravnih pravic samo zato, ker v njem
nastopa kot zasebni tožilec, v primerjavi z varstvom, ki bi ga
užival, če bi kazenski postopek tekel po obtožbi državnega
tožilca.

8. To, da ima oškodovanec v nekaterih primerih mož-
nost sprožiti kazenski pregon zoper tistega, ki je s kaznivim
dejanjem posegel v njegove pravice, še ne pomeni, da ima
tudi ustavno varovano pravico doseči kazensko obsodbo. S
kazensko sodbo se odloča o kazenski odgovornosti ali ne-
dolžnosti domnevnega storilca kaznivega dejanja. Ne glede
na izid kazenskega postopka pa se neposredno ne odloča
o materialnopravnem položaju ali pravicah upravičenega to-
žilca.1 V tem je kazenski postopek bistveno drugačen od
pravdnega postopka, v katerem stoji stranki, ki uveljavlja
svoj civilnopravni zahtevek, nasproti druga stranka, ki ji gro-

zi obveznost izpolnitve tega zahtevka. S civilno sodbo se
praviloma odloča o zahtevku, ki ga ima tožnik proti tožencu
in ki ima svojo podlago v materialnem pravu. Od izida po-
stopka je odvisno, kateri udeleženec v postopku bo imel
pravni interes za vložitev ustavne pritožbe. Če bi mu bile v
pravdnem postopku kršene njegove človekove pravice, bi
imel možnost po predhodnem izčrpanju pravnih sredstev ob
pogojih, določenih v ZUstS, zoper odločitev sodišča vložiti
tudi ustavno pritožbo.

9. Glede na navedeno (kot to izhaja iz 7. in 8. točke te
obrazložitve) zasebnemu tožilcu zgolj s tem, da je bil obto-
ženec v kazenskem postopku oproščen od obtožbe, da je
storil kaznivo dejanje, ne more biti kršena nobena njegova
človekova pravica ali temeljna svoboščina. Zato se postavlja
vprašanje, ali je upravičen vložiti ustavno pritožbo iz razloga,
da mu je bila v kazenskem postopku kršena pravica do
enakega varstva pravic v postopku iz 22. člena ustave. Po
mnenju ustavnega sodišča zgolj dejstvo, da je bil pritožnik
stranka v kazenskem postopku, še ne pomeni, da je aktivno
legitimiran za vložitev ustavne pritožbe. Iz 22. člena ustave
namreč izhaja, da je vsakomur zagotovljeno enako varstvo
njegovih pravic v postopku pred sodiščem in drugimi orga-
ni, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih in pravnih
interesih, za tak položaj pa v primeru zasebnega tožilca ne
gre. To pa ne pomeni, da zasebni tožilec ne uživa temeljnih
procesnih jamstev v kazenskem postopku. Povedano po-
meni le, da jih ni mogoče uveljavljati z ustavno pritožbo pred
ustavnim sodiščem. Če bi temu ne bilo tako, bi prišli v
nelogičen in nesprejemljiv položaj, ko bi celo stranka, ki je s
svojim materialnopravnim zahtevkom uspela, z ustavno pri-
tožbo lahko uveljavljala morebitne kršitve njenih temeljnih
procesnih pravic.

10. Ker je ustavno pritožbo po stališču ustavnega sodi-
šča vložila neupravičena oseba, jo je bilo treba zavreči.

11. Ustavno sodišče je do sedaj vsebinsko presojalo
le eno ustavno pritožbo, ki jo je kot ustavni pritožnik vložil
zasebni tožilec iz kazenskega postopka (sklep št. Up- 35/93
z dne 19. 9. 1995, OdlUS IV, 170). V tej zadevi ustavno
sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo, ker očitno ni šlo za
kršitev človekovih pravic, pri tem pa se izrecno ni opredelilo
do tega ali je zasebni tožilec iz kazenskega postopka upravi-
čena oseba za vložitev ustavne pritožbe. Nekaj tovrstnih
ustavnih pritožb je bilo obravnavanih tudi zgolj s procesnega
vidika, vendar so bile zavržene zaradi pomanjkanja različnih
drugih procesnih predpostavk po ZustS. Zato se z vpraša-
njem, ali je zasebni tožilec iz kazenskega postopka upravi-
čen vložiti ustavno pritožbo, ustavno sodišče v teh primerih
ni ukvarjalo. Od takrat, pa do odločitve v tem konkretnem
primeru je na ustavno sodišče prispelo večje število tovr-
stnih ustavnih pritožb, kar je terjalo bolj poglobljeno analizo
teh primerov, predvsem z vidika obstoja aktivne legitimacije
zasebnega tožilca iz kazenskega postopka za vložitev ustav-
ne pritožbe. Na podlagi tako opravljene analize in razlogov,
ki so razvidni iz obrazložitve tega sklepa, je ustavno sodišče
sprejelo stališče, da takšna ustavna pritožba ni dopustna,
ker jo je vložila neupravičena oseba.

12. Ker ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, se
ustavnemu sodišču ni bilo treba opredeliti do pritožnikovega
predloga za razpis javne obravnave.

C)
13. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi

tretje alinee prvega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi:
predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan,
dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragi-
ca Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo s petimi glasovi proti

1 Evropska komisija za človekove pravice (v nadaljevanju: komisija) je v
zadevi X. v. Federal Republic of Germany dne 4. 10. 1976 (Appl. 7116/75,
D&R 7) zavzela stališče, da kazenski pregon, ki ga je pritožnik sprožil z name-
nom, da bi dosegel rehabilitacijo zaradi zatrjevanih napadov na njegovo čast, ni
zajet v prvem odstavku 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju:
EKČP). Komisija nadalje ugotavlja, da za razliko od civilnega postopka zaradi
obrekovanja, ki bi ga pritožnik tudi lahko sprožil na podlagi 823. člena BGB,
kazenski pregon poteka po procesnih pravilih kazenskega postopka, katerega
namen je kaznovati obtoženo osebo zaradi storitve kaznivega dejanja. Pravica
do dostopa do sodišča, ki jo prvi odstavek 6. člena EKČP zagotavlja vsakomur,
ki skuša doseči odločitev o njegovih civilnih pravicah, po mnenju komisije ne
vsebuje pravice sprožiti kazenski postopek zoper drugega niti na podlagi javne
niti zasebne obtožbe.
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štirim. Proti so glasovali sodniki Čebulj, Janko, Ribičič in
Ude, odklonilna ločena mnenja so dali sodniki Čebulj, Ribi-
čič in Ude, sodnik Janko je napovedal odklonilno ločeno
mnenje. Sodnik Testen je dal pritrdilno ločeno mnenje.

Št. Up 168/98-7
Ljubljana, dne 10. maja 2001.

Predsednik
Franc Testen l. r.

2809. 26. člen zakona o političnih strankah ni v
neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Jožeta Granduča iz Ormoža in Ivana
Kerša iz Pesnice pri Mariboru, na seji dne 17. maja 2001

o d l o č i l o:

26. člen zakona o političnih strankah (Uradni list RS,
št. 62/94 in 1/99) ni v neskladju z ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik Jože Granduč je vložil pobudo kot član

Občinskega sveta občine Ormož, v katerega je bil izvoljen
na podlagi “liste strankarsko neodvisnih kandidatov.” Pre-
dlaga, naj ustavno sodišče oceni ustavnost 26. člen zakona
o političnih strankah (v nadaljevanju: ZPolS), ki določa, da
lahko lokalne skupnosti financirajo politične stranke, in si-
cer tako, da pristojni organ občine določi, da stranka dobi
mesečno po največ 30 tolarjev za vsak dobljeni glas na
volitvah za občinski svet oziroma za župana. Meni, da so
izpodbijane določbe v neskladju z ustavo, ker ne zagotavlja-
jo pravice do financiranja iz občinskega proračuna članom
občinskega sveta, ki jih niso kandidirale politične stranke.
Navaja, da je s tem “očitno kršena ustavna kategorija ena-
kopravnosti izvoljenih predstavnikov”. Izpodbijana ureditev
naj bi omogočala “strankarsko izvoljenim predstavnikom po-
litično privilegiran položaj” in povzročala diskriminacijo dru-
gih članov občinskega sveta. Po mnenju pobudnika s tem
“vzpodbuja in omogoča neenakopraven in totalitaren odnos
do strankarsko neodvisnih izvoljenih predstavnikov volilcev”.
Pobudnik zatrjuje neskladnost izpodbijane ureditve s 1., 2.,
5., 14., 15., 22., 26., 42., 45., 63., 146., 153., 160. in
162. členom ustave. Pobudnik predlaga, naj ustavno sodi-
šče razveljavi izpodbijano določbo in naloži zakonodajalcu,
naj sprejme nove določbe, na podlagi katerih bo odpravlje-
no očitano neskladje in ustvarjeni enakopravni pogoji delo-
vanja in financiranja vseh izvoljenih predstavnikov volilcev.

2. Pobudnik Ivan Kerš je dne 6. 10. 1999 vložil “pobu-
do za prednostno reševanje pobude pod oznako št. U-I-
372/98”. Iz nje je razvidno, da se pridružuje pobudi prvega
pobudnika in predlaga prednostno obravnanje. Navaja, da
je občinski svetnik Občine Pesnica že drugo mandatno ob-
dobje. Kot svetnik, ki je bil izvoljen na podlagi samostojnih
list, se zaradi “diskriminatornega” 26. člena ZPolS počuti
manjvrednega. Poudarja, da 26. člen ZPolS prezre občin-
ske svetnike, ki so bili izvoljeni na samostojnih listah, in je
zaradi tega diskriminatoren. Navaja, da morajo samostojni
svetniki vložiti veliko truda in denarja v volitve, v času trajanja
mandata pa imajo tudi druge stroške.

3. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in prav-
ne zadeve v odgovoru na pobudo navaja, da ZPolS po
svojem namenu in vsebini ureja izključno le vprašanja, ki se
nanašajo na politične stranke. Izpodbijana določba ne dolo-
ča pravice političnih strank do finančnih sredstev lokalnih
skupnosti, temveč le dopušča tako možnost. Ureditev finan-
ciranja političnih strank iz občinskih sredstev naj bi bila na
podlagi izpodbijane določbe v celoti odvisna od odločitve
pristojnega organa lokalne skupnosti, pri čemer zakon le
določa najvišji možni znesek proračunskih sredstev za ta
namen. Urejanje materialnih in drugih pogojev za delo čla-
nov občinskih svetov je v pristojnosti lokalnih skupnosti sa-
mih in jih urejajo s svojimi predpisi. Sekretariat meni, da
zakon že iz tega razloga ni diskriminatoren do samostojnih
kandidatov za člane občinskih svetov oziroma do skupin
volilcev, ki so te kandidate kandidirale na volitvah. Meni
tudi, da je prepustitev odločanja o financiranju političnih
strank in drugih udeležencev v volilnih postopkih v občinah
organom samih občin povsem v skladu z ustavnimi določba-
mi, ki urejajo lokalno samoupravo.

B)
4. Ustavno sodišče se glede na izkazani pravni interes

drugega pobudnika ni spuščalo v ugotavljanje pravnega in-
teresa prvega pobudnika, kateremu naj bi mandat občin-
skega svetnika v času odločanja ustavnega sodišča že pre-
nehal. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na
izpolnjene pogoje, določene v četrtem odstavku 26. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS), takoj nadaljevalo postopek odločanja
o stvari sami.

5. Pobudnika zatrjujeta kršitev vrste ustavnih določb,
vendar utemeljujeta samo trditve o neskladju z načelom
enakosti. Uveljavljata tudi kršitve nekaterih ustavnih pravic
(22. člen – enako varstvo pravic, 26. člen – pravica do
povračila škode, 42. člen – pravica do zbiranja in združeva-
nja, 45. člen pravica do peticije in 63. člen – prepoved
spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepo-
ved spodbujanja k nasilju in vojni), ki jih z ničimer ne uteme-
ljujeta. Iz pobude same tudi ni razvidno, na kakšen način bi
izpodbijana določba, ki ureja financiranje strank v lokalni
skupnosti, posegala v navedene pravice. Iz pobude je razvi-
dno, da pobudnika uveljavljata tudi kršitev načela enakosti
aktivne volilne pravice (prvi odstavek 43. člena ustave), ko
navajata, da izpodbijana določba posega v ustavne pravice
volilcev, ki so se združili na volitvah z namenom, da bi po
svojem izvoljenem predstavniku izrazili svoje interese.

6. Ustavno sodišče je vprašanje, ali ureditev financira-
nja strank v lokalni skupnosti iz 26. člena ZPolS lahko pose-
že v načelo enakosti volilne pravice, že obravnavalo in je
pobudo zavrnilo kot očitno neutemeljeno (sklep št. U-I-
312/94 z dne 16. 2. 1996, OdlUS V, 22). Ugotovilo je, da
izpodbijana določba 26. člena ZPolS ne more predstavljati
kršitve enakosti volilne pravice, ker se ne nanaša na njene
sestavine. Zato je kot očitno neutemeljeno zavrnilo pobu-
dnikovo razlogovanje, da je financiranje strank sestavni del
volilne pravice in pomeni “plačilo volilnih glasov strank.”
Glede na to, da je ustavno sodišče že sprejelo stališče, da
izpodbijana določba očitno ne more posegati v volilno pravi-
co, pobudnik pa ne navaja kakšnih novih razlogov, ki bi jih
moralo ustavno sodišče še dodatno upoštevati, je bilo treba
pobudo v tem delu kot očitno neutemeljeno zavrniti.

7. Prav tako je ustavno sodišče že sprejelo stališče, da
financiranje političnih strank iz državnega (in občinskega)
proračuna ni ustavnopravno sporno (odločba št. U-I-367/96
z dne 11. 3. 1999, Uradni list RS, št. 24/99 in OdlUS VIII,
56), kolikor so političnim strankam pravno zagotovljene ena-
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ke konkurenčne možnosti, da pa je v nasprotju z ustavo
različno obravnavanje političnih strank pri financiranju. Odlo-
čilo je, da razlikovanje med političnimi strankami glede dr-
žavnega financiranja pomeni poseg v načelo enakih konku-
renčnih možnosti1 in s tem v načelo enakosti volilne pravice.
Poseg v ustavno pravico pa je na podlagi tretjega odstavka
15. člena ustave dopusten le v primeru, da varuje neko
drugo ustavno vrednoto, da je za dosego tega cilja nujen in
da je teža posega sorazmerna s težo posega v to ustavno
vrednoto (načelo sorazmernosti). Ustavno sodišče je v tej
zadevi ugotovilo, da za razlikovanje med financiranjem par-
lamentarnih in neparlamentarnih strank ni ustavnopravno
utemeljenega razloga. Zato je z navedeno odločbo ugotovi-
lo, da je v neskladju z ustavo, ker izpodbijani prvi odstavek
23. člen ZPolS omejuje financiranje političnih strank iz dr-
žavnega proračuna na stranke, katerih kandidatke oziroma
kandidati so bili na zadnjih volitvah izvoljeni v Državni zbor.
Na podlagi navedene odločbe je Državni zbor sprejel zakon
o spremembah in dopolnitvah ZPolS (Uradni list RS, št.
70/00 – v nadaljevanju: ZPolS-A), s katerim je v spremenje-
nem 23. členu z določenimi omejitvami omogočil financira-
nje tudi neparlamentarnim strankam. Navedena sprememba
pa je povzročila tudi spremembo 26. člena ZPolS, s katero
je bilo omogočeno, da tudi lokalne skupnosti lahko financi-
rajo stranke, katerih kandidatke oziroma kandidati niso bili
izvoljeni za člane občinskih svetov (prav tako z določenimi
omejitvami).

8. Iz navedenega je razvidno, da ZPolS ne omogoča
financiranja samostojnih kandidatov oziroma skupin voliv-
cev, ki so jih predlagale v postopku kandidiranja, ne glede
na to, ali gre za državne ali lokalne volitve. Vprašanje, ki ga
je ustavno sodišče moralo obravnavati je, ali pravna uredi-
tev, ki omogoča financiranje le političnih strank, ne pa tudi
samostojnih kandidatov oziroma skupin volivcev, pomeni
kršitev splošnega načela enakosti iz drugega odstavka 14.
člena ustave.

9. Politične stranke imajo poseben položaj in pomen
v demokratičnem političnem sistemu. 1. člen ZPolS dolo-
ča: “Politična stranka je združenje državljank in državlja-
nov, ki uresničujejo svoje politične cilje, sprejete v progra-
mu stranke, z demokratičnim oblikovanjem politične volje
državljank in državljanov in s predlaganjem kandidatk ozi-
roma kandidatov na volitvah v Državni zbor, za predsedni-
co oziroma predsednika republike ter v organe lokalnih
skupnosti.” Politične stranke so torej organizacije, ki omo-
gočajo ljudem organiziran vpliv na državno odločanje o
njihovih interesih. Ena od najpomembnejših pravic politič-
nih strank je predlaganje kandidatov za člane predstavni-
ških teles. Politične stranke so tiste organizacije, ki s svoji-
mi programi mobilizirajo in aktivirajo volilce in jih prepričajo,
da se udeležijo volitev in glasujejo za predlagane kandida-
te. Zmagati na volitvah pomeni, da morajo politične stran-
ke dobiti podporo ne samo svojih članov, temveč tudi
podporo večjega števila volilcev. Politične stranke s svojim
delovanjem vplivajo na oblikovanje političnih stališč in
mnenj in tako prispevajo k politični osveščenosti ljudi. Tek-
movanje političnih strank za oblast, to je, da so na odloču-
joča mesta v državni organizaciji izvoljeni njihovi člani, po-
meni tudi spodbudo volivcem za vključitev v politično
debato o programih, ciljih in vrednotah, ki jih propagirajo

posamezne stranke. Ta aktivnost strank nedvomno poma-
ga ljudem, da se lažje vključujejo v politično življenje, dviga
zanimanje javnosti glede ciljev, ki jih stranka zasleduje,
usmerja pozornost na predlagane kandidate in vpliva na
njihovo izvolitev ali neizvolitev. S političnimi strankami po-
stane politika bolj odprta javnosti in tako bolj demokratič-
na. Volilci tudi lažje ugotavljajo odgovornost celotne poli-
tične stranke kot odgovornost posameznikov v primeru, ko
pride do neuresničevanja strankinega programa in ciljev, s
katerimi je pridobila volilce, da so glasovali za njene kandi-
date. Če politična stranka prek svojih izvoljenih predstavni-
kov ne uresničuje svojih ciljev, imajo volivci na naslednjih
volitvah možnost, da ji odrečejo svojo podporo, tako da ne
glasujejo za njene kandidate. Politične stranke torej niso le
izredno pomembne za izvedbo samih volitev, temveč tudi v
času med volitvami, predvsem za normalno funkcioniranje
državnega mehanizma (vzpostavitev in stabilno delovanje
izvršne oblasti). V tem času so prav tako odgovorne svojim
volilcem, da uresničujejo svoje programe in cilje in si tako
zagotovijo določeno politično moč tudi za naslednje voli-
tve. Ker obstoj in aktivno delovanje političnih strank ni
odločilnega pomena le za izvedbo volitev, temveč je širše-
ga družbenega pomena in v interesu vseh ljudi, je nedvom-
no upravičeno financiranje njihovega delovanja iz javnih
sredstev (iz državnega ali občinskega proračuna).

10. Vloga političnih strank pri lokalnih volitvah in v
lokalnih skupnostih pa ni tako izrazita, kot je na državni
ravni. Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93
in nasl. – v nadaljevanju: ZLV) daje širše možnosti za kan-
didiranje posameznikov in tako lažje pride do izvolitve ne-
odvisnih kandidatov, zlasti v manjših lokalnih skupnostih, v
katerih se voli predstavniško telo po večinskem sistemu.
Vpliv političnih strank je odvisen tudi od organiziranosti
političnih strank na lokalni ravni in njihovem konkretnem
delovanju v lokalni skupnosti pri reševanju lokalnih proble-
mov. Zato lahko v lokalni skupnosti pride do položaja, ko
precejšnje število članov občinskega sveta predstavljajo
posamezniki, ki jih niso kandidirale politične stranke, tem-
več volivci sami. Zato ZPolS ne določa obveznega financi-
ranja političnih strank v lokalnih skupnostih, temveč dolo-
ča le, da lokalne skupnosti lahko financirajo politične
stranke. Odločitev, ali bo lokalna skupnost financirala poli-
tične stranke, je torej odvisna od nje same. V 26. členu
ZPolS so določeni le pogoji in omejitve, ki jih morajo lokal-
ne skupnosti upoštevati, če se odločijo za financiranje
strank v lokalni skupnosti. S tem je zagotovljena enaka
ureditev financiranja za vse politične stranke v posamezni
občini. Tako lahko pride do položaja, da občinski svet ne
sprejme odločitve o financiranju političnih strank (npr. ker
ni mogoče doseči potrebne večine za sprejem takšnega
sklepa ali iz drugih razlogov).

11. Namen financiranja političnih strank tako na dr-
žavni kot lokalni ravni torej ni pokriti stroške delovanja
izvoljenih predstavnikov političnih strank v predstavniških
organih, temveč omogočiti oziroma olajšati delovanje poli-
tičnih strank. Materialne in druge pogoje za delo poslan-
cev Državnega zbora ureja zakon o poslancih (Uradni list
RS, št. 48/92 – v nadaljevanju: ZPos), ki ne dela nobene
razlike med “strankarskimi in nestrankarskimi” poslanci. V
členih 23 do 35 ZPos so zagotovljeni pogoji za delo po-
slanca v Državnem zboru kot tudi pogoji za opravljanje
njegove funkcije v volilni enoti (drugi odstavek 29. člena –
pravica do mesečnega pavšalnega zneska za pokrivanje
stroškov pri opravljanju funkcije z delom v volilni enoti,

1 Političnim strankam morajo biti pravno zagotovljene enake konkuren-
čne možnosti glede določanja kandidatov, glede volilne kampanje, glede držav-
nega financiranja in glede povračil stroškov volilne kampanje. Bistvo načela
enakih možnosti je v tem, da država (prav tako pa tudi lokalne skupnosti)
nevtralno deluje na tekmovanju med političnimi strankami za pridobivanje oziro-
ma ohranjanje politične oblasti na volitvah (iz 4. in 5. točke obrazložitve odločbe
št. U-I-367/96).
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35. člen – pravica do poslanskih pisarn v volilni enoti s
potrebnimi strokovnimi in administrativnimi delavci). Mate-
rialne in druge pogoje za delo članov občinskega sveta pa
mora zagotoviti lokalna skupnost s svojimi predpisi (statut,
poslovnik). Nobenega pravnega temelja ni, na podlagi ka-
terega bi bili izvoljeni člani občinskega sveta pri tem lahko
različno obravnavani.

12. Iz navedenega je razvidno, da funkcije posamez-
nega člana občinskega sveta ali skupine članov občinske-
ga sveta ni mogoče primerjati z vlogo, ki jo imajo politične
stranke v političnem življenju. Upoštevati je treba, da se
lokalne volitve izvajajo tako po proporcionalnem (če šteje
občinski svet 12 ali več članov) kot po večinskem sistemu
(če šteje občinski svet manj kot 12 članov) in da je zato
kandidiranje po posameznih občinah različno. Pri volitvah
po večinskem sistemu določijo posamezne kandidate poli-
tične stranke in volivci. Skupina najmanj 15 volivcev lahko
določi kandidate s podpisovanjem. Volivci pa lahko določi-
jo kandidate tudi na zborih volivcev (53. člen ZLV). Pri
volitvah po proporcionalnem sistemu pa politične stranke
in volivci lahko določijo liste kandidatov za člane občinske-
ga sveta v volilni enoti. Volivci lahko določijo liste kandida-
tov le s podpisovanjem (65. člen ZLV). To lahko stori
skupina najmanj 15 volivcev v volilni enoti. Skupine voliv-
cev, ki s podpisovanjem podpre kandidaturo (pri večinskih
volitvah) ali listo kandidatov (pri proporcionalnih volitvah),
ni mogoče niti v organizacijskem niti v funkcionalnem smi-
slu primerjati s političnimi strankami. Gre za skupine voliv-
cev, ki jih ne veže kakšno trajnejše razmerje, cilji in naloge
ter po volitvah izgubijo svoj namen. Zato bi bilo kakršnoko-
li financiranje teh skupin objektivno nemogoče in neopra-
vičljivo. Imajo pa posamezni kandidati in lista kandidatov
pravico do povračila dela stroškov volilne kampanje v skla-
du z zakonom o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94
in nasl. – ZVolK), torej tistih stroškov, ki so nastali v času
njihovega organiziranega nastopa v določeni fazi volilnega
postopka.

13. Za kršitev načela enakosti bi šlo, če bi zakonoda-
jalec subjekte, ki so v enakem ali primerljivem položaju,
obravnaval različno. Ker položaj članov občinskih svetov,
ki niso bili izvoljeni na podlagi kandidature političnih strank,
kot tudi položaj skupine volivcev, ki je podprla listo kandi-
datov, ni niti enak niti primerljiv s položajem političnih
strank, je ustavno sodišče odločilo, da izpodbijana določ-
ba 26. člena ZPolS ni v neskladju z drugim odstavkom
14. člena ustave.

C)
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podla-

gi 21. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer,
Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo
soglasno. Sodnik Čebulj je napovedal pritrdilno ločeno
mnenje.

Št. U-I-372/98-10
Ljubljana, dne 17. maja 2001.

Predsednik
Franc Testen l. r.

2810. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 254.
člena, tretjega odstavka 292. člena in dela
drugega stavka drugega odstavka 292. člena
poslovnika Državnega zbora ter o ugotovitvi, da
zakon o preoblikovanju prostih carinskih
prodajaln na cestnih mejnih prehodih z
državami članicami Evropskih skupnosti, ki
delujejo v okviru Evropske unije, v mejne
prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora ter
prodajaln ni bil razglašen in objavljen v skladu z
ustavo ter zato ni začel veljati in se ne sme
uporabljati

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Nove stranke, Ljubljana, ki jo zastopata
sopredsednik Gorazd Drevenšek in tajnik Blaž Babič, na seji
dne 14. junija 2001

o d l o č i l o:

1. Razveljavijo se določbe drugega odstavka 254. čle-
na in tretjega odstavka 292. člena poslovnika Državnega
zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 – popr.,
28/96, 26/97, 46/00, 3/01, 9/01 in 13/01) ter del dru-
gega stavka drugega odstavka 292. člena poslovnika Držav-
nega zbora, ki se glasi: »razen v primeru iz drugega odstav-
ka 254. člena tega poslovnika ali v primeru, če je v 7 dneh
po sprejemu zakona dobil zahtevo Državnega sveta, naj
Državni zbor o zakonu še enkrat odloča«.

2. Zakon o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln
na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih
skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne pro-
dajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni
list RS, št. 13/01) ni bil razglašen in objavljen v skladu z
ustavo, zato ni začel veljati in se ne sme uporabljati.

3. Druga točka tega izreka se izvrši na način, določen v
50. do 54. točki obrazložitve te odločbe.

4. Ta odločba začne učinkovati naslednji dan po vroči-
tvi Državnemu zboru.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica izpodbija postopek sprejemanja zakona

o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mej-
nih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki
delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o
posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (v nadaljevanju:
ZPPCPEU). Navaja, da je bil izpodbijani zakon sprejet po
postopku, ki je v nasprotju z ustavo in z zakonom o referen-
dumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in nasl. –
v nadaljevanju: ZRLI). Pobudnica zatrjuje kršitev 1. člena
ustave (načelo demokratičnosti), 2. člena ustave (načelo
pravne države) in 3. člena ustave (načelo ljudske suvereno-
sti), 44. člena ustave (sodelovanje pri upravljanju javnih za-
dev), drugega odstavka 90. člena ustave (zakonodajni refe-
rendum) in 91. člena ustave (razglasitev zakona) ter kršitev
drugega in tretjega odstavka 21. člena ZRLI. Pobudnica
izpodbija tretji odstavek 292. člena poslovnika Državnega
zbora (v nadaljevanju: PoDZ), predlagala pa je tudi, naj
ustavno sodišče začne oceno ustavnosti drugega odstavka
254. člena PoDZ po načelu koneksitete. Pobudnica je pre-
dlagala zadržanje izvrševanja ZPPCPEU do končne odloči-
tve ustavnega sodišča.

2. Pobudnica navaja, da so izpodbijane določbe PoDZ
ustavno sporne, saj vsem pooblaščenim subjektom onemo-
gočajo oziroma bistveno otežujejo vlaganje pobude oziroma
zahteve za razpis naknadnega referenduma, ker skrajšujejo
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zakonski rok za vložitev navedene zahteve oziroma pobude.
Meni, da je treba najprej presoditi ustavnost navedenih do-
ločb PoDZ, saj so bistvene kršitve pri postopku sprejemanja
ZPPCPEU prav posledica določbe tretjega odstavka 292.
člena PoDZ, ki zahteva, da se zakon takoj pošlje v razglasi-
tev v primeru ponovnega odločanja DZ na podlagi suspen-
zivnega veta. Po mnenju pobudnice navedene določbe
PoDZ in posledično postopek sprejemanja ZPPCPEU po-
menijo kršitev ustavne pravice do sodelovanja pri upravljanju
javnih zadev iz 44. člena ustave in drugega odstavka
90. člena ustave.

3. Pobudnica navaja, da je dne 28. 2. 2001 vložila
pobudo volilcem za zbiranje podpisov za vložitev zahteve za
razpis potrditvenega zakonodajnega referenduma o ZP-
PCPEU. Navaja, da je pobudo vložila na podlagi 21. člena
ZRLI v sedmih dneh po sprejemu zakona, da je pobuda
vsebovala zahtevano število podpisov in opredeljeno bese-
dilo referendumskega vprašanja z obrazložitvijo. Navaja, da
je bil ZPPCPEU razglašen dne 22. 2. 2001 in objavljen v
Uradnem listu dne 28. 2. 2001. Z aktom predsednika Dr-
žavnega zbora št. 005-02/97-8/8 z dne 2. 3. 2001 je bila
njena pobuda zavrnjena z obrazložitvijo, da so vlagatelji za-
mudili zakoniti rok za vložitev pobude.

4. Pobudnica nasprotuje stališču, ki je bilo sprejeto pri
odločitvi o zavrnitvi njene pobude za razpis referenduma, da
tudi v primeru, ko Državni svet vloži suspenzivni veto in
Državni zbor nato ponovno odloča o zakonu in ga sprejme,
rok sedmih dni za vložitev pobude za razpis referenduma iz
21. člena ZRLI začne teči že od »prvega« sprejema zakona
v Državnem zboru in ne šele od dne, ko Državni zbor na
podlagi suspenzivnega veta ponovno odloča o zakonu. Po
mnenju pobudnice je takšno stališče nezdružljivo z vsemi
načeli prava človekovih pravic in z načeli dobroverne razlage
prava. Poudarja, da pri razlagi prava ni sprejemljivo sprejeti
za človekove pravice zožujočo razlago.

5. Pobudnica meni, da je bila njena pobuda za razpis
referenduma o ZPPCPEU vložena pravočasno, torej v roku
sedmih dni po sprejemu zakona, ki je bil zaradi vložitve
suspenzivnega veta s strani Državnega sveta sprejet šele po
ponovnem odločanju Državnega zbora. Meni, da za razliko-
vanje med dvema različnima pojmoma sprejetja zakona ni
nobene podlage in da sporno stališče Državnega zbora ni
sprejemljivo ne upoštevajoč jezikovno metodo razlage ne
teleološko in ne sistematično metodo razlage predpisov. Po
mnenju pobudnice je pojem sprejetja zakona en sam, nanj
pa pravni red veže posamezne pravne posledice. Pobudni-
ca navaja, da je bistvo instituta suspenzivnega veta prav
suspenz učinka sprejetja zakona. Dodaja, da se instituti, ki
jih ima za sodelovanje v zakonodajnem postopku na voljo
Državni svet, ne izključujejo, temveč se lahko tudi kumulira-
jo, tako da Državni svet pri izražanju svojega nestrinjanja z
določenim zakonom, ki ga sprejema Državni zbor, najprej
uporabi milejše sredstvo (suspenzivni veto) in če to ne zado-
šča, šele nato uporabi ostrejše sredstvo (zahteva za razpis
naknadnega zakonodajnega referenduma). Pobudnica ugo-
tavlja, da takšne logične razlage ne omogoča sporno stali-
šče Državnega zbora, po katerem rok sedmih dni za vložitev
pobude (in torej tudi za vložitev zahteve) za razpis referendu-
ma začne teči že od prvega sprejema zakona v Državnem
zboru.

6. Nadalje je po mnenju pobudnice razlikovanje med
dvema pojmoma sprejetja zakona tudi v nasprotju z načelo-
ma pravne določenosti in predvidljivosti ter zaupanja v pra-
vo, saj nikakor ni utemeljeno na naravi stvari in zato povpreč-
nemu naslovniku norme ni jasno razvidno. Po mnenju pobu-
dnice je veljavna normativna ureditev posegov v zvezi s
postopki z referendumom nezadovoljiva in podnormirana,

takšna pravna praznina pa omogoča arbitrarnost Državnemu
zboru, zato bi bilo treba zakonodajalcu naložiti, da ustrezno
zakonsko uredi takšne posege. Pobudnica še navaja, da je
sprožila upravni spor za varstvo svojih pravic v zvezi s pobu-
do za razpis referenduma o ZPPCPEU, vendar gre po mne-
nju pobudnice za očitno pravno neučinkovito pravno sred-
stvo. Navaja, da je vložila tožbo zoper ukaz o razglasitivi in
zoper objavo ZPPCPEU, ki je bila zavržena, in tožbo zoper
akt predsednika Državnega zbora št. 005-02/97-8/8 z dne
2. 3. 2001, ki je bila zavrnjena, zoper odločitvi upravnega
sodišča pa je vložila tudi pritožbi, o katerih vrhovno sodišče
še ni odločilo.

7. Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka
28. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) Državnemu zboru dne 28.
5. 2001 poslalo pobudo Nove stranke in sklep ustavnega
sodišča št. U-I- 104/01 z dne 28. 5. 2001, s katerim je
začelo postopek za oceno ustavnosti drugega odstavka 254.
člena in tretjega odstavka 292. člena PoDZ ter za oceno
ustavnosti ZPPCPEU, in mu določilo rok 14 dni za odgovor.
V postavljenem roku, ki se je iztekel dne 11. 6. 2001,
predsednik Državnega zbora ni poslal odgovora Državnega
zbora v skladu z 299. in 300. členom PoDZ. Dne 7. 6.
2001 je ustavno sodišče prejelo podatke in pojasnila Držav-
nega zbora, ki jih je, sklicujoč se na 301. člen PoDZ, poslal
sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve
po poprejšnji obravnavi na komisiji za poslovnik.

8. V teh pojasnilih Državni zbor navaja, da določba
tretjega odstavka 292. člena PoDZ velja v nespremenjenem
besedilu že od njegove uveljavitve dalje in se ni kazala kot
sporna. Pri razpravah v postopku priprave PoDZ je bilo
izraženo, da naj se glavna postopkovna vprašanja v zvezi z
referendumom uredijo s posebnim zakonom. Državni zbor
navaja, da Državni svet glede na svoj z ustavo določen
položaj nima vloge drugega doma in da je posredni udeleže-
nec zakonodajnega postopka, zato Državni zbor ob ponov-
nem odločanju o že sprejetem zakonu zaradi suspenzivnega
veta o zakonu le še odloča, ne pa več razpravlja. Glede
določbe drugega odstavka 254. člena PoDZ Državni zbor
navaja, da je bila vključena v PoDZ v okviru tretje obravnave
predloga PoDZ iz praktičnih razlogov, da ne bi bilo po nepo-
trebnem treba čakati sedem dni v povezavi z razglasitvijo in
objavo zakona. Navaja, da je bil ZRLI sprejet leta 1994,
torej kasneje kot PoDZ, zato se je za vprašanja, povezana z
referendumom, uporabljal ZRLI po pravilu prevlade kasnej-
šega predpisa in posebnega predpisa ter je s tem prišlo do
opustitve uporabe drugega odstavka 254. člena PoDZ.

9. Po mnenju Državnega zbora ureditev v tretjem od-
stavku 292. člena PoDZ s problematiko referenduma ni
neposredno povezana, saj ureja vprašanje razglasitve zako-
na v zvezi s postopkom ponovnega odločanja. Slednji je
urejen v določbah od 205. do 207. člena PoDZ kot pose-
ben postopek, ki je urejen v okviru poglavja o zakonodajnem
postopku zato, ker se tiče zakonov in »ne pomeni, da se tiče
zakonodajnega postopka, ko zakon nastane«. Ureditev po
tretjem odstavku 21. člena ZRLI je po mnenju Državnega
zbora neodvisna od navedene poslovniške ureditve, obe
ureditvi pa se lahko skladno izvajata na ustavno nesporen
način. Državni zbor meni, da je v primeru, ko Državni svet
zahteva od Državnega zbora, da o zakonu ponovno odloča,
najprej treba opraviti to odločanje, nato pa se glede zakona,
ki ga je Državni zbor na ponovnem odločanju podprl, izvede
še v ZRLI predpisan postopek v zvezi s pobudo za zbiranje
podpisov, pri čemer rok za zbiranje podisov teče od tedaj
dalje, ko je Državni zbor odpravil ustavno oviro, torej zavrnil
suspenzivni veto, vendar pod predpostavko, da je v zakoni-
tem roku sedmih dni po sprejemu zakona pobuda za zbira-
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nje podpisov volivcev že vložena. Državni zbor navaja, da
takšna razlaga sledi tudi položaju Državnega sveta, saj mu
omogoča, da v ustavnem roku sedmih dni vloži zahtevo za
ponovno odločanje, v istočasno potekajočem zakonitem
roku sedmih dni pa lahko na podlagi ZRLI vloži še svojo
zahtevo za naknadni zakonodajni referendum. Po mnenju
Državnega zbora določba tretjega odstavka 292. člena PoDZ
ne preprečuje uveljavljanja pravice do zakonodajnega refe-
renduma, saj se postopek izvaja neposredno na podlagi
ZRLI in ne na podlagi PoDZ. Dodaja, da predlog novega
PoDZ določbe sedanjega drugega odstavka 254. člena
PoDZ ne vsebuje več, sedanjo določbo 292. člena PoDZ
pa dopolnjuje s položajem, ki nastane na podlagi ZRLI.

10. Državni zbor navaja, da uporabljena interpretacija
določbe drugega odstavka 21. člena ZRLI nikomur od zako-
nitih predlagateljev ne jemlje pravice izvrševati z ustavo dolo-
čene pravice do soupravljanja pri javnih zadevah in sprožitve
zakonodajnega referenduma, saj so vsi imeli na voljo mož-
nost sprožitve predhodnega referenduma in tudi naknadne-
ga referenduma v roku sedmih dni po sprejetju zakona, ki pa
je pobudnica ni uporabila. Nadalje navaja stališče, da odlož-
ni veto ne more pomeniti začetka posebne, torej četrte faze
zakonodajnega postopka, ker ima redni zakonodajni posto-
pek tri faze, zakonskega besedila pa po vložitvi veta ni
mogoče več spreminjati.

11. Državni zbor še navaja, da iz določbe prvega od-
stavka 91. člena ustave jasno izhaja, da je s »sprejemom«
mišljen sprejem zakona v zakonodajnem postopku, torej v
zadnji fazi z glasovanjem o predlogu zakona v celoti in da je
to določbo treba upoštevati tudi pri tolmačenju 21. člena
ZRLI. V tej zvezi se sklicuje na stališče dr. Kaučiča,1 da bi
bilo smiselno, da bi rok za vložitev zahteve oziroma pobude
za naknadni referendum pričel teči šele po preteku roka za
vložitev veta, saj se lahko zgodi, da zakon pri ponovnem
odločanju ne bi bil sprejet, zato o njem ne bi bilo več
mogoče zahtevati naknadnega referenduma, in k temu do-
daja, da s tem nujno trčimo na ustavno določbo o obveznem
osemdnevnem promulgacijskem roku. Po mnenju Državne-
ga zbora tudi sistematična razlaga ZRLI privede do ugotovi-
tve, da se sedemdnevni rok po sprejemu zakona navezuje
na sprejem predloga zakona v celoti v tretji fazi zakonodaj-
nega postopka.

12. Državni zbor meni, da ZRLI ne obravnava in ne
postavlja pravil za primere tistih zakonov, na katere je bil
vložen suspenzivni veto, zato je treba vprašanje medseboj-
nega učinkovanja obeh sredstev tolmačiti. V tej zvezi Državni
zbor navaja, da bi bila v primeru pobudničine razlage na
voljo dva roka za vložitev pobude za zbiranje podpisov, tako
pomemben instrument pa bi lahko bil vezan le na popolno-
ma gotovo, jasno določljivo in predvidljivo okoliščino, kot je
sprejem zakona v Državnem zboru v zadnji fazi zakonodajne-
ga postopka. Drugačno tolmačenje rokov bi odprlo mnoga
vprašanja (do izteka roka pobudniki ne bi vedeli, ali ta rok
obstoji ali bo ponovno začel teči; ni jasno, ali se »prvi rok«
zgolj pretrga v teku, ali pa začne po potrditvi zakona na
ponovnem odločanju znova teči; ni jasno, kaj je z že vloženi-
mi pobudami v »prvem roku« itd.). Po mnenju Državnega
zbora bi zaradi nejasne ureditve lahko prišlo do neenakega
položaja različnih predlagateljev in različne obravnave zako-
nov kot predmetov referenduma. Razlaga pobudnice je zato
po mnenju Državnega zbora v nasprotju z načeli pravne
države (2. člen ustave), razlaga Državnega zbora pa je v prid
jasnega in logičnega ter enotnega izvrševanja ustavne pravi-

ce do zakonodajnega referenduma, saj veže pričetek pote-
ka sedemdnevnega roka za naknadni referendum na objek-
tivno, vedno obstoječe in jasno razvidno dejstvo. K temu
Državni zbor dodaja, da bi moral ureditev rokov jasno in
izrecno urediti že ZRLI, saj izvrševanje ustavne pravice za-
hteva jasno zakonsko normiranje.

13. Državni zbor omenja tudi ustavno dolžnost predse-
dnika republike, da v osmih dneh od sprejema zakon razgla-
si. Po mnenju Državnega zbora ustavni zadržek za razglasi-
tev obstoji le v primeru vložitve odložnega veta, če pa je
zakon po ponovnem odločanju potrjen, je navedeni ustavni
zadržek odpravljen, zato mora predsednik republike zakon
takoj razglasiti. Pravočasno vložena pobuda za razpis nak-
nadnega referenduma pa je po mnenju Državnega zbora
zakonski razlog za zadržanje razglasitve.

14. Državni zbor še omenja, da je v zakonodajnem
postopku predlagana novela ZRLI, v okviru katere bo mogo-
če opraviti dodatno razpravo in dograditi veljavno ureditev
referenduma. Državni zbor zavrača vse navedbe pobudnice
in meni, da je bil postopek sprejemanja ZPPCPEU v skladu z
ustavo in zakonom ter da ni kršil ustavne pravice pobudnice
do referenduma, saj ji je bila na voljo možnost vložitve pred-
hodnega referenduma in tudi naknadnega zakonodajnega
referenduma v sedmih dneh po sprejemu zakona.

15. Dne 14. 6. 2001 je ustavno sodišče prejelo tudi
odgovor Nove stranke na navedbe Državnega zbora, v kate-
rem pobudnica vztraja pri dosedanjih navedbah in zatrjeva-
njih ter nasprotuje interpretaciji Državnega zbora.

B)–I
16. Ustavno sodišče je s sklepom z dne 28. 5. 2001

začelo postopek za oceno ustavnosti tretjega odstavka
292. člena in drugega odstavka 254. člena PoDZ ter za
oceno ustavnosti ZPPCPEU z vidika ustavnosti postopka
njegovega sprejemanja, ob tem pa tudi zadržalo izvrševa-
nje navedenih določb PoDZ in ZPPCPEU do končne odlo-
čitve. Sklenilo je, da zadevo obravnava prednostno. Na
podlagi 30. člena ZUstS je ustavno sodišče začelo tudi
postopek ocene ustavnosti dela drugega stavka drugega
odstavka 292. člena PoDZ, ki se glasi: »razen v primeru iz
drugega odstavka 254. člena tega poslovnika ali v prime-
ru, če je v 7 dneh po sprejemu zakona dobil zahtevo
Državnega sveta, naj Državni zbor o zakonu še enkrat
odloča«. Ker sta oba udeleženca imela možnost izjaviti se
o vprašanju, ki ga slednja določba PoDZ ureja, saj se ta
sklicuje oziroma navezuje na drugi dve izpodbijani določbi
PoDZ in ureja isto vsebinsko tematiko, je ustavno sodišče
v tem delu takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

B)–II
17. PoDZ je pravni akt, ki ureja organizacijo in delova-

nje zakonodajnega organa. V delu, ki se nanaša na zakono-
dajni postopek, in v delu, ki se nanaša na razmerja do drugih
državnih organov, ima PoDZ naravo splošnega pravnega
akta z eksternim učinkom, torej predpisa, pri čemer ima v
hierarhiji pravnih aktov položaj zakona, čeprav formalno ni
zakon (tako npr. v odločbah ustavnega sodišča št. U-I-40/96
z dne 3. 4. 1997, Uradni list RS, št. 24/97 in OdlUS VI, 46
ter št. U-I-84/96 z dne 21. 10. 1999, Uradni list RS, št.
95/99 in OdlUS VIII, 224). Če bi se izkazalo, da PoDZ
dejansko onemogoča ali bistveno otežuje uresničevanje kak-
šne od ustavnih pravic oziroma spoštovanje ustavno zavaro-
vanih pravnih položajev, bi bil v tem delu v neskladju z
ustavo. V obravnavani zadevi pobudnica zatrjuje kršitev ustav-
no zagotovljene pravice do referenduma in sicer v zvezi z
uveljavljanjem naknadnega zakonodajnega referenduma.
Presoja ustavnega sodišča se je zato osredotočila na vpra-

1 Kaučič, I.: Referendum in sprememba ustave, Ljubljana, 1994, str.
155 in Kaučič, I.: ustavna zasnova referenduma, Pravnik, št. 1-3/94, Ljubljana,
str. 24-25.
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šanje, ali izpodbijane določbe PoDZ onemogočajo ali otežu-
jejo učinkovito izvedbo naknadnega zakonodajnega referen-
duma.

18. Za opredelitev ustavne pravice do referenduma je
pomembnih več določb ustave. Temeljno izhodišče pome-
nita že 1. in 3. člen ustave, ki določata, da je Slovenija
demokratična republika in da ima v Sloveniji oblast ljudstvo,
ko jo izvršuje neposredno in z volitvami. V skladu s 44.
členom ustave ima vsak državljan pravico, da v skladu z
zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodelu-
je pri upravljanju javnih zadev. V navedenih ustavnih določ-
bah vsebovana načela so konkretizirana tudi z določbo 90.
člena ustave, ki ureja zakonodajni referendum. V 90. členu
ustave je določeno:

»(1) Državni zbor lahko o vprašanjih, ki se urejajo z
zakonom, razpiše referendum. Državni zbor je vezan na izid
referenduma.

(2) Državni zbor lahko razpiše referendum iz prejšnjega
odstavka na svojo pobudo, mora pa ga razpisati, če to
zahteva najmanj tretjina poslancev, Državni svet ali štirideset
tisoč volilcev.

(3) Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi držav-
ljani, ki imajo volilno pravico.

(4) Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje
večina volilcev, ki so glasovali.

(5) Referendum se ureja z zakonom, ki ga sprejme
Državni zbor z dvetretjinsko večino glasov navzočih poslan-
cev.«

19. Referendum je ena od oblik neposredne demokra-
cije in ima v ustavi pomembno mesto. Referendum je v
ustavi opredeljen precej široko in neomejujoče. Tudi zahte-
va po dvetretjinski relativni večini za sprejem zakona, ki ureja
referendum, izraža velik pomen, ki ga ustava pripisuje refe-
rendumu. Pri interpretaciji zakonske izvedbe te ustavne pra-
vice je treba navedeno izhodišče upoštevati, kar pomeni, da
restriktiven pristop ni sprejemljiv in je treba v dvomu interpre-
tirati ter uporabljati zakonsko ureditev in favorem pravici do
referenduma.

20. Ustava torej le splošno ureja zakonodajni referen-
dum in napotuje na natančnejšo ureditev z zakonom. Določ-
be petega odstavka 90. člena ustave pa ni mogoče razumeti
kot zakonski pridržek, s katerim bi ustava dopuščala zakon-
sko omejevanje te ustavne pravice. Zakon lahko ureja le
način izvrševanja z ustavo zagotovljene pravice do referen-
duma. Ustavodajalec je sicer odločitev o vrsti zakonodajne-
ga referenduma prepustil zakonodajalcu in iz ustave ne izha-
ja, da bi ureditev morala vključevati prav vse možne in poz-
nane vrste takega referenduma (tako v odločbi ustavnega
sodišča št. U-I-47/94 z dne 19. 1. 1995, Uradni list RS, št.
13/95 in OdlUS IV, 4). Vendar to ne pomeni, da lahko
zakonodajalec referendum ureja povsem po svoji prosti pre-
soji. Ko izbere in opredeli vrste referenduma, s katerimi se
bo uresničevala ustavna pravica iz 44. in 90. člena ustave,
to pomeni, da mora vsako posamezno vrsto referenduma, ki
jo je vključil v pravni red, urediti tako, da jo bo mogoče tudi v
praksi učinkovito izpeljati in da bo zagotavljala učinkovito
uresničevanje z ustavo zagotovljene pravice do referendu-
ma. Zaradi narave referenduma, ki je zahtevno in komplek-
sno pravno opravilo, je treba natančno in jasno urediti vsa
vprašanja v zvezi z izvrševanjem te ustavne pravice.

21. Zakonsko izpeljavo določbe 90. člena ustave pred-
stavlja ZRLI. Ureja predhodni in naknadni zakonodajni refe-
rendum. V skladu z 9. členom ZRLI pri naknadnem zakono-
dajnem referendumu volilci potrdijo zakon, ki ga je Državni
zbor že sprejel. Državni zbor lahko na svojo pobudo ob
sprejemu zakona odloči, da o sprejetem zakonu razpiše
naknadni zakonodajni referendum (20. člen ZRLI); poobla-

ščeni predlagatelji referenduma (tretjina poslancev, Državni
svet, štirideset tisoč volivcev) pa lahko zahtevo za razpis
referenduma vložijo v določenem roku po sprejemu zakona:
za tretjino poslancev in Državni svet je za vložitev zahteve
določen sedemdnevni rok po sprejemu zakona (prvi odsta-
vek 21. člena ZRLI), za štirideset tisoč volivcev pa je za
vložitev zahteve določen tridesetdnevni rok po sprejemu
zakona, pri čemer mora biti v sedmih dneh po sprejemu
zakona vložena pobuda volivcem, naj vložijo zahtevo za raz-
pis referenduma (drugi odstavek 21. člena ZRLI). Pobudo
za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stran-
ka ali drugo združenje državljanov, podprta pa mora biti s
podpisi najmanj dvesto volilcev; prav tako mora pobuda
izpolnjevati še vse druge predpisane formalne in vsebinske
zahteve (13. člen ZRLI in naslednji).

22. Iz tretjega odstavka 21. člena in 24. člena ZRLI
izhaja, da mora Državni zbor v primeru vložene pobude
oziroma zahteve za razpis referenduma zadržati objavo za-
kona. Po tretjem odstavku 21. člena ZRLI se v primeru
vložene pobude volivcem, naj vložijo zahtevo za razpis refe-
renduma, zadrži objava zakona do poteka roka za vložitev te
zahteve in če v tem roku zahteva volivcev za razpis nakna-
dnega zakonodajnega referenduma ni vložena, pošlje Dr-
žavni zbor zakon v objavo. Če je zahteva za razpis referendu-
ma vložena (s strani kateregakoli pooblaščenega predlaga-
telja) in torej pride do referenduma, potem se v skladu s
24. členom ZRLI zakon, pod pogojem, da je na referendu-
mu potrjen, pošlje v objavo takoj, ko Državni zbor prejme
poročilo o izidu referenduma. Iz tega a contrario izhaja, da
se v primeru, če zakon na naknadnem referendumu ni potr-
jen, zakon ne pošlje v objavo. To pomeni, da se v primeru
vložitve zahteve oziroma pobude za razpis naknadnega refe-
renduma zakon ne sme poslati v objavo ves čas, dokler teče
postopek z referendumom.

23. Zadržanje objave zakona je pomembna pravna
posledica vložene zahteve oziroma pobude za naknadni za-
konodajni referendum. Le s tem, da se prepreči objava
zakona do dokončanja postopka z referendumom (in posle-
dično prepreči tudi uveljavitev zakona), se lahko zagotovi
učinkovitost naknadnega zakonodajnega referenduma kot
oblike neposrednega odločanja volivcev o potrditvi ali nepo-
trditvi (torej zavrnitvi) zakona. Pri naknadnem zakonodajnem
referendumu volivci namreč odločajo o zakonu, ki je bil s
strani zakonodajalca sprejet, za njegovo uveljavitev pa so
potrebni še razglasitev, objava in potek vakacijskega roka.
Naknadni potrditveni zakonodajni referendum bi izgubil svoj
smisel, če bi bil pred njegovo izvedbo zakon že uveljavljen.
Zahteva za razpis naknadnega referenduma namreč pomeni
zahtevo, da o tem, ali naj zakon, ki ga je sprejel zakonodaja-
lec, obstoji ali ne, dokončno odloči ljudstvo sámo, neposre-
dno. Eksistenca določenega zakona je torej odvisna od
volje volivcev, od njihovega glasovanja, odločanja na refe-
rendumu in ne več le od glasovanja, odločanja poslancev
kot predstavnikov ljudstva v zakonodajnem organu. Pitamic
v tej zvezi govori o »ljudskem vetu«.2 Zakon, ki ni bil potrjen
na referendumu, ni nastal, ga ni. Gre za izraz načela ljudske
suverenosti, po katerem ima oblast ljudstvo, ki lahko – če se
ne strinja s svojimi izvoljenimi predstavniki, preko katerih
izvršuje oblast posredno – sámo prevzame nazaj svojo izvor-
no pravico, da odloča o javnih zadevah. Odločitev na refe-
rendumu nesporedno s strani volivcev ima močnejšo veljavo
od odločitve njihovih izvoljenih predstavnikov in od volje
volivcev je odvisna dokončna odločitev o tem, ali nek zakon
bo nastal ali ne.

2 Pitamic, L.: Država, Družba sv. Mohorja, Ljubljana, 1927, v izdaji Can-
karjeve založbe, Ljubljana, 1996, str. 80.
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B)–III
24. Določbe drugega in tretjega odstavka 292. člena

ter drugega odstavka 254. člena PoDZ urejajo vprašanje,
kdaj predsednik Državnega zbora pošlje zakon v razglasitev
predsedniku republike. V drugem odstavku 292. člena PoDZ
je določeno splošno pravilo, da se zakon pošlje v razglasitev
osmi dan po njegovem sprejemu. Ob tem splošnem pravilu
sta predvideni dve izjemi, obe povezani z uveljavljanjem
suspenzivnega veta s strani Državnega sveta. Posebno pra-
vilo je določeno za primer, če predsednik Državnega sveta
obvesti predsednika Državnega zbora, da Državni svet ne bo
obravnaval besedila sprejetega zakona; v tem primeru se
zakon takoj pošlje v razglasitev (drugi odstavek 254. člena
PoDZ). Naslednje posebno pravilo pa je določeno za pri-
mer, če Državni svet vloži suspenzivni veto; če je zakon, o
katerem je Državni zbor na zahtevo Državnega sveta ponov-
no odločal, sprejet, potem se takoj pošlje v razglasitev (tretji
odstavek 292. člena PoDZ).

25. Za oceno ustavnosti navedenih določb PoDZ z
vidika vprašanja, ali onemogočajo oziroma bistveno otežu-
jejo izvedbo naknadnega zakonodajnega referenduma kot
oblike z ustavo zagotovljene pravice do neposrednega so-
delovanja pri upravljanju javnih zadev in v tem okviru do
referenduma, je treba najprej rešiti naslednja vprašanja:
kaj je razglasitev zakona in objava zakona ter kakšno je
razmerje med njima; kaj je sprejem zakona; kakšen je
učinek suspenzivnega veta ter kakšno je razmerje med
Državnim svetom in Državnim zborom v postopku spreje-
manja zakona; kako je opredeljeno razmerje med poobla-
ščenimi vlagatelji zahteve za razpis zakonodajnega refe-
renduma oziroma volivci, ki odločajo na referendumu, in
Državnim zborom kot zakonodajalcem; kakšno je razmerje
med suspenzivnim vetom in naknadnim zakonodajnim re-
ferendumom. Gre za vprašanje, kako opredeliti pravne po-
ložaje posameznih udeležencev (neposrednih ali posre-
dnih) v zakonodajnem postopku v najširšem smislu, torej v
okviru postopka nastajanja določenega zakona. Tako polo-
žaj Državnega zbora kot zakonodajalca, kot tudi položaj
Državnega sveta, instutit suspenzivnega veta, institut zako-
nodajnega referenduma, razglasitev in objava zakona so
opredeljeni v ustavi. Zakonska (in poslovniška) ureditev, ki
se nanaša na zakonodajni postopek v najširšem smislu, to
je na postopek nastajanja zakona, mora biti oblikovana
tako, da upošteva z ustavo zagotovljene pravne položaje
vseh subjektov, ki neposredno ali posredno sodelujejo v
postopku nastajanja zakona, in razmerja med njimi (Držav-
ni zbor, Državni svet, pooblaščeni predlagatelji zakonodaj-
nega referenduma in volivci), ter zagotavlja učinkovito uve-
ljavljanje njihovih iz ustave izvirajočih upravičenj, pravic
oziroma pristojnosti, v okviru postopka nastajanja zakona
(sprejem zakona, suspenzivni veto, naknadni zakonodajni
referendum, razglasitev in objava zakona).

B)–IV
26. Glede na to, da 21. člen ZRLI govori o objavi

zakona, izpodbijane določbe PoDZ pa o razglasitvi zakona,
je za presojo navedenih določb PoDZ pomembno, kakšno
je razmerje med razglasitvijo zakona in objavo zakona. Ali si
ureditvi v ZRLI in PoDZ nasprotujeta ali pa sta neodvisni
druga od druge, ker urejata različni vprašanji? Odgovoriti je
treba na vprašanje, kako z vidika ustave presojati ureditev,
po kateri se v primeru vložene zahteve za razpis naknadnega
zakonodajnega referenduma (ne glede na to, ali je bil v
postopku sprejemanja določenega zakona uporabljen tudi
suspenzivni veto ali ne) zakon pošlje v razglasitev (upošteva-
joč določbe PoDZ) in hkrati zadrži njegova objava (upošteva-
joč določbe ZRLI).

27. Razglasitev zakona je v prvem odstavku 107. člena
ustave našteta med pristojnostmi predsednika republike,
prvi odstavek 91. člena ustave pa določa, da »zakone raz-
glaša predsednik republike najkasneje 8 dni po njihovem
sprejemu«. V zvezi z objavo zakona je treba upoštevati
154. člen ustave, ki določa, da morajo biti predpisi objavlje-
ni, preden začno veljati, da predpis začne veljati petnajsti
dan po objavi, če ni v njem drugače določeno, in da se
državni predpisi objavljajo v državnem uradnem listu. V skla-
du z zakonom o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 57/96 – v nadaljevanju: ZUL) je državni uradni
list, v katerem se objavljajo državni predpisi, Uradni list Re-
publike Slovenije (1. člen), izdaja ga služba vlade, pristojna
za zakonodajo (2. člen), založnik pa je javno podjetje Uradni
list Republike Slovenije (3. člen). Člen 9 ZUL določa, da se
predpisi in drugi akti objavijo po odredbi organa, ki je izdal
takšen akt, torej se zakon objavlja po odredbi Državnega
zbora. Po 5. členu ZUL pa direktor javnega podjetja odredi,
v kateri številki in v kakšnem vrstnem redu se bodo objavili
predpisi in drugi akti, ki so pravilno predloženi v objavo.

28. Ugotoviti je, da sta razglasitev in objava zakona
pravno relevantni dejanji, ki sledita sprejemu zakona in sta
nujni pogoj za uveljavitev zakona. Razglasitev zakona (pro-
mulgacija) in objava zakona (publikacija) sta sicer dve deja-
nji, ki pa sta soodvisni in povezani. Promulgacija je akt, s
katerim se ugotavlja, da je zakon s sodelovanjem vseh po
ustavi določenih udeležencev nastal; gre za ugotovitev, da
je zakon sprejel po predpisanem postopku pristojni subjekt,
da je zakon res nastal in da obstoji. Objava (publikacija) pa
je dejanje, s katerim postane zakon navzven spoznaven in je
kot pogoj za uveljavitev zakona potrebna zato, da imajo
naslovljenci zakona možnost seznaniti se z zakonom in nje-
govo vsebino, preden dobi obvezno moč in jih zavezuje.3 V
skladu z veljavno ureditvijo zakone razglaša predsednik re-
publike, objavljajo pa se v Uradnem listu Republike Sloveni-
je, pri čemer je tisti, ki zakon pošlje v razglasitev in ki odredi
objavo zakona, Državni zbor oziroma predsednik Državnega
zbora. Zakona, pri katerem so ovire za njegovo uveljavitev,
ni mogoče razglasiti in objaviti. Ni mogoče razglasiti in obja-
viti zakona, ki sploh še ni nastal in ne obstoji, oziroma
zakona, za katerega ni gotovo, da je nastal. Tudi iz določb
ustave, da predsednik republike razglaša zakone, izhaja, da
mora tisto, kar razglasi, obstajati kot zakon. To pomeni, da
je določbo prvega odstavka 91. člena ustave mogoče razu-
meti le tako, da zavezuje predsednika republike, da razglasi
zakon najkasneje osmi dan po njegovem sprejemu, če za to
ne obstajajo nobene ustavnopravne ovire v zvezi z njegovim
nastankom in je gotovo, da je zakon nastal.

29. Potem, ko Državni zbor bodisi po rednem postop-
ku bodisi po hitrem ali skrajšanem postopku s predpisano
večino zakon sprejme, sta za dokončen nastanek zakona še
dve oviri: možnost suspenzivnega veta Državnega sveta in
možnost naknadnega potrditvenega zakonodajnega referen-
duma. Če Državni svet vloži suspenzivni veto, potem mora
Državni zbor ponovno odločati o zakonu in takrat lahko
zakon z zahtevano strožjo večino sprejme ali pa ne. PoDZ
upošteva to možnost pri ureditvi vprašanja, kdaj se pošlje
zakon v razglasitev in suspenzivni veto obravnava kot »oviro«
za razglasitev zakona: šele potem, ko Državni svet sporoči,
da ne bo obravnaval zakona (torej tudi ne bo vložil suspen-
zivnega veta), oziroma v primeru, če Državni svet vloži su-
spenzivni veto, šele potem, ko Državni zbor pri ponovnem

3 Prim. Pitamic, L.: Država, str. 249-253; Pavčnik, M.: Teorija prava,
Cankarjeva založba, Ljubljana, str. 158, 160; več avtorjev: Pravo, leksikon
Cankarjeve založbe, Ljubljana, 1987, str. 241, 163; Rupnik, J., Cijan, R.,
Grafenauer, B.: ustavno pravo Republike Slovenije, Maribor, 1996, str. 178,
186-187.
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odločanju zakon sprejme, se zakon pošlje v razglasitev.
PoDZ pa ne upošteva možnosti naknadnega zakonodajnega
referenduma kot »ovire« za razglasitev zakona. S tem dopu-
šča, da se pošlje v razglasitev zakon, glede katerega bo
morda vložena pobuda oziroma zahteva za razpis referendu-
ma, to je zahteva, da o zakonu, ki ga je Državni zbor sprejel,
dokončno odločijo volivci neposredno in ga morda ne potr-
dijo.

B)–V
30. Določba drugega odstavka 254. člena PoDZ pred-

videva, da se v primeru, če Državni svet sporoči, da zakona
ne bo obravnaval (in torej ne bo vložil veta), zakon takoj
pošlje v razglasitev, še pred potekom roka za vložitev pobu-
de oziroma zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega
referenduma iz 21. člena ZRLI. Navedena določba PoDZ je
sicer umeščena v poglavje »Razmerja Državnega zbora do
Državnega sveta«. Razvidno je, da PoDZ ni imel namena
urejati vprašanj v zvezi z referendumom. To je materija ZRLI,
ki je bil sprejet kasneje. Glede na to, da tudi ustava ne ureja
natančneje zakonodajnega referenduma, je razumljivo, da
pri prvotnem oblikovanju določb PoDZ zakonodajalec ni
mogel upoštevati instituta naknadnega zakonodajnega refe-
renduma. Čim pa je zakonodajalec sprejel ZRLI in v njem
kot izpeljavo ustavne pravice do referenduma predvidel tudi
naknadni zakonodajni referendum, bi moral temu institutu
prilagoditi tudi določbe PoDZ. S kasneje sprejetim ZRLI
(tako kot PoDZ se tudi ZRLI sprejme z dvetretjinsko relativno
večino) je zakonodajalec določil naknadni zakonodajni refe-
rendum kot enega od načinov izvrševanja ustavne pravice iz
90. člena v povezavi s 44. členom ustave, ki ima svoje
izhodišče tudi v temeljnih načelih ustavne ureditve iz 1. in 3.
člena ustave. Naknadni zakonodajni referendum torej uživa
ustavnopravno varstvo. Sama pojmovna opredelitev te vrste
referenduma zahteva obstoj določenega roka po sprejemu
zakona za vložitev zahteve oziroma pobude za razpis refe-
renduma. V nasprotju s samim bistvom te vrste referenduma
je, če po sprejemu zakona in pred tem, ko se zakon pošlje v
razglasitev, ni predviden noben rok, ki bi ustrezal v ZRLI
določenemu roku za vložitev zahteve oziroma pobude. Dr-
žavni zbor sicer navaja, da je po sprejemu ZRLI prišlo do
opustitve uporabe določbe drugega odstavka 254. člena
PoDZ, vendar pa Državni zbor te določbe v nobenem od
številnih kasnejših postopkov noveliranja PoDZ ni razveljavil
in s tem ni odpravil dvoma o veljavnosti te določbe. Takšna
ureditev v drugem odstavku 254. člena PoDZ ni v skladu z
ustavo, ker ne upošteva instituta naknadnega zakonodajne-
ga referenduma in s tem omogoča, da se v razglasitev še
pred potekom roka za vložitev pobude oziroma zahteve za
razpis referenduma pošlje zakon, glede katerega še ni goto-
vo, ali sploh bo nastal ali ne. Zato jo je ustavno sodišče
razveljavilo.

31. Ker je ustavno sodišče navedeno določbo PoDZ
razveljavilo, je treba tudi v tem primeru uporabiti splošno
pravilo, da se zakon pošlje v razglasitev osmi dan po spreje-
mu, kar je treba interpretirati v skladu s prvim odstavkom 91.
člena ustave, upoštevajoč pri tem vse z ustavo zagotovljene
pravne položaje posameznih upravičenih subjektov v po-
stopku nastajanja zakona. To pomeni, da se zakon razglasi,
če za razglasitev in objavo zakona ni nobenih ustavnoprav-
nih ovir v zvezi z nastankom zakona. Tudi naknadni zakono-
dajni referendum, ki ga je zakonodajalec določil kot enega
od načinov izvrševanja pravice iz 90. člena ustave, pomeni
ustavnopravno oviro za razglasitev zakona. Tistega, kar ni
mogoče razglasiti, tudi ni mogoče poslati v razglasitev. Pred-
sednik republike ne more razglasiti kot zakon nekaj, kar
morda sploh nikoli ne bo zakon, ker ga ljudstvo na referen-

dumu ne bo potrdilo. Razglasitev (promulgacija) namreč
pomeni akt ugotovitve, da je zakon s sodelovanjem vseh po
ustavi upravičenih subjektov nastal in da zato obstaja.

B)–VI
32. Pri presoji ustavnosti določbe tretjega odstavka

292. člena PoDZ je moralo ustavno sodišče najprej odgovo-
riti na vprašanje, kakšno je razmerje med suspenzivnim ve-
tom in naknadnim zakonodajnim referendumom. S tem je
neločljivo povezano tudi vprašanje, kaj se šteje za sprejem
zakona, od katerega teče sedemdnevni rok iz 21. člena
ZRLI za vložitev pobude oziroma zahteve za razpis referen-
duma.

33. Suspenzivni veto določa ustava v prvem odstavku
97. člena med pristojnostmi Državnega sveta, natančneje
pa ga ureja določba drugega odstavka 91. člena ustave:
»Državni svet lahko v sedmih dneh od sprejetja zakona in še
pred njegovo razglasitvijo zahteva, da Državni zbor o njem
še enkrat odloča. Pri ponovnem odločanju mora za sprejem
zakona glasovati večina vseh poslancev, razen če ustava za
sprejem obravnavanega zakona predvideva večje število gla-
sov. Ponovna odločitev Državnega zbora je dokončna.«
PoDZ ureja ponovno odločanje o zakonu v določbah 205.
do 207. člena kot posebni razdelek v okviru poglavja »zako-
nodajni postopek«. Ponovno odločanje Državnega zbora na
podlagi suspenzivnega veta Državnega sveta je del zakono-
dajnega postopka v širšem smislu, to je postopka, ki pripelje
do sprejema in nastanka zakona. Če je potem, ko Državni
zbor po rednem ali hitrem ali skrajšanem postopku zakon
sprejme, vložen suspenzivni veto, to pomeni zahtevo, da
mora Državni zbor še enkrat, ponovno odločati o tem, ali bo
zakon sprejel ali ne. Iz same dikcije relevantnih določb,
predvsem pa iz pojmovne opredelitve suspenzivnega veta v
ustavi in tudi PoDZ izhaja, da pri ponovnem odločanju po
suspenzivnem vetu Državni zbor odloča o sprejemu zakona.
Za sprejem zakona mora v tem primeru glasovati strožja
večina poslancev kot pri »prvem« sprejemanju zakona. Če
zahtevana strožja večina v Državnem zboru ni dosežena,
torej niso izpolnjeni z ustavo določeni pogoji za to, da bi bil
tak zakon ki je bil sprejet le z večino, ki v primeru vložitve
suspenzivnega veta s strani Državnega sveta ne zadostuje
več v Državnem zboru sprejet, da bi tak zakon nastal. Če
Državni zbor pri ponovnem odločanju zakona ne sprejme,
potem zakona ni, tak zakon torej ni bil sprejet v Državnem
zboru. Ustavno sodišče se strinja z ugotovitvijo Državnega
zbora, da Državni svet v zakonodajnem postopku sodeluje le
kot posredni udeleženec in da pri ponovnem odločanju na
podlagi suspenzivnega veta Državni zbor – upoštevajoč ve-
ljavno poslovniško ureditev – odloča le o tem, ali bo zakon v
nespremenjenem besedilu sprejel ali ne, ne more pa se
vsebina zakona spreminjati in Državni svet ne more vlagati
amandmajev. Vendar pa to ne pomeni, da je zakon že po
“prvem” odločanju v Državnem zboru sprejet, saj je v prime-
ru suspenzivnega veta Državni zbor v enakem položaju kot je
bil pred “prvim” odločanjem o predlogu zakona v celoti, torej
pred odločitvijo, ali bo tak zakon sprejel ali ne.

34. O suspenzivnem vetu, njegovem razmerju do »pr-
vega« odločanja o sprejemu zakona v Državnem zboru in o
pomenu ponovnega odločanja v Državnem zboru je ustavno
sodišče že sprejelo stališča, predvsem v odločbi št. U-I-
84/96 z dne 21. 10. 1999 (Uradni list RS, št. 95/99 in
OdlUS VIII, 224). Med drugim je v obrazložitvi te odločbe
zapisalo, da se Državni svet z zahtevo, da Državni zbor
ponovno glasuje o zakonu, vključi v postopek odločanja o
zakonu. Poudarilo je, da Državni zbor po odložnem vetu
ponovno glasuje o zakonu kot celoti, ne more pa ga spremi-
njati v posameznih delih, prav tako ne more vrniti zakona v
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prvo ali drugo obravnavo, če zakona pri ponovnem glasova-
nju ne sprejme, pa to pomeni, da je zakonodajni postopek
končan. Nadalje je obrazložilo, da je v primeru suspenzivne-
ga veta poslancem zastavljeno vprašanje, ali so za sprejem
zakona.

35. Če Državni zbor po suspenzivnem vetu pri ponov-
nem odločanju o zakonu doseže zahtevano strožjo večino
poslancev, potem je zakon sprejet, če je ne doseže, potem
zakon ni sprejet. V trenutku, ko je vložen suspenzivni veto,
torej ni več gotovo (podobno kot pred »prvim« glasovanjem
o zakonu), ali bo dosežena potrebna večina in ali bo zakon
sprejet ali ne. Za sprejem zakona v Državnem zboru v prime-
ru vložitve suspenzivnega veta je torej mogoče šteti le spre-
jem zakona na podlagi ponovnega, torej »drugega« glasova-
nja. Glede na dikcijo 21. člena ZRLI in pojmovno opredeli-
tev naknadnega zakonodajnega referenduma ni mogoča dru-
gačna razlaga kot ta, da v primeru, ko je vložen suspenzivni
veto in Državni zbor sprejme zakon pri ponovnem odloča-
nju, rok za vložitev pobude oziroma zahteve za razpis refe-
renduma iz 21. člena ZRLI teče od dne, ko je zakon pri
ponovnem odločanju Državnega zbora po suspenzivnem
vetu sprejet. Pri tem se ustavno sodišče ni spuščalo v preso-
jo, ali bi tudi kakšna drugačna zakonska ureditev tega vpra-
šanja v ZRLI bila v skladu z ustavo, ker to ni bilo predmet
tega postopka. Ustavno sodišče se torej s tem ni opredelilo
do vprašanja, kakšna zakonska izvedba ustavne pravice do
referenduma v ZRLI (vključno z določbo, ki ureja rok za
vložitev pobude oziroma zahteve) bi bila v skladu z ustavo,
temveč je le ugotovilo, da upoštevajoč veljavno zakonsko
izpeljavo te ustavne pravice v ZRLI, ni sprejemljiva drugačna
razlaga od navedene. Ustavno sodišče ob tem ugotavlja, da
ZRLI ne ureja posebej položaja, ko je s strani Državnega
sveta vložen suspenzivni veto in Državni zbor sprejme zakon
pri ponovnem odločanju, ter ne ureja posebej vprašanja,
kako v tem primeru teče rok za vložitev pobude oziroma
zahteve za razpis referenduma; v takšnem položaju, ko ZRLI
tega vprašanja posebej ne ureja, pa zakonske izpeljave ustav-
ne pravice do referenduma ni mogoče interpretirati restrik-
tivno, temveč le v korist uresničevanju pravice do referendu-
ma in v dvomu odločiti v korist vlagateljem pobude oziroma
zahteve za razpis referenduma.

36. Smisel naknadnega zakonodajnega referenduma
je, da volivci odločajo o potrditvi ali zavrnitvi določenega
zakona, ki ga je Državni zbor že sprejel in za katerega je torej
gotovo, da bi če ne bi bilo referenduma bil uveljavljen. Na
naknadnem referendumu se namreč volivci ne odločajo gle-
de zakona, za katerega še ni gotovo, ali bo sprejet ali ne.
Slednje je bistvena značilnost predhodnega referenduma.
Če bi sprejeli razlago, da je treba pobudo oziroma zahtevo
za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma vložiti v
vsakem primeru v roku sedmih dni od »prvega« sprejema
zakona, potem bi postala v primeru, če bi bil v tem roku
vložen tudi suspenzivni veto, takšna pobuda oziroma zahte-
va nesmiselna, saj bi se pobuda za naknadni referendum
»spremenila« v pobudo za predhodni referendum, ker bi se
nanašala na zakon, o sprejemu katerega bo Državni zbor
šele odločal, na zakon, za katerega se sploh še ne vé, ali ga
bo Državni zbor sprejel ali ne. Res je, da Državni zbor po
suspenzivnem vetu zakon lahko le ponovno sprejme v celo-
ti, v nespremenjenem besedilu, in torej volivci in pooblašče-
ni predlagatelji referenduma že lahko poznajo vsebino zako-
na, ki naj bi bil sprejet. Volivci torej res vedo, kakšen naj bi
bil zakon, vendar kar je bistveno ne vedo, ali tak zakon sploh
bo sprejet ali ne.

37. Razlaga, da se rok za vložitev pobude oziroma
zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma
tudi v primeru vloženega suspenzivnega veta šteje od »prve-

ga« sprejema zakona v Državnem zboru dalje, z vidika usta-
ve ni sprejemljiva tudi zaradi ustavno opredeljenega položaja
Državnega sveta. Ta ima v zvezi z zakonodajnim postopkom
na voljo dva instituta, s katerim lahko poseže v postopek
sprejemanja zakona: suspenzivni veto in zakonodajni refe-
rendum. Ni mogoče pritrditi stališču Državnega zbora, da
mora Državni svet v istem roku sedmih dni po “prvem” spre-
jemu zakona v Državnem zboru uporabiti oba instituta. Za
takšno stališče ni podlage v ustavi. Ne obstoji nobena ustav-
na in ne zakonska določba, po kateri bi moral Državni svet
izbirati med institutoma. Če Državni svet najprej uporabi
suspenzivni veto kot milejše sredstvo in z njim ne uspe
(Državni zbor pri ponovnem odločanju ne spremeni svoje
odločitve in sprejme zakon z zahtevano strožjo večino), po-
tem mora Državni svet imeti na voljo tudi možnost vložitve
zahteve za razpis referenduma kot močnejšega sredstva
nasprotovanja odločitvi Državnega zbora v primeru nestrinja-
nja s sprejetim zakonom.4 Seveda to ne pomeni, da Državni
svet ne bi mogel že takoj uporabiti možnosti naknadnega
referenduma, ne da bi prej uporabil tudi suspenzivni veto. Ali
bo Državni svet uporabil eno ali drugo ali pa obe sredstvi, s
katerim se lahko vključi v zakonodajni postopek v najširšem
smislu, mora biti v celoti odvisno samo od Državnega sveta
samega. Ustavno skladna interpretacija besedila »po spreje-
mu zakona« iz 21. člena ZRLI je lahko torej le takšna, da je
kot sprejem zakona v primeru suspenzivnega veta treba šteti
sprejem zakona, do katerega pride pri ponovnem odločanju
Državnega zbora, kar pomeni, da tudi rok za vložitev pobude
oziroma zahteve za razpis referenduma iz 21. člena ZRLI
teče od sprejema zakona pri ponovnem odločanju Državne-
ga zbora dalje. Razlaga in upraba te določbe glede teka
roka pa ne more biti različna za posamezne pooblaščene
predlagatelje referenduma, temveč je lahko le enaka za
vsakega izmed njih.

38. Ker tretji odstavek 292. člena PoDZ določa, da se
po ponovnem glasovanju na podlagi suspenzivnega veta
zakon, če je sprejet, pošlje takoj v razglasitev, je v neskladju
z ustavo, saj omogoča da se zakon pošlje v razglasitev še
pred potekom roka za vložitev pobude oziroma zahteve za
razpis referenduma iz 21. člena ZRLI, torej še preden je
gotovo, ali zakon sploh bo potrjen ali ne. Zato jo je ustavno
sodišče razveljavilo. Določba 292. člena PoDZ je sicer ume-
ščena v poglavje »Razmerja Državnega zbora do predsedni-
ka republike«. Gre pa za smiselno enak položaj, kot v prime-
ru drugega odstavka 254. člena. Zato so tudi razlogi za
razveljavitev določbe tretjega odstavka 292. člena PoDZ
smiselno enaki, kot so navedeni v 30. točki te obrazložitve.
Položaj, ki je nastal z razveljavitvijo te določbe, pa je treba
obravnavati smiselno enako, kot je obrazloženo v 31. točki
te obrazložitve.

39. To tudi pomeni, da mora biti – upoštevajoč veljav-
no ureditev zakonodajnega referenduma v ZRLI kot izpelja-
vo ustavne pravice do referenduma – v vsakem primeru
(bodisi, da je zakon sprejet pri »prvem« glasovanju v Držav-
nem zboru po rednem ali hitrem ali skrajšanem postopku in
ni vložen veto, bodisi da je vložen veto in je zakon sprejet po
ponovnem glasovanju) pobuda oziroma zahteva za razpis
referenduma vložena v sedmih dneh po sprejemu zakona:
če ni vložen suspenzivni veto, v sedmih dneh od »prvega«
sprejema zakona, če je vložen suspenzivni veto, pa v sed-
mih dneh od »drugega« sprejema zakona v Državnem zboru.
Ne drži, da takšna interpretacija postavlja pooblaščene pre-
dlagatelje referenduma v neenak položaj, odvisno od tega,

4 Prim. Igličar, A.: zakonodajno odločanje, Ljubljana, 1994, str. 86;
Ribičič, C.: Podoba parlamentarnega desetletja, Ljubljana, 2000, str. 64; Koc-
jančič, R., Ribičič, C., Grad, F., Kaučič, I.: Ustavno pravo Slovenije, Ljubljana,
1998, str. 179.
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ali je na določen zakon Državni svet vložil suspenzivni veto
ali ne. V obeh primerih velja rok sedem dni po sprejemu
zakona. Če je vložena pobuda ali zahteva za referendum po
»prvem« sprejemu zakona, nato pa v roku tudi suspenzivni
veto, potem pobuda ali zahteva za referendum postane brez-
predmetna, saj mora Državni zbor ponovno odločati o zako-
nu in do takrat ni jasno, ali zakon bo sprejet ali ne. Šele, če
je zakon sprejet pri ponovnem odločanju, lahko pooblašče-
ni predlagatelji vložijo zahtevo oziroma pobudo. Od njihove
volje je odvisno, ali jo bodo (ponovno) vložili ali ne. Drugač-
na interpretacija določb o teku roka bi naknadni zakonodajni
referendum (ki je predviden kot fakultativni) približala značil-
nostim obligatornega referenduma – ki ga veljavna ureditev
referenduma v ZRLI kot izpeljava ustavnih določb o referen-
dumu in sodelovanju pri upravljanju javnih zadev ne pozna –
saj bi to pomenilo, da se že pred sprejemom zakona v
Državnem zboru z gotovostjo vé, da bo v primeru sprejema
zakona o tem zakonu izveden še referendum. Tudi npr.
določba 20. člena ZRLI, po kateri Državni zbor lahko sam
ob sprejemu zakona odloči, da razpiše referendum, ne po-
meni, da je Državni zbor s takšno odločitvijo, ki jo je sprejel
ob »prvem« sprejemu zakona, vezan tudi v primeru, če je
potem na zakon vložen suspenzivni veto enako kot sprejem
zakona postane brezpredmetna tudi takratna odločitev o
razpisu referenduma; če želi razpisati referendum, bo moral
Državni zbor o tem (ponovno) sprejeti odločitev po sprejemu
zakona na podlagi suspenzivnega veta.

40. Ustavno sodišče še dodaja, da sklicevanje Držav-
nega zbora na to, da so vsi zakoniti predlagatelji imeli tudi
možnost sprožitve predhodnega referenduma, pa je niso
uporabili, v obravnavani zadevi ni relevantno, saj sta predho-
dni in naknadni referendum dva samostojna instituta, zato
mora biti za vsakega izmed njiju (glede na to, da ju je zako-
nodajalec določil kot način izvrševanja ustavne pravice iz
90. in 44. člena ustave) zagotovljeno njegovo učinkovito
uresničevanje, pri čemer naknadni referendum ni odvisen
od tega, ali je bila prej uporabljena tudi možnost predhodne-
ga referenduma ali ne.

B)–VII
41. Ker je ustavno sodišče razveljavilo določbo druge-

ga odstavka 254. člena in tretjega odstavka 292. člena
PoDZ, je razveljavilo tudi del drugega stavka drugega od-
stavka 292. člena PoDZ, ki se sklicuje na navedeni določbi
PoDZ in sam po sebi, brez navedenih določb PoDZ, nima
nobenega smisla. Ta določba namreč ne ureja nobenega
samostojnega vprašanja, temveč pomeni le del nomotehnič-
ne izpeljave pravnega režima, ki ga določata tretji odstavek
292. člena in drugi odstavek 254. člena PoDZ. Ustavno
sodišče se ob tem sklicuje na obrazložitev v 31. točki, da je
treba določbo, da se zakon pošlje v razglasitev osmi dan po
sprejemu zakona, interpretirati v skladu z ustavo, upošteva-
joč pri tem tako prvi odstavek 91. člena ustave in vse z
ustavo zagotovljene pravne položaje upravičenih subjektov v
postopku nastajanja zakona.

B)–VIII
42. Ustavno sodišče je ocenilo tudi ustavnost ZP-

PCPEU z vidika ustavnosti postopka njegovega sprejema-
nja. Ustavno sodišče je priznalo pravni interes za presojo
ustavnosti postopka sprejemanja konkretnega zakona po-
budnici, ne glede na to, ali izkazuje pravni interes za izpodbi-
janje navedenega predpisa glede na njegovo vsebino ali ne.
Štelo je, da pravni interes za izpodbijanje predpisa z vidika
ocene ustavnosti postopka njegovega sprejemanja izkazuje
tisti, ki zatrjuje, da je bila v postopku sprejemanja tega
predpisa kršena kakšna njegova ustavna pravica. V obrav-

navani zadevi gre za tak primer. Pobudnica namreč zatrjuje,
da ji je bilo v okviru postopka sprejemanja ZPPCPEU one-
mogočeno učinkovito uresničevanje z 90. členom v zvezi s
44. členom ustave zagotovljene pravice, da dá pobudo za
razpis naknadnega zakonodajnega referenduma na način,
ki ga je na podlagi 90. člena ustave določil ZRLI.

43. Med udeleženci niso sporna dejstva o tem, kako je
potekal postopek sprejemanja in uveljavitve tega zakona in
kako so si sledila posamezna dejanja. ZPPCPEU je Državni
zbor sprejel dne 31. 1. 2001. Dne 7. 2. 2001 je Državni
svet obravnaval navedeni zakon in sprejel sklep, da zahteva
od Državnega zbora, naj ponovno odloča o zakonu, in sklep
istega dne posredoval tudi predsedniku Državnega zbora.
Vložen je bil torej suspenzivni veto. Državni zbor je o
ZPPCPEU ponovno odločal dne 21. 2. 2001 in ga z zahte-
vano strožjo večino sprejel. Dne 22. 2. 2001 je bil
ZPPCPEU poslan v razglasitev predsedniku republike, ki ga
je istega dne razglasil, dne 28. 2. 2001 pa je bil ZPPCPEU
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Dne 28. 2.
2001 je Nova stranka (sedanja pobudnica) vložila pobudo
volilcem za vložitev zahteve za razpis naknadnega zakono-
dajnega referenduma o ZPPCPEU. Z aktom predsednika
Državnega zbora št. 005-02/97-8/8 z dne 2. 3. 2001 je
bila njena pobuda za razpis referenduma zavrnjena. Nova
stranka je na upravno sodišče vložila tožbo zoper ukaz o
razglasitvi zakona in njegovo objavo ter tožbo zoper akt
predsednika Državnega zbora, s katerim je bila njena pobu-
da zavrnjena. Prvo tožbo je upravno sodišče zavrglo, drugo
pa zavrnilo. Nova stranka je zoper odločitvi upravnega sodi-
šča vložila pritožbi, o katerih vrhovno sodišče še ni odločilo.

44. Ustavno sodišče ugotavlja, da je bil ZPPCPEU
poslan v razglasitev in objavo takoj potem, ko je pri ponov-
nem odločanju po suspenzivnem vetu Državni zbor ta zakon
sprejel. Poslan je bil torej v razglasitev in objavo še pred
potekom roka za vložitev pobude oziroma zahteve za razpis
naknadnega referenduma iz 21. člena ZRLI. Ustavno sodi-
šče je razveljavilo določbo tretjega odstavka 292. člena
PoDZ, ki vsebuje takšno pravilo, ker je ugotovilo, da ni v
skladu z ustavo. Ker je ustavno sodišče navedeno določbo
PoDZ razveljavilo, je iz enakih razlogov, zaradi katerih je
razveljavilo omenjeno abstraktno pravilo in ki so navedeni v
32. do 40. točki te obrazložitve, pri oceni ustavnosti postop-
ka sprejemanja konkretnega zakona, to je ZPPCPEU, ugo-
tovilo, da ZPPCPEU ni bil razglašen in objavljen v skladu z
ustavo ter zato zakon ni začel veljati in se ne sme uporabljati.

45. Ustavno sodišče je pristojno za oceno ustavnosti
zakona (prva alinea prvega odstavka 160. člena ustave in
prva alinea prvega odstavka 21. člena ZUstS), po določbi
tretjega odstavka 21. člena ZUstS pa tudi za oceno ustavno-
sti postopka, po katerem je bil zakon sprejet. V slednjem
primeru, ko ustavno sodišče presoja le ustavnost postopka
sprejemanja zakona, gre za specifičen položaj, saj zakon ni
izpodbijan in se zato tudi ne presoja z vidika ocene ustavno-
sti njegove vsebine.

46. Ustavno sodišče poudarja, da se v tem postopku ni
spuščalo v ustavnosodno presojo vsebine ZPPCPEU. Ugo-
tovilo pa je, da je bil v postopku njegovega sprejemanja v
širšem smislu, torej v postopku njegovega nastajanja, kršen
z ustavo zagotovljen položaj volilcev oziroma pobudnika re-
ferenduma pri uveljavljanju njihovih iz ustave izvirajočih pra-
vic v zvezi z referendumom kot obliko neposrednega sode-
lovanja volivcev pri upravljanju javnih zadev. In sicer iz razlo-
ga, ker je bil ZPPCPEU poslan v razglasitev in objavo še
pred potekom roka za vložitev pobude oziroma zahteve za
razpis naknadnega referenduma.

47. Ustavno sodišče tudi poudarja, da se v tem po-
stopku ni spuščalo v presojo in ni odločalo o vprašanju, ali
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dne 28. 2. 2001 vložena pobuda za razpis referenduma s
strani Nove stranke izpolnjuje vse z ZRLI predpisane formal-
ne in vsebinske zahteve, ki so pogoj za to, da se vložena
pobuda za razpis referenduma upošteva, določi rok za zbira-
nje podpisov volilcev in v primeru vložitve zahteve 40 000
volilcev tudi razpiše referendum. Gre za vprašanje, o kate-
rem odloča predsednik Državnega zbora, njegova odločitev
pa je posamični akt, ki je podvržen sodni kontroli v uprav-
nem sporu, po izčrpanju pravnih sredstev pa tudi, pod pogo-
ji, določenimi z ZUstS, možnosti ustavnosodne kontrole v
okviru postopka s ustavno pritožbo (tako npr. tudi v sklepih
ustavnega sodišča št. U-I-346/98-9 z dne 26. 10. 2000,
OdlUS IX, 255 in št. Up-70/01 z dne 27. 3. 2001). Vendar
pa možnosti uveljavljanja naknadnega zakonodajnega refe-
renduma, vključno z morebitnim sodnim varstvom, pobu-
dnik za razpis naknadnega referenduma nima, če Državni
zbor zakon še pred potekom roka za vložitev pobude oziro-
ma zahteve za razpis referenduma pošlje v razglasitev in
objavo. Upravičenci v tem primeru ne morejo doseči učinko-
vitega varstva v upravnem sporu zoper morebitne kršitve v
zvezi s pobudo ali zahtevo za razpis referenduma niti z
uporabo določb drugega odstavka 69. člena zakona o uprav-
nem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in nasl. – ZUS). Na
zakon, ki je splošni pravni akt, lahko poseže le ustavno
sodišče.

48. V skladu s prvim odstavkom 161. člena ustave in
43. členom ZUstS lahko ustavno sodišče zakon, ki ni v
skladu z ustavo, razveljavi. To velja tudi za primer, ko zakon
ni v skladu z ustavo zato, ker je bila v postopku njegovega
sprejemanja kršena ustava. Vendar v obravnavanem primeru
razveljavitev zakona ne bi bila ne nujna in ne sorazmerna
sankcija, prav tako pa tudi ne bi bila v skladu z namenom,
zaradi katerega je bilo ustavnosodno varstvo uveljavljano.
Ustavno sodišče ugotavlja, da v obravnavanem primeru ni
bila niti zatrjevana kršitev ustave v postopku nastajanja zako-
na do njegovega sprejema v Državnem zboru. Kršitev se je
zgodila v zvezi z uveljavljanjem pravice do referenduma v
fazi, ko teče rok za vložitev pobude oziroma zahteve za
razpis referenduma, ker je bil zakon poslan v razglasitev in
objavo še pred potekom roka za vložitev pobude oziroma
zahteve. Razveljavitev zakona v tem primeru kar bi pomeni-
lo, da mora zakonodajalec, če želi doseči sprejem tega
zakona, ponovno opraviti celoten zakonodajni postopek, od
predloga zakona dalje, torej tudi tiste faze postopka, pri
katerih ni bila ugotovljena kršitev ustave bi bila zato nesora-
zmeren poseg v zakonodajni postopek, upoštevajoč pri tem
tudi načelo delitve oblasti iz 3. člena ustave. Prav tako z
razveljavitvijo zakona ne bi bil dosežen namen pobudnice, to
je zagotoviti učinkovito izvrševanje pravice v zvezi z referen-
dumom, kar v obravnavanem primeru pomeni, da naj se če
so oziroma bodo izpolnjeni vsi predpisani pogoji za to razpi-
še in izvede naknadni zakonodajni referendum o ZPPCPEU,
na katerem bodo lahko volivci neposredno odločali o tem,
ali naj se zakon, ki ga je sprejel zakonodajalec, potrdi ali
zavrne.

49. Ustavno sodišče je sankcijo iz druge točke izreka
te odločbe izreklo na podlagi drugega odstavka 40. člena
ZUstS. Če lahko ustavno sodišče zakon razveljavi, lahko z
interpretacijo »a maiori ad minus« uporabi tudi milejšo san-
kcijo, če je ta primernejša (tako npr. tudi v odločbi ustavne-
ga sodišča št. U-I-114/95 z dne 7. 12. 1995, Uradni list
RS, št. 8/96 in OdlUS IV, 120). Z odločitvijo, da ZPPCPEU
ni bil razglašen in objavljen v skladu z ustavo ter zato ni začel
veljati in se ne sme uporabljati, je dejansko razveljavilo tisti
del postopka nastajanja ZPPCPEU, v katerem je prišlo do
ugotovljene kršitve ustavno zavarovanih pravic pobudnice,
in vzpostavilo stanje, kakršno je bilo pred razglasitvijo in

objavo zakona. V podobnem primeru, ki se je prav tako
nanašal na uveljavljanje naknadnega referenduma, je ustav-
no sodišče že uporabilo podobno sankcijo (odločba ustav-
nega sodišča št. U-I-84/99 z dne 6. 7. 2000, Uradni list
RS, št. 66/00 in OdlUS IX, 190).

50. Ker je z zadržanjem izvrševanja ZPPCPEU in s to
odločbo ustavnega sodišča nastal zelo specifičen položaj,
je ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 40. člena
ZUstS določilo tudi način izvršitve te odločbe. Ustavno sodi-
šče z določitvijo načina izvršitve razrešuje dileme, ki bodo
morebiti nastale zaradi zadržanja izvrševanja ZPPCPEU in te
odločbe, predvsem glede vprašanja teka različnih rokov. Pri
tem je ustavno sodišče upoštevalo predvsem dejstvo, da
zakonodajalec sám ne more več prilagoditi vsebine zakona
novonastalim okoliščinam, ki so nastale zaradi zadržanja
zakona in poteka časa. Ob tem ustavno sodišče pripominja,
da so njegove pristojnosti in s tem tudi možnosti omejene;
upoštevajoč načelo delitve oblasti je ustavno sodišče pose-
glo le tam, kjer je bilo to nujno (kjer bi zaradi zadržanja
zakona prišlo do nevzdržnega položaja, ki bi povzročil nes-
kladnost z ustavo ali pa neizvedljivost ureditve), in le toliko,
kot je bilo nujno potrebno. Zato takšna določitev načina
izvršitve ni nujno optimalna, vendar ustavno sodišče nima in
ne more imeti pri določitvi načina izvršitve odločbe toliko
manevrskega prostora kot zakonodajalec pri urejanju prav-
nih razmerij. Specifičnost in tudi problematičnost položaja,
ki bi lahko nastal ob morebitni uveljavitvi ZPPCPEU, pa je
tudi posledica ravnanja zakonodajalca v tem konkretnem
postopku sprejemanja ZPPCPEU, predvsem pa posledica
nedodelane oziroma pomanjkljive zakonske ureditve refe-
renduma.

51. Ugotovitev, da zakon ni začel veljati, pomeni, da na
njegovi podlagi niso mogle nastati nobene pravne posledi-
ce, zato so tudi vse morebiti že izdane ugotovitvene odločbe
iz 16. člena ZPPCPEU neobstoječe. Vzpostavitev stanja,
kakršno je bilo pred razglasitvijo in objavo zakona, v tem
primeru ZPPCPEU, pomeni, da se lahko (in mora) izvesti in
zaključiti postopek v zvezi z referendumom v skladu z ustavo
in ZRLI, ki predstavlja ustavnopravno »oviro« za razglasitev,
objavo in uveljavitev ZPPCPEU. O pobudi volivcem, naj vlo-
žijo zahtevo za razpis referenduma o ZPPCPEU, ki jo je
vložila Nova stranka, zaenkrat še ni pravnomočno odločeno.
Odvisno od tega, kakšna bo ta odločitev, bo odvisen tudi
nadaljnji potek. Glede na smiselno uporabo 273. člena
zakona splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99 in nasl. – ZUP) ima predsednik Državnega zbora
možnost, da še pred končanjem upravnega spora spremeni
svojo odločitev in ugodi dne 28. 2. 2001 vloženi pobudi
Nove stranke za vložitev zahteve volivcev za razpis nakna-
dnega referenduma o ZPPCPEU.

52. Če se bo pri odločanju o pobudi Nove stranke
izkazalo, da kljub temu, da rok za vložitev pobude začne teči
od sprejema zakona po ponovnem odločanju Državnega
zbora po suspenzivnem vetu dalje, pobuda ne izpolnjuje
vseh formalnih in vsebinskih pogojev po ZRLI, ne bo več ovir
za razglasitev, objavo in uveljavitev ZPPCPEU. Če se bo
izkazalo, da pobuda izpolnjuje vse predpisane pogoje, bo
treba določiti rok za zbiranje podpisov. Zaradi omenjenega
specifičnega položaja v obravnavanem primeru je rok tride-
setih dni od sprejema ZPPCPEU v Državnem zboru iz druge-
ga odstavka 21. člena ZRLI že potekel, zato glede na smisel
določbe drugega odstavka 21. člena ZRLI ustavno sodišče
kot način izvršitve te odločbe nalaga, da je treba v primeru,
če bo prišlo do te situacije, določiti rok tridesetih dni za
zbiranje podpisov tako, da teče od vročitve odločitve o
pobudi dalje. Če v tem roku zahteva 40 000 volivcev za
razpis referenduma ne bo vložena, bo to pomenilo, da ni
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ovir za razglasitev, objavo in uveljavitev ZPPCPEU. Če bo
takšna zahteva volivcev v skladu z ZRLI vložena, bo treba
razpisati in izvesti referendum v skladu z ZRLI. Če bo ZP-
PCPEU na referendumu potrjen, ne bo ovir za njegovo raz-
glasitev, objavo in uveljavitev.

53. V vseh zgoraj navedenih primerih, ko ni ovir za
uveljavitev ZPPCPEU, to pomeni, da se ZPPCPEU pošlje v
razglasitev in objavo in od tedaj bodo nastopili tudi vsi pravni
učinki, ki iz tega izhajajo. V skladu s splošnim pravilom iz
prvega odstavka 154. člena ustave, upoštevajoč tudi določi-
tev uveljavitve zakona v 20. členu ZPPCPEU, bo v tem
primeru ZPPCPEU začel veljati petnajsti dan po tej objavi.
ZPPCPEU določa številne roke v obliki fiksnega datuma.
Osrednjega pomena je določitev roka o tem, kdaj preneha
dosedanji režim prostih carinskih prodajaln (31. 5. 2001) in
začne veljati nov režim mejnih prodajaln (1. 6. 2001), ostali
roki v ZPPCPEU so določeni v odvisnosti od tega. Ustavno
sodišče je s sklepom U-I-104/01 z dne 28. 5. 2001 zadr-
žalo izvrševanje ZPPCPEU ter s tem preprečilo iztek tega
roka in nastanek posledic ob njegovem izteku. Ker z izdajo
te odločbe prenehajo učinki začasnega zadržanja, je ustav-
no sodišče ob upoštevanju določbe 155. člena ustave in
namena zakonodajalca (ki ni imel namena, da določi retro-
aktivno učinkovanje zakona) kot način izvršitve te odločbe
določilo tudi tek rokov iz ZPPCPEU. Ustavno sodišče pou-
darja, da se pri tem ni spuščalo v vsebinsko presojo ureditve
rokov v ZPPCPEU, temveč je le zamaknilo iztek rokov, kot
jih določil zakonodajalec. Roki iz ZPPCPEU, ki so določeni
s fiksnim datumom, zapadejo sledeče:

– rok, ki je določen z datumom 1. 5. 2001, zapade
10. dan po uveljavitvi zakona,

– rok, ki je določen z datumom 31. 5. 2001, zapade
30. dan po dnevu iz prve alinee,

– rok, ki je določen z datumom 1. 6. 2001, zapade
naslednji dan po dnevu iz druge alinee,

– rok, ki je določen z datumom 31. 7. 2001, zapade
po dveh mesecih od dneva iz druge alinee,

- rok, ki je določen z datumom 31. 8. 2001, zapade po
treh mesecih od dneva iz druge alinee.

54. Čeprav bo v skladu z 42. členom ZUstS ta odločba
že objavljena, tako da bodo imeli vsi možnost seznaniti se z
njo, pa ustavno sodišče zaradi načela pravne varnosti (kot
enega od načel pravne države iz 2. člena ustave) z določitvi-
jo načina izvršitve te odločbe tudi nalaga, da se v primeru,
če bo prišlo do objave ZPPCPEU, hkrati z njim, v isti številki
Uradnega lista in neposredno, takoj za njim, objavi tudi
kopija dela te odločbe in sicer izrek odločbe in 50. do 55.
točka obrazložitve.

55. Iz razlogov, ki so narekovali prednostno obravnavo
te zadeve v postopku pred ustavnim sodiščem, je ustavno
sodišče učinkovanje svoje odločitve vezalo na njeno vroči-
tev Državnemu zboru in ne na objavo v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije (43. člen ZUstS).

C)
56. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

tretjega odstavka 21. člena, 30., 40. in 43. člena ZUstS ter
šeste alinee 52. člena poslovnika Ustavnega sodišča Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98) v sestavi: predse-
dnik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica We-
dam-Lukić. Prvo točko je sprejelo s sedmimi glasovi proti
dvema; proti sta glasovala sodnik Fišer in sodnica Škrk.
Sodnik Fišer je napovedal odklonilno ločeno mnenje. Drugo
in tretjo točko je sprejelo s šestimi glasovi proti trem; proti so
glasovali sodnik Fišer ter sodnici Modrijan in Škrk, ki so

napovedali odklonilno ločeno mnenje. Četrto točko je spre-
jelo soglasno.

Št. U-I-104/01-17
Ljubljana, dne 14. junija 2001.

Predsednik
Franc Testen l. r.

BANKA SLOVENIJE

2811. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do
nakupa deviz

Na podlagi prvega odstavka 6. točke v zvezi s 3. točko
sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje
vrednostne papirje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
50/99, 37/00, 122/00, 4/01 popr. in 44/01) in na podla-
gi 19. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije

S K L E P
o določitvi premije za nakup pravice

do nakupa deviz

1
Premija za nakup pravice do nakupa deviz iz 3. točke

sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje
vrednostne papirje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
50/99, 37/00, 122/00, 4/01 popr. in 44/01) v tretjem
četrtletju 2001 znaša 0,2% višine kupljenih pravic.

2
Ta sklep začne veljati 1. 7. 2001.

Ljubljana, dne 19. junija 2001.

Guverner
Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

2812. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 25. 6. do 1. 7.
2001

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

S E Z N A M
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno

okolje v obdobju od 25. 6. do 1. 7. 2001

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

“MILLES” D.O.O. MOZIRJE 06000-0115260258
2 BE D.O.O. 02085-0035169655
A.M. MIKLAVC D.O.O. NIZKA 06000-0356893854
ABADON K & L D.O.O. 07000-0000089427
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ACADEMUS D.O.O. 02379-0052369936
ADAX INTERNATIONAL D.O.O. 02085-0015058742
ADELINA D.O.O. CELJE 06000-0114745576
ADRIA SHIPPING COMPANY D.O.O. 10100-0029072253
ADRIAMERKUR D.O.O. 10100-0000008143
AGIT D.O.O. LJUBLJANA 24200-9004271697
AGROGRADNJA D.O.O. 05100-8010045312
AGROLIST D.O.O. 04102-0000273915
AGROPLOD D.O.O. 02085-0014823420
AGROSAD Z.O.O. SLOVENSKA BISTRICA 06000-0119186139
AGROSAN BLANCA D.O.O. 02379-0018921620
ALARXA D.O.O. 25100-9707929132
ALES D.O.O. RADEČE 06000-0057069958
ALEX PLASTIK D.O.O. 25100-9705650117
ALSLORK D.O.O., LJUBLJANA 24200-9004251327
ALT-TMI D.O.O. 03134-1009823142
ALU – TERM GRADNJE D.O.O. 10100-0000046846
AMAZING COMPANY D.O.O. 02045-0017004291
API D.O.O. 05100-8010044633
API TRADE D.O.O. 03125-1009633366
A-PRELES D.O.O. 05100-8000009110
APROS D.O.O. 04515-0000274727
AREA GRAD D.O.O. 02026-0016318268
AREA KRAS D.O.O. 02026-0018143420
ART AGENCIJA D.O.O. LJUBLJANA 02033-0017632372
ART PRESENT D.O.O. 10100-0029061777
ARTIS D.O.O. MOST NA SOČI 17000-0000040583
ASG D.O.O., LJUBLJANA 02085-0011017916
ASI D.O.O. 03119-1006390562
ASPERA-KRALJ & CO D.N.O. 04515-0000273272
ATAC D.O.O. 05100-8010044051
AVID D.O.O.  25100-9708171147
AVIP DZU VZAJEMNI SKLAD VIPEK 14000-0592036187
AVTO KOČEVJE, D.O.O. 11970-0013367406
AVTO MOTO DRUŠTVO RIBNICA 03114-1001455544
AVTO MOTO DRUŠTVO TREBNJE 11971-0016393369
AVTO SPOJ D.O.O. KOČEVJE 02320-0015623795
AVTO T.U.R.I.N.G. D.O.O. 03110-1086303386
AVTOCENTER NAPRUDNIK D.O.O. 03118-1006484022
AVTOHIŠA RIFEL D.O.O. 25100-9704379126
AVTOTEHNA BIRO D.O.O. 02923-0014460415
AZ PROJEKT D.O.O. 02011-0018487535
B – SAT BLANCA D.O.O. 10100-0029069052
B & B CENTER D.O.O. LJUBLJANA 06000-0117158548
B & B D.O.O. 02045-0011773081
B&L UTRIP D.O.O. 33000-8773206895
B.M. BRANISELJ & CO. D.N.O. CERKNICA 02029-0012104538
BABOON D.O.O. 24100-9004193468
BABY CENTER D.O.O. 02922-0011097086
BAJTT, D.O.O. 11971-0011587795
BARBARA M. D.O.O. 03139-1006233024
BEMET D.O.O. 02053-0020066092
BEVANN D.O.O. 25100-9706971160
BINE D.O.O. 10100-0029065948
BINE D.O.O. 03133-1010588424
BISTRICA D.O.O. 25100-9704213159
BIŠKA D.O.O. 04103-0000269792
BOFEX D.O.O. LJUBLJANA 33000-1822432693
BOFEX D.O.O. LJUBLJANA 24201-9004047287
BORMA D.O.O. 02236-0012012139
BOSCH D.O.O. 02033-0019025874
BREST POHIŠTVO D.O.O. 03115-1007793281
C & C D.O.O. ŠENTJUR 06000-0074661490
CAPTAIN D.O.O. 25100-9703985112
CARL ZEISS D.O.O. 04515-0000274145
CARRERA OPTYL PROIZVODNJA

OČAL D.O.O. 04103-0000217994
CASTEL COMPUTER D.O.O. 03115-1061056369
CHROMA D.O.O. 02026-0012448356
CIGALE & CO. D.N.O. LJUBLJANA 02043-0016956471
CIM D.O.O. LJUBLJANA 02085-0019069013
CIZEJ D.O.O. BRASLOVČE 06000-0080297287
CO. ANDRAŽ D.O.O. CELJE 06000-0351805137

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

COMTECH D.O.O. 02085-0051897596
CONEX D.O.O. 02085-0017852342
CORNUS, PROJEKT. SVET. V KMET.

GRADB D.O.O. 12343-0014736617
CREDITREFORM D.O.O. 02011-0010129045
CSO ORMOŽ D.O.O. 02151-0089994798
ČASLES D.O.O. 13426-0012670024
ČEBELARSKO DRUŠTVO KAPCA 12342-0014400561
ČEBELARSKO DRUŠTVO LAŠKO 06000-0015861545
ČREŠNIK D.O.O. MEDVODE 07000-0000090106
ČRNČIČ&CO D.N.O. 04202-0000271634
DAFIS D.O.O. 02036-0012468139
DAJMOX D.O.O. 03110-1012053863
DANPOL D.O.O. 02026-0050848716
DAT – CON D.O.O. POLZELA 06000-0114700568
DE & DE D.O.O. 03135-1007539325
DEBOK, TRG. GOST. TURIZ. TRANS.

ŠPED. D.O.O. 12495-0019275753
DECOR LINE D.O.O. 02022-0019396759
DELES D.O.O. 02236-0014260890
DELES D.O.O. 10100-0029065657
DEL-ING D.O.O. 05100-8000078271
DELMAR D.O.O. 02236-0013811295
DERMALE D.O.O. PORTOROŽ 10100-0029069537
DIA D.O.O. 02014-0013608579
DIPROMES D.O.O. LAŠKO 06000-0091057012
DOLEJŠI D.O.O. VELENJE 13426-0016305681
DOLLAR D.O.O. 33000-5517854576
DOMES A & K D.O.O. KRANJ 07000-0000085450
DRUŠTVO INVALIDOV 10100-0029071186
DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE LAŠKO 06000-0041394176
DRUŠTVO INVALIDOV ORMOŽ 04103-0000271829
DRUŠTVO INVALIDOV RIMSKE TOPLICE 06000-0146327612
DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENJ GRADEC 20470-0011556046
DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA OBČINE

TREBNJE 11971-0088115266
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD SNEŽNIŠKIH

RUŠEVCEV 10100-0029071380
DRUŠTVO TABORNIKOV-ROD MRZLI

STUDENEC 20470-0012438358
DRUŠTVO UPOKOJENCEV IZOLA 10100-0029065754
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KANAL 04750-0000273397
DRUŠTVO UPOKOJENCEV LAŠKO 06000-0008051978
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV TREBELNO 11971-0012654698
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV TREBNJE 11971-0088818807
DRUŠTVO ZA JADRALNO PADALSTVO

ZLATOROG LAŠKO 06000-0146423060
DRUŠTVO ZA VARSTVO RASTLIN

SLOVENIJE 06000-0118897661
DVG LIFT TRADE D.O.O. 10100-0029064687
DVIGALOTEHNA D.O.O. 04515-0000269683
DYN D.O.O. 10100-0029072447
E ŠPORT D.O.O. ŠENTJUR 06000-0059836495
E.G.D. D.O.O. 04515-0000272884
E.P.L.A.K. 29000-0055037560
EBIT D.O.O. 13426-0017532440
EDVARD KETTNER D.O.O. 03100-1012471550
ELEKTROMATERIAL LENDAVA D.D. 12342-0014695247
ELGO LINE D.O.O. 29000-0003241403
ELMON D.O.O. DOLENJA VAS 02321-0010252565
EL-PIS D.O.O. 03116-1012206538
EMEL D.O.O. IZOLA 10100-0029070604
ENOTEKS D.O.O. 14000-0577461646
ENOTEKS D.O.O. 04750-0000193178
EPING D.O.O. 05100-8010045894
ERCAN – ISMAILI & CO. D.N.O. LJ. 02011-0087479949
ERMIS D.O.O. KRANJ 07000-0000089912
ESA-AIRCO D.O.O. 19100-0010026847
ETHNOS D.O.O., LJUBLJANA 02043-0014936446
EURO ARENA D.O.O. 02085-0014939141
EXPO BIRO D.O.O. 04515-0000223317
EXPO BIRO D.O.O. 05100-8000036270
EZS D.O.O. 02022-0011118585
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F.O.R.T.I.S. D.O.O. 02033-0016821064
FAMI D.O.O. 03130-1009627204
FIBON D.O.O. 02027-0015280319
FIDES OE. ZDRAVSTVENI DOM CERKNICA 02029-0011605279
FIJAVŽ M & D D.O.O. STRANICE 06000-0116549679
FINERA, FIN. EKON. IN RAČ. ST. D.O.O. 26330-0010248369
FINNAL NF 02922-0089477936
FOKAB D.O.O. 18300-0011154290
FONDACIJA LITUS 03110-1012336715
FOTON D.O.O. DOLENJA VAS 02321-0010239664
FUN D.O.O. 10100-0029062359
GABIANO D.O.O. IZOLA 10100-0029072350
GAMIT D.O.O. 13426-0017646124
GASILSKA ZVEZA LAŠKO 06000-0003692798
GASILSKA ZVEZA RIBNICA 02321-0017095915
GASILSKO DRUŠTVO ŠMARTNO PRI LITIJI 02023-0019486823
GASILSKO DRUŠTVO KUZMA 12495-0011133088
GEOTEHNIK D.O.O. 05100-8000090881
GKN ATRAS D.O.O. 03118-1010425035
GLAVAN D.O.O. 02029-0017341956
GLIN GOSTINSTVO D.O.O. 03117-1010513548
GLIN GRIF D.O.O. 13426-0016830063
GO AVTO D.O.O. 10100-0000038989
GOBARSKO DRUŠTVO SINJI GOBAN

LAŠKO 06000-0052646079
GOSTINSKO PODJETJE SEVNICA D.D. 02379-0013930388
GOZDNO GOSPODARSTVO NAZARJE D.D. 06000-0027983829
GOZDNO GOSPODARSTVO NAZARJE D.D. 13426-0017724694
GRADIS GP JESENICE D.D. 07000-0000089621
GRAFOTEHNA – TT D.O.O. ŠKOFJA VAS 06000-0142344404
GRAMAR D.O.O. 24100-9003872204
GREDA D.O.O. 03153-1005622305
GRUM IN DRUŽBENIK K.D. 02022-0015870130
GTP SMREKAR & CO.,TRG. IN

GOST. D.N.O. 02373-0053784490
GUTAJ REFKI IN DRUGI D.N.O. ŠENTJUR 06000-0146319561
H & B D.O.O. 02045-0011766873
HARD D.O.O. 02053-0050327085
HB & MG TRADE D.O.O. 03179-1009400442
HELEDI S D.O.O. CELJE 06000-0065640296
HERI D.O.O. VELENJE 13426-0013204591
HIDROMAT D.O.O. 02085-0015991688
HIP MARK D.O.O. 02023-0016766652
HIŠA CERAMI D.O.O. 02036-0016680655
HIŠNI SERVIS MATIČ D.O.O. 02036-0010252271
HIT D.D. 02241-0014450765
HKB D.O.O. 02083-0016068028
HMELJARSKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE

ŽALEC 06000-0030017919
HOMEC & HOMEC D.N.O. JESENICE 07000-0000089524
HSP LJUBLJANA D.O.O. 02085-0012069687
HURWITS SHOPS D.O.O. 02032-0011132451
HVASTIJA D.O.O. 02036-0010334527
IBT SERVISI POSLOVANJA, D.O.O. 26330-0011297424
IBT, NIZKE GRADNJE D.O.O. 26330-0015363373
ICA D.O.O. SLOVENSKE KONJICE 06000-0088696323
INDE D.O.O. 02379-0019358702
INDEPENDENCE INTERNATIONAL D.O.O. 07000-0000088651
INDIP PROIZVODNJA OBLAČIL

IN DEŽNIKOV D.D. 12342-0014514536
INFORTTA D.O.O. 02078-0012824302
INGIVA INŽENIRING D.O.O. 02033-0019897807
INGO INŽENIRING D.O.O. NOVA GORICA 14000-0530331189
INHOF D.O.O. 02085-0011707974
INPLET PLETIVA D.D. 03158-1004114583
INSTA CENTER D.O.O. 04102-0000270326
INSTALATERSTVO CM D.O.O. 02047-0017926663
INTEGRAL DOLENJSKE IN B. KRAJINE 03150-1007862279
INTEGRAL VOZNIK D.O.O. 03150-1007032929
INTELEKS D.O.O. 03150-1012268213
INTERDOM D.O.O. 02922-0010281898
INTERDOM NEPREMIČNINE D.D. 02922-0012999450
INTERFLASH D.O.O. 24800-9003950812

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

INTERLINER AGENCIES D.O.O. 10100-0030009952
INTERTRADE ITA D.O.O. 02922-0018303507
INVEX D.O.O. 03158-1010721059
IPA-REGIONALNI KLUB ZA KOROŠKO 20470-0012920448
IPUS D.O.O. 02085-0089491207
IRSPIN 02922-0089090033
ISKRA MEHANIZMI D.D. LIPNICA 07000-0000006880
ISKRAINVEST D.D. 27000-0000081464
JANROT D.O.O. 02026-0012610540
J-CONDOR D.O.O. 02021-0010523345
JEAL D.O.O. 05100-8000059744
JERMAN IN JERMAN, D.N.O. 24401-9004128182
JONATHAN ŠPORTNA LINIJA D.O.O. 10100-0000030162
JUMA D.O.O. 24401-9003774326
JUMA D.O.O. 03138-1010601662
JUMBO D.O.O. 04515-0000273175
K & K LESDESIGN D.O.O. RIBNICA 02321-0010793825
KALMA D.O.O. MOZIRJE 13426-0014257914
KANAL D.O.O. VIDEM 06000-0060521218
KARANTUS – VIDMAR IN OSTALI, D.N.O. 24401-9004217422
KARLY TMS D.O.O. 02312-0051513411
KARTSISTEMI D.O.O. RADEČE 06000-0057918126
KEVIK D.O.O. 03158-1010868014
KINOLOŠKO DRUŠTVO 10100-0029071283
KIRM STORITVE D.O.O. 03108-1012812986
KITEC D.O.O. 04202-0000230021
KLIMATIZACIJA D.O.O. 24200-9004118340
KLON D.O.O. 02085-0089060721
KLUB MALEGA NOGOMETA LIPOVCI 12340-0017803225
KM 21 D.O.O. ŠENTJUR 06000-0077595934
KMETIJSKA ZADRUGA DOBREPOLJE Z.O.O. 10100-0029055957
KMETIJSKA ZADRUGA LENART Z.O.O. 04102-0000274982
KMETIJSKA ZADRUGA ORMOŽ Z.O.O. 02151-0015052986
KNSS SINDIKAT PODJETJA METALLES

RADEČE 06000-0084198627
KOBO ALUSISTEMI D.O.O. 04515-0000269586
KO-DENT D.O.O. 02085-0018110168
KOEL KOLMAN D.O.O. 02023-0010944324
KOGLER D.O.O. 04102-0000215036
KOKO D.O.O. 03153-1086276738
KOMEN D.O.O. LJUBNO OB SAVINJI 06000-0073025488
KOMES SAAN D.O.O. 02036-0019689886
KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ D.D. 04103-0000271926
KONFEKCIJA JUTRANJKA SEVNICA D.D. 03158-1005598392
KONFEKCIJA JUTRANJKA SEVNICA D.D. 02379-0013568772
KONING D.O.O. SLOVENSKE KONJICE 06000-0061971077
KONTIM D.O.O. 02026-0012815210
KONTRANS D.O.O. 24100-9004299877
KOPLAS D.O.O. 04102-0000274497
KOŠARKARSKI KLUB CERKNICA 02029-0017207029
KOT D.O.O. 03133-1008272161
KOVINOPLASTIKA BENDA D.O.O. 33000-8622920624
KRAJC, PODJ. ZA TRGOV.
IN POSRED. D.O.O. 02028-0017682960
KREKOVA ZAVAROVALNICA D.D. 24200-9003326820
KREKOVA ZAVAROVALNICA D.D.-ŽIV.ZAV. 24200-8003326854
KRIŽAJ D.O.O. 02021-0018903078
KROJAN D.O.O. 03104-1007890820
KSB OTEREICH GES.M.B.H. 29000-0002036178
KUD OBČINSKI PIHALNI ORKESTER 03153-1002041550
KUHTA D.O.O. 02085-0013300326
KUKL D.O.O. 02036-0018117807
KULTURNO DRUŠTVO PRIJATELJICE 10100-0029071574
KULTURNO DRUŠTVO RADKO SMILJAN

LENART 04102-0000275079
KULTURNO DRUŠTVO RESA 10100-0029071865
KULTURNO DRUŠTVO SEDRAŽ 06000-0524078689
KULTURNO DRUŠTVO SLAP 13426-0035812284
KULTURNO DRUŠTVO ŠJME VRBOVO 10100-0029071768
KULTURNO DRUŠTVO ŽELEZNIČARSKA

GODBA ZIDANI MOST 06000-0008007164
KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO

PRIMSKOVO 03110-1001259121
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KULTURNO TURISTIČNO ŠPORTNO
DRUŠTVO PREM 10100-0029071671

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO LOM 07000-0000089136
KZ HOČE Z.O.O. 19100-0010008126
KZ LAŠKO Z.O.O. 19100-0010025295
KZ ORMOŽ Z.O.O. 19100-0010023258
LAPATA D.O.O. 04753-0000270437
LAŠTA D.O.O. ČRNIČE 04751-0000273542
LES D.D. 04202-0000230312
LESKOM D.O.O. 13426-0010338920
LES-KRO D.O.O. 02379-0089559348
LESMO D.O.O. LOŠKI POTOK 02321-0014438115
LESNA ŽAGA MISLINJA D.O.O. 20470-0012573576
LESOTRG D.O.O. 04102-0000269453
LESTRO-LEDINEK D.D. 04515-0000250671
LI PREMIX D.O.O. 04102-0000274012
LIPA-LES D.O.O. 02379-0015575023
LIPASAN D.O.O. 13426-0052800864
LIPCA D.O.O. 02036-0010534929
LISCA D.D. 05100-8000022884
LISCA D.D. 03158-1005990369
LITI D.O.O. 03110-1012129426
LITIJSKA MESARIJA D.D. LITIJA 24202-9000020089
LOBA TREBNJE D.O.O. 11971-0010748163
LOGO D.O.O. 02022-0013357927
LOVSKA DRUŽINA DOBRNIČ 11971-0016869639
LOVSKA DRUŽINA LIJAK OZELJAN 04750-0000275337
LOVSKA DRUŽINA POGOREVC 20470-0015130302
LOVSKA DRUŽINA SV. JURIJ 04102-0000270229
LOYAN D.O.O. 03153-1007484317
LUMIC D.O.O. 05100-8010044439
M.N.S. HLEVSKA OPREMA D.O.O. 03122-1086389710
MAK – ART STORITVE D.O.O. 33000-3700725464
MAK D.O.O. 11971-0035124651
MAKSIMA LOŠDORFER IN DRUGI D.N.O. 02379-0011915116
MAMA D.O.O. 02373-0018366007
MAOP D.O.O. 05100-8000050432
MARE IZOLA D.O.O. 10100-0011625348
MARKET AJDA D.O.O. 02023-0035399479
MARKET STAŠ D.O.O. 02085-0013152595
MARMAL VALJAVEC&PARTNER K.D. 02013-0050372986
MAROF-FORM D.O.O. 02029-0017085585
MASTERPOINT D.O.O. 03162-1085741342
MAUČEC D.O.O. GANČANI 12346-0013777819
MAX-INVEST D.O.O. 05100-8010043081
MB BARTER & TRADING D.O.O. 11971-0051168936
MEDITRAIN, PODJ. ZA ZASTOP. TRG.

IN STOR. D.O.O. 02068-0015007486
MERKUR D.D. 04515-0000270653
MERKUR D.D. 05100-8000018034
MERTEH, D.O.O. 02085-0014082534
MESITES D.O.O. 04430-0000228646
MIAN D.O.O. 11968-0013192128
MIKS D.O.O. 11971-0019758008
MIRMUR, TRG. STOR. PODJ. D. O.O. 12340-0014442951
MIZARSTVO GABROVKA, D.D. 26330-0015316231
MLADINSKI IZOLSKI CENTER 05100-8010045021
MM ŠPICA D.O.O., LJUBLJANA 02033-0050576191
MMS TRANSPORT Z.O.O. RIBNICA 02321-0010110848
MOBY D.O.O. 03115-1008241809
MODULING D.O.O. 02045-0035851585
MOGA DRUŽBA ZA UREJANJE OKOLJA 03121-1009716206
MOJ KLJUČ D.O.O. 03100-1007509903
MOROST D.O.O. 05100-8010043954
MOST-SISTEMI D.O.O. 02083-0018141403
MOTIV + D.O.O. 02011-0016184852
MOTO KLUB RACING TEAM ŠMARTNO 02023-0016106761
MS SERVIS D.O.O. SLOVENSKE KONJICE 06000-0884630890
MU-REN D.O.O. 11971-0014027442
NATURAN D.O.O. 02026-0014946785
NOGOMETNI KLUB CERKNICA 02029-0017376585
NOMEL D.O.O. 24200-9004302446
NOVOPAK TRADE D.O.O. 02033-0015720987

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

OBM. ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA
RIBNICA 02321-0011113634

OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA RIBNICA 02321-0014935337
OBMOČNO ZDRUŽENJE RK LAŠKO 06000-0003706087
OBSA D.O.O. 25100-9706208158
ODV. DRUŽBA KOBAL&PEČNIK O.P., D.N.O. 05100-8010044827
OKNO D.O.O. 02024-0010750566
OOS ZAVODA DR. M. BOŠTNARJA 04202-0000272216
OPTILENT, TRG. STOR. DEJ. D.O.O. 12340-0010651027
O’TEAM D.O.O. 27000-0000187485
OVSENJAK, PROIZV. MOČNIH KRMIL TRG. 12496-0017631263
P & ROM D.N.O. 02027-0019237046
P 3 D.O.O. 03181-1061124042
PAGO D.O.O. 05100-8010043178
PAJK & CO. D.N.O. 02046-0015314114
PALES D.O.O. RIBNICA 02321-0012422843
PCX COMPUTERS D.O.O. 05100-8000021429
PELA CONSULTING D.O.O. 03119-1012609620
PELIKAN, NOVO MESTO, D.O.O. 11971-0014501093
PEVSKO DRUŠTVO IVANJKOVCI 02151-0051696482
PGD BEZULJAK 02029-0012426966
PGD BOLEHNEČICI 12343-0010606745
PGD G. SLAVEČI 12495-0015866591
PGD GRČARICE 02321-0010009677
PGD LOGAROVCI 12343-0013211777
PGD LOKE 26338-0011973607
PGD LUKOVEK 11971-0014715657
PGD MIRNA 11971-0018438808
PGD OTAVICE 02321-0019491039
PGD POLENŠAK 04202-0000272119
PGD PONIKVE-PLANOTA 04753-0000270534
PGD RAKITNICA 02321-0011595142
PGD SEDRAŽ 06000-0003688918
PGD SELO PRI MIRNI 11971-0011505636
PGD ŠENTLOVRENC 11971-0012968105
PGD ŠENTRUPERT 11971-0020317116
PGD ŠEVNICA 11971-0035104087
PGD ŠMARJE 04751-0000271214
PGD ŠTATENBERK 11971-0013618296
PGD TREBANJSKI VRH 11971-0013441368
PGD VELIKA STRMICA 11971-0017109617
PGD VINICE- ZAPOTOK 02321-0015191708
PGD VINTARJEVEC 24202-9002342075
PGD VRH NAD LAŠKIM 06000-0007991062
PHS D.O.O. 03119-1012663746
PI-BIP MOUSE D.O.O. ŠENTJUR 06000-0119801798
PID VIPA INVEST NANOS D.D. NOVA GORICA 14000-0122642808
PID VIPA INVEST SOČA D.D. NOVA GORICA 14000-0122648725
PIGMENT D.O.O. LJUBLJANA 06000-0072384318
PINOOCHIO D.O.O. 05100-8010044342
PIRPS D.O.O. LAŠKO 06000-0142205791
PLAKOLES – SLEMENŠEK D.O.O. ŠENTJUR 06000-0507175566
PLANINSKO DRUŠTVO CELJE 06000-0003593955
PLANINSKO DRUŠTVO RIMSKE TOPLICE 06000-0014405381
PLANINŠEK-PLIGER D.N.O. 03108-1086250716
PLANTA D.O.O. IG. ŠT. 302 02045-0019076890
PLASTA D.O.O. 11971-0015746961
PLASTOK D.O.O. ZIDANI MOST 06000-0113747640
PLETIKO D.O.O. SLAP 04751-0000269856
POLAR D.O.O. 02013-0011414391
POLITEHNA D.O.O. RADEČE 06000-0064803574
PORT IZOLA D.O.O. 10100-0029070992
PORTAL -ITN D.O.O. UNEC 02029-0011641363
PREDILNICA LITIJA HOLDING D.D. 05100-8010045215
PRELI D.O.O. 02083-0016623547
PRESKRBA ŠPAROVEC D.O.O. 11971-0014078076
PRESTO D.O.O. 04515-0000274242
PRILES D.O.O. 26330-0035315303
PROACQUA D.O.O. 10100-0029062941
PRO-BIT D.O.O. 19100-0010021803
PRO-BIT D.O.O. 06000-0143096348
PROJEKTA INŽENIRING D.O.O. 04202-0000274641
PROLAT D.O.O. 11971-0014088649
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PROMA D.O.O. 03181-1006528659
PROPREA D.O.O. 05100-8010040947
PROSET, PODJ. ZA PROIZV. SERVIS, TRG.

NA DROBNO 12341-0014201272
PROSVETNO DRUŠTVO VRHOVO 06000-0007979034
PROTIS D.O.O. 04102-0000269259
PROXY INVEST D.O.O. 25100-9704758105
R & GRIČ D.O.O. 03114-1010634169
R MONT D.O.O. 07000-0000088748
R.D. D.D. 25100-9703830106
RABON LES D.O.O. LJUBNO OB SAVINJI 13426-0018668019
RADEČE PAPIR D.D. 05100-8000018713
RADIO SEVNICA D.O.O. 02379-0051461725
RA-FI INŽENIRING D.O.O. 02085-0012350987
RAKUN D.O.O. 13426-0018073991
RAP LEASING D.O.O. 24201-9004027208
RASTER MAJHENIČ & CO. D.N.O. 26330-0010989061
RAUCH D.O.O. 29000-0003137322
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE OBM. ZDR. ORMOŽ 04103-0000271732
REDEK, TRG. PROIZ. ZASTOP., D.O.O. 02032-0018035941
REDEX D.O.O. 24401-9004233136
REKO D.O.O. 02085-0016418585
REKREACIJSKO TURIST. CENTER GOLTE 03117-1004203698
REMARE, D.O.O. 02045-0052155830
REMODA D.O.O. 04515-0000273078
RENT D.O.O. 10100-0029063038
REPRODISKONT, D.O.O. 11971-0018599537
REPROITA D.O.O. ŠENTJUR 06000-0077730764
RESMAN D.O.O. 03153-1009462147
RIBIŠKA DRUŽINA MOZIRJE 03117-1000385196
RIEDL D.O.O. 25100-9700424145
RO, D.O.O. 11971-0015358670
ROHRBLITZ D.O.O. 02379-0011541860
R-TEHNIKA D.O.O. 02379-0013025960
RUBICO TRADE D.O.O. CELJE 06000-0058959421
S.IN ES IND.ELEKTR.IN STROJNI

SISTEMI D.O.O. 02379-0088972692
S.T. OPAL D.O.O. 20470-0015343702
SADJAR.DRUŠ.SLOV.GORICE LENART 04102-0000275273
SAF-STRIP ART FEATURES D.O.O. CELJE 06000-0112185552
SANDEJ D.O.O. 10100-0029068664
SANTI, D.O.O. 11971-0014563173
SAP SERVO D.D. 90672-0000010343
SAP SERVO D.D. 02923-0014560422
SARDONIKS D.O.O. 20470-0018435383
SAS INSTITUTE D.O.O. 02085-0089231538
SATA D.O.O. 02058-0013500790
SATELIT – TBM – SL D.O.O. 02011-0035029139
SAUBERMACHER SUD, STOR. PRI

VARS. D.O.O. 12340-0014701456
SAVINJA MOZIRJE D.D. 03117-1000131832
SAZO ULČAR IN DRUGI D.N.O. 03110-1012842764
SCORPIO TRADE D.O.O. 03100-1012592024
SEČNIK D.O.O. 02027-0015073321
SEČNIK D.O.O. 10100-0011158681
SELIŠNIK & SELIŠNIK D.N.O. ŽALEC 06000-0513189857
SENEX KRŠKO D.O.O. 19100-0010025489
SERVIS 92 D.O.O. 02011-0010245930
SERVIS LAMOVŠEK, D.O.O. 26338-0015080032
SI-CAR D.O.O. 03110-1086378949
SIGRA SIMŠIČ & CO D.N.O. 03115-1012208236
SILESIA D.O.O. 02027-0014074706
SILVECO D.O.O. 05100-8010041238
SINDIKAT OSNOVNE ŠOLE D. JANKA

ŠLEBING. 12341-0012079982
SINDIKAT PODJETJA RADEČE PAPIR 06000-0007962641
SINDIKAT PROIZV. DELAVCEV PODJETJA

RADEČE PAPIR 06000-0118539052
SINDIKAT CENTER ZA SOCIALNO DELO 11971-0014493139
SINDIKAT CESTNEGA PODJETJA MARIBOR 04515-0000272981
SINDIKAT DELAVCEV IND. USNJA VRHNIKA 24202-9004316607
SINDIKAT DELAVCEV MESTNE OBČINE

SL.GRADEC 20470-0050595151

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

SINDIKAT DELAVCEV MINISTRSTEV UE IN
OBČINE LAŠKO 06000-0007947218

SINDIKAT DRUŽBE PRAŠIČEREJA PODGRAD 12341-0017733336
SINDIKAT ENOTE SPLOŠNE BOLNIŠ.

MARIBOR 03120-1012154932
SINDIKAT KNSS NEODVISNOST BOHOR 06000-0007901434
SINDIKAT MIZARST. GABROVKA 26330-0018420037
SINDIKAT PODJETJA DANA, MIRNA 11971-0016411120
SINDIKAT PODJETJA KMET. GOZD.

ZADRUGE CERKNICA 02029-0015293122
SINDIKAT PODJETJA KOMUNALA SEVNICA 02379-0019771049
SINDIKAT PODJETJA KOVINOPL.

LOŽ NEODVISN.-KNSS 02028-0019715983
SINDIKAT RADENSKA-EKOSS RADENCI 12341-0019093567
SINDIKAT SREDNJE ŠOLE ZA GOST. IN TUR. 12341-0012180959
SINTEX D.O.O. 05100-8000071869
SLADO D.O.O. 02036-0016206713
SLAVISTIČNO DRUŠTVO POMURJE

M. SOBOTA 12340-0015326621
SLOM D.O.O. PONIKVA 06000-0078311018
SLOT CHEMIE D.O.O. 10100-0000061590
SLS+SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 03100-1061239561
SMREKA D.O.O. 13426-0000020739
SMREKOREZ D.O.O. KUZMA 12495-0035072203
SMUČARSKO SKAKALNI KLUB BTC LJUBNO 03117-1086350961
SOFTBIRO D.O.O. 02033-0051629805
SOLARING D.O.O. 02011-0012364022
SOMMY D.O.O. 30000-0000804457
SOŽITJE-DRUŠTVO ZA POMOČ

DUŠEVNO PRIZADETIM 20470-0011712604
SPAR-IGT D.O.O. 10100-0029068858
SPAR-IGT D.O.O. 29000-0003277681
SQB-GRBIĆ & CO. D.N.O. IZOLA 10100-0029069440
STANOVANJSKA ZADRUGA CERKNICA 03115-1002761794
STARC-AM D.O.O. KOČEVJE 02320-0016075621
STAYERIA D.O.O. 03158-1009260530
STP ZGONC, K.D. LITIJA 26330-0089077844
S-TRADE D.O.O. 03179-1009458642
STT D.O.O. 03114-1006454439
STUDIO ARHITEKTURA D.O.O. 10100-0029067209
SVIZ-OŠ RUDIJA MAHNIČA BRKINCA

PREGARJE 10100-0029071477
SVIZ-SINDIKAT OŠ ANTONA ŽNIDARŠIČA 10100-0029072156
ŠAHOVSKI KLUB LITIJA 02023-0012852217
ŠIHANOVIĆ 10&CO. D.N.O. 02085-0089375098
ŠP MARIJA VIDIC D.O.O. 03158-1000191030
ŠPORT COMMERCE KRANJ D.O.O. 02068-0016028217
ŠPORTNA ZVEZA RADOVLJICA 07000-0000089330
ŠPORTNI KLUB DOBJE 06000-0143215076
ŠPORTNO DRUŠ. LO-KO LOGAROVCI

KOKORIČI 12343-0020067834
ŠPORTNO DRUŠTVO GMAJNA 03117-1012866671
T3S STORITVENE DEJAVNOSTI D.O.O. 33000-5906437467
TAUBI – T.R. D.O.O. 33000-7575210723
TBK TRGOVINA D.O.O. 02379-0013404357
TECHNOSHOP SIMIČ & CO. D.N.O. 11994-0012958927
TEHNOSERVIS-ŠALAMON K.D. 03163-1010691423
TEKSTILNA TOVARNA SENOŽEČE D.D. 05100-8010045797
TELOH D.O.O. 04430-0000233496
TERBOVŠEK MEDNARODNI

TRANSPORT D.O.O. 33000-7914188960
TERCA D.O.O. 11971-0018986664
TIBO D.O.O. KRANJ 07000-0000060424
TIDVIG D.O.O. 02044-0011624332
TIJANA-SIRIUS D.O.O. 04515-0000274339
TIOS D.O.O. 11971-0018772294
TISK ŽNIDARIČ D.O.O. 03138-1012632454
TISKARNA ŽURAJ D.O.O. 11970-0053807967
TNC D.O.O. 03114-1012694352
TOP TEKSTIL D.O.O. 11968-0050132444
TOPOS D.O.O. 03150-1012071012
TRAMIKO D.O.O. 11971-0011339281
TRELES D.O.O. 04750-0000270002
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TRELES D.O.O. 03153-1000176240
TRELES, D.O.O. 11971-0010270535
TREN D.O.O. 04515-0000274533
TRGOPREVOZ LENART D.O.O. 24100-9003255187
TRIK D.O.O. 05100-8000088747
TSP ŠENTRUPERT 10100-0000012605
TTT INTERKONT D.O.O. 10100-0000051405
TURMA D.O.O. 03171-1086314074
UGAR D.O.O. 03114-1061211327
UNING D.O.O. 02029-0018974660
URBI D.O.O. 19100-0010025004
UST. FUND. ZA TRAJN. RAZ. SLOV. 02053-0089036487
VARTEKS TRADE D.O.O. 02085-0014673070
VEDA-AMBROŽIČ IN DRUŽBENIKI

D.N.O., ŽELEZNIKI 07000-0000089815
VEIT D.O.O. 04102-0000273721
VEK, D.O.O. 11971-0012033316
VELE D.D. 18300-0012548568
VELL RIBNICA D.O.O. 03114-1086212010
VEM TRADING CO. D.O.O. PLANINA 06000-0071162409
VEMATIC D.O.O. 24302-9003992092
VENTEX D.O.O. 03100-1010768133
VETERIN. POSTAJA CERKNICA D.O.O. 02029-0050515859
VETERINARSKA AMBULANTA

IL. BISTRICA D.O.O. 10100-0029071962
VETERINARSKA OBRATNA AMB.

PRAŠ. D.O.O. 12341-0050731281
VETERINARSKO DRUŠTVO MARIBOR 04515-0000271138
VIBE D.O.O. 04515-0000220504
VIJA 14, TRG. IN STORIT. PODJ. D.O.O. 02041-0020329550
VINYL D.O.O. 30000-0003560809
VIP VIRANT D.O.O. 02085-0017959139
VITAN -TRADE D.O.O. 25100-9700045166
VITRAX D.O.O. KRANJSKA GORA 07000-0000089718
VIVA D.O.O. NAZARJE 06000-0090437667
VIVA-DENTAL D.O.O. 03123-1010412859
VSR D.O.O. 02053-0019528033
WEISS-AVTO D.O.O. ČRNOMELJ 11430-0012384096
WEVIT COMMERCE D.O.O. 02047-0019516881
WTC LJUBLJANA, D.O.O. 02085-0016819098
YETI D.O.O. 02236-0012928110
YOU & ME D.O.O. 04102-0000273624
ZDRUŽENJE BORCEV IN UDEL. NOB

OBČ. RUŠE 04515-0000275115
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEH.

CERKNICA 02029-0010010405
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV

IN AVTOMEHANIKOV LAŠKO 06000-0005050410
ZDRUŽENJE ZA MEDSEB. POMOČ-STR.

KROŽ. KRPAN 02029-0088951333
ZGORNJI ZAVRATNIK D.O.O. 13426-0012280569
ZID GRADBENIŠTVO D.O.O. 04750-0000272427
ZORE & CO D.N.O., ČRNOMELJ 11430-0018782216
ZSSS – SINDIKAT PODJETJA KZ LAŠKO 06000-0008012887
ZSSS SINDIKAT MERCATOR GRADIŠČE 11971-0012658675
ZSSS SINDIKAT MIZARSTVA HRAST 11971-0017099626
ZSSS SINDIKAT ŽITO GORENJKA 07000-0000090009
ZVEZA ŠPORT. DRUŠTEV OBČINE LITIJA 03110-1001562731
ZVIR D.O.O. 13426-0011614761
Z-Z D.O.O. 03158-1086350407
ŽAGA PODJ. ZA PRED. IN PROM.

Z LESOM D.O.O. 02379-0016933023
ŽIROVKA D.O.O., ŽIRI 24401-9004049709

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 25. 6. do 1. 7. 2001
so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/

Ljubljana, dne 19. junija 2001.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2813. Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz
tretjega odstavka 133. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Na podlagi 266. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00 in
124/00) in 5. člena pravilnika o premoženju, ki se upošteva
pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka (Urad-
ni list RS, št. 25/01) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje na seji dne 14. 6. 2001 sprejela

S K L E P
o valorizaciji zneska premoženja iz tretjega

odstavka 133. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju

I
Vrednost premoženja iz tretjega odstavka 133. člena

zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se uskla-
di za 8,9% in v letu 2001 znaša 3,920.400 SIT.

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

nem listu RS.

Št. 1000/2001
Ljubljana, dne 14. junija 2001.

Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Predsednik
Milan Utroša l. r.

2814. Sklep o predlogu obrazca za uvedbo postopka
za ugotovitev telesne okvare

Na podlagi 261. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00 in
124/00) ter 21. in 27. člena pravilnika o organizaciji in
načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih
organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (Uradni list RS, št. 90/00) je Upravni odbor Zavo-
da za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji
dne 4. 6. 2001 sprejel

S K L E P
o predlogu obrazca za uvedbo postopka

za ugotovitev telesne okvare

Upravni odbor zavoda sprejema obrazec, “predlog za
uvedbo postopka za ugotovitev telesne okvare“, ki se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000/2001
Ljubljana, dne 4. junija 2001.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica
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Zdravstvena organizacija-zasebna ambulanta z naslovom
………………………………………………………………………………….......................................................………………..

Osebni zdravnik ……………………………………………………………………………......................................................….

Številka kartice zdravstvenega zavarovanja ………………………………………………........................................................

Datum …………………………………………………………………………………………..

PREDLOG ZA UVEDBO POSTOPKA ZA UGOTOVITEV
TELESNE OKVARE

za pridobitev pravice do invalidnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Ime in priimek: …………………………………………..  EMŠO: …………………………

Naslov stalnega/sedanjega prebivališča: ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...

Zaposlen pri: …………………………………………………………………………………..

Uživalec ………………………….. pokojnine, številka ……………………………………

Brezposeln od: ………………………………………………………………………………..

1. OSEBNA ANAMNEZA (kratek opis bolezni in poškodb, katerih trajne morfološke ali funkcionalne posledice so predmet
ocene telesne okvare)
.....…………………………………………………………………………………………………………………………………………
….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………
….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………
….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………
….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. PODATKI O ZDRAVLJENJU (navesti tudi datume operativnih posegov)
.....…………………………………………………………………………………………………………………………………………
….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………
….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. IZVID OSEBNEGA PREGLEDA (predvsem opis prizadetega/ih organa/ov, kot na primer kolka, rame, kolena itd. z
natančnimi navedbami obsegov gibljivosti sklepov).

Višina: ……………. cm Teža: ……….. kg ITM: ……………………..
    .….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prizadeti organi: …………………………………………………………………………........................................................
….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………
….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………
….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………
….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………
….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pri funkcijski prizadetosti drugih organov ali organskih sistemov (na primer srce, ledvica, oko, uho) je treba predložiti izvide
ustreznih specialistov z relevantnimi funkcijskimi izvidi (na primer cikloergometrija, kreatinin klirens, ostrina vida in vidno polje,
avdiogram).

Pri prizadetosti drugih organov ali organskih sistemov (na primer centralni živčni sistem, živčnomišični sistem itd.) je treba predložiti
izvide ustreznih specialistov (na primer nevrolog, psihiater, psiholog) in izvide ustreznih preiskav (na primer EEG, EMG, CT, mišični
status).

Pri izgubi organov ali delov telesa (na primer amputacija okončin, dojke, želodca) je treba predložiti izvid zdravljenja z datumom
operativnega posega in druge izvide ustreznih specialistov (na primer specialista fizikalne medicine in rehabilitacije, onkologa,
gastroenterologa).

Dodatna opozorila in pripombe osebnega zdravnika: …………………………………….
….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………
….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Žig zdravstvene organizacije: Podpis osebnega zdravnika:
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2815. Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko in
višino dodatka za rekreacijo v letu 2001

Na podlagi 4. in 266. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00
in 124/00) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije na seji dne 14. 6. 2001 sprejela

S K L E P
o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino

dodatka za rekreacijo v letu 2001

I
Dodatek za rekreacijo upokojencev se določi v dveh

različnih višinah v razmerju 1:2, in sicer tako, da prejmejo
uživalci pokojnin, katerih pokojnina je enaka ali nižja od
zneska osnove iz 57. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (v nadaljevanju: zakona), 63.100 SIT,
uživalci pokojnin, katerih pokojnina presega znesek osnove
iz 57. člena zakona ter uživalci nadomestil iz invalidskega
zavarovanja, ki ne prejemajo plače, pa 31.550 SIT.

II
Uživalcem pokojnin, katerim se pokojnina po določbah

mednarodnih sporazumov o socialni varnosti izplačuje v so-
razmernem delu, uživalcem družinskih oziroma vdovskih po-
kojnin, katerim se družinska oziroma vdovska pokojnina iz-
plačuje ločeno in uživalcem delnih pokojnin se znesek do-
datka za rekreacijo, določen v I. točki tega sklepa, izplača v
sorazmernem delu.

III
Dodatek za rekreacijo iz I. oziroma II. točke tega

sklepa pripada vsem tistim upravičencem, ki so pridobili
pravico do izplačila dajatev do vključno 31. decembra
2001 in niso prejeli regresa za letni dopust na drugi pravni
podlagi, izplača pa se v enkratnem znesku, skupaj z izpla-
čilom rednih pokojnin za mesec junij 2001 oziroma najka-
sneje do 10. julija 2001.

V primeru, da je pravica do dajatve priznana po juniju
2001, se dodatek upravičencem izplača skupaj z izplačilom
prve pokojnine oziroma prvega nadomestila iz invalidskega
zavarovanja.

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

dnem listu RS.

Št. 1000/2001
Ljubljana, dne 14. junija 2001.

Skupščina Zavoda za
pokojninsko

in invalidsko zavarovanje
Slovenije

Milan Utroša l. r.
Predsednik

2816. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe
za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

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

za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

1. člen
Prvi odstavek 65. člena kolektivne pogodbe za kultur-

ne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94,
39/96, 82/99 in 102/00) se spremni tako, da se glasi:
“Kulturnemu in strokovnemu delavcu s specializacijo po dve-
letnem programu, magisterijem oziroma z doktoratom zna-
nosti, ki ni pogoj za opravljanje del na delovnem mestu, na
katero je razporejen, se k plači prišteje dodatek:“

V drugem odstavku 65. člena se številka “0,10“ nado-
mesti s številko “0,20“, številka “0,20“ s številko “0,30“.

Doda se nov odstavek, ki se glasi: “Navedeni dodatki
se med seboj izključujejo.“

2. člen
65.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zaposlenim pripada za posebno naravo dela na po-

dročju kulture dodatek k plači glede na tarifno skupino, v
katero je zaposleni razporejen:

– v I., II., III. in IV. tarifni skupini 0,75 količnika
– v V. tarifni skupini 0,90 količnika
– v VI. tarifni skupini 1,20 količnika
– v VII. tarifni skupini 1,40 količnika

Zaposlenim v nosilnih poklicih pripada za posebne
obremenitve in odgovornosti dodatek k plači, glede na tari-
fno skupino, v katero je zaposleni z nosilnim poklicem raz-
porejen:

– v V. tarifni skupini 1,00 količnika
– v VI. tarifni skupini 1,30 količnika
– v VII. tarifni skupini 1,50 količnika
– v VIII. tarifni skupini 1,60 količnika
– v IX. tarifni skupini 1,70 količnika

Zaposlenim, ki so pridobili strokovni naziv po pravilniku
o pripravništvu, strokovnih izpitih in nazivih v dejavnostih s
področja varstva kulturne dediščine in po sporazumu o pri-
dobivanju strokovnih kvalifikacij bibliotekarske stroke, pripa-
da dodatek:

– samostojni arhivski muzejski,
konservatorski, restavratorski tehnik,
konservatorski tehnik za nepremično
kulturno dediščino, knjižnični referent 1,20 količnika

– višji arhivski, muzejski, konserva-
torski, restavratorski sodelavec, višji kon-
servatorski sodelavec za nepremično
kulturno dediščino, višji knjižnični referent 1,40 količnika

– višji kustos, višji bibliotekar,
višji arhivist, višji konservator,
višji restavrator 1,70 količnika

– svetovalec 1,80 količnika
– svetnik 2,20 količnika
– zaposlenim, ki so pridobili naslov

prvaka v dramskem, lutkovnem, opernem
in baletnem gledališču ter vrhunskega
glasbenika v simfoničnem in operno
simfoničnem orkestru po merilih
Ministrstva za kulturo 2,20 količnika.

Dodatki po prvem, drugem in tretjem odstavku se med
seboj izključujejo.“

3. člen
V 66. členu se v prvem odstavku črta beseda “osnovni“.

4. člen
Besedilo 67. člena se nadaljuje z besedilom: “in so

sestavina zavodske kolektivne pogodbe oziroma morajo biti
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z njimi delavci seznanjeni v pisni obliki. Dodatkov na podlagi
delovne uspešnosti brez tako sprejetih norm in meril ni
mogoče izplačati.“

5. člen
Besedilo 78.a člena se spremeni tako, da se glasi:
“Delavcu pripada posebno plačilo za vskok v predsta-

vo. Delavec in zavod se s pogodbo dogovorita o kriterijih
vrednotenja vskoka v predstavo na podlagi meril, ki jih dolo-
ča zavodska kolektivna pogodba oziroma zavod v sodelova-
nju s sindikatom.“

6. člen
Za 78.b členom se doda 78.c člen, ki se glasi:

»78.c člen
Strokovnim delavcem v knjižnicah in zavodih za varstvo

premične in nepremične dediščine pripada dodatek k plači:
– za zahtevnost dela pri obdelavi in

dokumentiranju gradiv 0,40 količnika
– za zahtevnost dela pri poslovanju

z uporabniki 0,45 količnika.
Navedena dodatka se med seboj izključujeta.“

7. člen
V tretjem odstavku 103. člena se črta beseda “lahko“,

za besedo “plače“ se doda besedilo: “v skladu z določili
103.a člena.“

8. člen
Doda se 103.a člen, ki se glasi:

»103.a člen
Sindikalni zaupnik ima pravico do dodatka:
– če je v zavodu do

5 zaposlenih najmanj 5% osnovne plače
– če je v zavodu od

5 do 30 zaposlenih najmanj 10% osnovne plače
– če je v zavodu od

30 do 70 zaposlenih najmanj 15% osnovne plače
– če je v zavodu več

kot 70 zaposlenih 20% osnovne plače

V zavodih z do 70 zaposlenimi ima pravico do dodatka
samo eden sindikalni zaupnik (predsednik sindikata zavo-
da).

V zavodih s 70 do 130 zaposlenimi, kjer organizacijska
struktura zavoda zahteva več sindikalnih zaupnikov, imata
pravico do dodatka dva (predsednik sindikata zavoda 20%
in en zaupnik v skladu s številom zaposlenih v njegovi orga-
nizacijski enoti, vendar ne več kot 10%).

V zavodih z nad 130 zaposlenimi, kjer organizacijska
struktura zavoda zahteva več sindikalnih zaupnikov, ima pra-
vico do dodatka več zaupnikov (predsednik sindikata zavo-
da 20% in toliko zaupnikov, kolikor je enot s po več kot 20
zaposlenimi v skladu z merili v prvem odstavku, vendar ne
več kot po 10%.

Sindikalni zaupnik ima pravico do dodatka tudi, če z
vodstvom zavoda še ni podpisana pogodba o pogojih za
delo sindikata.“

9. člen
Dodatki, navedeni v 1. členu, in v drugem in tretjem

odstavku 2. člena, in v 6. členu se izplačujejo zaposlenim

od plače za mesec junij 2001 dalje v višini 50%, od plače za
mesec september 2001 dalje v višini 75% in od plače za
mesec december 2001 dalje v višini 100%. Dodatki, nave-
deni v prvem odstavku 2. člena se izplačujejo od plače za
mesec december 2001 dalje.

10. člen
Določbe 7. in 8. člena se uporabljajo od 1. 1. 2002

dalje.

11. člen
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za

kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji začnejo veljati na-
slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 121-1/01
Ljubljana, dne 4. junija 2001.

Ministrstvo za kulturo
Andreja Rihter l. r.

ministrica

Sindikat kulture Slovenije – Sindikat Glosa
Doro Hvalica l. r.

predsednik

Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so
bile s sklepom o registraciji spremembe in dopolnitve kole-
ktivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve vpisane v register kolektivnih pogodb z
datumom 7. 6. 2001 pod zap. št. 44/5 in št. spisa 121-03-
036/94-32.

2817. Poročilo o gibanju plač za april 2001

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

P O R O Č I L O
o gibanju plač za april 2001

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za april 2001 je znašala 206.892 SIT in je bila za
0,1 odstotka višja kot marca 2001.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za april 2001 je znašala 130.067 SIT in je bila za
0,2 odstotka nižja kot marca 2001.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje februar
2001–april 2001 je znašala 206.031 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače za april 2001
na maj 2000–april 2001 znaša 103,4.

Št. 941-15-21/01
Ljubljana, dne 15. junija 2001.

Generalni direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.
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OBČINE

BELTINCI

2818. Odlok o varovanju virov pitne vode “Hraščica”

Na podlagi 66. člena zakona o vodah (Uradni list SRS,
št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91) in 16. člena
statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00) je Občin-
ski svet občine Beltinci na 30. redni seji dne 31. 5. 2001
sprejel

O D L O K
o varovanju virov pitne vode “Hraščica”

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Odlok določa varstvene pasove vodnih virov pitne vode

na območju Občine Beltinci (v nadaljevanju: varstveni paso-
vi) in ukrepe za zavarovanje podzemne vode in črpališča
pred onesnaževanjem.

Vodni viri pitne vode so:
– Hraščice.

2. člen
Gospodarjenje z vodnimi viri iz 1. člena mora biti skla-

dno z določbami tega odloka.

II. VARSTVENI PASOVI

3. člen
Meje varstvenih pasov so določene na podlagi strokov-

nih osnov, opisane s številkami mejnih parcel, vrisane v
prostorskih katastrskih načrtih 1:5000, ki so na vpogled pri
občinskih upravnih organih in organih upravne enote, pri-
stojne za urbanizem in varstvo okolja.

Seznam parcel varstvenih pasov je naslednji:
1. V območje zajema (I a) je zajeta parc. št. 12/1, k.o.

Gančani.
2. V območje najožjega varstvenega pasu z najstrožjim

režimom varovanja (I b) spadajo naslednje parcele v k.o.
Gančani: 19, 16, 18, 17, 20, 18, 18, 12/1.

3. V območje ožjega vastvenega pasu (II) s strogim
režimom varovanja so zajete naslednje parcele v k.o. Gan-
čani: 489/2, 494/1, 487, 481, 482, 484, 485, 474,
473, 472, 480, 468, 468, 238/2, 486, 470, 489/3,
469, 246, 242, 240/2, 494/2, 494/1, 494/1, 503, 499,
494/1, 500, 490/2, 478, 237, 252, 234, 479, 491,
236, 471, 477, 476, 489/2, 483, 490/1, 490/1, 496,
493, 492, 494/2, 244, 251, 250, 247/1, 237, 249,
239, 236, 247/2, 248/1, 248/2, 235, 233, 495,
4226/1, 243, 504, 510, 508, 507, 503, 502, 503, 505,
497, 501, 506, 498, 501, 499, 509, 505, 227, 221,
226, 219/2, 494/2, 228, 496, 229/1, 222/2, 4252/13,
241, 240/1, 238/1, 231, 232, 234, 228, 227, 245,
226, 231, 224/2, 223, 230/1, 224/1, 225, 2578/1,

511, 513/1, 512, 513/2, 2581, 2580, 2579, 230/2,
229/2, 206, 219/1, 216, 217, 218, 207/1, 220, 211,
222/1, 210, 213/1, 213/2, 215, 212, 208, 182, 186,
204, 206, 207/2, 195, 188, 196, 187, 203, 200, 199,
214, 191, 190, 180, 181, 179/2, 179/1, 2598, 2588/1,
2743, 2736, 2584, 2583, 2582, 2718, 2708, 2753,
2587, 4228, 2585, 2754, 209, 202, 205, 198, 201,
206, 192, 148, 142, 126, 2749, 4228, 2740, 187,
4252/9, 97, 194, 169, 80, 2734, 75, 2725, 78, 2736,
2721, 2733, 2737, 2713, 2705, 2728, 2592, 2588/2,
2589, 2590/2, 2591, 2597, 2595, 2594, 2596, 2599,
175, 178, 189, 176, 166, 172, 168, 165, 171, 157/1,
137, 140, 161, 144, 156, 147, 157/2, 153, 132, 136/1,
197, 184, 169, 183, 187, 150, 185, 151, 154, 158/1,
161, 159, 162, 158/2, 155, 143, 141, 149, 139, 132,
146, 135, 134, 131, 127, 119, 118/2, 118/1, 121,
109, 110, 98, 103, 104, 100, 111, 115, 116, 114, 129,
120, 146, 132, 138, 2725, 2730, 2731, 2727, 2726,
2723, 108, 93, 107, 112, 73, 70, 77, 59, 78, 87, 96,
92, 91, 2701, 2703, 2710, 2704/1, 2704/4, 2702,
2590/1, 2586, 2593, 2600, 2752, 2751, 2750, 2746,
2748, 2745, 2744, 2747, 2739/2, 2735, 2741, 2739/1,
2737, 2738, 2742, 2732, 2722, 2715, 2719, 2714,
2712, 2724, 2729, 2720, 2731, 2726, 2711, 69, 63,
58, 2703, 2704/2, 2707, 2706, 2702, 2701, 2704/3,
2709, 2700/2, 2698, 2694/2, 2696, 2700/1, 2699,
2697, 2694/3, 2694/2, 2694/1, 152, 169, 145,
4252/2, 174, 177, 167, 206, 164, 193, 146, 133, 105,
113, 132, 106, 99, 84, 95, 125, 128, 81, 74, 94, 124,
136/2, 130, 145, 102, 117/1, 117/2, 145, 101, 163,
173, 169, 162, 160, 170, 4252/11, 4223, 83, 82, 71,
72, 75, 76, 74, 67, 55, 64, 65, 51, 52, 56, 60, 53, 54,
62, 57, 39, 45, 49, 46, 42, 44, 43, 41, 48, 50, 2777,
2685, 2687, 2693, 2688, 2684, 2691, 2690, 2692,
2681, 2689, 2682, 2683, 38, 35, 2781, 2779, 2775,
79, 4252/8, 68, 4252/4, 66, 56, 61, 2716, 2695, 2703,
2714, 2702, 2703, 2717, 2701, 47, 2776, 2776, 40,
37, 36, 2694/3, 2686, 2780, 2694/1, 2782, 2778,
2758, 2755, 2757, 2759, 2756, 2698, 2783, 2686,
2783, 2785, 2784, 2675, 2674, 2676/1, 2673, 2676/2,
2762, 2760/1, 2760/2, 2773, 2764, 2766, 2761, 2768,
27, 2765, 4252/10, 2763, 2771, 2767, 2769, 26, 2770,
2772, 2782, 2679/1, 2678, 2679/2, 2677, 2680, 32,
34, 31, 4252/6, 33, 30, 29, 2774, 28, 14, 4225, 12/1,
15, 18, 19, 16, 20, 18, 4222, 18, 467.

4. V območje širšega varstvenega pasu (III) z blagim
režimom varovanja so zajete naslednje parcele v k.o. Gan-
čani: 543, 650, 550, 541, 568, 442, 457, 443, 444,
449, 451/2, 448, 465, 468, 453, 451/1, 450, 456,
459, 466, 467, 473, 481, 471, 482, 474, 484, 472,
485, 480, 287, 271, 282, 288, 281, 276, 283, 275,
494/1, 490/2, 490/2, 488, 468, 463, 257, 503, 499,
500, 310, 306, 311, 309, 312, 330, 327, 331, 322,
326, 323, 4227, 539, 514, 530, 519, 521, 435, 575,
648, 585/1, 584/1, 555/1, 409, 433, 540, 317, 651,
572, 429, 590/1, 529, 547, 434, 307, 431, 581, 563,
554, 440, 552, 405/1, 318, 422, 430, 556, 447, 551,
325, 300, 425/1, 576, 417, 591/1, 416, 418, 410/1,
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296, 432, 580, 589/1, 566, 590/2, 587, 649, 560,
553, 428, 567, 582, 588/1, 564/, 423, 559, 546,
406, 295, 436, 583, 549, 555/2, 415, 299, 439, 411,
413, 412, 414, 256, 446, 475, 445, 452, 278, 272,
464, 314, 252, 458, 489/2, 462, 544, 531, 537, 533,
534, 515, 517, 516, 524, 518, 520, 454, 455, 525,
461, 489/1, 2560, 483, 2559, 2561/1, 476, 494/2,
490/1, 2566, 495, 487, 2561/4, 2563, 2561/2, 2565,
2561/3, 504, 324, 328, 319, 312, 320, 315, 316,
283, 286, 293, 297, 301, 302, 305, 294, 298, 290,
273, 279, 280, 285, 269, 289, 270, 284, 274, 263,
264, 268, 266, 267, 261, 265, 262, 258, 260, 255,
254, 259, 253, 329, 404, 413, 420/4, 428, 424, 561,
308, 410/2, 419/2, 331, 427, 322, 589/2, 4226/2,
408, 557, 441, 573, 535, 460, 438, 578, 538, 565,
332, 419/1, 579, 562, 321, 414, 303, 426, 585/2,
427, 542, 571, 527, 304, 570, 532, 588/2, 577, 545,
526, 584/2, 536, 548, 521, 412, 420/2, 429, 558,
415, 425/2, 432, 330, 421, 574, 313, 407, 437, 426,
586, 420/1, 292, 411, 430, 420/3, 569, 405/2, 431,
277, 291, 2572, 4226/1, 2568, 2562, 2564, 2567,
2570, 2571, 2569, 4223, 510, 508, 507, 2584, 2582,
2585, 2587, 2586, 2583, 2588/1, 2588/2, 2589,
2581, 2607, 2590/1, 2606, 2572, 2573, 2579, 2577,
2578/1, 2576/4, 2576/2, 2575, 2580, 2574, 2576/1,
2576/3, 2726, 2702, 2704/4, 2714, 2700/2, 2732,
2703, 2700/1, 2723, 2701, 2598, 2600, 2746, 2751,
2742, 2628, 4228, 2631, 2610, 2620, 2738, 2595,
2596, 2591, 2594, 2604, 2718, 2725, 2710, 2593,
2592, 2590/2, 2602, 2601, 2603, 2605, 2597, 2608,
2609, 2599, 2749, 2750, 2616, 2615, 2744, 2612,
2745, 2613, 2741, 2611, 2747, 2614, 2743, 2617,
2748, 2740, 2619, 2739/1, 2618, 2736, 2735, 2737,
2626, 2623, 2629, 2622, 2627, 2621, 2625, 2624,
2731, 2730, 2727, 2715, 2630, 2722, 2719, 2708,
2705, 2704/1, 2713, 2709, 2695, 2698, 2696, 2697,
2699, 2694/3, 2689, 2688, 2693, 2691, 2690, 2692,
2694/2, 2694/1, 2687, 2686, 2684, 2685, 2683,
2682, 2679/2, 2680, 2681, 2678, 2676/1, 2679/1,
2677, 2676/2, 2675, 2787, 2790/2, 2790/1, 2789,
2788, 2793, 2797, 2792, 2791, 2796, 2798/2, 2800,
2798/3, 2801/2, 2795, 2794, 2798/1, 2798/4, 2674,
2786, 4225, 2673, 2799, 2801/1, 12/1, 4222, 2888,
2882, 2881, 2884, 2883, 2886, 2889, 2887, 2885,
2902, 2901, 2900, 2899, 2897, 2894, 2898, 2898,
2893, 2889, 2890, 2896, 2895, 2890, 2893, 2892,
2891, 2892, 647.

Seznam strokovnih osnov, na podlagi katerih so dolo-
čene meje varstvenih pasov, je sestavni del tega odloka.
Strokovne osnove so na vpogled pri upravnih organih Obči-
ne Beltinci.

4. člen
Območje zajema in varstveni pasovi so:
I.a območje zajema;
I.b najožji varstveni pas z najstrožjim režimom varova-

nja;
II. ožji varstveni pas s strogim režimom varovanja, ki je

namenjen neposredni zaščiti črpališč pred onesnaženjem;
III. širši varstveni pas.

5. člen
Za vsak poseg v varstvenih pasovih morajo investitorji

pridobiti vodnogospodarsko soglasje pristojnega upravnega
organa.

III. VARSTVENI UKREPI

6. člen
Za varstvene ukrepe velja načelo, da se ukrepi zaostru-

jejo s približevanjem zajetju. Varstveni ukrepi se seštevajo.
Vsi ukrepi, prepovedi in obveznosti, ki veljajo za zunanje
varstveno območje, veljajo tudi za ožja varstvena območja.
In obratno, kar je dovoljeno za ožja varstvena območja, je
dovoljeno tudi za zunanje varstveno območje.

Območje zajema (I a)

7. člen
V območju zajema je dovoljena le dejavnost, ki služi

oskrbi s pitno vodo. V območju zajema mora biti brezpogoj-
no onemogočeno vsakršno onesnaženje ali okuženje vode.

Območje zajema najožjega varstvenega pasu mora biti
v uporabi upravljalcev in mora biti fizično zavarovano. Fizič-
no varovanje se izvaja z ograjo, ki je najmanj 10 metrov
oddaljena od točke zajema.

Najožji varstveni pas z najstrožjim režimom varovanja (I b)

8. člen
V najožjem varstvenem pasu je:
Prepovedano:
– graditi kakršne koli objekte, ki niso predvideni za

potrebe, v tem odloku, zaščitenega vodnega vira.

9. člen
V najožjem varstvenem pasu je:
Obvezno adaptirati in nadzirati:
– komunalno ureditev obstoječih cest,
– obstoječe stanovanjske in javne zgradbe.

10. člen
V najožjem varstvenem pasu je:
Dovoljeno izvajati:
– dejavnost, ki služi oskrbi s pitno vodo,

11. člen
V najožjem varstvenem pasu mora biti rekonstrukcija

obstoječih cest in drugih prometnih povezav izvedena tako,
da v primeru nesreč morebitne razlite tekočine ne morejo
ponikniti v podtalnico.

Ožji varstveni pas (II) – s strogim režimom varovanja

12. člen
V ožjem varstvenem pasu je:
Prepovedano:
1. graditi:
– proizvodne, obrtne in servisne objekte,
– energetske objekte, ki bi škodljivo vplivali na vodni

vir,
– stanovanjske hiše in poslovne objekte,
– magistralne, regionalne in lokalne ceste.
– skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodlji-

vih snovi,
– naftovode, ponikovalnice za odpadne vode,
– nove komunalne čistilne naprave,
– objekte, ki zmanjšujejo količino vode vodnega vira,
– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in po-

sebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov,
– nova pokopališča;
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2. izvajati:
– cestni in železniški tranzitni promet nevarnih in škod-

ljivih snovi, ki so navedene v predpisih o prevozu nevarnih
snovi, po nezaščitenih cestah in železnicah,

– izkop gramoza ob in iz vodotokov in v novih gramoz-
nicah,

– spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če
se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,

– povečano črpanje tehnološke vode iz vodnjakov iz-
ven vodovodnega sistema,

3. uporabljati:
– rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo

strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncen-
traciji, opredeljeni v predpisih o higienski neoporečnosti
pitne vode,

4. vgrajevati:
– toplotne črpalke – izmenjevalce na podlagi uporabe

podtalnice,
5. opredeljevati:
– nova ureditvena območja naselij in širiti obstoječa,
6. odlagati:
– odpadke.

13. člen
V ožjem varstvenem pasu je:
Obvezno:
– graditi vodotesno javno in interno kanalizacijsko

omrežje in priključiti nanj vse objekte; vodotesnost mora
izvajalec dokazati z atestom,

– graditi utrjene neprepustne manipulacijske površine
z odvodom meteornih voda v kanalizacijo ali preko maščo-
bnika v ponikovalnico,

– odvajati v javno kanalizacijo odpadne in tehnološke
odpadne vode,

– graditi greznice za individualne stanovanjske objek-
te, pri katerih ni moč odvajati fekalne vode v javno kanaliza-
cijo skladno s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in
greznic, te greznice so le začasne, in sicer do zgraditve
javne kanalizacije,

– sanirati obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov,
nevarnih in škodljivih snovi, ki niso zgrajena skladno s pred-
pisi o gradnji le-teh.

14. člen
Skladišča za nafto, naftne derivate nevarne in škodljive

snovi iz tretje alinee, 12. člena, morajo biti zgrajena in
opremljena skladno s predpisi o tem, kako morajo biti zgra-
jena in opremljena skladišča ter transportne naprave za
nevarne in škodljive snovi.

Širši (III) varstveni pas z blagim režimom varovanja

15. člen
V širšem varstvenem pasu je:
Prepovedano:
1. graditi:
– proizvodne, obrtne in servisne objekte, ki predstav-

ljajo nevarnost za vir pitne vode,
– energetske objekte, ki predstavljajo nevarnost za vir

pitne vode,
– skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodlji-

vih snovi, ki so večja, kot jih dopuščajo predpisi o tem, kako
morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne
naprave za nevarne in škodljive snovi,

– nove komunalne čistilne naprave,
– objekte, ki zmanjšujejo količino vode vodnega vira,

– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in po-
sebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov;

2. izvajati:
– izkop gramoza ob in iz vodotokov ter v novih gramoz-

nicah, ki predstavljajo nevarnost za vir pitne vode,
– spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če

se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,
– povečano črpanje tehnološke vode iz vodnjakov iz-

ven vodovodnega sistema;
3. vgrajevati:
– toplotne črpalke – izmenjevalce na podlagi uporabe

podtalnice;
4. odlagati:
– odpadke.

16. člen
V širšem varstvenem pasu je:
Obvezno:
1. graditi vodotesno javno in interno kanalizacijsko

omrežje in priključiti nanj vse objekte; vodotesnost mora
izvajalec dokazati z atestom,

2. graditi utrjene neprepustne manipulacijske površine
z odvodom meteornih voda v kanalizacijo ali preko maščo-
bnika v ponikovalnico,

3. odvajati v javno kanalizacijo odpadne in tehnološke
odpadne vode,

4. graditi greznice za individualne stanovanjske objek-
te, pri katerih ni moč odvajati fekalne vode v javno kanaliza-
cijo skladno s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in
greznic, te greznice so le začasne, in sicer do zgraditve
javne kanalizacije,

5. sanirati obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov,
nevarnih in škodljivih snovi, ki niso zgrajena skladno s pred-
pisi o gradnji le-teh.

17. člen
Avtocesta na območju, kjer poteka po oziroma vzdolž

varovalnega pasu, mora biti zgrajena tako, da ne ogroža vira
pitne vode. Ob obratovanju, vzdrževanju in ob nesreči, pa-
davine in morebitne razlite tekočine ne smejo ponikati v
podtalje. V območju avtoceste ni dovoljeno prečno ponika-
nje padavin.

V. POSEBNI UKREPI

18. člen
Za vse posege znotraj območja varstvenih pasov, ki jih

omogoča in dovoljuje ta odlok, z izjemo individualnih stano-
vanjskih hiš, mora investitor pridobiti na izdelani investijcijski
program oceno vpliva posega na vodni vir, ki jo izdela zato
pooblaščena inštitucija.

19. člen
Iz ocene vpliva posega na vodni vir mora biti razvidno,

ali je poseg možno realizirati in pod kakšnimi pogoji.

20. člen
Investitor mora za pridobitev gradbenega dovoljenja

pridobiti mnenje zato pooblaščene inštitucije o tem, ali so v
projektih za izvedbo posega upoštevani vsi pogoji iz ocene
vpliva posega na vodni vir.

21. člen
Za sanacijo obstoječega stanja na varstvenih pasovih

je na podlagi dopolnjenega posnetka stanja za posamezna
območja obvezno izdelati smernice za sanacijo.
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Nosilec izdelave smernic za sanacijo za posamezna
območja je določen s strani občine.

22. člen
Smernice za sanacijo morajo predvsem vsebovati:
– prioriteto sanacije po območjih,
– prioriteto sanacije po področjih dejavnosti,
– objekte sanacije,
– nosilce sanacije,
– strokovne institucije za revizijo sanacijskih progra-

mov.

23. člen
Smernice za sanacijo sprejema občinski svet občine.

24. člen
Onesnaževalci na varstvenih pasovih morajo na pod-

lagi smernic za sanacijo izdelati in izvajati sanacijske pro-
grame.

Izdelavo in izvajanje sanacijskih programov usklajujejo
in nadzorujejo zato pooblaščene inšpekcijske službe uprav-
ne enote.

25. člen
Vodnogospodarske in druge posege v vodotoke na

območju varstvenih pasov je treba izvajati tako, da ne bo
ogrožen vodni vir.

26. člen
Gradbišča morajo biti organizirana in urejena tako, da

je onemogočeno onesnaževanje podtalnice.

27. člen
Skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih

snovi, z izjemo skladišč na kurilno olje s prostornino do 5
m3, ki so na varstvenih pasovih in ustrezajo določbam tega
odloka ter imajo uporabno dovoljenje, morajo lastniki in
upravljalci vpisati v kataster skladišč nafte, naftnih derivatov,
nevarnih in škodljivih snovi na varstvenih pasovih vodnih
virov.

Lastnik ali upravljalec dobi potrdilo o vpisu skladišča v
kataster na podlagi predhodnega preizkusa pooblaščene
organizacije za opravljanje pregledov ustreznih skladišč naf-
te, naftnih derivatov in nevarnih snovi.

28. člen
Instituti s posebnimi pooblastili so pooblaščeni za oprav-

ljanje preizkusov ustreznih skladišč nafte, naftnih derivatov,
nevarnih in škodljivih snovi.

Poročilo o opravljenem preizkusu mora lastnik ali uprav-
ljalec dostaviti organu, ki vodi kataster skladišč nafte, naftnih
derivatov, nevarnih in škodljivih snovi.

29. člen
Skladišča za kurilno olje s prostornino do 5m3, ki so na

varstvenih pasovih, morajo lastniki ali uporabniki prijaviti v
kataster skladišč nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodlji-
vih snovi.

Ob prijavi skladišča mora lastnik ali uporabnik navesti
konstrukcijo, velikost in starost skladišča.

30. člen
Organizacije, ki dobavljajo nafto, naftne derivate, ne-

varne in škodljive snovi, smejo le-te dobaviti samo v skladi-
šča, ki so vpisana v kataster ali prijavljena v evidenco.

31. člen
Hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne derivate, nevar-

ne in škodljive snovi, po cestah in železnicah na območju
ožjega in širšega varstvenega pasu je omejena na 40 km/h
razen na avtocesti, kjer velja omejitev označena na vozilu.

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

32. člen
Za vzdrževanje režima v varstvenem pasu je odgovoren

upravljalec vodovoda.
Upravljalec vodovoda mora nenehno skrbeti za siste-

matični pregled vode v skladu s pravilnikom o higienski
neoporečnosti vode namenjeno za javno oskrbo prebival-
stva in ob sumljivih pojavih obvestiti sanitarno inšpekcijo.

33. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

34. člen
Pristojna inšpekcijska služba lahko izda prepoved za

opravljanje določene dejavnosti izven varovanega pasu, če
se pokaže, da bi le-ta lahko škodljivo vplivala na kvaliteto in
higiensko neoporečnost vode.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

35. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 360.000 tolarjev se

kaznuje za prekršek pravna oseba in posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če
ravna v nasprotju s katero od naslednjih določb odloka:

1) 7. člena
2) 8. člena
3) 9. člena
4) 10. člena
5) 11. člena
6) 12. člena
7) 13. člena
8) 14. člena
9) 15. člen
10) 17. člena
11) 18. člena
12) 21. člena
13) 22. člena
14) 23. člena
15) 24. člena
16) 25. člena
17) 26. člena
18) 27. člena
19) 28. člena
Z denarno kaznijo od 20.000 do 90.000 tolarjev se

kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen
Določbe tega odloka se smiselno uporabljajo za dolo-

čitev varstvenih pasov in ukrepov v njih pri obstoječih vodnih
zajetjih, ki še niso vključena v ta odlok in tudi tistih, ki bodo
zgrajena po uveljavitvi tega odloka.
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37. člen
Dopolnjen posnetek stanja s seznamom onesnaževal-

cev na varstvenih pasovih mora biti izdelan v 12 mesecih po
uveljavitvi tega odloka (prvi odstavek 18. člena).

38. člen
Sanacijski programi za ožji varstveni pas morajo biti

izdelani skladno z opredelitvami v smernicah za sanacijo,
vendar najpozneje v letu dni po sprejemu smernic za sanaci-
jo (prvi odstavek 21. člena).

Sanacijski programi za širši varstveni pas morajo biti
izdelani skladno z opredelitvami v smernicah za sanacijo,
vendar najpozneje v 24 mesecih po sprejemu smernic za
sanacijo (prvi odstavek 21. člena).

39. člen
Lastniki ali upravljalci skladišč nafte, naftnih derivatov,

nevarnih in škodljivih snovi na varstvenih pasovih morajo le-
te vpisati v kataster skladišč nafte, naftnih derivatov, nevar-
nih in škodljivih snovi na varstvenih pasovih 6 mesecev po
uveljavitvi tega odloka.

Lastniki ali uporabniki skladišč za kurilno olje s pro-
stornino do 5m3 morajo le-te prijaviti v evidenco skladišč
za kurilno olje s prostornino do 5m3 na varstvenih pasovih
6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.

40. člen
Lastniki ali upravljalci so dolžni v letu dni po uveljavitvi

odloka prilagoditi skladišča nafte, naftnih derivatov, nevar-
nih in škodljivih snovi določbam tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 015-03/154
Beltinci, dne 31. maja 2001.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

2819. Odlok o ravnanju z komunalnimi odpadki v
Občini Beltinci

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93), 4. in 26. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85,
47/87 in 5/90) in 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 46/00) je Občinski svet občine Beltinci na
30. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o ravnanju z komunalnimi odpadki

v Občini Beltinci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Namen odloka

S tem odlokom se določijo vrste, zbiranje, odvažanje,
odlaganje, način obračunavanja odvoza in odlaganje komu-

nalnih odpadkov ter nadzor nad izvajanjem tega odloka na
območju Občine Beltinci.

2. člen
Cilji ravnanja z odpadki

Cilji ravnanja z odpadki so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje odpad-

kov,
2. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega na-

stanka,
3. vračanje odpadkov v ponovno uporabo,
4. sprejemljivost ukrepov za okolje in
5. uveljavitev načela »stroške nosi povzročitelj«.

3. člen
Subjekti ravnanja z odpadki

Subjekti ravnanja z komunalnimi odpadki so:
1. občina in krajevne skupnosti
2. izvajalci javnih služb ravnanja s komunalnimi odpad-

ki (v nadaljevanju: izvajalci) in
3. povzročitelji obremenitev (v nadaljevanju: povzroči-

telji) so pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo komu-
nalni odpadki.

4. člen
Sistem ravnanja z odpadki

Na območju ravnanja s komunalnimi odpadki se vzpo-
stavi naslednji sistem:

1. ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru nji-
hovega nastanka in okolju prijazno ravnanje z nevarnimi
odpadki iz gospodinjstev,

2. odlaganje ostalih odpadkov na urejenih odlagali-
ščih in

3. saniranje divjih odlagališč.

5. člen
Obveznost ravnanja z odpadki

Na celotnem območju Občine Beltinci je obvezno
ravnanje s komunalnimi odpadki iz vseh virov in skladno s
4. členom tega odloka.

6. člen
Obveznost določb

Določbe tega odloka so obvezne za vse povzročitelje
in izvajalce, ki so vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi
odpadki.

7. člen
Opravljanje dejavnosti ravnanja z odpadki

Dejavnost ravnanja z odpadki opravljajo izvajalci po
programu gospodarnega ravnanja z odpadki v Občini Beltin-
ci, ki ga potrdi Občinski svet občine Beltinci v skladu s
predpisi in tem odlokom.

Izvajalca izbere Občinski svet občine Beltinci.

II. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV

8. člen
Komunalni odpadki so:
1. bio masa rastlinskega in živalskega izvora,
2. odpadni papir,
3. odpadno steklo,
4. odpadne umetne mase in gumi,
5. odpadne kovine,
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6. posebni gospodinjski odpadki (navedeni v »progra-
mu gospodarnega ravnanja z odpadki«) in

7. preostali komunalni odpadki (kosovni odpadki).

III. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

9. člen
Zbirno in odjemno mesto

Zbirno mesto za komunalne odpadke je ustrezno ure-
jen prostor, na katerem povzročitelji redno odlagajo komu-
nalne odpadke v tipizirane posode za odpadke in plastične
vrečke skladno z 10. členom tega odloka.

Odjemno mesto za komunalne odpadke je ustrezno
urejen prostor, od koder izvajalci redno odvažajo komunal-
ne odpadke.

Povsod, kjer je primerno, naj bosta zbirno in odjemno
mesto na istem prostoru. Odjemna mesta morajo biti dosto-
pna specialnim vozilom za zbiranje in odvoz odpadkov in
oddaljena največ 10 m od mesta, od koder je možen dostop
s tem vozilom.

Zbirna in odjemna mesta določajo izvajalci v soglasju s
povzročitelji, vzdržujejo pa jih povzročitelji. Ti se lahko dogo-
vorijo za skupno zbirno mesto z uporabo skupne posode ali
kesona za odpadke.

Ob določevanju lokacij zbirnega in odjemnega mesta
je potrebno upoštevati funkcionalne, higienske ter estetske
zahteve in požarno-varstvene pogoje.

Določbe tega odloka so dolžni upoštevati načrtovalci in
projektanti v skladu z obstoječo tehnologijo izvajalcev pri
oblikovanju stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in
naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij.

10. člen
Vrste posod za odpadke

Povzročitelji morajo odpadke odlagati v:
– tipizirane plastične posode volumna 120, 240 in

1100 litrov,
– tipizirane kovinske posode volumna 1100 litrov,
– tipizirane kovinske kesone volumna 5 do 10 m3,
– druge posode ali vrečke, ki jih določi izvajalec.
Vrsto in število posod ali kesonov za odpadke določi

izvajalec v skladu s tehnologijo zbiranja in odvažanja ter
strukturo in vrsto odpadkov ter količino.

11. člen
Prepoved odlaganja odpadkov izven posod

Izven posod za odpadke na izbirnih in odjemnih mestih
ter izven odlagališča komunalnih odpadkov je prepovedano
odlagati komunalne odpadke.

12. člen
Prepoved nepravilnega odlaganja odpadkov

v posamezne posode
V posode za odpadke je prepovedano odlagati:
1. odpadke v tekočem stanju;
2. kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih zavo-

dov;
3. tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktiv-

ne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ki se
morajo odlagati v skladu s pravilnikom o ravnanju s posebni-
mi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št.
20/86);

4. odpadni gradbeni material ter
5. kosovne odpadke – pohištvo, gospodinjski stroji,

kolesa, hišna ali stanovanjska oprema ter nevozna vozila.

V posode iz 3. točke 10. člena tega odloka, ki so po
programu zbiranja in odvažanja odpadkov namenjene za
zbiranje ostalih odpadkov iz 7. točke 8. člena tega odloka je
prepovedano odlagati katerekoli druge odpadke.

13. člen
Realizacija zbirno-odjemno mesto

Povzročitelji so dolžni v času odvoza posode in vrečke
za odpadke, razen posode iz 3. točke 10. člena tega odloka
pripeljati z zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi
vrniti nazaj.

14. člen
Vzdrževanje čistoče na zbirnih in odjemnih mestih
Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da

ne ovirajo prometa, onesnaži prostora ter ne poškoduje
posode in okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da
izvajalec onesnaži odjemno mesto, ga je dolžan tudi pospra-
viti in počistiti.

Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in
odjemnih mestih ter dovoznih poteh do odjemnega mesta.
Tudi v zimskem času so dolžni omogočiti dostop do posod,
vrečk in kesonov za odpadke.

Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih priredi-
tev in aktivnosti na prostem, pri katerih nastajajo odpadki,
morajo v času trajanja prireditve, prireditveni prostor opremi-
ti z ustreznimi posodami za zbiranje odpadkov, po končani
prireditvi, najkasneje pa v 24 urah, poskrbeti, da se priredi-
tveni prostor očisti in da odpadke odpeljejo na odlagališče
pooblaščeni izvajalci za ravnanje z odpadki.

K vlogi za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje gospodarske dejavnosti (registracija samostoj-
nega podjetnika ali druge gospodarske družbe) mora vlaga-
telj priložiti potrdilo izvajalca, da je povzročitelj prijavljen na
odvoz odpadkov v skladu s tem odlokom. Šele na podlagi
izdanega potrdila izvajalca Upravna enota Murska Sobota
izda povzročitelju odločbo o izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje gospodarske dejavnosti.

15. člen
Ravnanje s posodami za odpadke

Povzročitelji odpadkov so dolžni posode za odpadke
po potrebi ali na zahtevo komunalnega ali zdravstvenega
inšpektorata ter ustrezne službe v občini čistiti in vzdrževati,
jih sproti popravljati ter dotrajane nadomeščati z novimi ali
rabljenimi.

Nosilci stroškov čiščenja in vzdrževanja posod za od-
padke so povzročitelji. Prav tako so dolžni plačati stroške
popravila oziroma zamenjave posode za odpadke, če so
posodo poškodovali ali jim je bila odtujena.

16. člen
Nabava posod za odpadke

Posode za odpadke lahko nabavijo izvajalci ali povzro-
čitelji, na svoje stroške. V primeru, da jih nabavijo izvajalci,
zaračunavajo izvajalci poleg cene za odvoz tudi obrabnino
za uporabo posode.

V primeru, da je povzročitelj tudi lastnik posode za
odpadke, izvajalec obrabnine ne sme zaračunavati.

Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v posode, skla-
dno z navodili izvajalcev.
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IV. ODVAŽANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

17. člen
Frekvence odvozov

Zbiranje in deponiranje odpadkov se izvaja skladno z
letnim razporedom odvoza, ki ga pripravi izvajalec skladno z
7. členom tega odloka. Razpored mora ustrezati strukturi in
vrsti ter količini posameznih vrst odpadkov.

Povzročitelji odpadkov morajo biti seznanjeni z letnim
razporedom odvoza vseh vrst odpadkov. Pristojne inšpekcij-
ske službe imajo pravico zahtevati večjo pogostost odvoza.

V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir
na dovozu (sneg, prekopi...) so izvajalci dolžni opraviti od-
voz najkasneje v naslednjih dveh dneh po prenehanju ovire
oziroma po praznikih.

18. člen
Način odvoza

Izvajalci odvažajo komunalne odpadke samo s posebej
urejenimi komunalnimi vozili.

19. člen
Zbiranje posebnih gospodinjskih in kosovnih

odpadkov
Za zbiranje odpadkov iz 6. točke 8. člena tega odloka

postavijo izvajalci kesone (zbiralne postaje) na primerna
odjemna mesta in jih odvažajo skladno s 7. in 17. členom
tega odloka, oziroma na zahtevo komunalnega ali zdravstve-
nega inšpektorata.

Zbiranje kosovnih odpadkov organizirajo izvajalci skla-
dno s 7. in 17. členom tega odloka.

V. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

20. člen
Odlagališče odpadkov

Izvajalci in povzročitelji morajo odpadke odlagati na za
dejavnost določeno odlagališče odpadkov. Odlagališče od-
padkov mora zagotoviti občina.

21. člen
Sprejemljivost odlaganja odpadkov

Na odlagališču komunalnih odpadkov je dovoljeno odla-
gati samo komunalne odpadke iz 4. in 7. točke 8. člena
tega odloka.

Drugih odpadkov ni dovoljeno odlagati na odlagališčih
komunalnih odpadkov razen odpadkov, ki se lahko odlagajo
pod posebnimi pogoji, za katere si izvajalec pridobi mnenje
pooblaščene strokovne inštitucije in inšpekcijskih organov.

22. člen
Odlaganje odpadnega gradbenega materiala

in jalovine
Odpadne gradbene materiale, ki niso zdravju in okolju

škodljivi (podtalnica) in jalovino je v skladu s sanacijskimi
programi in po predhodnem soglasju s posamezno krajevno
skupnostjo na svojem območju oziroma lastnikom zemljišča
dopustno odlagati v opuščenih gramoznicah ali jih uporabiti
za izravnave pri urejanju okolij ter za nasipe:

– po prehodnem soglasju.
Odlaganje gradbenih materialov ter jalovine ne sme

ogrožati podtalnice, vodotokov ter virov pitne vode.

23. člen
Upravljanje z odlagališčem

Odlagališče komunalnih odpadkov upravlja upravljalec
odlagališča, ki sprejme na podlagi tehnologije odlaganja
pravilnik o odlaganju in saniranju odlagališča.

24. člen
Režim odlaganja odpadkov

Upravljalec s pravilnikom določi režim odlaganja komu-
nalnih odpadkov na odlagališču.

25. člen
Obratovalni čas

Obratovalni čas na odlagališču določi upravljalec. Pov-
zročitelji so dolžni komunalne odpadke pripeljati na odlagali-
šče v obratovalnem času in jih odložiti na mestu, ki ga določi
upravljalec.

26. člen
Odlaganje odpadov izven odlagališča

Kdor odloži komunalne odpadke izven odlagališča ko-
munalnih odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti
in prepeljati na odlagališče. Če tega ne stori, jih odstranijo
na njegove stroške upravljalci odlagališča takoj, ko dobijo
zahtevo pristojnega inšpektorja ali občinske službe komu-
nalnega nadzora.

Če storilca ni mogoče ugotoviti, odstranijo odpadke
izvajalci na zahtevo komunalnega inšpektorata na stroške
proračuna občine.

VI. NAČIN OBRAČUNA RAVNANJA S KOMUNALNIMI
ODPADKI

27. člen
Določanje cen

Cene za ravnanje z odpadki se določajo skladno z
veljavno zakonodajo.

28. člen
Načelo »povzročitelj plača«

Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi pov-
zročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki.

29. člen
Način obračuna ravnanja z odpadki

Način obračuna ravnanja z odpadki je opredeljen v
pogodbi o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Beltin-
ci, ki jo skleneta Občina Beltinci in izvajalec.

Osnova za obračun ravnanja z odpadki je volumen
postavljene posode za ostale odpadke.

Povzročiteljem, ki sami pripeljejo odpadke na deponi-
jo, se zaračunavajo stroški vgrajevanja in deponiranja po m3

za pripeljano količino po redni ceni, ki je določena po veljav-
nem ceniku.

30. člen
Spremembe podatkov

Za obračunavanje odvoza odpadkov sporočijo povzro-
čitelji izvajalcem podatke in njihove spremembe v roku, ki ga
ti določajo.
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31. člen
Pridobivanje podatkov

Če povzročitelji v zahtevanem roku ne sporočijo zahte-
vanih podatkov, si izvajalci pridobijo podatke iz razpoložljivih
uradnih evidenc.

32. člen
Obveznost plačila

Obveznost plačila za ravnanje s komunalnimi odpad-
ki nastane za povzročitelja z dnem, ko začnejo izvajalci
opravljati storitve na njihovem območju ali ko se povzroči-
telji vselijo v stanovanje ali začnejo uporabljati poslovne
prostore.

Povzročitelji odpadkov sklenejo z izvajalcem pogodbo
o odvozu in odlaganju komunalnih odpadkov.

VII. NADZOR

33. člen
Izvajanje nadzora

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo
pristojne občinske službe.

VIII. KAZENSKI DOLOČBI

34. člen
Kazenske določbe za izvajalca in odgovorno osebo
Z denarno kaznijo od 200.000 do 500.000 SIT se

kaznuje za prekršek izvajalce, ki:
1. ne izpraznijo posod za odpadke, skladno z razpore-

dom odvoza (prvi odstavek 17. člena),
2. ne opravijo odvoza komunalnih odpadkov najkasne-

je v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (tretji odsta-
vek 17. člena),

3. odvažajo komunalne odpadke z neprimernimi vozili
(18. člen),

4. ne postavijo kovinskih kesonov na primerna odjem-
na mesta in jih ne odvažajo skladno s prvim dostavkom
19. člena,

5. ne zbirajo odpadkov v skladu z drugim odstavkom
19. člena,

6. odlagajo odpadke izven določenega odlagališča,
odlagajo na odlagališče komunalnih odpadkov nekomunal-
ne odpadke in odpadke, za katere si niso pridobili strokov-
nega mnenja (21. člen),

7. če ne očistijo odjemno mesto.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznu-

je tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena.

35. člen
Kazenske določbe za povzročitelje odpadkov
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznu-

je za prekršek povzročitelj, če:
1. ravna v nasprotju s 5. in 6. členom tega odloka,
2. ne odlagajo komunalnih odpadkov v posode za od-

padke, odlagajo komunalne odpadke zven posod za odpad-
ke ali izven odlagališča komunalnih odpadkov (11. člen),

3. odlagajo odpadke v nasprotju z 12. členom,
4. ne vzdržuje zbirnega ali odjemnega mesta, skladno

z navodili izvajalcev (drugi odstavek 14. člena)
5. ne nabavi posode za odpadke (16. člen),
6. odlagajo na odlagališče komunalnih odpadkov ne-

komunalne odpadke (21. člen),

7. odlagajo komunalne odpadke na odlagališču komu-
nalnih odpadkov izven obratovalnega časa ali izven mesta,
ki ga določijo izvajalci (25. in 26. člen).

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen
Prenehanje veljavnosti odloka

Ob uveljavitvi tega odloka, preneha za Občino Beltinci
veljati odlok o odvozu in odlaganju komunalnih odpadkov v
Mestni občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 1/91).

37. člen
Veljavnost odloka

Ta odlok začne veljati v osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

38. člen
Pravica do odlaganja odpadkov

Do ureditve premoženjsko pravnih odnosov med novi-
mi občinami na območju bivše Občine Murska Sobota, ima
Občina Beltinci pravico odlagati komunalne odpadke na
odlagališču komunalnih odpadkov v Puconcih.

Št. 015-03/110
Beltinci, dne 31. maja 2001.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

CELJE

2820. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva
1, Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona ob-
javlja

C E N I K
zemeljskega plina za tarifni odjem

Tarifna skupina Cena v SIT/m3

1. Odjem plina do 250 m3 letno 120,92
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m3 letno 77,12
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno 76,39
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m3 letno 74,91

Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s
sklepom Mestnega sveta mestne občine Celje z dne 30. 1.
2000 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikova-
nju cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Cene veljajo od
18. 6. 2001, oziroma od prvega popisa števcev po tem
datumu.

V navedenih oblikovanih cenah ni vključena taksa za
obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je
predpisana z uredbo Vlade Republike Slovenije in se doda v
višini 5,70 SIT/ m3. Taksa se ne zaračuna, ko Energetika
Celje, d.o.o., koristi količine porabljenega goriva, ki po
dovoljenju niso obremenjene s takso. Na vse navedene
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cene se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost
obračuna še 19% davek na dodano vrednost.

Celje, dne 20. junija 2001.

Energetika Celje,
javno podjetje, d.o.o.

Janez Peterman, univ. dipl. inž. str. l. r.
v. d. direktorja

CERKNICA

2821. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Cerknica za leto 2000

Na podlagi 62., 96., 97., 98. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00) in 18. člena
statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občin-
ski svet občine Cerknica na 12. redni seji dne 13. 6. 2001
sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Cerknica za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cerkni-

ca za leto 2000, katerega sestavni del je tudi zaključni račun
sredstev proračunske rezerve.

2. člen
Prihodki, oziroma prejemki in odhodki, oziroma izdatki

proračuna po zaključnem računu za leto 2000 so naslednji:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v 000 SIT
I. Prihodki 934.520
II. Odhodki 941.326
III. Presežek prihodkov – 6.806

B) Račun finančnih terjatev in naložb
I. Prejemki –
II. Izdatki 500
III. Presežek –500

C) Račun financiranja
I. Zadolževanje 50.000
II. Odplačevanje dolga 38.919
III. Neto zadolževanje 11.081

3. člen
Presežek vseh treh računov po zaključnem računu pro-

računa, v znesku 3,774.481,90 tolarjev, se prenese v pro-
račun Občine Cerknica za leto 2001.

4. člen
Prenos sredstev proračunske rezerve po zaključnem

računu za leto 99, v rezerve za leto 2000, v znesku
4,804.642,75 tolarjev, je bil porabljen v višini 4,800.000
SIT. Presežek 4.642,75 SIT pa se prenese v sredstva re-
zerv za leto 2001.

5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finan-

čnih terjatev in naložb ter račun financiranja Občine Cerkni-
ca za leto 2000 so sestavni del tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 40303/0001/2001 0003
Cerknica, dne 13. junija 2001.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

2822. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Osnovne šole “Jožeta Krajca” Rakek

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) ter 1. in 2. člena odloka o ustanovitvi Osnovne šole
“Jožeta Krajca” Rakek, je Občinski svet občine Cerknica na
12. redni seji dne 13. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi Osnovne šole “Jožeta Krajca” Rakek

1. člen
V odloku o ustanovitvi Osnovne šole “Jožeta Krajca”

Rakek (Uradni list RS, št. 45/96) se spremeni 1. člen tako,
da se glasi:

“S tem odlokom Občina Cerknica, s sedežem Cesta 4.
maja 53, p. Cerknica (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj),
ustanavlja na področju osnovnega šolstva naslednji javni
vzgojno-izobraževalni zavod (v nadaljevanju: zavod) Osnov-
na šola “Jožeta Krajca” Rakek, v čigar sestavo sodi Podruž-
nična šola “Rudolfa Maistra” Unec.

2. člen
V 2. členu odloka o ustanovitvi Osnovne šole “Jožeta

Krajca” Rakek, se spremeni drugi odstavek tako, da se
glasi:

“Sedež zavoda: Partizanska cesta št. 28, p. Rakek.
V sestavo Osnovne šole sodijo: Podružnična šola “Ru-

dolfa Maistra” Unec, s sedežem Unec št. 56, p. Rakek.

3. člen
Svet Osnovne šole “Jožeta Krajca” Rakek uskladi sta-

tut in druge splošne akte zavoda s tem odlokom v roku treh
mesecev po njegovi ustanovitvi.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 640-3/2001
Cerknica, dne 13. junija 2001.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.
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2823. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih
posegih v prostor v Občini Cerknica, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 26/90, Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje
za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni
potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za po-
možne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85), 29. člena zako-
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95 in 73/95) ter 130.
in 133. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št.
3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 12. redni seji
dne 13. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih

v prostor v Občini Cerknica, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se v Občini Cerknica določa vrsta,

namen, največja velikost in način gradnje objektov, za kate-
re ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadošča odloč-
ba o priglasitvi gradbenih del.

2. člen
Za objekte oziroma posege v prostor ter dela, za katera

ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč odločba o prigla-
sitvi gradbenih del, se štejejo:

1. Vzdrževalna dela na obstoječih objektih, s katerimi
se znatneje ne spremeni zunanjost objekta.

2. Dela, ki so s posebnimi predpisi določena kot vzdr-
ževalna dela.

3. Adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminjajo
zunanjost, zmogljivost, velikost ali namen obstoječih objek-
tov.

4. Začasni objekti in naprave, namenjene sezonski
turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in podobno.

5. Postavitve spominskih plošč ter nagrobnih in drugih
obeležij, ki ne zahtevajo večjih ureditvenih del.

6. Pomožni objekti, ki so namenjeni:
– izboljšavi bivalnih pogojev,
– kmetijskim, poslovnim in ljubiteljskim dejavnostim,
– ter opremljanju in urejanju zunanjih površin.
7. Odstranitev obstoječih objektov in naprav in njihovih

delov do površine 30 m2, za katere ni potrebna statična
presoja in s tem niso ogroženi sosednji objekti.

II. POMOŽNI OBJEKTI (vrsta, namen in največja velikost)

3. člen
Pomožni objekti in naprave, ki predstavljajo funkcional-

no dopolnitev stanovanjske hiše:
1. Garaža za osebni avto do površine 24 m2.
2. Nadstrešek ali pergola za parkiranje osebnega avto-

mobila do površine 24 m2.
3. Vetrolov do površine 12 m2.
4. Drvarnica, vrtna uta, shramba za orodje, steklenjak,

topla greda, zaprti cvetličnjak in zimski vrt do površine 20 m2.

5. Objekti za rejo malih živali, kot so kokošnjaki in
zajčniki, do površine 20 m2; kadar reja malih živali ni z
drugim predpisom prepovedana.

6. Nadkritje in zasteklitev obstoječih balkonov in sto-
pnic največ do 20 m2.

7. Nadkritje obstoječe terase v lahki montažni izvedbi,
največ do 24 m2.

8. Kolektorji za izkoriščanje sončne energije do 12 m2

površine. Naprave ne smejo moteče vplivati na okolje.
9. Postavitev montažnih, tipskih bazenov ob stanovanj-

skih hišah z vkopom v teren do 1 m in površine do 40 m2.
10. Preureditev enega stanovanjskega prostora do ve-

likosti 20 m2 v pisarno.

4. člen
Pomožni objekti in naprave, ki predstavljajo funkcional-

no dopolnitev večstanovanjskih objektov:
1. Posegi na fasadah večstanovanjskih objektov, kot

so zasteklitve balkonov, zamenjava oken, montaža rolet,
obnova ali zamenjava balkonskih ograj in podobno po enot-
nem načrtu za celoten objekt.

2. Nadstreški za osebni avto, največ 2 k enemu osnov-
nemu objektu. Površina posameznega nadstreška je lahko
do 20 m2. Poseg se lahko izvrši po enotnem projektu, ki
zajema odnos do osnovnega objekta in vključuje tudi zuna-
njo ureditev.

3. Pokrito zbirno mesto za komunalne odpadke do
velikosti 10 m2.

4. Vetrolov do 12 m2.
5. Stojala za kolesa z nadstrešnico v obsegu in izved-

bi, ki ne ovira drugih urbanističnih in prometnih ureditev do
10 m2.

5. člen
Pomožni objekti in naprave, ki predstavljajo funkcional-

no dopolnitev objektov, namenjenih kmetijski dejavnosti:
1. Skednji, kašče, lope za shrambo sena, stelje, polj-

ščin, orodja, začasna zavetišča za živino, rastlinjaki, nad-
strešnice in drugi gospodarski objekti za kmetijsko proizvod-
njo do velikosti 30 m2.

2. Objekti iz 1. točke, ki dopolnjujejo osnovno kmetij-
sko dejavnost obstoječih gospodarstev, se lahko postavijo
do velikosti 40 m2, ob priložitvi potrdila o statusu kmeta.

3. Enojni kozolci z dvema poljema do 8 m dolžine in
1 m širine.

4. Dvojni kozolci za sušenje krme do površine 40 m2,
ob priložitvi potrdila o statusu kmeta.

5. Koritasti in stolpni silosi za krmo v sklopu kmečkih
gospodarstev do skupne prostornine 90 m3, v leseni izved-
bi. Nadstrešnica največ do 30 m2.

6. Rezervoarji za vodo do 10 m3, v kolikor ta voda ni
namenjena za pitje.

7. Posodobitev obstoječih gnojišč do 30 m3.
8. Ureditev pašnikov do površine 4 ha.
9. Postavitev začasnih zavetišč za živino na pašnikih s

časovno omejitvijo, največ do 5 let.
10. Tople grede in zaprti cvetličnjaki do 30 m2 oziroma

več manjših v enaki skupni velikosti.

6. člen
Pomožni objekti in naprave, ki predstavljajo funkcional-

no dopolnitev poslovnih, trgovskih, proizvodnih in gostin-
skih objektov:

1. Majhna kontejnerska skladišča za TNP do velikosti
2 x 100 jeklenk a =10 kg.

2. Večnamenska nadstrešnica do 30 m2.
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3. Montaža tend, nadstreškov in izveskov nad vhodi
poslovnih prostorov in manjših klima naprav (enega poslov-
nega prostora), za katere je potrebno predvideti ustrezno
mesto montaže in lovljenja kondenzne vode.

4. Letni vrtovi do 40 m2.
5. Izdelava vetrolova pri vhodih v objekte do 12 m2.

7. člen
Ograje in oporni zidovi:
Ograje se lahko postavlja na območjih, kjer so okoliška

stavbna zemljišča pretežno pozidana.
1. Vrtne, dvoriščne in medposestne ograje do višine

največ 1,5 m.
2. Oporni zidovi terena do višine največ 1 m. Če konfi-

guracija terena zahteva višji oporni zid, se le-ta lahko postavi
do višine 1,5 m ob priloženem statičnem izračunu, ki določi
njegovo izvedbo.

3. Terasasta utrditev terena s prefabriciranimi škarpniki
do višine 1,5 m.

4. Postavitev zaščitnih in protihrupnih ograj, ki niso ob
cestah regionalnega, pomena do višine 2,5 m.

5. Trajne ograje, ki služijo za zaščito pred divjadjo, do
višine 2 m.

8. člen
Zunanje ureditve z urbano opremo:
1. Tlakovanje, asfaltiranje in urejanje funkcionalnih zem-

ljišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti.
2. Rekonstrukcija kategoriziranih občinskih cest v skla-

du z odlokom o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 41/99)
in nekategoriziranih poti.

3. Urejanje cestnih propustov do premera 100 cm.
4. Urejanje brežin vodotokov, ob soglasju pristojne

službe za vodno gospodarstvo.
5. Nadstrešnice za potnike na avtobusnih postajališčih

do 20 m2, ob soglasju Občine Cerknica.
6. Stojala za kolesa z nadstrešnico ob javnih zgradbah

v obsegu in izvedbi, ki ne ovira drugih urbanističnih in pro-
metnih ureditev do 10 m2.

7. Postavitev reklamnih, obvestilnih, turističnih in po-
dobnih panojev in naprav ter reklam, poslikanih na zidovih
objektov, ki niso prometni znaki ali znaki po drugih predpi-
sih, pritrjeni na objekte, zidove, ograje ali samostojne do
površine 12 m2 s soglasjem lastnikov objektov in zemljišč.
Če panoji presegajo velikost 4 m2, jih je potrebno časovno
omejiti do največ 2 leti, z možnostjo podaljšanja.

8. Postavitev mikrourbane opreme kot so klopi, igrala,
korita za rože in podobno.

9. Odprava arhitektonskih ovir za ljudi z omejenimi
možnostmi gibanja ter gradnja manjših klančin.

10. Postavitev umetniških del, spominskih plošč, ka-
pelic ter nagrobnih in drugih obeležij, ki ne zahtevajo večjih
ureditvenih del izven sakralnih kompleksov.

9. člen
Drugi pomožni objekti:
1. Čebelnjaki, ki ne presegajo 3,5 m širine ter 20 m2 in

v skladu s pozitivnim mnenjem čebelarskega društva, ki mu
je dodeljen revir, na katerem bo stal čebelnjak.

2. Mali rezervoar za TNP (tekoči naftni plin) do vsebine
2500 kg, v skladu s pravilnikom o utekočinjenem naftnem
plinu (Uradni list RS, št. 22/91).

3. Izgradnja triprekatnih greznic, ter rastlinskih in man-
jših čistilnih naprav (10 EE) za čiščenje komunalnih odplak
in odpadnih vod do 30 m3 na mesec.

4. Lovske preže do velikosti 4 m2 in krmišča do 6 m2.
5. Ptičje opazovalnice, skladne z mnenjem Društva za

opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.
6. Ureditev prostorov za “piknike“, ki obsegajo kurišče

in nadkritje nad kuriščem do velikosti 16 m2, ob soglasju
Občine Cerknica.

7. Pomožni objekti za dejavnosti, ki niso vezane na
zdravstveno-veterinarske pogoje, do velikosti 10 m2 s so-
glasjem Občine Cerknica.

8. Lesene stojnice do velikosti 3 m2, s soglasjem Obči-
ne Cerknica in časovno omejitvijo do največ 2 leti, z mož-
nostjo podaljšanja.

III. NAČINI, POGOJI IN OMEJITVE ZA GRADNJO
POMOŽNIH OBJEKTOV, NAPRAV IN DRUGIH POSEGOV

10. člen
Objekti oziroma posegi v prostor po tem odloku morajo

biti v skladu z namensko rabo zemljišč v planskih aktih ter v
skladu z zahtevami v zvezi z varstvom okolja, zdravstvenimi,
požarno-varstvenimi, vodnogospodarskimi, obrambno-za-
ščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z varovanjem narav-
ne in kulturne dediščine.

Objekti oziroma posegi v prostor po tem odloku ne
smejo biti v nasprotju z rešitvami v prostorsko izvedbenih
aktih in z njimi ne smejo biti prizadete pravice ali zakoniti
interesi drugih oseb.

11. člen
Za adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminjajo

zunanjost, zmogljivost, velikost ali namen obstoječih objek-
tov, se štejejo dela oziroma posegi na obstoječih objektih
tako:

– da se ne spremeni vertikalni in horizontalni gabarit
objekta in njegov izgled,

– da se z adaptacijo ne posega v konstrukcijske ele-
menta objekta,

– da adaptacija objekta ne zahteva novih komunalnih in
drugih priključkov,

– da se z adaptacijo ne spreminja osnovne namem-
bnosti objekta.

12. člen
Za pomožni objekt se šteje pritličen objekt, brez kolen-

čnega zidu in nepodkleten, razen, če to zahtevajo terenske
razmere. Pomožni objekti so lahko zidani ali leseni, na ste-
brih podprti ali montažni objekti, razen vkopane kleti. Objek-
ti so lahko svetle višine do 2,40 m, brez zgrajene AB plošče
in praviloma dvokapne strehe, naklona 30-45 stopinj. Če-
belnjaki, kozolci, pomožni objekti za dejavnost in shrambe
za orodje, pa smejo biti samo v leseni izvedbi in postavljeni
na točkovne temelje.

Zaradi enostavne konstrukcije in velikosti ne potrebuje-
jo posebnega statičnega ter drugega gradbeno tehničnega
preverjanja oziroma so zgrajeni iz tipiziranih elementov z
veljavnimi atesti. Ne potrebujejo novih komunalnih in drugih
priključkov na javne komunalne objekte in naprave.

Pomožni objekti so lahko locirani kot prizidki k stano-
vanjskim objektom ali gospodarskim poslopjem ali kot sa-
mostojni objekti.

Kot pomožni objekt se ne štejejo masivne garaže, de-
lavnice in skladišča za potrebe dejavnosti.

Pomožnih objektov ni dovoljeno uporabljati in oprem-
ljati za bivalne namene.
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13. člen
Skupna površina več pomožnih objektov, zgrajenih v

sklopu osnovnega objekta, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje ne sme presegati 40 m2. Pomožnih objektov ni
možno dograjevati.

14. člen
Pri določanju lokacije ter oblikovanju pomožnih objek-

tov in naprav in drugih posegov je potrebno upoštevati na-
slednje pogoje:

1. Pomožne objekte je možno locirati le v ureditvenem
območju naselij, izven teh območij pa le izjemoma, s sogla-
sjem Občine Cerknica.

2. Izjemoma se kmetijska zemljišča iz prvega območja
namenijo za nekmetijsko rabo, če ni drugega primernega
zemljišča in, če gre za gradnjo objekta, ki je v interesu
Občine Cerknica, in sicer le gradnja objektov, ki neposre-
dno služijo primarni kmetijski dejavnosti, kar pomeni, da
mora investitor priložiti potrdilo o statusu kmeta. Postavitev
tovrstnih objektov se dovoli s časovno omejitvijo do 5 let.

3. Ne smejo poslabšati pogojev rabe sosednjih zem-
ljišč, objektov in naprav.

4. Objekti ne smejo biti locirani tako, da ovirajo pregle-
dnost križišč, cest ali cestno prometne signalizacije.

5. Objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in
energetskih vodih, razen ob izdanem soglasju in pogojih
upravljalca posameznega komunalnega voda.

15. člen
1. Čebelnjake iz 1. točke 9. člena je možno graditi

izven ureditvenega območja naselja, ob pozitivnem mnenju
čebelarskega društva, ki mu je dodeljen revir, na katerem
bo stal čebelnjak.

2. Lovske preže in krmišča iz 3. točke 9. člena se
lahko postavijo ob soglasju lovske družine, ki deluje na
območju in Zavoda za gozdove.

3. Na območju Cerkniškega jezera in Rakovega Škoc-
jana se pomožni objekti izven ureditvenega območja postav-
ljajo le izjemoma ob soglasju Občine Cerknica in pristojnih
naravovarstvenih služb.

4. “Piknik prostori“ iz 6. točke 9. člena se izven uredi-
tvenih območij naselij lahko postavijo le s soglasjem Občine
Cerknica, kadar so le-ti predvideni v verificiranem turistič-
nem programu ali v prostorsko izvedbenem aktu in ob požar-
no varstvenem soglasju.

5. Za urejanje brežin vodotokov iz 4. točke 8. člena je
potrebno pridobiti ustrezno soglasje upravljavca vodotoka
oziroma pristojne službe za vodno gospodarstvo.

6. Za vsak poseg na večstanovanjskem objektu mora
soglašati najmanj polovica lastnikov objekta in se obenem
obvezati, da bodo tudi sami enak poseg oblikovno izvedli na
enak način.

7. Statični izračun iz 2. točke 7. člena lahko izdela le
podjetje ali oseba, ki ustreza pogojem po zakonu o graditvi
objektov.

16. člen
Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve
Oblikovanje objektov naj sledi avtohtonim oblikam ob-

jektov, ki so prisotni v tem prostoru (lope, drvarnice, sked-
nji, kozolci, vrtne ute, čebelnjaki ipd.). Razmerje med širino
in dolžino objekta naj ne presega 1:2, sleme naj bo v vzdol-
žni smeri.

1. Oblikovno morajo biti objekti prilagojeni že obstoje-
čim objektom in zasnovani tako, da se čimbolj vklopijo v
okolje, enako velja za obnovo že obstoječih objektov.

2. Pri lokaciji, oblikovanju in izboru gradbenega mate-
riala se morajo prilagajati krajinskim in oblikovnim značilno-
stim območja.

3. Pri lociranju pomožnih objektov je potrebno smisel-
no upoštevati izoblikovane gradbene črte.

4. Nakloni streh in smeri slemena morajo biti prilagoje-
ni streham obstoječih objektov. Skladna mora biti tudi vrsta
in barva kritine.

5. Tipi in materiali ograj naj bodo v naseljih čim bolj
enotni in iz naravnih materialov.

17. člen
Odmiki
Odmik posameznega objekta od sosedove parcelne

meje mora biti najmanj 4 m, ob soglasju lastnika mejnega
zemljišča pa je ta odmik lahko manjši. Odmiki ograj od
komunikacij morajo biti takšni, da ograja ne ovira normalne
uporabe tega zemljišča. V soglasju z lastnikom mejnega
zemljišča se lahko ograja ali oporni zid postavi v mejo.

18. člen
Pred začetkom gradnje mora investitor, ki namerava

graditi objekt po tem odloku, poseg v prostor priglasiti pri-
stojnemu upravnemu organu.

Vlogi mora priložiti:
1. opis nameravane graditve in zemljišča, na katerem

naj bi objekt stal (tehnični opis, tlorisne in višinske gabarite,
naklon strehe, uporabljen material ter konstrukcijske reši-
tve),

2. kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim
objektom ter skico objekta,

3. dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem
bo objekt stal,

4. soglasja, ki jih zahteva pristojni organ, ki izdaja to
dovoljenje.

19. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka

vršijo v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor pristojne inšpekcijske službe.

IV. KONČNI DOLOČBI

20. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o po-

možnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin (Urad-
ni list SRS, št. 51/96) za območje Občine Cerknica.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35101/5/2001
Cerknica, dne 13. junija 2001.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.
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ČRNOMELJ

2824. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov občinskega proračuna

Na podlagi 3. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99 in 124/00), 33. člena zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni list
RS, št. 32/01) in odredbe o določitvi neposrednih in posre-
dnih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ura-
dni list RS, št. 13/00), je Občinski svet občine Črnomelj na
23. redni seji dne 31. 5. 2001sprejel

S K L E P
o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov občinskega proračuna

I
I. Neposredni uporabniki občinskega proračuna so:

Zap. št. Šifra upor. Mat. št. Ime Kraj

1 7516 5880254 Občina Črnomelj-proračun Črnomelj
2 7897 5028884 KS Adlešiči Adlešiči
3 7898 5026628 KS Dobliče-Kanižarica Črnomelj
4 7899 5019630 KS Petrova vas Črnomelj
5 7900 5030994 KS Talčji vrh Črnomelj
6 7901 5031109 KS Tribuče Črnomelj
7 7902 5167507 KS Butoraj Črnomelj
8 7903 5166853 KS Črnomelj Črnomelj
9 7904 5026598 KS Dragatuš Dragatuš
10 7905 5028698 KS Griblje Gradac
11 7906 5029007 KS Stari trg ob Kolpi Stari trg
12 7907 5016754 KS Vinica Vinica
13 7908 5910366 KS Sinji Vrh Vinica

II. Posredni uporabniki občinskega proračuna so:

Zap.št. Šifra upor. Mat. št. Ime Kraj

1 6342 5057019 VVZ Oton Župančič Črnomelj Črnomelj
2 6478 5082765 OŠ Mirana Jarca Črnomelj Črnomelj
3 6479 5082773 OŠ Komandanta Staneta Dragatuš
4 6480 5086477 OŠ Stari trg ob Kolpi Stari trg
5 6481 5082781 OŠ Vinica Vinica
6 6482 5289211 OŠ Loka Črnomelj Črnomelj
7 6888 5083729 OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj
8 7097 5084725 Glasbena šola Črnomelj Črnomelj
9 7144 5052467 ZIK Črnomelj Črnomelj
10 2798 5054605 Zdravstveni dom Črnomelj Črnomelj
11 2755 5198984 Dolenjske lekarne Novo mesto Novo mesto
12 3780 5052149 Belokranjski muzej Metlika Metlika

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi. S sprejetjem tega sklepa preneha
veljati sklep št. 403-02-5/1999 (Uradni list RS, št. 113/00).

Št. 403-02-1/2001
Črnomelj, dne 1. junija 2001.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.
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2825. Odredba o poslovnem času, uradnih urah in
delovnem času v Občinski upravi občine
Črnomelj

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list, RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 68/98 in
74/98, 70/00) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Ura-
dni list RS, št. 87/99 in 13/01) ter skladno s 5. členom
odloka o organizaciji in področjih dela Občinske uprave
občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet
občine Črnomelj na 23. redni seji dne 31. 5. 2001 na
predlog župana sprejel

O D R E D B O
o poslovnem času, uradnih urah in delovnem

času v Občinski upravi občine Črnomelj

1. člen
S to odredbo se določa poslovni čas, začetek in ko-

nec, trajanje ter razporeditev delovnega časa in razporeditev
uradnih ur v Občinski upravi občine Črnomelj.

2. člen
Poslovni čas v Občinski upravi občine Črnomelj se

razporedi na pet delovnih dni v tednu, in sicer: ponedeljek,
torek, sreda, četrtek in petek.

V primerih, ko to narekuje značaj nalog občinske upra-
ve ali način njihovega dela, lahko župan ali po njegovem
pooblastilu direktor občinske uprave za posamezno delovno
mesto ali skupino zaposlenih, razporedi delovni čas tudi na
soboto in nedeljo oziroma drugače, kot je določeno v 3. in
4. členu.

3. člen
Poslovni čas v Občinski upravi Občine Črnomelj traja:
– v ponedeljek in torek od 7. do 15. ure,
– v sredo od 7. do 17. ure,
– v četrtek in petek od 7. do 14. ure.
Delovni čas v občinski upravi se razporedi tako, da

zajema čas obvezne prisotnosti delavcev na delovnih me-
stih:

– v ponedeljek in torek od 7.30 do 15. ure,
– v sredo od 7.30 do 17. ure,
– v četrtek in petek od 7.30 do 14. ure.

4. člen
Premakljiv delovni čas za prihod delavcev na delo je

med 7. in 7.30 zjutraj, za odhod z dela pa v ponedeljek in
torek med 15. in 15.30, v sredo med 17. in 17.30 ter v
četrtek in petek med 14. in 14.30.

5. člen
V okviru razpona delovnega časa, določenega za pri-

hod na delo oziroma z dela, morajo delavci, upoštevajoč
značaj delovnih nalog in način njihovega izvajanja, opraviti
40-urno tedensko delovno obveznost.

Evidentiranje prihodov in odhodov, razporejanje dela v
okviru premakljivega delovnega časa in druga s tem poveza-
na vprašanja z navodili podrobneje uredi direktor občinske
uprave.

6. člen
Za neposredno poslovanje s strankami se razen v času

odmora za malico od 10. do 10.30 določijo uradne ure:

– v ponedeljek od 7.30 do 14.30,
– v sredo od 7.30 do 16.30,
– v petek od 7.30 do 13.30.
Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih pa:
– v ponedeljek od 7.30 do 14.30,
– v sredo od 7.30 do 16.30,
– v petek od 7.30 do 13.30.

7. člen
V sprejemni pisarni Občinske uprave so uradne ure:
– v ponedeljek in torek od 7.30 do 14.30,
– v sredo od 7.30 do 16.30,
– v četrtek in petek od 7.30 do 13.30.

8. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog občinske upra-

ve in način njihovega izvajanja, lahko župan ali po njegovem
pooblastilu direktor občinske uprave določi večji obseg ura-
dni ur, kot je določeno v 6. in 7. členu te odredbe.

9. člen
Razporeditev poslovnega časa in uradnih ur v Občinski

upravi občine Črnomelj mora biti označena na vidnem me-
stu v poslovnih prostorih Občinske uprave občine Črnomelj.

10. člen
Z dnem uporabe te odredbe preneha veljati odredba o

delavnem času Občinske uprave občine Črnomelj (Uradni
list RS, št 14/97).

11. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2001.

Št. 152-22/97
Črnomelj, dne 1. junija 2001.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

2826. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Črnomelj

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 87/99 in 13/01) je Občinski svet občine Črno-
melj na 23. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

v Občini Črnomelj

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za

dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za pospeševa-
nje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj.

2. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup nove ali generalno obnovljene opreme,
– nakup, graditev ali adaptacijo poslovnih prostorov,
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– sofinanciranje novih programov in razširjanje že ob-
stoječe dejavnosti obrti in podjetništva,

– sofinanciranje novih delovnih mest,
– samozaposlitev,
– za sofinanciranje podjetniških krožkov v osnovnih šo-

lah,
– za izobraževanje podjetnikov in pri njih zaposlenih

delavcev,
– za nagrade nosilcev inovacij in razvojnoraziskovalne

dejavnosti s področja malega gospodarstva,
– za promocijo podjetnikov s sedežem na območju

Občine Črnomelj.
Sredstva za namene od prve do vključno pete alinee se

dodeljujejo v obliki dolgoročnih posojil in subvencij za sub-
vencioniranje obrestne mere ter sofinanciranje novih delov-
nih mest. Za namene od šeste do devete alinee se sredstva
dodeljujejo v obliki subvencij.

3. člen
Za posojilo, subvencijo ter sofinanciranje novih delov-

nih mest lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– samostojni podjetniki,
– podjetja v zasebni ali mešani lasti z do 50 zaposle-

nimi,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za

izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti s potrdilom o
izpolnjevanju pogojev ter priložili vse potrebne dokumente
za izdajo dovoljenja oziroma na pristojnem sodišču priglasi-
tev za vpis v sodni register in priložili vse potrebne dokumen-
te za ustanovitev podjetja.

Sedež prosilca in vlaganja morajo biti na območju Ob-
čine Črnomelj.

4. člen
Sklep o razpisu za dodelitev posojil, subvencij, subven-

cij obrestne mere in sofinanciranje novih delovnih mest sprej-
me odbor občinskega sveta pristojen za gospodarstvo.

Sklep o razpisu vsebuje:
1. Določbo tega pravilnika, na podlagi katere Občinski

svet občine Črnomelj sprejme sklep.
2. Skupni znesek razpisanih sredstev namenjenih za

posojila, subvencijo obrestne mere za pospeševanje male-
ga gospodarstva v Občini Črnomelj.

3. Namene, za katere se dodeljujejo sredstva.
4. Subjekte, ki lahko zaprosijo za posojilo oziroma sub-

vencijo obrestne mere in sofinanciranje novih delovnih mest.
5. Dobo vračanja posojila oziroma odstotek subvencije

obrestne mere v odvisnosti od predračunske vrednosti inve-
sticije oziroma odstotek subvencije obrestne mere glede na
višino posojila.

6. Višino obrestne mere oziroma znesek sofinanciranja
novih delovnih mest oziroma subvencije.

7. Rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od
petnajst dni od dneva objave in naslov, na katerega prošnje
vložijo.

8. Navedbo, da mora prošnja za posojilo oziroma sub-
vencijo obrestne mere in sofinanciranje novih delovnih mest
vsebovati poleg drugega še ime in priimek oziroma oznako
firme in naslov podjetja, opis in predračunsko vrednost inve-
sticije ter višino zaprošenega posojila oziroma subvencije.

9. Navedbo vse dokumentacije, ki jo mora prosilec
priložiti prošnji:

a) Priglasitveni list kot dokazilo za samostojnega po-
djetnika o vpisu v register samostojnih podjetnikov oziroma
sklep o vpisu v sodni register ali potrdilo, da je občan pri
pristojnem organu vložil zahtevek in priložil vse zahtevane
dokumente za izdajo dovoljenja za opravljanje določene de-

javnosti ter za vse prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost
fotokopijo obrtnega dovoljenja, ki ne sme biti starejše od
enega meseca.

b) Potrdilo o plačanih vseh zapadlih davkih in prispev-
kih (samostojni podjetniki) za preteklo četrtletje oziroma do-
kazilo o boniteti podjetja, začetniki pa oceno uspešnosti
investicije.

c) Za vse prosilce navedbo števila zaposlenih s prilože-
nimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje.

č) Za vse prosilce, ki že imajo proizvodnjo oziroma
opravljajo storitev, uporabno dovoljenje za opravljanje nave-
dene dejavnosti v prostoru.

d) Dokazila glede na namen posojila:
– pri nakupu poslovnih prostorov overjeno kupoprodaj-

no pogodbo;
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbe-

no dovoljenje oziroma priglasitev del in predračun, zemlji-
škoknjižni izpisek, izjavo lastnika oziroma upravljalca poslov-
nih prostorov, da dovoli nameravana dela in najemno po-
godbo, ki mora biti sklenjena vsaj za dobo vračanja posojila;

– pri nakupu opreme in nadomestnih delov za general-
no popravilo: predračun ali račun, kupoprodajno pogodbo,
pri nakupu generalno obnovljene opreme pa še pisno ga-
rancijo izvajalca generalnega popravila, s katero zagotavlja
življenjsko dobo opreme.

e) Če odgovorna oseba podjetja še ni v delovnem ra-
zmerju v tem podjetju, da pisno izjavo ustanoviteljev podje-
tja, da bo odgovorna oseba sklenila delovno razmerje v tem
podjetju najkasneje v roku 6 mesecev od porabe posojila in
se zaposlila za nedoločen čas oziroma najmanj štiri leta
neprekinjeno.

10. V primeru subvencioniranja obrestne mere mora
prosilec še predložiti sklep banke o odobritvi posojila, in
sicer v letu, ko je dan razpis za subvencioniranje obrestne
mere za dobo vračanja posojila.

5. člen
Višina posojila praviloma ne sme presegati 40 % pred-

računske vrednosti investicije.
Posojilo se dodeljuje z najdaljšo dobo vračila do 5 let,

izjemoma 6 let.
Subvencija obrestne mere je lahko največ 50 % r (real-

nih obresti), s tem, da se ob vsakem razpisu opredelijo
pogoji subvencioniranja oziroma maksimalna obrestna mera
pri najetem kreditu.

6. člen
Prošnjo za posojila oziroma subvencijo obrestne mere

in sofinanciranje novih delovnih mest vložijo prosilci pravilo-
ma v Občinski upravi občine Črnomelj oziroma pri izbrani
poslovni banki oziroma drugi instituciji registrirani za nave-
deno dejavnost, s katero ima občina predhodno sklenjeno
pogodbo. Prošnjo, ki je bila po razpisu vložena pri Občinski
upravi občine Črnomelj, prouči strokovna služba Občinske
uprave občine Črnomelj v roku 45 dni in jih predloži v
presojo pristojnemu odboru občinskega sveta, ki ga predlo-
ži županu v odločitev. Sklep se posreduje vsem prosilcem,
najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu odločitve. Za
prošnje, ki so bile vložene pri banki ali drugi instituciji se v
razpisu določi organ, ki bo o prošnjah odločal.

7. člen
Namensko porabo posojila oziroma subvencije pridob-

ljene po tem pravilniku in izpolnitev obveznosti iz pogodbe
preverja pooblaščena strokovna služba Občinske uprave
občine Črnomelj in pristojni odbor Občinskega sveta občine
Črnomelj oziroma poslovna banka ali druga institucija.
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8. člen
Posojilojemalec začne koristiti posojilo, odobrena sred-

stva na podlagi dokumentacije takoj po sklenitvi ustrezne
pogodbe in jih mora izkoristiti najkasneje v šestih mesecih
od prejema sklepa, do konca koledarskega leta, v katerem
so bila sredstva odobrena, če gre za obdobje krajše od
šestih mesecev. Upravičenec-posojilojemalec začne vračati
posojilo po porabi celotnega posojila v mesečnih obrokih,
katerih višina in zapadlost sta določeni v posojilni pogodbi.

9. člen
Strokovna in administrativno-tehnična opravila v zvezi z

dodeljevanjem sredstev občinskega proračuna opravljajo
strokovne službe Občinske uprave občine Črnomelj.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za po-
speševanje razvoja kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti, obrti
in podjetništva v Občini Črnomelj št. 403-98/95, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 62/97.

11. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 313-00-1/2001
Črnomelj, dne 31. maja 2001.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

DORNAVA

2827. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto
2001

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98 in
61/99 – odl. US), zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00 in 16. člena statuta Občine Dornava
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dornava
na 20. redni seji dne 28. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Dornava za leto 2001

1. člen
S proračunom Občine Dornava za leto 2001 (v nada-

ljevanju besedila: občinski proračun) se zagotavljajo sred-
stva za financiranje javne porabe v Občini Dornava.

 2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 2001

znašajo:
Bilanca prihodkov in odhodkov

račun financiranja
Prihodki 213,556.662 SIT
Odhodki 215,995.247 SIT 4,300.000 SIT
Sredstva na računih 6,738.585 SIT

Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov
in računih financiranja so določeni v posebnem delu prora-
čuna.

3. člen
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno

doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določe-
na s proračunom, vendar do višine 1,5 prejemkov proraču-
na.

O uporabi sredstev rezerv za namene iz drugega od-
stavka 49. člena zakona o javnih financah odloča župan in o
tem pisno obvešča občinski svet.

 4. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je

župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvrševa-
nje proračuna je odgovoren župan.

 5. člen
Sredstva se uporabnikom med letom dodeljujejo pravi-

loma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvi-
snosti od zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnosti
občinskega proračuna.

6. člen
Uporabniki za sredstva občinskega proračuna so dol-

žni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za name-
ne, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

7. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih

zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala glede na število
in strukturo delavcev.

8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo iz-

vrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena iz
občinskega proračuna.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva.

9. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v

posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za pose-
bne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spre-
membo občinskega proračuna.

10. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje

posameznih namenih javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvidevati, ali zanje ni bilo mo-
goče predvideti zadostnih sredstev,

– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega
namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z
uporabniki,

– uporabi sredstev rezerv za premeščanje likvidnostnih
problemov proračuna,

– uporabi sredstev rezerv za namene 12. člena zakona
o financiranju občin,
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– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne po-
rabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta,

– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.

11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 402-01-422/01
Dornava, dne 14. junija 2001.

Župan
Občine Dornava

Franc Šegula, inž. l. r.

2828. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dornava za leto 2000

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) in 16. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS,
št. 47/99) je Občinski svet občine Dornava na 20. redni seji
dne 28. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dornava

za leto 2000

1. člen
Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Obči-

ne Dornava za leto 2000, katerega sestavni del je račun
sredstev rezerv.

2. člen
Proračun Občine Dornava izkazuje:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki 360,933.195 SIT
– odhodki 359,635.651 SIT
b) Račun financiranja 4,300.000 SIT

3. člen
Stanje sredstev na računih se prenese v proračun Ob-

čine Dornava za leto 2001.

4. člen
Stanje sredstev rezerv je 4,663.550 SIT in se prenese

v rezerve proračuna za leto 2001.

5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih

terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del
tega odloka.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Župan
Občine Dornava

Franc Šegula, inž. l. r.

GROSUPLJE

2829. Sklep o določitvi cen programov
v vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Grosuplje

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98 in 84/98)
in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 28. redni seji
dne 13. 6. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem

zavodu Kekec Grosuplje

1. člen
Cene programov v vzgojno-varstvenem zavodu Kekec

Grosuplje znašajo od 1. 6. 2001 dalje mesečno na otroka:
– dnevni program za otroke

prvega starostnega obdobja 62.240 tolarjev,
– dnevni program za otroke

drugega starostnega obdobja 49.340 tolarjev,
– program priprave otrok na

vstop v osnovno šolo v obsegu
do 600 ur letno 21.885 tolarjev.

Stroški prehrane znašajo 15% od cene programa za
otroke drugega starostnega obdobja.

Prispevek staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz
vrtca do enega meseca zniža za stroške prehrane, določene
v prejšnjem odstavku, preračunane na dan.

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca nad en mesec se
prispevek staršev zniža na 25% izračunanega prispevka star-
šev.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 40305-0096/01
Grosuplje, dne 13. junija 2001.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

KOČEVJE

2830. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kočevje za leto 2000

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 27. člena statuta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popr.) je Občinski svet
občine Kočevje na 22. redni seji dne 28. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje

za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje

za leto 2000. Sprejme se zaključni račun krajevnih skupno-
sti Občine Kočevje za leto 2000.
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2. člen
Proračun Občine Kočevje za leto 2000 je realiziran v

naslednjih zneskih:

SIT
I. Sredstva proračuna
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 1.693,734.479,16
II. Skupaj odhodki 1.701,204.195,09
III. Proračunski primanjkljaj
(presežek) (I.–II.) –7,469.715,93
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev 51,972.150,00
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.) 51,972.150,00
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)
(I.+IV.) – (II.+V.) 44,502.434,07
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna 45,000.000,00
IX. Odplačilo dolgov 955.648,90
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.) 44,044.351,10
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (I.+VI.+X.) = (I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)
88,546.785,17
XII. Stanje sredstev na računu konec
predpreteklega leta (1998) 1.064,59
XIII. Stanje sredstev na računu konec
preteklega leta (1999) –8,691.216,12
XIV.Stanje sredstev na računu konec
tekočega leta (2000) (XI.+XII.+XIV.) 79,856.633,64
II. Sredstva rezervnega sklada
– stanje sredstev na koncu
preteklega leta (1999) 22,849.309,60
– prihodki – izločitev 4,250.000,00
– prihodki – obresti 2,141.521,10
– odhodki 484.185,71
– stanje sredstev na koncu tekočega
leta (2000) 28,756.644,99
III. Sredstva krajevnih skupnosti
Bilanca prihodov in odhodkov
Prihodki 25,422.642,60
Odhodki 21,324.231,10
Presežek konec preteklega leta (1999) 2,804.253,60
Presežek konec tekočega leta (2000) 4,098.411,50

Po zaključnih računih krajevnih skupnosti Občine Ko-
čevje se stanje sredstev na računih konec leta 2000 vključi
v finančne načrte za leto 2001. Bilanca prihodkov in odhod-
kov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja
posamezne krajevne skupnosti so sestavni del tega odloka.

3. člen
Ostanek sredstev rezerv na dan 31. 12. 2000 v zne-

sku 28,756.644,99 SIT se prenese v rezerve Občine Ko-
čevje za leto 2001.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terja-

tev in naložb, račun financiranja in bilanca rezerv so sestavni
del tega odloka.

5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 402-3/00-0121
Kočevje, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Kočevje

Veber Janko, univ. dipl. inž. grad. l. r.

2831. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za KS
Kočevska Reka (PUP3) v Občini Kočevje

Na podlagi 25., 39. ter 40. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 11. člena navodila o vsebini
posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbe-
nih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) in 27. člena statuta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 –
popr.) je Občinski svet občine Kočevje na 22. redni seji dne
28. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za KS
Kočevska Reka (PUP3) v Občini Kočevje

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni po-

goji za območje KS Kočevska Reka (PUP 3) v Občini Koče-
vje, ki jih je izdelal Populus Podjetje za prostorski inženiring,
d.o.o, iz Ljubljane, v maju 1996 – dopolnitev februar 2001,
pod št. projekta 73/06/95.

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu s pro-

storskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana
Občine Kočevje za obdobje 1986–2000 in urejajo:

– območja, za katera ni predvidena izdelava prostor-
skih ureditvenih načrtov (PIN),

– območja, za katera so prostorski izvedbeni načrti že
realizirani,

– območja za katera se predvideva izdelava prostor-
skih izvedbenih načrtov.

3. člen
Meje območja urejanja, ureditvenih območij in morfo-

loških enot so razvidne iz grafičnih prilog preglednega topo-
grafskega in katastrskega načrta v M 1:5000.

4. člen
S prostorskimi ureditvenimi pogoji se določajo merila

in pogoji za naslednje planske celote: del P7 (KS Kočevska
Reka).

5. člen
Splošna merila in pogoji se nanašajo na vse tiste pose-

ge v prostor, za katere je predviden upravni postopek:
– po 50. členu ZUN, za posege, za katere mora inve-

stitor pridobiti lokacijsko dovoljenje,
– po 51. členu ZUN, za posege, za katere lokacijsko

dovoljenje ni potrebno in zadošča priglasitev del pri pristoj-
nem občinskem upravnem organu.
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6. člen
Splošna merila in pogoji veljajo za vsa ureditvena ob-

močja obravnavanih prostorskih celot, razen če ni s pose-
bnimi merili in pogoji za posamezno ureditveno območje ali
ureditveno enoto drugače določeno.

Za vse posege v prostor, za katere je po ZUNDPP
potrebno dobiti lokacijsko dovoljenje ter za legalizacijo ne-
dovoljenih gradenj objektov in naprav, je po tem odloku
potrebno izdelati lokacijsko dokumentacijo.

7. člen
Upravni organ pristojen za urejanje prostora, lahko pred

izdajo lokacijskega dovoljenja za specifičen poseg v pro-
stor, zahteva podrobno analizo prostorskih pogojev v obmo-
čju, če je to potrebno:

– za ugotovitev in odpravo motenj, ki jih investitor že
povzroča z obstoječo dejavnostjo (sprememba namembno-
sti),

– za ugotovitev morebitnih sprememb splošnih pogo-
jev v območju, ki so nastale postopoma skozi daljše obdob-
je (novogradnje, sprememba namembnosti morfološke eno-
te),

– za zagotovitev enakih možnosti uporabnikom glede
razreševanja njihovih prostorskih potreb, kadar obstaja ne-
varnost, da bi s posamičnimi posegi ne omogočili racional-
ne izrabe prostora (novogradnje),

– za zagotovitev enotnega oblikovanja širšega obmo-
čja (skupinska lokacijska dokumentacija).

Ti posegi so možni le v okviru plansko določenih rab
prostora.

Analiza iz prvega odstavka tega člena se opravi kot
lokacijska presoja za izdelavo lokacijske dokumentacije.

8. člen
Prostorski ureditveni pogoji skladno s planskimi usme-

ritvami določajo:
I. Uvodne določbe
II. Splošne določbe
III. Funkcije ureditvenih območij
IV. Splošna merila in pogoji glede vrste posegov
V. Merila in pogoji za oblikovanje pri posegih v prostor
VI. Merila in pogoji za urejanje prometa in zvez
VII. Merila in pogoje za komunalno in energetsko

opremljanje
VIII. Merila in pogoje za druge posege, ki trajno spre-

menijo prostor
IX. Merila in pogoje za ohranjanje narave, varovanje

naravne in kulturne dediščine in drugih dobrin splošnega
pomena

X. Merila za varovanje in izboljšanje okolja
XI. Merila in pogoje za urejanje prostora za obrambo in

zaščito
XII. Prehodne in končne določbe

II. SPLOŠNA DOLOČBA

9. člen
Dokumentacija o prostorskih ureditvenih pogojih vse-

buje:
Posebne strokovne podlage
1. Tekstualni del obsega:
– splošne priloge,
– posebne strokovne podlage za celotno območje,
– posebne strokovne podlage za naselja,
– naravovarstvene smernice za naravno dediščino,
– seznam naravne in kulturne dediščine.

2. Grafični del obsega:
– prikaz posebnih strokovnih podlag v merilu 1:5000.
Prostorski ureditveni pogoji
1. Tekstualni del:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– priložena soglasja pristojnih organov in organizacij,
– katalog prostorskih ureditvenih pogojev z obrazloži-

tvijo.
2. Grafični del:
– prikaz razmejitev (ureditvenih območij in morfoloških

enot) za posege v prostor na preglednem topografskem
načrtu v merilu 1:5000,

– prikaz razmejitev (ureditvenih območij in morfoloških
enot) za posege v prostor na preglednem katastrskem načr-
tu v merilu 1:5000,

– prikaz razmejitev morfoloških enot za posege v pro-
stor na katastrskih načrtih za ureditvena območja naselij v
merilu 1:1000.

III. FUNKCIJE UREDITVENIH OBMOČIJ

10. člen
Na obravnavanem območju Občine Kočevje se pojav-

ljajo različne prevladujoče funkcije. Temu bodo podrejeni
vsi naslednji posegi v prostor. Za ohranjanje krajinske identi-
tete prostora se morajo varovati obstoječe zelene površine v
kmetijski rabi in gozd. V že sedaj intenzivno pozidanih ob-
močjih so možne le dopolnilne gradnje. Za zadovoljevanje
potreb po novogradnjah bomo usmerjali pretežni del na
nepozidana stavbna zemljišča. Posegi v ta prostor so možni
le z merili in pogoji o vrsti dopustnih posegov in drugimi
pogoji, določenimi za posamezno morfološko enoto.

Glede na pretežno namembnost prostora se s prostor-
skimi ureditvenimi pogoji in s tem odlokom celotno območje
obravnava kot:

Z – Ureditvena območja namenjena pozidavi
Kategorizacija morfoloških enot je narejena po nasled-

njem nomenklaturnem ključu:
1. stanovanjska območja – pozidava z večstanovanj-

skimi hišami (bloki),
2. stanovanjska območja – pozidava z enodružinskimi

individualnimi hišami,
3. območje družbenih dejavnosti – šolstvo, inštituti,

zdravstvo, otroško varstvo, kultura, cerkve itd.,
4. območje s poslovno namembnostjo – storitvene

(gostinstvo, trgovina), servisne in turistične dejavnosti,
5. območje proizvodne dejavnosti – industrija, drobno

gospodarstvo, obrt,
6. območje komunalnih dejavnosti – pokopališča, či-

stilne naprave itd.,
7. javne površine – parki, športna igrišča itd.,
8. pretežno kmetijske površine v naselju – njive, sa-

dovnjaki, travniki, pašniki, vrtovi,
9. pretežno gozdne površine v naselju,
10. ostalo – ruševine, vodne površine, itd.
Glede na tip pozidave ločimo naslednje morfološke

enote:
A zazidava s prosto stoječimi objekti,
B strnjena zazidava,
C razpršena gradnja,
E zazidava z enoetažnimi ali večetažnimi stavbami, v

katerih se vrši proizvodnja,
F zazidava s tehnološkimi objekti in napravami za pro-

cesno proizvodnjo,
G odprte površine ali površine delno pokrite s pomož-

nimi ali začasnimi objekti,
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K – Območja urejanja namenjena kmetijstvu.
Glede na tip ločimo naslednje morfološke enote:
N – njive,
T – travniki,
S – sadovnjaki,
P – pašniki,
M – mokrišča,
V – vodotok,
G – gozd,
Z – pozidano,
O – ostalo (razgaljene površine, opuščeni kamnolomi

in druge degradirane površine, pokopališča).
G – Ureditvena območja namenjena gozdovom
Glede na tip ločimo naslednje morfološke enote:
1. – večnamenski gozd,
2. – gozd s poudarjeno varovalno funkcijo,
3. – gozd s poudarjeno hidrološo funkcijo,
4. – gozd s poudarjeno biotopsko funkcijo,
5. – gozd s poudarjeno zaščitno funkcijo,
6. – gozd s poudarjeno turistično in rekreacijsko fun-

kcijo,
7. – gozd s poudarjeno poučno in raziskovalno funkci-

jo,
8. – gozd s poudarjeno funkcijo varovanja naravne in

kulturne dediščine in drugih vrednot okolja,
9. – gozd s poudarjeno estetsko funkcijo,
Z – pozidano
O – ostalo (razgaljene površine, opuščeni kamnolomi

in druge degradirane površine, ruševine).
I – Ureditvena območja izključne rabe

IV. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE
POSEGOV V PROSTOR

11. člen
Na celotnem območju, ki se ureja s prostorskimi uredi-

tvenimi pogoji so:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela in

odstranitve objektov. Odstranitev objektov ali kakršnokoli
poseganje, ki bi razvrednotilo oziroma okrnilo kvaliteto na-
ravne dediščine je nedopustno. Odstranitve objektov, ki so
dediščina ali spomeniki, niso dopustne,

– za prometno omrežje in naprave dopustni redno vzdr-
ževanje in obnavljanje, rekonstrukcije in odstranitve,

– za komunalno in energetsko omrežje in naprave ter
za omrežje in naprave za zveze dopustna vzdrževalna dela,
rekonstrukcije, novogradnje in odstranitve,

– dopustne ureditve javnih in drugih zelenih površin,
– za vodnogospodarske objekte in naprave dopustni

vzdrževanje, rekonstrukcije, gradnje in odstranitve,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij,
– možne legalizacije objektov ali drugih posegov v pro-

stor izvedenih brez v postopku pridobljenih dovoljenj, le na
osnovi lokacijskih in gradbenih dovoljenj,

– za obstoječe posege v prostor so dopustne manjše
spremembe lokacije z namenom prilagoditve sanacije okoli-
škemu terenu in druge manjše spremembe normativov, pod
pogojem, da se vplivi na okolje zmanjšajo.

12. člen
V območju kmetijskih površin so možni:
– kmetijski prostorski ureditveni posegi,
– gradnja objektov in naprav, namenjenih izključno

kmetijski dejavnosti,
– ureditev športno-rekreacijskih območij in poljskih po-

ti, pod pogojem, da se zagotovi sočasnost rekreacijske in

kmetijske rabe prostora, kolikor upoštevajo splošna merila
in pogoje tega odloka.

13. člen
V območju gozdnih površin so možni:
– gozdnogospodarski ureditveni posegi,
– gradnja objektov in naprav, namenjenih izključno goz-

dnogospodarski dejavnosti,
– ureditev športno-rekreacijskih območij, pod pogo-

jem, da se zagotovi sočasnost rekreacijske in gozdne rabe
prostora ter gradnja in ureditev gozdnih cest in športno-
rekreacijskih poti, kolikor upoštevajo splošna merila in po-
goje tega odloka.

14. člen
V ureditvenih območjih naselij in zaselkov označenih z

(Z), ki so grafično prikazani, so možni naslednji posegi:
– novogradnja stanovanjskih objektov: na vseh obmo-

čjih, kjer je dovoljena novogradnja stanovanjskih objektov,
je dovoljena tudi novogradnja stanovanjskih objektov s pro-
stori za opravljanje mirne poslovne dejavnosti, ki ne povzro-
ča hrupa in ni moteča v stanovanjskjem okolju, kot npr.:
pisarna, frizer, šiviljstvo, prenočišča za goste ipd.,

– novogradnja stanovanjsko poslovnih objektov s ser-
visno, storitveno, turistično, obrtno in proizvodno dejav-
nostjo,

– novogradnja gospodarskih objektov,
– novogradnja objektov za poslovne dejavnosti (servi-

sne, storitvene, turizem) in proizvodne dejavnosti (proizvod-
nja, drobno gospodarstvo, obrt),

– novogradnja objektov za družbene dejavnosti (šole,
vrtci, cerkve...),

– spreminjanje namembnosti objektov: objektom se
lahko v posamezni morfološki enoti spreminja namembnost
v tisto namembnost, ki je predpisana za novogradnje na tem
območju. V vseh pretežno stanovanjskih območjih je dovo-
ljeno spreminjanje namembnosti v prostore za opravljanje
mirne poslovne dejavnosti, ki ne povzroča hrupa in ni mote-
ča v stanovanjskjem okolju, kot npr.: pisarna, frizer, šivilj-
stvo, prenočišča za goste ipd. Za spreminjanje namembno-
sti je potrebno na fukcionalnem zemljišču objekta zagotoviti
potrebno število parkirnih mest,

– dozidave, nadzidave,
– vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije,
– postavitev pomožnih in začasnih objektov (postavitev

pomožnih in začasnih objektov je možna le s priglasitvijo del
in soglasjem občine),

– ureditve pokopališč, mrliških vežic in kapelic v sklo-
pu pokopališč,

– urejanje odprtih površin kot so zelenice, otroška igri-
šča, pešpoti, parki...

V katalogu prostorskih ureditvenih pogojev je za vsako
morfološko enoto posebej določeno, kateri od naštetih po-
segov so dovoljeni. Za posege, ki v katalogu za določeno
morfološko enoto niso našteti, velja, da znotraj te morfolo-
ške enote praviloma niso dovoljeni. Za novogradnje stano-
vanjsko poslovnih objektov, poslovnih objektov in objektov
namenjenih proizvodnji ter pri spreminjanju namembnosti
objektov v poslovno ali in proizvodno namembnost je v pre-
težno stanovanjskih območjih za izdelavo lokacijske doku-
mentacije obvezno priložiti tudi soglasje sosedov.

15. člen
V območjih urejanja, ki se urejajo s tem odlokom se

dovoljuje gradnja in vzdrževalna dela na tistih komunalnih in
infrastrukturnih objektih in napravah, kjer so dela predvide-
na z družbenim planom oziroma v programih krajevnih sku-
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pnosti in Sklada stavbnih zemljišč ter na pobudo posamez-
nih investitorjev.

16. člen
V območjih urejanja, ki se začasno urejajo s prostorski-

mi ureditvenimi pogoji, so dovoljeni le tisti posegi v prostor,
ki niso v nasprotju z določbami družbenega plana in ne
ovirajo njegovega izvajanja in tistih, ki ne bodo ovirali izvaja-
nja rešitev predvidenega prostorskega izvedbenega načrta,
in ki upoštevajo merila in pogoje tega odloka.

V. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE PRI POSEGIH
V PROSTOR

17. člen
Merila in pogoji za oblikovanje objektov in naprav:
1. velikost funkcionalnega zemljišča,
2. lego objektov,
3. oblikovanje objektov,
4. dozidave in nadzidave,
5. spreminjanje namembnosti objektov,
6. pomožni in začasni objekti,
7. vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije,
8. urejanje okolice,
9. urejanje kmetijskih zemljišč,
10. urejanje gozdnih površin,
11. vodnogospodarske ureditve,
12. urejanje prostora.

18. člen
1. Velikost funkcionalnega zemljišča
Funkcionalno zemljišče se določa z lokacijsko doku-

mentacijo na podlagi namembnosti in velikosti stavbe, na-
ravnih danosti z upoštevanjem predvidenega modela pozi-
dave in predvidenega razvoja.

Kolikor v katalogu pri posameznih morfoloških enotah
ni drugače navedeno, veljajo naslednja merila za določanje
velikosti funkcionalnega zemljišča:

1.1. Za stanovanjske hiše:
– širina funkcionalnega zemljišča okrog stavbe je naj-

manj 1 m – vsak objekt mora imeti dovoz z javne ceste šir.
3–3,5 m,

– parcela, na kateri stoji individualna stanovanjska hi-
ša, praviloma velika 600 m2 v območju gostejše pozidave v
starih vaških jedrih in 1000 m2 na obrobju vasi,

– pozidanost parcele je lahko 30%, v vaških jedrih pa
je lahko procent pozidanosti večji, vendar ne sme presegati
60% površine parcele,

– na funkcionalnem zemljišču mora biti za vsako stano-
vanjsko enoto in za vsako počitniško enoto predviden naj-
manj po en parkirni prostor,

– za opravljanje poslovne dejavnosti v delu stanovanj-
skega objekta morajo biti na funkcionalnem zemljišču objek-
ta zagotovljena dodatna parkirna mesta.

1.2. Za gospodarske objekte:
– širina ob objektu min. 1 m,
– velikost manipulativnega prostora je prilagojena upo-

rabi mehanizacije (radij 15 m),
– širina dovoza 3,5 m.
1.3. Za poslovne objekte in objekte namenjene proiz-

vodnji:
– širina ob objektu min. 3 m,
– dovozna pot širine 3,5 m,
– izkoristek zemljišča do 50%,
– na funkcionalnem zemljišču morajo biti predvideni

parkirni prostori (glede na vrsto dejavnosti, velikost objekta
in število zaposlenih).

1.4. V vsaki lokacijski dokumentaciji mora biti narisano
funkcionalno zemljišče in izmerjena njegova velikost.

19. člen
2. Lega objektov
Lega objekta in smer slemena stavb mora biti usklajena

z obstoječo zazidavo oziroma ambientalno ureditvijo vasi ali
zaselka.

Lega objektov se določi z lokacijsko dokumentacijo pri
čemer se smiselno upošteva smernice v grafičnem delu pro-
storskih ureditvenih pogojev in v katalogu morfoloških enot.
Za posamezna območja naselij, kjer se predvidevajo novo-
gradnje, je shema pozidave prikazana v grafičnem delu.

2.1. Odmiki
Novogradnje, nadomestne gradnje, dozidani deli stavb

ter pomožni in začasni objekti, morajo biti od parcelne meje
odmaknjeni najmanj 4 m. Za razdaljo manjšo od 4 m si mora
investitor pridobiti soglasje lastnika sosednje parcele.

Odmiki od javnih cest morajo biti usklajeni z zakonom o
javnih cestah, odmiki od nekategoriziranih cest so min. 4 m,
razen v starih vaških jedrih, kjer se ohranja prvotna gradbe-
na linija objektov in je potrebno soglasje upravljalca cest.

Regulacijska črta v grafičnem delu določa minimalni
odmik objektov od ceste.

Kolikor je v grafičnem delu v M 1:1000 zarisana grad-
bena linija, na tem območju za vse novogradnje in nadome-
stne gradnje velja, da je maksimalno odstopanje od gradbe-
ne linije 1 m.

2.2. Dostopi
Do vsake parcele mora biti urejen dostop preko od-

merjene in kot javno dobro vknjižene ceste ali javne poti.
Dovoz preko zasebnih zemljišč se dovoli le pod pogojem
vkniženja služnostne pravice pri pristojnem sodišču.

20. člen
3. Oblikovanje objektov
Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati urbani-

stične in arhitekturne značilnosti lokalnega graditeljstva, ozi-
roma značilnosti, ki izhajajo iz specifičnih reliefnih, klimat-
skih ekoloških in kulturnih značilnosti krajine.

Za oblikovanje objektov praviloma veljajo pogoji dolo-
čeni s tem odlokom in podrobneje v tabeli morfoloških enot.
Oblikovanje mora biti skladno z okolico.

Odstopanje od predpisanih pogojev za oblikovanje ob-
jektov je dovoljeno takrat, kadar to narekujejo tehnološki
procesi v objektu ali kadar želimo z drugačno obliko doseči
likovni ali vsebinski poudarek v prostoru. Taki posegi so
izjemni in ne smejo imeti motečih vplivov na okolico.

Kolikor pri višinskem gabaritu objektov mansarda ob-
jektov ni predvidena, velja, da podstrešje lahko izkoristimo,
vendar sme biti višina kolenčnega zidu maks. 0,40 m.

3.1. Novogradnje
3.1.1. Stanovanjski objekti:
– tloris: razmerje stranic se prilagaja obstoječim okoli-

škim objektom,
– po višini se objekti morajo prilagajati sosednjim ob-

jektom,
– streha: simetrična dvokapnica, sleme vzporedno z

daljšo stranico, naklon strešine 38–45° oziroma prilagojen
okoliškim objektom,

– kritina sme biti opečna ali siva. Pod opečno kritino
štejemo tudi kritino, ki je po barvi in strukturi podobna opeč-
ni. Valovita salonitna kritina zaradi ekološke spornosti ni
dovoljena.

3.1.2. Gospodarski objekti:
– tloris: pravokoten, dolžina krajše stranice praviloma

ne sme biti večja od 12 m,
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– velikost objekta je odvisna od njegove funkcije,
– maksimalna višina P+M,
– streha: simetrična dvokapnica, sleme vzporedno z

daljšo stranico, naklon strešine 35–45° oziroma usklajen z
okoliškimi objekti,

– kolikor strešna kritina za posamezno morfološko eno-
to v katalogu ni posebej predpisana, velja: kritina sme biti
opečna siva ali lesena. Pod opečno kritino štejemo tudi
kritino, ki je po barvi in strukturi podobna opečni. Valovita
salonitna kritina zaradi ekološke spornosti ni dovoljena,

– prosojna kritina je dopustna na južni strešini gospo-
darskih poslopjih za dosuševanje sena, ter se mora po barvi
čimbolj približati barvi osnovne kritine.

3.1.3. Počitniške hišice:
– vikendi se smejo graditi le na v ta namen predvidenih

območjih,
– tloris: pravokoten, okvirna dimenzija 6 x 9 m,
– streha: simetrična dvokapnica, sleme vzporedno z

daljšo stranico, naklon strešine 38–45°, odpiranje strehe:
“frčada” z enakim naklonom strešine kot osnovna strešina,

– kolikor strešna kritina za posamezno morfološko eno-
to v katalogu ni posebej predpisana, velja: kritina sme biti
opečna, siva ali lesena. Pod opečno kritino štejemo tudi
kritino, ki je po barvi in strukturi podobna opečni. Valovita
salonitna kritina zaradi ekološke spornosti ni dovoljena.

3.2. Nadomestne gradnje
Nadomestni objekt se mora graditi na lokaciji prvotne-

ga objekta. Izjemoma je dovoljeno postaviti nadomestni ob-
jekt tik ob stari stavbi, ta pa se mora porušiti pred izdajo
uporabnega dovoljenja za novi objekt, oziroma en mesec po
selitvi v novi objekt. Obveznost odstranitve je pogoj v lokacij-
skem dovoljenju in se vključi v bremenskem listu zemljiško
knjižnega vložka, pri katerem je nepremičnina napisana.

Do preselitve nadomestnega objekta na novo zemlji-
šče lahko pride v naslednjih primerih:

– ko zaradi geoloških razmer gradnja na prvotni lokaciji
ni možna,

– ko ima selitev objekta za cilj izboljšanje prometne ali
požarne varnosti ter sanitarno higienskih pogojev,

– ko ima selitev objekta za cilj pridobiti površine za
gradnjo in razvoj infrastrukturnih ali komunalnih objektov in
naprav, oziroma objektov javnega pomena,

– če stoji objekt na območju, ki je zavarovano s pose-
bnimi predpisi.

Dopustna je ohranitev dela obstoječega objekta tako,
da se ohranjeni del in novi objekt povežeta v enotno obliko-
vano stavbno maso z enotno streho. Ohranjanje delov prvot-
nih objektov kot samostojnih objektov ni dopustno.

Nadomestni objekt mora ohranjati arhitektonske in ur-
banistične kvalitete obstoječega objekta ter ohranjati kvali-
tetne ambientalne značilnosti prostora.

21. člen
4. Dozidave in nadzidave
Dozidave in nadzidave stavb so dovoljene, kolikor v

katalogu za posamezno morfološko enoto ni drugače nave-
deno. Za dozidane in nadzidane dele stavb se smiselno
uporabljajo ista oblikovalska določila kot za novogradnje.
Dozidani ali nadzidani del se mora z obstoječim objektom
povezati v enotno stavbno maso z enotno streho, ter se po
oblikovanju in materialu ne sme bistveno razlikovati od prvot-
nega dela objekta. Dozidave z ravno streho niso dopustne,
razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija namem-
bnosti objekta.

22. člen
5. Pomožni in začasni objekti
5.1. Pomožni objekti
Na območjih, ki jih ureja ta odlok, je možna gradnja

pomožnih objektov v skladu:
– z 51. členom ZUNDPP (Uradni list SRS, št. 18/84)

in dopolnitvami,
– z veljavnim občinskim odlokom o pomožnih objektih,
– s splošnimi merili in pogoji tega odloka.
5.2. Začasni objekti in naprave:
Začasni objekti in naprave, namenjeni začasnemu za-

dovoljevanju prostorskih potreb za storitvene, družbene de-
javnosti, skladiščenje, šport in rekreacijo, potreb za sezon-
sko in turistično ponudbo ali občasne prireditve, se lahko
postavijo na zemljiščih, kjer v tekočem srednjeročnem ob-
dobju ni predviden trajni poseg v prostor, na podlagi zača-
snega lokacijskega dovoljenja. Po odstranitvi začasnega ob-
jekta je na tem mestu potrebno vzpostaviti prvotno stanje.

Reklame, napisi in informativne table morajo biti obliko-
vani z značilnimi elementi, pregledni in nemoteči za voznike
in za krajino.

Pogoje za postavitev večjih reklamnih znamenj in turi-
stičnih tabel bo urejal poseben občinski odlok.

23. člen
6. Spreminjanje namembnosti objektov
Za objekte, ki se jim spreminja namembnost, veljajo

glede oblikovanja ista merila in pogoji kot za novogradnje na
tem območju.

24. člen
7. Vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije
Kolikor objekti, na katerih potekajo vzdrževalna dela,

adaptacije in rekonstrukcije, niso skladni z okoliškimi objekti
oziroma s smernicami predpisanimi za to območje, je potre-
bno z omenjenimi deli ta neskladja odpraviti (materiali, na-
klon strešine, kritina...).

25. člen
8. Urejanje okolice objektov
Oblikovanje okolice objektov mora biti v skladu z obli-

kovnimi značilnostmi ožjega območja nameravanega pose-
ga in se mora podrediti večinskim kvalitetnim rešitvam v
prostoru.

Višina zemljišča ob parcelni meji ne sme odstopati od
višine naravnega terena, če so potrebni podporni zidovi,
morajo biti prikazani v lokacijski dokumentaciji.

Ograje ob parcelni meji so dopustne lesene ali zasaje-
ne z živo mejo. Ograja ne sme presegati višine 1,2 m in
mora biti postavljena znotraj parcele ali na meji, če se tako
sporazumeta oba soseda. Ograje ob isti ulici ali cesti morajo
biti oblikovane na enak način.

Pri ureditvenih delih je potrebno uporabljati lokalna
gradiva in značilno vegetacijo.

26. člen
9. Urejanje kmetijskih površin
Posegi v območju kmetijskih površin morajo ohranjati

značilnosti kulturno-krajinskega vzorca tako, da upoštevajo:
– naravne in antropogene elemente prostora (razmerje

do gozdnih površin, sistem parcelacije, sistem komunikacij,
oblike terena in ograjevanje prostora),

– morfologijo prostora (relief, sistem poljskih površin,
struktura vegetacije, struktura vodotokov),

– značilne krajinske in mikroambientalne poglede,
– ohranjajo sistem poljskih poti, da bi se omogočila

dostopnost do vseh parcel.
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27. člen
10. Urejanje gozdnih površin
Posegi v območju gozdov morajo upoštevati značilno-

sti kulturno-krajinskega vzorca in njegovih posameznih ele-
mentov, tako da ohranjajo:

– značilno razporeditev gozdnih mas v prostoru (golo-
seki niso dovoljeni),

– značilnosti oblikovanja gozdnega roba,
– značilni vzorec gozdnih cest in poti ter ostalih antro-

pogenih elementov prostora.
Postavitev obor je možna le z priglasitvijo del in sogla-

sjem občine. Območja jas se ohranjajo v celoti z redno
kultivacijo travnikov in oblikovanim gozdnim robom. Na teh
jasah je možna postavitev prež in krmišč.

28. člen
11. Vodnogospodarske ureditve
V območju varstva vodotokov in podtalja se lahko spu-

ščajo le čiste vode, ki ustrezajo določilom strokovnega na-
vodila o nevarnih in škodljivih snoveh in dopustnih tempera-
turah vode (Uradni list SRS, št. 18/85).

Za posege v prostor je potrebno pridobiti vodnogospo-
darsko soglasje oziroma dovoljenje v skladu z zakonom o
vodah (Uradni list SRS, št. 38/81).

VI. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROMETA
IN SISTEMA ZVEZ

29. člen
Skupna merila in pogoji glede prometnega urejanja

veljajo za vsa območja urejanja.

30. člen
Na kategoriziranih cestah je potrebno varovati predvi-

dene rezervate za rekonstrukcijo.
Rekonstrukcije prometnic z večjim odstopanjem od

obstoječih tras niso dopustne.
Pri rekonstrukciji cest in preplastitvah je potrebno nivo

cestišča in pločnikov za pešce uskladiti z nivoji vhodov v
objekte, tako da se pri tem dostopnost ne zmanjša.

Trase prometnic ne smejo posegati v območja brezen,
jam in izvirov ali sekati vodnih žil. Pri prečkanju grap z vodo
je treba izvesti ustrezne propuste.

Nove gozdne ceste in dostopne ceste preko zavarova-
nih ali vizualno izpostavljenih območij niso dopustne.

Tam, kjer ureditev prometnic prečkajo obstoječe poti,
jih je potrebno na novo urediti.

31. člen
Vozišča kmetijskih in gozdnih prometnic naj bodo pra-

viloma široka 3–4 m, razen v ostrih zavojih, pri tem so na
ravnih delih mestoma dopustne ureditve izogibališč in depo-
nij za les.

Pri projektiranju, urejanju in vzdrževanju gozdnih pro-
metnic je potrebno upoštevati veljavne smernice za projekti-
ranje gozdnih cest in pravilnik o načrtovanju, gradnji in rabi
gozdnih prometnic.

32. člen
Parkirišča pri objektih terciarnih in kvartarnih dejavno-

stih morajo biti locirana ob ali za objektom ter opremljena z
lovilci olj.

33. člen
Prehodi za pešce morajo biti izvedeni tako, da so upo-

rabni za funkcionalno ovirane ljudi. Avtobusna postajališča
morajo imeti označene in osvetljene prehode čez cesto.

VII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO
IN ENERGETSKO OPREMLJANJE

36. člen
Skupna merila in pogoji glede komunalnega urejanja

veljajo za vsa območja urejanja v obravnavanem območju.

37. člen
V rezervatu predvidenih energetskih in komunalnih vo-

dov ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, pozidav,
nadzidav, razen izjemoma ob soglasju upravljalca oziroma
predlagatelja posameznega voda.

Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrže-
valna dela.

38. člen
Vse obstoječe in predvidene nove objekte je potrebno

priključiti na javno električno, vodovodno in kanalizacijsko
omrežje. Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti
medsebojno usklajeni.

Vodovod
V primeru izgradnje ali rekonstrukcije vodovodnega

omrežja, je praviloma obvezna sanacija vseh komunalnih
vodov in ureditev.

Vse nove objekte je obvezno priključiti na vodovodno
omrežje v soglasju z upravljalcem.

Plin
Postavitev plinskih cistern je dovoljena le v okviru po-

možnega objekta ali pa morajo biti vkopane.
Kanalizacija
Obvezno je odvajanje odpadnih voda v sistemu javne

kanalizacije s končno dispozicijo v centralni čistilni napravi.
Do izgradnje omrežja in naprav za odvod in čiščenje odpa-
dnih voda, so obvezne triprekatne nepretočne greznice, ki
jih prazni in vsebino odvaža pooblaščena organizacija na
ustrezna odlagališča.

Elektrika
Za priključevanje na električno omrežje je potrebno

upoštevati pogoje, ki jih predpiše upravljalec v elektro-ener-
getskem soglasju.

Javna razsvetljava
Za območja, ki so še brez javne razsvetljave se izdela

enotni sistem.
PTT omrežje
Na območjih, ki še niso opremljena s telefonskim omre-

žjem je potrebno zgraditi osnovno kabelsko telefonsko mre-
žo in ga povezati s telefonsko centralo v Kočevju.

Ob medkrajevnih kablih je v trimetrskem pasu dopu-
stna le gradnja komunalnih naprav.

Na objektih kulturne dediščine postavitve televizijskih
anten niso dopustne.

Za postavitev pretvornikov in anten je potrebno pred-
hodno opraviti presojo vplivov na okolje (PVO).

Kabelsko razdelilni sistem KRS
Za sprejem televizijskih programov preko satelita in

distribucijo signala je potrebno obravnavano območje pri-
ključiti na predvideno kabelsko omrežje in ga povezati z
glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom. Vse druge
rešitve niso dopustne.

Za gradnjo kabelskega sistema je potrebno izdelati
lokacijsko dokumentacijo z vsemi soglasji.
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VIII. MERILA IN POGOJI ZA DRUGE POSEGE, KI TRAJNO
SPREMINJAJO PROSTOR

39. člen
Pri melioracijah kmetijskih površin, obnovi in graditvi

poljskih in gozdnih poti, ostalih zemeljskih delih in pri ureja-
nju brežin je potrebno poteg tehnično-funkcionalnih pogo-
jev upoštevati tudi pogoje ohranjevanja in varovanja naravne
in kulturne dediščine ter kvalitete oblikovanosti kulturne kra-
jine. Na območju evidentirane naravne dediščine (naravne
vrednote) je potrebno pridobiti soglasje pristojne naravovar-
stvene službe.

Sanacija degradiranih površin, to je opuščenih ali nele-
galnih kamnolomov ter drugih degradiranih površin z rudar-
skimi metodami dela se lahko izvede le na podlagi in v okviru
odobrenega rudarskega projekta za izvajanje del, ki se ga
izdela po določilih zakona o rudarstvu.

IX. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE
IN KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGIH DOBRIN

SPLOŠNEGA POMENA

40. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je potrebno, v skladu z

zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99) ter z
določili dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega
plana ter odlokov o razglasitvi naravne in kulturne dediščine v
Občini Kočevje pridobiti soglasje pristojne službe – Regional-
nega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Merila in pogoji za naravno dediščino oziroma ohranja-
nje narave

Odstranitev objektov ali kakršnokoli poseganje, ki bi
razvrednotilo oziroma okrnilo kvaliteto naravne dediščine
oziroma naravne vrednote ali zavarovano območje, ogrozilo
biotsko raznovrstnost je nedopustno. Za vse posege, ki so v
naravovarstvenih smernicah za prostorske ureditvene pogo-
je za KS Kočevska Reka (PUP3) v Občini Kočevje, maj
2001, Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine, v tekstualnem oziroma grafičnem delu
opredeljeni kot naravna dediščina oziroma naravna vrednota
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje oziroma po-
goje pristojne organizacije za ohranjanje narave. V primeru
kjer je predpisan postopek presoje vplivov na okolje in se
naravovarstveno soglasje nadomesti z okoljevarstvenim so-
glasjem.

Vsi posegi v prostor na območju biotske raznovrstno-
sti, naravne dediščine oziroma naravne vrednote ali zavaro-
vanega območja morajo biti načrtovani v skladu z varstveni-
mi režimi in usmeritvami, ki so določeni v naravovarstvenih
smernicah za prostorske ureditvene pogoje za KS Kočevska
Reka (PUP3) v Občini Kočevje, maj 2001, Ljubljanski regio-
nalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Kulturna dediščina:
– pri izvajanju posegov v območje ali objekte evidenti-

rane KD je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
pred izdajo dovoljenja za gradnjo ali za priglasitev del še
kulturnovarstveno soglasje.

Ti posegi so:
– gradnja novih in rekonstrukcija obstoječih objektov

ter naprav in
– tista dela, ki lahko trajno, začasno ali občasno vpliva-

jo na režim varstva, ohranjanja in vzdrževanja nepremične
kulturne dediščine.

Pogoji za varovanje kulturne dediščine:
– gradnja novih stavb v vidnem polju sakralne arhitek-

ture, če zapira njeno veduto ali ruši prostor ob njej ni možna,

– pri gradnji nadomestnih in novih stavb je potrebno
upoštevati ulično linijo starih objektov,

– z novogradnjami in dozidavami ni dovoljeno spremi-
njati značilnega sistema pozidave,

– območja s karakterističnimi pogledi na naselja, na-
ravne znamenitosti oziroma posamezne lokacije so nezazid-
ljive,

– novogradnje in stavbe, ki se nadzidajo, ne smejo
izstopati iz silhuete naselja.

Veljavno republiško obvezno izhodišče je: EŠD 469
Morava – Kmečka hiša Morava 28.

X. MERILA ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE OKOLJA

41. člen
1. Splošni pogoji
Za zagotovitev kvalitetnih pogojev bivanja in varovanja

okolja je potrebna:
– zaščita vodnih virov in vodotokov ter jezer pred one-

snaženjem,
– odprava divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
– sanacija območij, ki so izpostavljeni hrupu,
– odprava dimnih emisij.
2. Varstvo zraka
Podjetja in druge pravne osebe morajo poleg stalnega

nadzora onesnaženja, ki ga povzročajo viri onesnaževanja
zraka v njihovih stavbah in neposredni okolici, takoj pristopiti
k strokovni sanaciji izvorov in odpravi nedovoljenih emisij v
zrak, kot to predpisuje zakon o varstvu zraka.

3. Varstvo voda in obvodnih površin
Varstveni režimi in območja vodnih virov so določeni s

predpisi, ki urejajo to področje.
4. Varstvo tal
Vsa skladišča tekočih goriv in naftnih derivatov morajo

biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali
podtalnico.

5. Varstvo pred hrupom
V stanovanjskih območjih (obstoječih in predvidenih)

so dopustne le take spremljajoče dejavnosti, ki ne povzro-
čajo prekomernega hrupa.Objekti za obrt in proizvodnjo
morajo biti locirani in zasnovani tako, da se emisije ne širijo v
stanovanjska območja.

Po zakonu o varstvu pred hrupom v naravnem in bival-
nem okolju mora biti sestavni del lokacijske dokumentacije
pisna izjava projektanta, da so pri načrtih upoštevani pogoji
za varstvo pred hrupom.

Če je protihrupna zaščita potrebna, mora biti grajena
sočasno z izgradnjo objekta.

6. Zagotavljanje požarne varnosti
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije je potrebno upoš-

tevati veljavne predpise s področja zaščite objektov pred
požarom. Za požarno varnost je potrebno predvideti:

– zadostne odmike med posameznimi objekti oziroma
druge tehnične ukrepe, s katerimi se preprečuje širitev ali
prenos požara z objekta na objekt,

– dostope in prometne ureditve za intervencijska vo-
zila,

– prostore za evakuacijo ljudi v primeru požara,
– preveriti vire zadostne količine vode za gašenje poža-

rov,
– opredeliti požarno-varnostne cone.
7. Varovanje kmetijskih zemljišč
Najboljša kmetijska zemljišča so zavarovana v skladu z

zakonom o kmetijskih zemljiščih. Dovoljeni posegi so dolo-
čeni s tem odlokom oziroma z družbenim planom Občine
Kočevje, in sicer v skladu z zakonom o varstvu kmetijskih
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zemljišč pred spremembo namembnosti (Uradni list SRS,
št. 44/82).

XI. MERILA IN POGOJI ZA POTREBE SLO IN DRUŽBENE
SAMOZAŠČITE

42. člen
Področje obrambe in zaščite je urejeno na podlagi

podatkov ki jih je posredovalo Ministrstvo za obrambo.
Za potrebe zaščite in reševanja je potrebno upoštevati

veljavne predpise s tega področja.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen
Legalizacija objektov in naprav zgrajenih brez lokacij-

skega in gradbenega dovoljenja v naseljih in zaselkih ter
izven ureditvenih območij naselij, je možna samo za tiste
objekte, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka in so na dan
objave tega odloka v Uradnem listu RS zgrajeni najmanj do
II. gradbene faze.

44. člen
Prostorski ureditveni pogoji za KS Kočevska Reka so

na vpogled občanom, podjetjem in drugim skupnostim, pri
organu Občine Kočevje pristojnem za urejanje prostora.

45. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo poobla-

ščene inšpekcijske službe.

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

listu RS.

Št. 352-26/95-141
Kočevje, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

2832. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
Kočevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje

Na podlagi 25., 39. ter 40. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 11. člena navodila o vsebini
posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbe-
nih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) in 27. člena statuta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 –
popr.) je Občinski svet občine Kočevje na 22. redni seji dne
28. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski

Rog (PUP1) v Občini Kočevje

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni po-

goji za območje Kočevski Rog (PUP 1) v Občini Kočevje, ki
jih je izdelal POPULUS Podjetje za prostorski inženiring,
d.o.o., iz Ljubljane, v maju 1996 – dopolnitev februar 2001,
pod št. projekta 72/05/95.

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu s pro-

storskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana
Občine Kočevje za obdobje 1986–2000 in urejajo:

– območja, za katera ni predvidena izdelava prostor-
skih ureditvenih načrtov (PIN),

– območja, za katera so prostorski izvedbeni načrti že
realizirani,

– območja za katera se predvideva izdelava prostor-
skih izvedbenih načrtov.

3. člen
Meje območja urejanja ureditvenih območij in morfolo-

ških enot so razvidne iz grafičnih prilog preglednega topo-
grafskega in katastrskega načrta v M 1:5000.

4. člen
S prostorskimi ureditvenimi pogoji se določajo merila

in pogoji za naslednje planske celote:
– del P2 v KS Stara Cerkev,
– del P4 v KS Rudnik–Šalka vas.

5. člen
Splošna merila in pogoji se nanašajo na vse tiste pose-

ge v prostor, za katere je predviden upravni postopek:
– po 50. členu ZUN, za posege, za katere mora inve-

stitor pridobiti lokacijsko dovoljenje,
– po 51. členu ZUN, za posege, za katere lokacijsko

dovoljenje ni potrebno in zadošča priglasitev del pri pristoj-
nem občinskem upravnem organu.

6. člen
Splošna merila in pogoji veljajo za vsa ureditvena ob-

močja obravnavanih prostorskih celot, razen če ni s pose-
bnimi merili in pogoji za posamezno ureditveno območje ali
ureditveno enoto drugače določeno.

Za vse posege v prostor, za katere je po ZUNDPP
potrebno dobiti lokacijsko dovoljenje ter za legalizacijo ne-
dovoljenih gradenj objektov in naprav, je po tem odloku
potrebno izdelati lokacijsko dokumentacijo.

7. člen
Upravni organ pristojen za urejanje prostora, lahko pred

izdajo lokacijskega dovoljenja za specifičen poseg v pro-
stor, zahteva podrobno analizo prostorskih pogojev v obmo-
čju, če je to potrebno:

– za ugotovitev in odpravo motenj, ki jih investitor že
povzroča z obstoječo dejavnostjo (sprememba namem-
bnosti),

– za ugotovitev morebitnih sprememb splošnih pogo-
jev v območju, ki so nastale postopoma skozi daljše ob-
dobje (novogradnje, sprememba namembnosti morfološke
enote),

– za zagotovitev enakih možnosti uporabnikom glede
razreševanja njihovih prostorskih potreb, kadar obstaja ne-
varnost, da bi s posamičnimi posegi ne omogočili racional-
ne izrabe prostora (novogradnje),
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– za zagotovitev enotnega oblikovanja širšega obmo-
čja (skupinska lokacijska dokumentacija).

Ti posegi so možni le v okviru plansko določenih rab
prostora.

Analiza iz prvega odstavka tega člena se opravi kot
lokacijska presoja za izdelavo lokacijske dokumentacije.

8. člen
Prostorski ureditveni pogoji skladno s planskimi usme-

ritvami določajo:
I. Uvodne določbe
II. Splošne določbe
III. Funkcije ureditvenih območij
IV. Splošna merila in pogoji glede vrste posegov
V. Merila in pogoji za oblikovanje pri posegih v prostor
VI. Merila in pogoji za urejanje prometa in zvez
VII. Merila in pogoje za kumunalno in energetsko

opremljanje
VIII. Merila in pogoje za druge posege, ki trajno spre-

menijo prostor
IX. Merila in pogoje za ohranjanje narave, varovanje

naravne in kulturne dediščine in drugih dobrin splošnega
pomena

X. Merila za varovanje in izboljšanje okolja
XI. Merila in pogoje za urejanje prostora za obrambo in

zaščito
XII. Prehodne in končne določbe

II. SPLOŠNE DOLOČBE

9. člen
Dokumentacija o prostorskih ureditvenih pogojih vse-

buje:
Posebne strokovne podlage
1. Tekstualni del obsega:
– splošne priloge,
– posebne strokovne podlage za celotno območje,
– posebne strokovne podlage za naselja,
– naravovarstvene smernice za naravno dediščino,
– seznam naravne in kulturne dediščine.
2. Grafični del obsega:
– prikaz posebnih strokovnih podlag v merilu 1:5000.
Prostorski ureditveni pogoji
1. Tekstualni del:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– priložena soglasja pristojnih organov in organizacij,
– katalog prostorskih ureditvenih pogojev z obrazloži-

tvijo.
2. Grafični del:
– prikaz razmejitev (ureditvenih območij in morfoloških

enot) za posege v prostor na preglednem topografskem
načrtu v merilu 1:5000,

– prikaz razmejitev (ureditvenih območij in morfoloških
enot) za posege v prostor na preglednem katastrskem načr-
tu v merilu 1:5000,

– prikaz razmejitev morfoloških enot za posege v pro-
stor na katastrskih načrtih za ureditvena območja naselij v
merilu 1:1000.

III. FUNKCIJE UREDITVENIH OBMOČIJ

10. člen
Na obravnavanem območju Občine Kočevje se pojav-

ljajo različne prevladujoče funkcije. Temu bodo podrejeni
vsi naslednji posegi v prostor. Za ohranjanje krajinske iden-

titete prostora se morajo varovati obstoječe zelene površine
v kmetijski rabi in gozd. V že sedaj intenzivno pozidanih
območjih so možne le dopolnilne gradnje. Za zadovoljeva-
nje potreb po novogradnjah bomo usmerjali pretežni del na
nepozidana stavbna zemljišča. Posegi v ta prostor so možni
le z merili in pogoji o vrsti dopustnih posegov in drugimi
pogoji, določenimi za posamezno morfološko enoto.

Glede na pretežno namembnost prostora se s prostor-
skimi ureditvenimi pogoji in s tem odlokom celotno območje
obravnava kot:

Z – Ureditvena območja namenjena pozidavi
Kategorizacija morfoloških enot je narejena po nasled-

njem nomenklaturnem ključu:
1. stanovanjska območja – pozidava z večstanovanj-

skimi hišami (bloki),
2. stanovanjska območja – pozidava z enodružinskimi

individualnimi hišami,
3. območje družbenih dejavnosti – šolstvo, inštituti,

zdravstvo, otroško varstvo, kultura, cerkve itd.,
4. območje s poslovno namembnostjo – storitvene

(gostinstvo, trgovina), servisne in turistične dejavnosti,
5. območje proizvodne dejavnosti – industrija, drobno

gospodarstvo, obrt,
6. območje komunalnih dejavnosti – pokopališča, či-

stilne naprave itd.,
7. javne površine – parki, športna igrišča itd.,
8. pretežno kmetijske površine v naselju – njive, sa-

dovnjaki, travniki, pašniki, vrtovi,
9. pretežno gozdne površine v naselju,
10. ostalo – ruševine, vodne površine itd.
Glede na tip pozidave ločimo naslednje morfološke

enote:
A zazidava s prosto stoječimi objekti,
B strnjena zazidava,
C razpršena gradnja,
E zazidava z enoetažnimi ali večetažnimi stavbami, v

katerih se vrši proizvodnja,
F zazidava s tehnološkimi objekti in napravami za pro-

cesno proizvodnjo,
G odprte površine ali površine delno pokrite s pomož-

nimi ali začasnimi objekti.
K – Območja urejanja namenjena kmetijstvu
Glede na tip ločimo naslednje morfološke enote:
N – njive,
T – travniki,
S – sadovnjaki,
P – pašniki,
M – mokrišča,
V – vodotok,
G – gozd,
Z – pozidano,
O – ostalo (razgaljene površine, opuščeni kamnolomi

in druge degradirane površine, pokopališča).
G – Ureditvena območja namenjena gozdovom
Glede na tip ločimo naslednje morfološke enote:
1. – večnamenski gozd,
2. – gozd s poudarjeno varovalno funkcijo,
3. – gozd s poudarjeno hidrološo funkcijo,
4. – gozd s poudarjeno biotopsko funkcijo,
5. – gozd s poudarjeno zaščitno funkcijo,
6. – gozd s poudarjeno turistično in rekreacijsko fun-

kcijo,
7. – gozd s poudarjeno poučno in raziskovalno funkci-

jo,
8. – gozd s poudarjeno funkcijo varovanja naravne in

kulturne dediščine in drugih vrednot okolja,
9. – gozd s poudarjeno estetsko funkcijo,
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Z – pozidano,
O – ostalo (razgaljene površine, opuščeni kamnolomi

in druge degradirane površine, ruševine).
I – Ureditvena območja izključne rabe.

IV. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE
POSEGOV V PROSTOR

11. člen
Na celotnem območju, ki se ureja s prostorskimi uredi-

tvenimi pogoji so:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela in

odstranitve objektov. Odstranitev objektov ali kakršnokoli
poseganje, ki bi razvrednotilo oziroma okrnilo kvaliteto na-
ravne dediščine je nedopustno. Odstranitve objektov, ki so
dediščina ali spomeniki, niso dopustne,

– za prometno omrežje in naprave dopustni redno vzdr-
ževanje in obnavljanje, rekonstrukcije in odstranitve,

– za komunalno in energetsko omrežje in naprave ter
za omrežje in naprave za zveze dopustna vzdrževalna dela,
rekonstrukcije, novogradnje in odstranitve,

– dopustne ureditve javnih in drugih zelenih površin,
– za vodnogospodarske objekte in naprave dopustni

vzdrževanje, rekonstrukcije, gradnje in odstranitve,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij,
– možne legalizacije objektov ali drugih posegov v pro-

stor izvedenih brez v postopku pridobljenih dovoljenj, le na
podlagi lokacijskih in gradbenih dovoljenj,

– za obstoječe posege v prostor so dopustne manjše
spremembe lokacije z namenom prilagoditve sanacije okoli-
škemu terenu in druge manjše spremembe normativov, pod
pogojem, da se vplivi na okolje zmanjšajo.

12. člen
V območju kmetijskih površin so možni:
– kmetijski prostorski ureditveni posegi,
– gradnja objektov in naprav, namenjenih izključno

kmetijski dejavnosti,
– ureditev športno-rekreacijskih območij in poljskih po-

ti, pod pogojem, da se zagotovi sočasnost rekreacijske in
kmetijske rabe prostora, kolikor upoštevajo splošna merila
in pogoje tega odloka.

13. člen
V območju gozdnih površin so možni:
– gozdnogospodarski ureditveni posegi,
– gradnja objektov in naprav, namenjenih izključno goz-

dnogospodarski dejavnosti,
– ureditev športno-rekreacijskih območij, pod pogo-

jem, da se zagotovi sočasnost rekreacijske in gozdne rabe
prostora ter gradnja in ureditev gozdnih cest in športno-
rekreacijskih poti, kolikor upoštevajo splošna merila in po-
goje tega odloka.

14. člen
V ureditvenih območjih naselij in zaselkov označenih z

(Z), ki so grafično prikazani, so možni naslednji posegi:
– novogradnja stanovanjskih objektov: na vseh obmo-

čjih, kjer je dovoljena novogradnja stanovanjskih objektov,
je dovoljena tudi novogradnja stanovanjskih objektov s pro-
stori za opravljanje mirne poslovne dejavnosti, ki ne povzro-
ča hrupa in ni moteča v stanovanjskem okolju, kot npr.:
pisarna, frizer, šiviljstvo, prenočišča za goste ipd.,

– novogradnja stanovanjsko-poslovnih objektov s ser-
visno, storitveno, turistično, obrtno in proizvodno dejav-
nostjo,

– novogradnja gospodarskih objektov,
– novogradnja objektov za poslovne dejavnosti (servi-

sne, storitvene, turizem) in proizvodne dejavnosti (proizvod-
nja, drobno gospodarstvo, obrt),

– novogradnja objektov za družbene dejavnosti (šole,
vrtci, cerkve...),

– spreminjanje namembnosti objektov: objektom se
lahko v posamezni morfološki enoti spreminja namembnost
v tisto namembnost, ki je predpisana za novogradnje na tem
območju. V vseh pretežno stanovanjskih območjih je dovo-
ljeno spreminjanje namembnosti v prostore za opravljanje
mirne poslovne dejavnosti, ki ne povzroča hrupa in ni mote-
ča v stanovanjskem okolju, kot npr.: pisarna, frizer, šivilj-
stvo, prenočišča za goste ipd. Za spreminjanje namembno-
sti je potrebno na fukcionalnem zemljišču objekta zagotoviti
potrebno število parkirnih mest,

– dozidave, nadzidave,
– vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije,
– postavitev pomožnih in začasnih objektov (postavitev

pomožnih in začasnih objektov je možna le s priglasitvijo del
in soglasjem občine),

– ureditve pokopališč, mrliških vežic in kapelic v sklo-
pu pokopališč,

– urejanje odprtih površin kot so zelenice, otroška igri-
šča, pešpoti, parki...

V katalogu prostorskih ureditvenih pogojev je za vsako
morfološko enoto posebej določeno, kateri od naštetih po-
segov so dovoljeni. Za posege, ki v katalogu za določeno
morfološko enoto niso našteti, velja, da znotraj te morfolo-
ške enote praviloma niso dovoljeni. Za novogradnje stano-
vanjsko-poslovnih objektov, poslovnih objektov in objektov
namenjenih proizvodnji ter pri spreminjanju namembnosti
objektov v poslovno ali in proizvodno namembnost je v pre-
težno stanovanjskih območjih za izdelavo lokacijske doku-
mentacije obvezno priložiti tudi soglasje sosedov.

15. člen
V območjih urejanja, ki se urejajo s tem odlokom se

dovoljuje gradnja in vzdrževalna dela na tistih komunalnih in
infrastrukturnih objektih in napravah, kjer so dela predvide-
na z družbenim planom oziroma v programih krajevnih sku-
pnosti in Sklada stavbnih zemljišč ter na pobudo posamez-
nih investitorjev.

16. člen
V območjih urejanja, ki se začasno urejajo s prostorski-

mi ureditvenimi pogoji, so dovoljeni le tisti posegi v prostor,
ki niso v nasprotju z določbami družbenega plana in ne
ovirajo njegovega izvajanja in tistih, ki ne bodo ovirali izvaja-
nja rešitev predvidenega prostorskega izvedbenega načrta,
in ki upoštevajo merila in pogoje tega odloka.

V. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE PRI POSEGIH
V PROSTOR

17. člen
Merila in pogoji za oblikovanje objektov in naprav:
1. velikost funkcionalnega zemljišča,
2. lego objektov,
3. oblikovanje objektov,
4. dozidave in nadzidave,
5. spreminjanje namembnosti objektov,
6. pomožni in začasni objekti,
7. vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije,
8. urejanje okolice,
9. urejanje kmetijskih zemljišč,
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10. urejanje gozdnih površin,
11. vodnogospodarske ureditve,
12. urejanje prostora.

18. člen
1. Velikost funkcionalnega zemljišča
Funkcionalno zemljišče se določa z lokacijsko doku-

mentacijo na podlagi namembnosti in velikosti stavbe, na-
ravnih danosti z upoštevanjem predvidenega modela pozi-
dave in predvidenega razvoja.

Kolikor v katalogu pri posameznih morfoloških enotah
ni drugače navedeno, veljajo naslednja merila za določanje
velikosti funkcionalnega zemljišča:

1.1. Za stanovanjske hiše
– širina funkcionalnega zemljišča okrog stavbe je naj-

manj 1 m – vsak objekt mora imeti dovoz z javne ceste šir.
3–3,5m,

– parcela, na kateri stoji individualna stanovanjska hi-
ša, praviloma velika 600 m2 v območju gostejše pozidave v
starih vaških jedrih in 1000 m2 na obrobju vasi,

– pozidanost parcele je lahko 30%, v vaških jedrih pa
je lahko procent pozidanosti večji, vendar ne sme presegati
60% površine parcele,

– na funkcionalnem zemljišču mora biti za vsako stano-
vanjsko enoto in za vsako počitniško enoto predviden naj-
manj po en parkirni prostor,

– za opravljanje poslovne dejavnosti v delu stanovanj-
skega objekta morajo biti na funkcionalnem zemljišču objek-
ta zagotovljena dodatna parkirna mesta.

1.2. Za gospodarske objekte:
– širina ob objektu min. 1 m,
– velikost manipulativnega prostora je prilagojena upo-

rabi mehanizacije (radij 15 m),
– širina dovoza 3,5 m.
1.3. Za poslovne objekte in objekte namenjene proiz-

vodnji:
– širina ob objektu min. 3 m,
– dovozna pot širine 3,5 m,
– izkoristek zemljišča do 50%,
– na funkcionalnem zemljišču morajo biti predvideni

parkirni prostori (glede na vrsto dejavnosti, velikost objekta
in število zaposlenih).

1.4. V vsaki lokacijski dokumentaciji mora biti narisano
funkcionalno zemljišče in izmerjena njegova velikost.

19. člen
2. Lega objektov
Lega objekta in smer slemena stavb mora biti usklajena

z obstoječo zazidavo, oziroma ambientalno ureditvijo vasi ali
zaselka.

Lega objektov se določi z lokacijsko dokumentacijo
pri čemer se smiselno upošteva smernice v grafičnem delu
prostorskih ureditvenih pogojev in v katalogu morfoloških
enot. Za posamezna območja naselij, kjer se predvidevajo
novogradnje, je shema pozidave prikazana v grafičnem
delu.

2.1. Odmiki
Novogradnje, nadomestne gradnje, dozidani deli stavb

ter pomožni in začasni objekti, morajo biti od parcelne meje
odmaknjeni najmanj 4 m. Za razdaljo manjšo od 4 m si mora
investitor pridobiti soglasje lastnika sosednje parcele.

Odmiki od javnih cest morajo biti usklajeni z zakonom o
javnih cestah, odmiki od nekategoriziranih cest so min. 4 m,
razen v starih vaških jedrih, kjer se ohranja prvotna gradbe-
na linija objektov in je potrebno soglasje upravljalca cest.

Regulacijska črta v grafičnem delu določa minimalni
odmik objektov od ceste.

Kolikor je v grafičnem delu v M 1:1000 zarisana grad-
bena linija, na tem območju za vse novogradnje in nadome-
stne gradnje velja, da je maksimalno odstopanje od gradbe-
ne linije 1 m.

2.2. Dostopi
Do vsake parcele mora biti urejen dostop preko od-

merjene in kot javno dobro vknjižene ceste ali javne poti.
Dovoz preko zasebnih zemljišč se dovoli le pod pogojem
vkniženja služnostne pravice pri pristojnem sodišču.

20. člen
3. Oblikovanje objektov
Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati urbani-

stične in arhitekturne značilnosti lokalnega graditeljstva, ozi-
roma značilnosti, ki izhajajo iz specifičnih reliefnih, klimat-
skih ekoloških in kulturnih značilnosti krajine.

Za oblikovanje objektov praviloma veljajo pogoji dolo-
čeni s tem odlokom in podrobneje v tabeli morfoloških enot.
Oblikovanje mora biti skladno z okolico.

Odstopanje od predpisanih pogojev za oblikovanje ob-
jektov je dovoljeno takrat, kadar to narekujejo tehnološki
procesi v objektu ali kadar želimo z drugačno obliko doseči
likovni ali vsebinski poudarek v prostoru. Taki posegi so
izjemni in ne smejo imeti motečih vplivov na okolico.

Kolikor pri višinskem gabaritu objektov mansarda ob-
jektov ni predvidena, velja, da podstrešje lahko izkoristimo,
vendar sme biti višina kolenčnega zidu maks. 0,40 m.

3.1. Novogradnje
3.1.1. Stanovanjski objekti:
– tloris: razmerje stranic se prilagaja obstoječim okoli-

škim objektom,
– po višini se objekti morajo prilagajati sosednjim ob-

jektom,
– streha: simetrična dvokapnica, sleme vzporedno z

daljšo stranico, naklon strešine 38-45° oziroma prilagojen
okoliškim objektom,

– kritina sme biti opečna ali siva. Pod opečno kritino
štejemo tudi kritino, ki je po barvi in strukturi podobna opeč-
ni. Valovita salonitna kritina zaradi ekološke spornosti ni
dovoljena.

3.1.2. Gospodarski objekti:
– tloris: pravokoten, dolžina krajše stranice praviloma

ne sme biti večja od 12 m,
– velikost objekta je odvisna od njegove funkcije,
– maksimalna višina P+M,
– streha: simetrična dvokapnica, sleme vzporedno z

daljšo stranico, naklon strešine 35-45° oziroma usklajen z
okoliškimi objekti,

– kolikor strešna kritina za posamezno morfološko eno-
to v katalogu ni posebej predpisana, velja: kritina sme biti
opečna, siva ali lesena. Pod opečno kritino štejemo tudi
kritino, ki je po barvi in strukturi podobna opečni. Valovita
salonitna kritina zaradi ekološke spornosti ni dovoljena,

– prosojna kritina je dopustna na južni strešini gospo-
darskih poslopjih za dosuševanje sena, ter se mora po barvi
čimbolj približati barvi osnovne kritine.

3.1.3. Počitniške hišice:
– vikendi se smejo graditi le na v ta namen predvidenih

območjih,
– tloris: pravokoten, okvirna dimenzija 6 x 9 m,
– streha: simetrična dvokapnica, sleme vzporedno z

daljšo stranico, naklon strešine 38-45°, odpiranje strehe:
“frčada” z enakim naklonom strešine kot osnovna strešina,

– kolikor strešna kritina za posamezno morfološko eno-
to v katalogu ni posebej predpisana, velja: kritina sme biti
opečna, siva ali lesena. Pod opečno kritino štejemo tudi
kritino, ki je po barvi in strukturi podobna opečni. Valovita
salonitna kritina zaradi ekološke spornosti ni dovoljena.



Stran 5470 / Št. 52 / 22. 6. 2001 Uradni list Republike Slovenije

3.2. Nadomestne gradnje
Nadomestni objekt se mora graditi na lokaciji prvotne-

ga objekta. Izjemoma je dovoljeno postaviti nadomestni ob-
jekt tik ob stari stavbi, ta pa se mora porušiti pred izdajo
uporabnega dovoljenja za novi objekt, oziroma en mesec po
selitvi v novi objekt. Obveznost odstranitve je pogoj v lokacij-
skem dovoljenju in se vključi v bremenskem listu zemlji-
škoknjižnega vložka, pri katerem je nepremičnina napisana.

Do preselitve nadomestnega objekta na novo zemlji-
šče lahko pride v naslednjih primerih:

– ko zaradi geoloških razmer gradnja na prvotni lokaciji
ni možna,

– ko ima selitev objekta za cilj izboljšanje prometne ali
požarne varnosti ter sanitarno higienskih pogojev,

– ko ima selitev objekta za cilj pridobiti površine za
gradnjo in razvoj infrastrukturnih ali komunalnih objektov in
naprav, oziroma objektov javnega pomena,

– če stoji objekt na območju, ki je zavarovano s pose-
bnimi predpisi.

Dopustna je ohranitev dela obstoječega objekta tako,
da se ohranjeni del in novi objekt povežeta v enotno obliko-
vano stavbno maso z enotno streho. Ohranjanje delov prvot-
nih objektov kot samostojnih objektov ni dopustno.

Nadomestni objekt mora ohranjati arhitektonske in ur-
banistične kvalitete obstoječega objekta ter ohranjati kvali-
tetne ambientalne značilnosti prostora.

21. člen
4. Dozidave in nadzidave
Dozidave in nadzidave stavb so dovoljene, kolikor v

katalogu za posamezno morfološko enoto ni drugače nave-
deno. Za dozidane in nadzidane dele stavb se smiselno
uporabljajo ista oblikovalska določila kot za novogradnje.
Dozidani ali nadzidani del se mora z obstoječim objektom
povezati v enotno stavbno maso z enotno streho, ter se po
oblikovanju in materialu ne sme bistveno razlikovati od prvot-
nega dela objekta. Dozidave z ravno streho niso dopustne,
razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija namem-
bnosti objekta.

22. člen
5. Pomožni in začasni objekti
5.1. Pomožni objekti
Na območjih, ki jih ureja ta odlok, je možna gradnja

pomožnih objektov v skladu:
– z 51. členom ZUNDPP (Uradni list SRS, št. 18/84)

in dopolnitvami,
– z veljavnim občinskim odlokom o pomožnih objektih,
– s splošnimi merili in pogoji tega odloka.
5.2. Začasni objekti in naprave
Začasni objekti in naprave, namenjeni začasnemu za-

dovoljevanju prostorskih potreb za storitvene, družbene de-
javnosti, skladiščenje, šport in rekreacijo, potreb za sezon-
sko in turistično ponudbo ali občasne prireditve, se lahko
postavijo na zemljiščih, kjer v tekočem srednjeročnem ob-
dobju ni predviden trajni poseg v prostor, na podlagi zača-
snega lokacijskega dovoljenja. Po odstranitvi začasnega ob-
jekta je na tem mestu potrebno vzpostaviti prvotno stanje.

Reklame, napisi in informativne table morajo biti obliko-
vani z značilnimi elementi, pregledni in nemoteči za voznike
in za krajino.

Pogoje za postavitev večjih reklamnih znamenj in turi-
stičnih tabel bo urejal poseben občinski odlok.

23. člen
6. Spreminjanje namembnosti objektov
Za objekte, ki se jim spreminja namembnost, veljajo

glede oblikovanja ista merila in pogoji kot za novogradnje na
tem območju.

24. člen
7. Vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije
Kolikor objekti, na katerih potekajo vzdrževalna dela,

adaptacije in rekonstrukcije, niso skladni z okoliškimi objekti
oziroma s smernicami predpisanimi za to območje, je potre-
bno z omenjenimi deli ta neskladja odpraviti (materiali, na-
klon strešine, kritina...).

25. člen
8. Urejanje okolice objektov
Oblikovanje okolice objektov mora biti v skladu z obli-

kovnimi značilnostmi ožjega območja nameravanega pose-
ga in se mora podrediti večinskim kvalitetnim rešitvam v
prostoru.

Višina zemljišča ob parcelni meji ne sme odstopati od
višine naravnega terena, če so potrebni podporni zidovi,
morajo biti prikazani v lokacijski dokumentaciji.

Ograje ob parcelni meji so dopustne lesene ali zasaje-
ne z živo mejo. Ograja ne sme presegati višine 1,2 m in
mora biti postavljena znotraj parcele ali na meji, če se tako
sporazumeta oba soseda. Ograje ob isti ulici ali cesti morajo
biti oblikovane na enak način.

Pri ureditvenih delih je potrebno uporabljati lokalna
gradiva in značilno vegetacijo.

26. člen
9. Urejanje kmetijskih površin
Posegi v območju kmetijskih površin morajo ohranjati

značilnosti kulturno-krajinskega vzorca tako, da upoštevajo:
– naravne in antropogene elemente prostora (razmerje

do gozdnih površin, sistem parcelacije, sistem komunikacij,
oblike terena in ograjevanje prostora),

– morfologijo prostora (relief, sistem poljskih površin,
struktura vegetacije, struktura vodotokov),

– značilne krajinske in mikroambientalne poglede,
– ohranjajo sistem poljskih poti, da bi se omogočila

dostopnost do vseh parcel.

27. člen
10. Urejanje gozdnih površin
Posegi v območju gozdov morajo upoštevati značilno-

sti kulturno-krajinskega vzorca in njegovih posameznih ele-
mentov, tako da ohranjajo:

– značilno razporeditev gozdnih mas v prostoru (golo-
seki niso dovoljeni),

– značilnosti oblikovanja gozdnega roba,
– značilni vzorec gozdnih cest in poti ter ostalih antro-

pogenih elementov prostora.
Postavitev obor je možna le z priglasitvijo del in sogla-

sjem občine. Območja jas se ohranjajo v celoti z redno
kultivacijo travnikov in oblikovanim gozdnim robom. Na teh
jasah je možna postavitev prež in krmišč.

28. člen
11. Vodnogospodarske ureditve
V območju varstva vodotokov in podtalja se lahko spu-

ščajo le čiste vode, ki ustrezajo določilom strokovnega na-
vodila o nevarnih in škodljivih snoveh in dopustnih tempera-
turah vode (Uradni list SRS, št. 18/85).
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Za posege v prostor je potrebno pridobiti vodnogospo-
darsko soglasje oziroma dovoljenje v skladu z zakonom o
vodah (Uradni list SRS, št. 38/81).

VI. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROMETA
IN SISTEMA ZVEZ

29. člen
Skupna merila in pogoji glede prometnega urejanja

veljajo za vsa območja urejanja.

30. člen
Na kategoriziranih cestah je potrebno varovati predvi-

dene rezervate za rekonstrukcijo.
Rekonstrukcije prometnic z večjim odstopanjem od

obstoječih tras niso dopustne.
Pri rekonstrukciji cest in preplastitvah je potrebno nivo

cestišča in pločnikov za pešce uskladiti z nivoji vhodov v
objekte, tako da se pri tem dostopnost ne zmanjša.

Trase prometnic ne smejo posegati v območja brezen,
jam in izvirov ali sekati vodnih žil. Pri prečkanju grap z vodo
je treba izvesti ustrezne propuste.

Nove gozdne ceste in dostopne ceste preko zavarova-
nih ali vizualno izpostavljenih območij niso dopustne.

Tam, kjer ureditev prometnic prečkajo obstoječe poti,
jih je potrebno na novo urediti.

31. člen
Vozišča kmetijskih in gozdnih prometnic naj bodo pra-

viloma široka 3–4m, razen v ostrih zavojih, pri tem so na
ravnih delih mestoma dopustne ureditve izogibališč in depo-
nij za les.

Pri projektiranju, urejanju in vzdrževanju gozdnih pro-
metnic je potrebno upoštevati veljavne smernice za projekti-
ranje gozdnih cest in pravilnik o načrtovanju, gradnji in rabi
gozdnih prometnic.

32. člen
Parkirišča pri objektih terciarnih in kvartarnih dejavno-

stih morajo biti locirana ob ali za objektom ter opremljena z
lovilci olj.

33. člen
Prehodi za pešce morajo biti izvedeni tako, da so upo-

rabni za funkcionalno ovirane ljudi. Avtobusna postajališča
morajo imeti označene in osvetljene prehode čez cesto.

VII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO
IN ENERGETSKO OPREMLJANJE

36. člen
Skupna merila in pogoji glede komunalnega urejanja

veljajo za vsa območja urejanja v obravnavanem območju.

37. člen
V rezervatu predvidenih energetskih in komunalnih vo-

dov ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, pozidav,
nadzidav, razen izjemoma ob soglasju upravljalca oziroma
predlagatelja posameznega voda.

Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrže-
valna dela.

38. člen
Vse obstoječe in predvidene nove objekte je potrebno

priključiti na javno električno, vodovodno in kanalizacijsko
omrežje. Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti
medsebojno usklajeni.

Vodovod
V primeru izgradnje ali rekonstrukcije vodovodnega

omrežja, je praviloma obvezna sanacija vseh komunalnih
vodov in ureditev.

Vse nove objekte je obvezno priključiti na vodovodno
omrežje v soglasju z upravljalcem.

Plin
Postavitev plinskih cistern je dovoljena le v okviru po-

možnega objekta ali pa morajo biti vkopane.
Kanalizacija
Obvezno je odvajanje odpadnih voda v sistemu javne

kanalizacije s končno dispozicijo v centralni čistilni napravi.
Do izgradnje omrežja in naprav za odvod in čiščenje odpa-
dnih voda, so obvezne triprekatne nepretočne greznice, ki
jih prazni in vsebino odvaža pooblaščena organizacija na
ustrezna odlagališča.

Elektrika
Za priključevanje na električno omrežje je potrebno

upoštevati pogoje, ki jih predpiše upravljalec v elektro-ener-
getskem soglasju.

Javna razsvetljava
Za območja, ki so še brez javne razsvetljave se izdela

enotni sistem.
PTT omrežje
Na območjih, ki še niso opremljena s telefonskim omre-

žjem je potrebno zgraditi osnovno kabelsko telefonsko mre-
žo in ga povezati s telefonsko centralo v Kočevju.

Ob medkrajevnih kablih je v trimetrskem pasu dopu-
stna le gradnja komunalnih naprav.

Na objektih kulturne dediščine postavitve televizijskih
anten niso dopustne.

Za postavitev pretvornikov in anten je potrebno pred-
hodno opraviti presojo vplivov na okolje (PVO).

Kabelsko razdelilni sistem KRS
Za sprejem televizijskih programov preko satelita in

distribucijo signala je potrebno obravnavano območje pri-
ključiti na predvideno kabelsko omrežje in ga povezati z
glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom. Vse druge
rešitve niso dopustne.

Za gradnjo kabelskega sistema je potrebno izdelati
lokacijsko dokumentacijo z vsemi soglasji.

VIII. MERILA IN POGOJI ZA DRUGE POSEGE, KI TRAJNO
SPREMINJAJO PROSTOR

39. člen
Pri melioracijah kmetijskih površin, obnovi in graditvi

poljskih in gozdnih poti, ostalih zemeljskih delih in pri ureja-
nju brežin je potrebno poteg tehnično-funkcionalnih pogo-
jev upoštevati tudi pogoje ohranjevanja in varovanja naravne
in kulturne dediščine ter kvalitete oblikovanosti kulturne kra-
jine. Na območju evidentirane naravne dediščine (naravne
vrednote) je potrebno pridobiti soglasje pristojne naravovar-
stvene službe.

Sanacija degradiranih površin, to je opuščenih ali nele-
galnih kamnolomov ter drugih degradiranih površin z rudar-
skimi metodami dela se lahko izvede le na podlagi in v okviru
odobrenega rudarskega projekta za izvajanje del, ki se ga
izdela po določilih zakona o rudarstvu.
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IX. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE
IN KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGIH DOBRIN

SPLOŠNEGA POMENA

40. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je potrebno, v skladu z

zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99)
ter z določili dolgoročnega plana in srednjeročnega dru-
žbenega plana ter odlokov o razglasitvi naravne in kulturne
dediščine v Občini Kočevje pridobiti soglasje pristojne slu-
žbe – Regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine.

Merila in pogoji za naravno dediščino oziroma ohranja-
nje narave

Odstranitev objektov ali kakršnokoli poseganje, ki bi
razvrednotilo oziroma okrnilo kvaliteto naravne dediščine
oziroma naravne vrednote ali zavarovano območje, ogrozilo
biotsko raznovrstnost je nedopustno. Za vse posege, ki so v
naravovarstvenih smernicah za prostorske ureditvene pogo-
je za Kočevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje, maj 2001,
Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine, v tekstualnem oziroma grafičnem delu opredelje-
ni kot naravna dediščina oziroma naravna vrednota je potre-
bno pridobiti naravovarstveno soglasje oziroma pogoje pri-
stojne organizacije za ohranjanje narave. V primeru kjer je
predpisan postopek presoje vplivov na okolje in se naravo-
varstveno soglasje nadomesti z okoljevarstvenim soglasjem.

Vsi posegi v prostor na območju biotske raznovrstno-
sti, naravne dediščine oziroma naravne vrednote ali zavaro-
vanega območja morajo biti načrtovani v skladu z varstveni-
mi režimi in usmeritvami, ki so določeni v Naravovarstvenih
smernic za prostorske ureditvene pogoje za Kočevski Rog
(PUP1) v Občini Kočevje, maj 2001, Ljubljanski regionalni
zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Kulturna dediščina:
– pri izvajanju posegov v območje ali objekte evidenti-

rane KD je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
pred izdajo dovoljenja za gradnjo ali za priglasitev del še
kulturnovarstveno soglasje.

Ti posegi so:
– gradnja novih in rekonstrukcija obstoječih objektov

ter naprav in
– tista dela, ki lahko trajno, začasno ali občasno vpliva-

jo na režim varstva, ohranjanja in vzdrževanja nepremične
kulturne dediščine.

Pogoji za varovanje kulturne dediščine:
– gradnja novih stavb v vidnem polju sakralne arhitek-

ture, če zapira njeno veduto ali ruši prostor ob njej ni možna,
– pri gradnji nadomestnih in novih stavb je potrebno

upoštevati ulično linijo starih objektov,
– z novogradnjami in dozidavami ni dovoljeno spremi-

njati značilnega sistema pozidave,
– območja s karakterističnimi pogledi na naselja, na-

ravne znamenitosti oziroma posamezne lokacije so nezazid-
ljive,

– novogradnje in stavbe, ki se nadzidajo, ne smejo
izstopati iz silhuete naselja.

Veljavno republiško obvezno izhodišče je: EŠD 4591
– Koprivnik–Župnišče Koprivnik 19.

X. MERILA ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE OKOLJA

41. člen
1. Splošni pogoji
Za zagotovitev kvalitetnih pogojev bivanja in varovanja

okolja je potrebna:

– zaščita vodnih virov in vodotokov ter jezer pred one-
snaženjem,

– odprava divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
– sanacija območij, ki so izpostavljeni hrupu,
– odprava dimnih emisij.
2. Varstvo zraka
Podjetja in druge pravne osebe morajo poleg stalnega

nadzora onesnaženja, ki ga povzročajo viri onesnaževanja
zraka v njihovih stavbah in neposredni okolici, takoj pristopiti
k strokovni sanaciji izvorov in odpravi nedovoljenih emisij v
zrak, kot to predpisuje zakon o varstvu zraka.

3. Varstvo voda in obvodnih površin
Varstveni režimi in območja vodnih virov so določeni s

predpisi, ki urejajo to področje.
4. Varstvo tal
Vsa skladišča tekočih goriv in naftnih derivatov morajo

biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali
podtalnico.

5. Varstvo pred hrupom
V stanovanjskih območjih (obstoječih in predvidenih)

so dopustne le take spremljajoče dejavnosti, ki ne povzro-
čajo prekomernega hrupa. Objekti za obrt in proizvodnjo
morajo biti locirani in zasnovani tako, da se emisije ne širijo v
stanovanjska območja.

Po zakonu o varstvu pred hrupom v naravnem in bival-
nem okolju mora biti sestavni del lokacijske dokumentacije
pisna izjava projektanta, da so pri načrtih upoštevani pogoji
za varstvo pred hrupom.

Če je protihrupna zaščita potrebna, mora biti grajena
sočasno z izgradnjo objekta.

6. Zagotavljanje požarne varnosti
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije je potrebno upoš-

tevati veljavne predpise s področja zaščite objektov pred
požarom. Za požarno varnost je potrebno predvideti:

– zadostne odmike med posameznimi objekti oziroma
druge tehnične ukrepe, s katerimi se preprečuje širitev ali
prenos požara z objekta na objekt,

– dostope in prometne ureditve za intervencijska vo-
zila,

– prostore za evakuacijo ljudi v primeru požara,
– preveriti vire zadostne količine vode za gašenje po-

žarov,
– opredeliti požarno-varnostne cone.
7. Varovanje kmetijskih zemljišč
Najboljša kmetijska zemljišča so zavarovana v skladu z

zakonom o kmetijskih zemljiščih. Dovoljeni posegi so dolo-
čeni s tem odlokom oziroma z družbenim planom Občine
Kočevje, in sicer v skladu z zakonom o varstvu kmetijskih
zemljišč pred spremembo namembnosti (Uradni list SRS,
št. 44/82).

XI. MERILA IN POGOJI ZA POTREBE SLO IN DRUŽBENE
SAMOZAŠČITE

42. člen
Področje obrambe in zaščite je urejeno na podlagi

podatkov ki jih je posredovalo Ministrstvo za obrambo.
Za potrebe zaščite in reševanja je potrebno upoštevati

veljavne predpise s tega področja.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen
Legalizacija objektov in naprav zgrajenih brez lokacij-

skega in gradbenega dovoljenja v naseljih in zaselkih ter
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izven ureditvenih območij naselij, je možna samo za tiste
objekte, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka in so na dan
objave tega odloka v Uradnem listu RS zgrajeni najmanj do
II. gradbene faze.

44. člen
Prostorski ureditveni pogoji za del KS Šalka vas in del

KS Stara Cerkev, so na vpogled občanom, podjetjem in
drugim skupnostim, pri organu Občine Kočevje pristojnem
za urejanje prostora.

45. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo poobla-

ščene inšpekcijske službe.

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

listu RS.

Št. 352-16/95-141
Kočevje, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

2833. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Kočevje

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvez-
na razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 12/99 – odl. US RS
in 70/00), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93, 1/96), 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 47/87 in 5/90
ter Uradni list RS, št.10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96,
61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98 in 31/00),
27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99
in 53/99 – popr.) in 74. člena poslovnika Občinskega sveta
občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99) je Občinski svet
občine Kočevje na 22. redni seji dne 28. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine

Kočevje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo,

gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi z vodo
iz javnega vodovodnega omrežja (v nadaljevanju: javnega
vodovoda), s katerim upravlja in gospodari javno podjetje
Hydrovod d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec).

2. člen
Javni vodovod je magistralno, primarno in sekundarno

vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki

zagotavlja oskrbo s pitno vodo najmanj petim gospodinj-
stvom ali dvajsetim ljudem in je v lasti Občine Kočevje.

3. člen
Uporabnik pitne vode je vsaka fizična ali pravna oseba,

ki uporablja vodo iz javnega vodovoda ali uporablja njegovo
požarnovarnostno funkcijo.

4. člen
Upravljavec javnega vodovoda sprejme pravilnik o te-

hnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodo-
voda, ki določa podrobnejša navodila in tehnične normati-
ve za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje jav-
nega vodovoda. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi ob-
jektov in naprav javnega vodovoda se sprejme v enem letu
od uveljavitve odloka o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Kočevje.

II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKA IN UPRAVLJAVCA

5. člen
Objekti in naprave uporabnika so:
– interno vodovodno ali hidrantno omrežje, ki ga od

javnega omrežja ločuje merilno ali obračunsko mesto,
– vodovodni priključek,
– spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim

omrežjem in obračunskim vodomerom, vključno s priključ-
nim ventilom, odvzemnim jaškom ter vsemi vgrajenimi ele-
menti,

– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred
njim in nepovratnim ventilom za njim,

– vodomerni jašek ali niša,
– interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduci-

ranje ali dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno ali
požarno vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekci-
jo vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni za
obračunskim vodomerom ali za pogodbeno dogovorjenim
mestom.

Te naprave in objekti so last uporabnika, ki z njimi
upravlja in razpolaga in se zgradijo na podlagi gradbenega
dovoljenja. Če objekt nima gradbenega dovoljenja, se sme
priključiti samo na podlagi posebne odločbe upravnega or-
gana pristojnega za izdajo gradbenih dovoljenj.

6. člen
Objekti in naprave upravljavca so:
Magistralno omrežje in naprave:
– objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode,
– tranzitni cevovodi od črpališča ali zajetja do primar-

nega omrežja,
– črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogate-

nje podtalnice in naprave za čiščenje ter pripravo vode, ki
služijo več občinam ali regijam.

Primarno omrežje in naprave:
– objekti in naprave za oskrbovanje dveh ali več stano-

vanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja
(industrijskih območij, turističnih območij), kot so: vodnjaki,
črpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice,

– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju,

– vodni zbiralniki,
– cevovodi od črpališča ali zajetij do sekundarnega

vodovodnega omrežja in vodohranov,
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugi-

mi območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi
območji, turističnimi območji, manjšimi naselji).
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Sekundarno omrežje in naprave:
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje pora-

bnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju
(industrijsko območje, turistično območje, manjše naselje),

– omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno
omrežje),

– omrežje za vzdrževanje javnih površin,
– črpališča ali naprave za vzdigovanje ali reduciranje tlaka

vode na sekundarnem omrežju,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem

omrežju.

lll. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD

7. člen
Priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s sogla-

sjem, ki ga v skladu z določili tega odloka izda upravljavec.

8. člen
Na področju, kjer je zgrajen, se gradi ali rekonstruira javni

vodovod, je priključitev na javni vodovod obvezna.
Upravljavec mora o tem obvestiti bodočega uporabnika in

mu posredovati pogoje za izdajo soglasja za vodovodni priklju-
ček.

9. člen
Upravljavec izdaja soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za spremembo namembnosti prostora,
– vlogi za uporabno dovoljenje,
– vlogi za začasen priključek.

10. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz prej-

šnjega člena tega odloka ali pred priključitvijo objekta nasled-
njo dokumentacijo:

a) za soglasje k prostorsko izvedbenemu aktu:
– predlog prostorsko izvedbenega akta z izračunom po-

trebnih količin pitne vode;
b) za soglasje k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo, kadar je predpisana,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s

predvideno potrošnjo vode in oceno kvalitete in tipa odpadne
vode;

c) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja in vlogi za spremembo namembnosti prostora:

– pravnomočno lokacijsko dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– detajli izvedbe priključka,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih bo

potekal priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki nadomesti
soglasje lastnika,

– soglasje za prekop cestišča (po potrebi);
d) za priključitev objekta:
– soglasje za priključitev (če ni bilo že izdano v postopku

za pridobitev gradbenega dovoljenja),
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o

legalnosti gradnje,
– katastrski načrt,
– izjavo izvajalca oziroma investitorja o skladnosti gradnje

s projektom, v primeru, da se predvidena gradnja nahaja v
varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov,

– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih bo
potekal priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki nadomesti
soglasje lastnika,

– soglasje za prekop cestišča (po potrebi),
– dokazilo o izvedenem tlačnem preizkusu ter dezinfekciji

in izpiranju vodovodne instalacije, atest vgrajenih materialov;
e) za soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu ali grad-

beno dovoljenje za objekt, ki se gradi,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih bo

potekal priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki nadomesti
soglasje lastnika,

– soglasje za prekop cestišča (po potrebi),
– opis predvidene porabe vode,
– predviden datum odstranitve začasnega priključka.
Soglasje izdaja upravljavec tudi k tistim gradnjam objek-

tov, ki se priključujejo na lastni vir oskrbe s pitno vodo (vodovo-
dni sistemi, ki jih ne upravlja upravljavec oziroma ne sodijo med
javne vodovode), kakor tudi v primerih, ko objekt ne potrebuje
vode, in v primerih, kadar je potrebna prestavitev cevovoda
zaradi gradnje objekta.

Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja
c) točka tega člena vključno s soglasji lastnikov ali uporabnikov
parcel, po katerih bo potekal priključek (oziroma ustrezni prav-
ni akt, ki nadomesti soglasje lastnika), ter soglasjem za prekop
cestišča (po potrebi). Pravnomočno gradbeno dovoljenje se
predloži, če je bilo izdano.

11. člen
Upravljavec je dolžan izdati soglasje za vodovodni priklju-

ček, če uporabnik k svoji vlogi predloži predpisano dokumen-
tacijo ter če to dopuščajo razpoložljive kapacitete vodovodnih
virov in prepustnost omrežja.

V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključkov, je
upravljavec dolžan obvestiti uporabnika o razmerah ter pogojih,
pod katerimi bi bila priključitev možna.

12. člen
Pri izdaji soglasja za priključitev objekta na vodovodno

omrežje mora upravljavec določiti:
– minimalni odmik objektov od vodovodnega omrežja,
– pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja

pred vplivom ostalih objektov, predvsem novogradenj,
– traso, globino in profil priključnih cevi in priključno me-

sto na javno omrežje,
– profil vodomera,
– lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,
– posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na

območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali na območjih, pred-
videnih za zajem pitne vode,

– pogoje križanja komunalnih vodov z vodovodnim omre-
žjem,

– mesto priključitve na naprave in objekte, za katere je
odgovoren upravljavec, in zahteve oziroma pogoje zunanje ure-
ditve objektov na mestih, kjer je predvidena trasa vodovoda.

13. člen
Uporabnik ali drugi investitor si mora pridobiti soglasje

upravljavca za vse gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije, ki bi
imele zaradi svoje lokacije posledice ali vpliv na objekte in
naprave za pitno vodo.

Uporabniki ali drugi investitorji oziroma izvajalci, pravne in
fizične osebe, ki opravljajo dela v bližini vodovodnega omrežja
ali naprav, si morajo za ta dela pridobiti soglasje upravljavca ter
mu pokriti vse s tem nastale stroške, vključno z upravljavčevim
nadzorom, in pri opravljanju teh del zagotoviti, da ostane vodo-
vodno omrežje ali naprave nepoškodovane.

Stroške za morebitne poškodbe vodovoda, ki jih povzroči
izvajalec del po svoji krivdi, nosi izvajalec sam. Ti stroški zaje-
majo neposredne stroške za odpravo napak, izgubljeno vodo,
stroške za zvišano električno konico zaradi dodatnega črpanja
in vse ostale intervencijske stroške.



Uradni list Republike Slovenije Št. 52 / 22. 6. 2001 / Stran 5475

14. člen
Upravljavec je dolžan izvesti priključitev uporabnika na

vodovodno omrežje pod pogojem, da je uporabnik izpolnil vse
pogoje soglasja, da je poravnal vse obveznosti, plačal priključ-
no takso (prispevek ob prvi priključitvi) po merilih in kriterijih o
povračilu za nove priključitve in za povečanje obstoječih pri-
ključnih moči ter predložil vso potrebno dokumentacijo.

Za brezhibno stanje interne vodovodne inštalacije je od-
govoren uporabnik.

15. člen
Vodovodni priključek izdela upravljavec na stroške upora-

bnika. Po končani gradnji se priključek brezplačno prenese v
vzdrževanje upravljavcu, ki vpiše lastnika objekta v evidenco
uporabnikov javnega vodovoda.

Priključek je del objekta in je last uporabnika. Priključek
vključno z obračunskim vodomerom vzdržuje upravljavec na
stroške uporabnika. Stroški vzdrževanja vodomera so zajeti v
števnini, ki se zaračuna ob ceni vode.

16. člen
Vodovodni priključek se izvede praviloma za vsak objekt

uporabnika posebej, lahko pa ima objekt tudi več priključkov.
Pri tem mora upoštevati velikost in namembnost objekta ter
količino porabljene vode.

Priključek je stalen ali začasen. Upravljavec lahko izvede
začasni priključek na javni vodovod le za gradbišča, začasne
objekte in podobne primere, če je začasni priključek tehnično
možno izvesti in če se s tem ne poslabšujejo pogoji oskrbe z
vodo drugih porabnikov, priključenih na javni vodovod, in če se
s tem ne vpliva na kakovost vode.

Uporabnik mora k vlogi za začasni priključek priložiti za-
htevane dokumente, ki potrjujejo začasno potrebo po priključi-
tvi na javni vodovod. Pogoj za začasno priključitev na javni
vodovod je, po navodilih upravljavca urejeno začasno odjemno
mesto. Upravljavec lahko dovoli začasno priključitev na javni
vodovod le za določeno dobo, ki ne sme biti daljša od dveh let.
En mesec pred potekom tako določene dobe mora upravljavec
o tem obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev
stalnega priključka. Uporabnik lahko zaprosi za podaljšanje
roka uporabe začasnega priključka. Prošnji za podaljšanje roka
uporabe začasnega priključka upravljavec lahko ugodi, če so
razlogi za podaljšanje utemeljeni.

17. člen
V primeru, da je v objektu več uporabnikov, ki se oskrbu-

jejo z vodo iz istega priključka, so dolžni z medsebojnim spora-
zumom določiti pravno ali fizično osebo, ki sprejema in plačuje
račune za porabljeno vodo v objektu. Interna delitev in zaraču-
navanje vode posameznemu uporabniku istega priključka ni
obveznost upravljavca.

Če so na isti priključek priključeni uporabniki, ki plačujejo
vodo po različnih tarifah, si morajo vgraditi ločene vodomere. V
tem primeru se v centralnem jašku ali vodomerni niši postavi
več vodomerov. Notranja vodovodna inštalacija mora biti izve-
dena za vsakega uporabnika posebej.

18. člen
Uporabnik lahko s pisno izjavo, ki jo predloži upravljavcu,

brezplačno prenese priključek na drugo pravno ali fizično ose-
bo, pod pogojem, da ni odprtih terjatev na priključku, ki se
prenaša.

Če obstaja terjatev, prenos priključka ni možen. Priključi-
tev novega uporabnika pa se v tem primeru izvede po postop-
ku, ki je po določilih tega odloka predpisan za prvo priključitev
na javni vodovod.

19. člen
Vse posege v obstoječi sistem javnega vodovoda (vodo-

vodno omrežje, objekte in hišne priključke) izvaja upravljavec
ali od upravljavca pooblaščen strokovno usposobljeni in regis-
trirani izvajalec, pod strokovnim nadzorom, ki ga zagotovi uprav-
ljavec. Enako velja tudi pri gradnji novih hišnih priključkov.

Pri postavitvi, vzdrževanju in zamenjavi hišnih priključkov
in dovodnih cevi od hišnega priključka do vodomera (do vključ-
no ventila na strani uporabnika), ki so lastništvo uporabnikov
javnega vodovoda, upravljavec izvaja samo montažna dela
vključno z dobavo materiala. Navedena dela se izvajajo na
stroške uporabnika. Preostala dela (izkop, zasip, vzpostavitev
terena v prvotno stanje) lahko izvede uporabnik v lastni režiji,
lahko pa tudi ta dela zaupa upravljavcu za ustrezno plačilo.

20. člen
Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega

vodovoda samo tako, da ne poslabša pogojev oskrbe z vodo
drugih porabnikov, priključenih na javni vodovod, ali kako dru-
gače ne vpliva na kakovost vode.

Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in hkrati
lastnega vodnega vira le, če sta priključek in interna napeljava
na javni vodovod in lastni vir izvedena ločeno, brez kakršnekoli
medsebojne povezave.

lV. PRIKLJUČNA TAKSA

21. člen
Pred izdajo soglasja k projektu za pridobitev gradbenega

dovoljenja je bodoči uporabnik javnega vodovoda dolžan pla-
čati priključno takso (prispevek ob prvi priključitvi).

Višino priključne takse določi na predlog upravljavca jav-
nega vodovoda pristojni občinski organ s tarifnim pravilnikom.

Stroški za izdajo soglasja in stroški izvedbe priključka
niso zajeti v priključni taksi.

V. PREVZEM VODOVODNIH OBJEKTOV IN NAPRAV
V UPRAVLJANJE

22. člen
Za združitev dveh javnih vodovodov v večji sistem ali pre-

nos javnega vodovoda v upravljanje drugemu upravljavcu mora-
jo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

a) vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno doku-
mentacijo (uporabno dovoljenje, kataster, evidenco priključkov
in hidrantov, odlok o zaščiti vodnega vira) ter evidenco osnov-
nih sredstev s finančnim ovrednotenjem, urejena morajo biti
tudi lastninska razmerja,

b) vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregleda-
ni, vzdrževani in tehnično brezhibni,

c) izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda, ki
se predaja, in stroški povezani s prevzemom,

d) sprejet in finančno ocenjen (izdelani predračun) mora
biti program sanacije, avtomatizacije in razvoja vodovoda, ki se
prevzema,

e) potrebna sanacija mora biti izvedena pred prevzemom
v upravljanje, v nasprotnem primeru pa morajo biti predložena
zagotovila, da bodo sredstva za izvedbo sanacije zagotovljena
v občinskem proračunu,

f) izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferencirana
cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje prevzetih
naprav,

g) postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z
zapisniki o primopredaji (dokumentacije, evidence knjigovod-
skih podatkov, listin o lastništvu, podatki o terjatvah in dolgovih
in ostalih poslovnih zadev),
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h) prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljavca –
prevzemnika, predajo pa ustrezni organ dosedanjega uprav-
ljavca.

VI. MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE

23. člen
Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodo-

meri v kubičnih metrih. Z velikimi porabniki vode lahko upravlja-
vec sklene posebno pogodbo o meritvi dobavljene vode.

24. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami skupaj

z upravljavcem izkoriščajo isti vodni vir in so na območju, kjer je
zgrajena javna kanalizacija, so dolžni meriti z vodomeri porabo
vode.

25. člen
Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec vodo-

voda obračunski vodomer. Tip, velikost in mesto namestitve
določi upravljavec samostojno oziroma skladno s projektom.
Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obra-
čunskega vodomera.

Vsak obračunski vodomer mora biti pregledan in žigosan
od državnega upravnega organa, pristojnega za kontrolo meril
in plemenitih kovin. Upravljavec vzdržuje obračunske vodome-
re in skrbi za njihove redne preglede.

26. člen
Vodomeri v interni napeljavi služijo za interno porazdelitev

stroškov ter kontrolo in jih upravljavec vodovoda ne vzdržuje.

27. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodo-

mer, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim
osebam upravljavca za vzdrževanje in redne preglede. Vodo-
merni jašek se praviloma izvede izven objektov.

Stroške prve nabave in namestitve obračunskega vodo-
mera gredo v breme uporabnika. Stroške kontrole, popravila in
zamenjave plača uporabnik s števnino (mesečno vzdrževalnino
vodomera), izračunano na osnovi dejanskih stroškov.

Upravljavec lahko vodomer, kolikor je to nujno potrebno,
zamenja brez predhodnega obvestila uporabniku, dolžan pa ga
je naknadno obvestiti v roku 15 dni po zamenjavi.

Vse okvare, ki so nastale na vodomeru po krivdi uporabni-
ka (zaradi zmrzali, udara tople vode in mehanskih poškodb) ali
priključku, bremenijo le-tega.

28. člen
Števnina je znesek, ki se mesečno zaračunava ob ceni

vode, uporablja pa se za vzdrževanje, umerjanje in zamenjavo
vodomerov ki jih je, skladno z odredbo o rokih, v katerih se
redno overjajo merila (Uradni list RS, št. 61/98), dolžan izvajati
upravljavec.

Višino prispevka za števnino določi na predlog upravljav-
ca javnega vodovoda pristojni občinski organ s tarifnim pravilni-
kom.

29. člen
Vsako okvaro na priključku ali vodomeru mora uporabnik

takoj prijaviti upravljavcu. Uporabnik ima poleg rednih pregle-
dov iz 25. člena pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti
obračunskega vodomera, če je sporna njegova točnost. Če se
ugotovi, da je točnost obračunskega vodomera izven dopu-
stnih toleranc, nosi vse stroške preizkusa upravljavec, v nas-
protnem primeru pa uporabnik.

30. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v

kubičnih metrih po odčitku obračunskega vodomera na pri-
ključku. Upravljavec odčita stanje na obračunskem vodomeru
najmanj dvakrat letno. V vmesnem času se uporabniku zara-
čunava akontacija za porabljeno vodo v višini povprečne pora-
be prejšnjih obračunskih obdobij.

Pri večjih porabnikih odčita upravljavec obračunski vo-
domer enkrat mesečno.

31. člen
Cena vode je sestavljena iz fiksnega dela, variabilnega

dela in prispevkov oziroma taks, ki se določijo skladno s
predpisi.

Višina fiksnega dela je odvisna od dimenzije priključka
oziroma priključne moči. Sredstva, zbrana od fiksnega dela
cene, se porabijo za delno pokrivanje amortizacije omrežja.

Variabilni stroški zajemajo vse ostale stroške, vezane na
dejansko porabo vode. Variabilni del se zaračunava na podla-
gi porabljene vode, merjene v kubičnih metrih po odčitku
obračunskega vodomera na priključku (med dvema odčitko-
ma pa po zaračunani akontaciji). Sestavljen je iz naslednjih
postavk:

1. normalne porabe, za katero se obračunava cena po
veljavnem ceniku in

2. prekomerne porabe, za katero se obračunava cena
po veljavnem ceniku, povečanem za 50%.

32. člen
Priključna moč se določi za vsak posamezni objekt s

soglasjem upravljavca vodovoda, za priključitev na vodovo-
dno omrežje v skladu s tehničnim pravilnikom upravljavca
vodovoda in je enaka nazivnemu pretoku vodomera (m3/h po
ISO standardih), vgrajenega na merilnem mestu priključka.
Strošek za priključno moč je enak zmnožku izhodiščne pora-
be za obračun priključne moči Qi, ki je enaka nazivnem preto-
ku, konstante K1 in obračunskega obdobja izraženega v me-
secih (Qi x K1 x št. mesecev v obračunskem obdobju). Kon-
stanta K1 znaša 120 SIT.

Znesek priključne moči je neodvisen od porabe vode.

33. člen
Tarife oziroma cene za porabljeno vodo določa na pred-

log upravljavca javnega vodovoda pristojni občinski organ s
tarifnim pravilnikom skladno z veljavnimi predpisi, kalkulativni-
mi osnovami in sprejeto poslovno politiko.

34. člen
Porabljena normalna količina vode (m3) je v obračun-

skem obdobju na vodomeru registrirana porabljena količina,
ki je manjša ali enaka normalni porabi (m3/dan) za posamez-
no velikost vgrajenega obračunskega vodomera, pomnoženi
s številom dni obračunskega obdobja (za en mesec 30 dni).

35. člen
Porabljena prekomerna količina vode (m3) je pozitivna

razlika med na vodomeru registrirano porabo vode v obračun-
skem obdobju in normalno porabo vode v obračunskem ob-
dobju (normalno količino vode za posamezno velikost vgraje-
nega vodomera med dvema odčitkoma). V primeru, da je
prekomerna poraba nastala zaradi napake v internem vodovo-
dnem omrežju, ki jo je evidentiral tudi upravljavec, uporabnik
pa je napako odpravil v najkrajšem možnem času, ko je zanjo
izvedel, se za ta del porabljene vode ne obračuna tarifa za
prekomerno porabo vode, pač pa le za normalno porabo
vode.
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36. člen
Porabljena normalna količina vode (m3), nazivni pretok

za posamezno velikost vodomera in izhodiščna poraba za
obračun priključne moči znašajo:

Vodomer DN (mm) 15 20 25 30 40 50 80 100 150
Vodomer DN (“) 1/2 3/4 1 5/4 6/4 2 3 4 5
Nazivni pretok Qn (m3/h) 1,5 2,5 3,5 6 10 15 40 60 150
Izhodiščna poraba za obračun
priključne moči Qi (m3) 1,5 2,5 3,5 6 10 15 40 60 150
Normalna poraba Qh (m3/dan) 1,0 2,5 6 12 25 60 130 200 500

Za objekte, ki nimajo vgrajenega vodomera, se izhodi-
ščna poraba za obračun priključne moči računa z nazivnim
pretokom vodomera DN 25 mm (1").

37. člen
Uporabniki plačujejo vodarino na podlagi izdanih raču-

nov. Račun se izstavi na podlagi odčitane dejanske porabe
preteklega obračunskega obdobja oziroma akontacije za
porabljeno vodo v višini povprečne porabe v preteklem obra-
čunskem obdobju, fiksni del pa na podlagi priključne moči
oziroma velikosti priključka in velikosti in vrste števca.

Račun se izstavi na podlagi cenika, veljavnega na dan
izstavitve računa. Ob spremembi cene vode upravljavec pra-
viloma ne odčita vodomerov, temveč se stanje vodomera na
dan uveljavitve cene vode izračuna iz povprečne porabe
vode v preteklih obdobjih. Uporabnik lahko na dan spre-
membe cene vode sam odčita stanje vodomera in ga v roku
8 dni sporoči upravljavcu. V tem primeru se za obračun
uporabi javljeno stanje vodomera.

38. člen
V primeru, če upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je

obračunski vodomer pokvarjen ali je ugotovljen nedovoljen
način odjema, ali da iz drugega vzroka ni mogoče odčitati
obračunskega vodomera, se obračuna poprečna poraba
vode na osnovi predhodnih obračunskih obdobij.

Če obstoječi porabnik pitne vode nima vgrajenega vo-
domera oziroma vgraditev odklanja, se porabljena voda obra-
čuna s pavšalno porabo 9 m3 vode na osebo mesečno
(najmanj ena oseba mesečno).

Če vgradnja vodomera ni mogoča, se mesečna poraba
vode obračunava pavšalno v višini 6 m3 vode na osebo
mesečno (najmanj ena oseba mesečno).

Rok za popravilo ali zamenjavo pokvarjenega vodome-
ra in odpravo drugih ovir za odčitavanje je 15 dni od ugotovi-
tve.

39. člen
V objektih, v katerih se poleg stanovanj nahajajo tudi

poslovni prostori za opravljanje različnih gospodarskih oziro-
ma negospodarskih dejavnosti, morajo le-ti imeti vgrajene
lastne obračunske vodomere za odčitavanje porabljene vo-
de.

V primeru, da iz tehničnih razlogov vgradnja obračun-
skega vodomera ni mogoča, kar za vsak primer ugotovi
upravljavec, se uporabniku zaračunava mesečna pavšalna
poraba vode, določena na podlagi naslednje tabele:

Dejavnost m3/m2 celotne
površ./mesec

– gostilna, slaščičarna 0,75
– bar, okrepčevalnica 0,60
– frizerski salon 0,50
– urad 0,15
– mesarija 0,30
– ostale dejavnosti 0,10

Meritev oziroma obračun vode po prejšnjem odstavku
je možna le v objektih, ki so bili na omrežje javnega vodovo-
da priključeni do uveljavitve tega odloka. Vsi ostali objekti
morajo biti zgrajeni tako, da ima vsak poslovni prostor svoj
obračunski vodomer, kar je pogoj za izdajo soglasja za
priključitev objekta na javni vodovod. Upravljavec uskladi
evidenco po prejšnjem odstavku tega člena na podlagi po-
datkov uporabnika v 6 mesecih od uveljavitve tega odloka.

40. člen
Račun mora uporabnik plačati v 10 dneh po izdaji.

Uporabnik lahko sporoči upravljavcu pisne pripombe oziro-
ma ugovor na izdan račun najkasneje v 10 dneh od izdaje
računa. Ugovor na izdani račun ne zadrži plačila. Če račun
ni v celoti poravnan niti v 15 dneh po izdaji opomina, lahko
upravljavec prekine dobavo vode, o čemer mora biti uporab-
nik v samem opominu opozorjen. Za zamudo plačila uprav-
ljavec obračuna zakonite zamudne obresti.

Upravljavec je dolžan na pripombe ali ugovor uporabni-
ka pisno odgovoriti v 15 dneh in v tem roku ne sme prekiniti
dobave vode.

VII. PREKINITEV DOBAVE VODE

41. člen
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odpove-

di ali z obvestilom prekine dobavo vode v naslednjih prime-
rih:

– če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška
ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v
javnem vodovodu,

– če je priključek na vodovod izveden brez soglasja
upravljavca,

– če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in upora-
bnik ne izboljša stanja,

– če interni napeljavi pri uporabnikih, ki imajo hkrati
lasten vir pitne vode, nista medsebojno ločeni,

– če interne napeljave pri uporabnikih, ki imajo več
priključkov in plačujejo vodo po različnih tarifah, niso med-
sebojno ločene,
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– če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priklju-
čitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo ali če
razširi svojo lastno napeljavo,

– če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca odči-
tavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka in
notranjih instalacij skladno z določbami tega odloka,

– če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca po-
pravilo ali zamenjavo priključka in odklanja plačilo nastalih
stroškov,

– če uporabnik brez soglasja odstrani plombo na vodo-
meru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo priključ-
ka,

– če uporabnik, ki plačuje pavšalno porabo vode, od-
kloni vgradnjo vodomera,

– če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z
vodo,

– če uporabnik kljub opozorilu upravljavca ne odpravi
napak na interni inštalaciji,

– če uporabnik ne ravna skladno z določbami 38. čle-
na tega odloka,

– če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za
neoporečnost vode.

Dobava vode se prekine dokler ni odpravljen vzrok
prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in po-
novne priključitve.

Upravljavec lahko prekine dobavo vode na stroške upo-
rabnika, če uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik
pisno odpove priključek.

42. člen
Upravljavec ima pravico prekiniti dobavo vode v nasled-

njih primerih:
– za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del,
– za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in

napravah javnega vodovoda,
– v primeru višje sile kot npr.: potres, požar, suša,

onesnaževanje vodnih virov, izpad električne energije in po-
dobno.

Upravljavec mora o času trajanja prekinitve dobave vo-
de pravočasno obvestiti uporabnike preko sredstev javnega
obveščanja, na krajevno običajen način ali neposredno.

V primeru krajših (do ene ure) nepredvidenih prekinitev
objava ni potrebna.

43. člen
Del omrežja, ki dalj časa ni v uporabi, se odklopi od

ostalega omrežja. Pred ponovno vključitvijo mora upravlja-
vec ta del omrežja dezinficirati in izprati.

VIII. VARČEVANJE Z VODO

44. člen
Uporabniki so dolžni vodo iz vodovodnega omrežja

uporabljati varčno. Upravljavec pa je dolžan porabo vode
nadzirati in sme omejiti čezmerno rabo, za kar izda navodilo
za racionalno uporabo vode.

45. člen
V primerih višje sile, kot so potres, požar, suša, one-

snaževanje vodnih virov, izpad energije, velike okvare na
objektih in napravah in podobno, ima upravljavec pravico
brez povračila škode prekiniti ali zmanjšati dobavo vode,
vendar mora o tem obvestiti uporabnike in postopati skladno
s sprejetimi načrti ukrepov za take primere. Upravljavec

mora skrbeti predvsem za prednostno preskrbo z vodo
osnovnih življenjskih potreb občanov in požarno varnost, kar
so uporabniki dolžni upoštevati.

46. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izko-

riščajo isti vodni vir kot javni vodovod, so pri nastopu višje
sile dolžni po potrebi zmanjšati uporabo vodnega vira ali dati
svoje črpališče na razpolago za prednostno preskrbo osnov-
nih življenjskih potreb občanov in požarno varnost.

lX. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV

47. člen
Upravljavec ima pri preskrbi z vodo naslednje obvezno-

sti:
1. skrbi za normalno obratovanje vodovoda v okviru

razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljanje predlog
za planiranje obnove, širitve in dopolnitve oskrbovalnega
sistema in varovanja, zaščite in izkoriščanja vodnih virov,

2. redno vzdržuje vse objekte in naprave javnega vodo-
voda,

3. vzdržuje in zamenjuje priključke na stroške upora-
bnika,

4. redno vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za
njihove redne in izredne preglede (2x letno) skladno z zako-
nom o meroslovju, ali na zahtevo uporabnika, kot to določa
28. člen tega pravilnika,

5. redno kontrolira kakovost vode skladno s pravilni-
kom o zdravstveni ustreznosti pitne vode in drugimi predpisi
ter kontrolira učinek čiščenja čistilnih naprav in drugih ob-
jektov ter naprav za prečiščevanje odpadne vode,

6. obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob
prekinitvah dobave vode preko sredstev javnega obvešča-
nja, na krajevno običajen način ali neposredno,

7. vodi kataster javnega vodovoda in ostale evidence,
8. redno odčituje vodomere in skrbi za obračun porab-

ljene vode,
9. izdaja soglasja in omogoča priključitev na javni vodo-

vod, kot to določa ta odlok,
10. organizira preskrbo v primerih višje sile in poroča o

nastopu višje sile pristojnim občinskim organom,
11. sistematično pregleduje omrežja in ugotavlja izgu-

be ter skrbi za avtomatizacijo,
12. skrbi za pravilno obratovanje in vzdržuje požarno

omrežje in hidrante,
13. kontrolira ustreznost interne inštalacije pred priklo-

pom na javni vodovod,
14. na zahtevo in stroške uporabnika izvrši pregled

interne inštalacije,
15. opravi kontrolo kvalitete vode na zahtevo uporabni-

kov, če je podan utemeljen sum, da je voda neustrezna,
16. meri količino načrpane vode na lastnih črpališčih,
17. skrbi, da so javni vodovodi zgrajeni iz atestiranih

materialov in v skladu z geotehničnimi pogoji,
18. pri vzdrževanju, saniranju ali rekonstrukciji vodo-

vodnega omrežja, preverja in po potrebi obnavlja vodovo-
de, ki ne ustrezajo več veljavnim normativom za hidrantno
omrežje.

48. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. za priključitev na javni vodovod in za posege na

vodovodnih objektih in napravah pridobijo soglasje uprav-
ljavca,
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2. redno vzdržujejo interno inštalacijo, vodomerni ja-
šek ali nišo in interne hidrante, jih ščitijo pred zmrzovanjem
in poskrbijo za stalno dostopnost,

3. ščitijo pred zmrzovanjem obračunski vodomer,
4. upravljavcu omogočajo dostop do obračunskega

vodomera, interne inštalacije in hidrantov,
5. kontrolirajo stvarno porabo vode z dovoljeno porabo

ob priključitvi in povprečno lastno porabo vode,
6. takoj javljajo upravljavcu vse okvare na javnem vodo-

vodu, vodomerih in odjemu vode iz hidrantov,
7. obvestijo upravljavca o spremembah, ki vplivajo na

odvzem vode,
8. redno plačujejo vodo in vzdrževalnino vodomerov

(števnino) na osnovi izdanih računov,
9. urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo

obračun preko enega obračunskega vodomera,
10. se drže varčevalnih in ostalih ukrepov v primerih

višje sile ali ob prekinitvi dobave vode,
11. pridobijo soglasje upravljavca za večja dela pri

predelavi in popravilu interne inštalacije,
12. povrnejo škodo na javnem vodovodu, ki je povzro-

čena zaradi del v zvezi z njihovim objektom, ali zaradi mo-
tenj, ki bi jih povzročili z nenormalnim odvzemom vode ali
povratnim učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu.

49. člen
Če izvajalci del opravljajo dela v bližini javne komunalne

infrastrukture, si morajo pridobiti soglasje upravljavca. Pri
vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic, trgov, morajo vzpo-
staviti vodovodno omrežje in naprave v prvotno stanje. Uprav-
ljavci drugih objektov in naprav (kanalizacijskega, elektro,
PTT, toplovodnega, plinovodnega omrežja itd.) morajo pri
opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da
ostanejo vodovodne naprave nepoškodovane, v primeru po-
škodbe pa so dolžni vzpostaviti prvotno stanje in poravnati
vso nastalo škodo.

50. člen
Uporabniki ne smejo prekiniti dobave vode drugemu

uporabniku ali z nestrokovnim delom onesnažiti vodo v na-
peljavi.

X. ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV

51. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem

požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhib-
nem stanju. Iz njih se sme odvzemati vodo brez soglasja
upravljavca le za gašenje požarov. Zaradi registracije nekon-
troliranega odvzema vode je potrebno najkasneje v 24. urah
obvestiti upravljavca o odvzemu porabljene vode. V poročilu
je treba navesti količino, čas in mesto odvzema skladno s
programom. Za gasilske vaje, za preizkušanje in izpiranje
vodovoda mora izvajalec predhodno obvestiti upravljavca ter
si pridobiti soglasje. Odvzem vode iz hidrantov za čiščenje
cest in ulic, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje
cestišč, za javne prireditve, za polnjenje cistern za prevoz
vode in drugo se sme izvajati le s privolitvijo upravljavca in ob
dogovoru o poravnavi stroškov za vodo v obliki pogodbe. Pri
obračunu porabljene vode se uporablja tarifa za gospodar-
ski odjem vode.

Uporabniki javnega vodovoda na področju, na katerem
se vrši nepooblaščen odvzem vode na hidrantih, so dolžni
upravljavcu vodovoda sporočiti vsak nepooblaščen odvzem
vode s hidrantov, v nasprotnem primeru prevzemajo sood-
govornost za tako ravnanje.

Odjem vode iz hidrantov je možen le s hidrantnim na-
stavkom z vgrajenim vodomerom, ki je registriran pri uprav-
ljavcu.

52. člen
Vgradnja hidrantov v interni inštalaciji ali v industrijskih

objektih, kjer se pretok vode ne registrira z vodomerom, ni
dopustna.

Plombo na hidrantih se sme odstraniti le, če pride do
požara ali drugih primerov višje sile.

Če uporabnik o odstranitvi plombe ne obvesti uprav-
ljavca vodovoda, se šteje, da je odvzem vode registriran v
času od zadnje kontrole plombiranja do ugotovitve takega
stanja. Upravljavec vodovoda ima v tem primeru pravico
zaračunati vso porabljeno vodo na tem delu omrežja, v vsa-
kem primeru pa 200 m3.

53. člen
Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju. V

nasprotnem primeru nosi sam vse stroške popravila za okva-
re, ki jih je povzročil.

XI. KAZENSKE DOLOČBE

54. člen
V primeru suma oziroma ugotovitve dodatnega neregi-

striranega priključka na objektu, je uporabnik dolžan omo-
gočiti takojšnji pregled notranjih (internih) inštalacij. Če upo-
rabnik kontrolo zavrača, se mu prekine dobava pitne vode.

V primeru, da se dokaže poraba vode po neregistrira-
nem priključku, ima upravljavec vodovoda pravico zaračuna-
ti 1000 m3  porabljene vode.

55. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek

uporabnik – pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni
podjetnik), če:

1. se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda (8.
člen),

2. se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljav-
ca (7. člen),

3. ne izpolnjuje obveznosti iz 48. člena tega odloka,
4. prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z ne-

strokovnim delom onesnaži vodo v napeljavi,
5. odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 51., 52. in

53. členom tega odloka,
6. ne merijo porabljene vode (24. člen) in ne namestijo

vodomera,
7. uporablja neregistrirani priključek (54. člen).
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna

oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstav-
ka tega člena.

Za prekršek iz 1. do 7. točke prvega odstavka tega
člena se kaznuje uporabnik – fizična oseba (posameznik) z
denarno kaznijo 100.000 SIT.

56. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek

uporabnik – pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni
podjetnik), ki:

1. ne poskrbi, da pri izgradnji, vzdrževanju in rekon-
strukciji cest, ulic, komunalne infrastrukture, stanovanjskih,
poslovnih in drugih objektov, ostanejo vodovodni objekti in
naprave v prvotnem stanju,
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2. pri opravljanju del na svojih objektih in napravah ne
zagotovijo, da ostanejo objekti in naprave javnega vodovoda
nepoškodovani.

Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstav-
ka tega člena.

Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje
uporabnik – fizična oseba (posameznik) z denarno kaznijo
100.000 SIT.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

57. člen
Konstanto K1 izvajalec polletno revalorizira z indeksom

rasti življenjskih potrebščin, objavljenih v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

58. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izko-

riščajo vodne vire (24. člen), morajo v roku 6 mesecev od
uveljavitve tega odloka namestiti vodomere.

59. člen
Uporabniki morajo urediti priključek po tem odloku naj-

pozneje v roku 2 let od njegove uveljavitve.
V enakem časovnem obdobju, so dolžni uporabniki, ki

plačujejo pavšalno porabo vode, vgraditi vodomere.

60. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določil tega odloka

opravljajo pristojne občinske inšpekcijske službe, delavci
Hydrovoda d.o.o. pa opravljajo strokovni nadzor.

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

listu RS.

62. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati dose-

danji odlok o dobavah in odjemu pitne vode na območju
Občine Kočevje (Uradni list SRS, št. 9/82 in Uradni list
RS, št. 13/92).

Št. 355-1/01-130
Kočevje, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

2834. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Vida v Lazah pri
Predgradu za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 27. in
51. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99
in popravek Uradni list RS, št. 53/99), 74. člena poslovnika
Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99)
ter na predlog Javnega zavoda za varstvo kulturne dediščine
je Občinski svet občine Kočevje na 22. redni seji dne 28. 5.
2001 sprejel

O D L O K
o razglasitvi cerkve sv. Vida v Lazah
pri Predgradu za kulturni spomenik

lokalnega pomena

1. člen
Za kulturni spomenik razglašamo enoto dediščine Laze

pri Predgradu – cerkev sv. Vida (EŠD 2295).
Enota ima zaradi izjemnih kulturnih, umetnostno-arhi-

tekturnih, zgodovinskih in prostorskih lastnosti izjemen po-
men za Občino Kočevje, zato jo razglašamo za kulturni
spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostno-arhi-
tekturnega in zgodovinskega pomena.

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

nega pomena: cerkev sv. Vida je enoladijska podružnica s
polkrožno oblikovano apsido in polkrožno lino v zaključku,
ki kaže na romanski izvor cerkve oziroma na ohranjanje
romanske stavbarske tradicije v odročnejših krajih vse do
14. stoletja. Apsida, slavolok ter del severne in južne ladij-
ske stene so poslikani s podobami sv. očetov, svetniškimi
podobami ter Poklonom treh kraljev. Pod baročno poslika-
vo, datirano z letnico 1657 v medaljonu na severni steni
ladje, je delno vidna starejša poslikava. S prezidavami ko-
nec 18. oziroma začetku19. stoletja (preoblikovanje slavo-
loka, nove okenske odprtine), je bil del fresk uničen oziroma
poškodovan.

3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Dol, na

parc. št. 941/3.
Vplivno območje spomenika obsega nepozidano ob-

močje jugovzhodno od cerkve, kjer bi neprimerni posegi
razvrednotili vedutno izpostavljenost spomenika.

Meje spomenika in meje vplivnega območja so vrisane
na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000 in na
katastrskem načrtu v merilu 1: 2880. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hrani Ministrstvo za kulturo, Upra-
va za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije
za varstvo kulturne dediščine.

4. člen
Lastnik spomenika je po stanju v zemljiški knjigi na dan

26. 4. 2001 naslednji:

Št. Vrsta rabe Št. vložka Lastnik
parcele Rimokatoliško

župnijstvo
Stari trg ob Kolpi

941/3 poslovna stavba 84 8342 Stari trg ob Kolpi

5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnje-

nih prvin arhitekture sakralnega objekta po načelu ohranja-
nja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, veliko-
sti, oblike, sestave in barvne podobe.

– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitektur-
ne zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prizidavo in dodajanjem posameznih prvin, razen v smislu
rekonstrukcije izvirne podobe.
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Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohra-

njanjem tradicionalne rabe prostora, prepovedano je po-
stavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno
z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki
jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pri-
stojni zavod.

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,
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno razisko-

valno delo.

6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegove-

ga dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali
zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni po-
goji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.

7. člen
Pristojni organ občine izda na podlagi akta o razglasitvi

lastniku odločbo o varstvu spomenika na podlagi 13. člena
zakona o varstvu kulturne dediščine.

Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

8. člen
Na podlagi akta o razglasitvi pristojni organ lokalne

skupnosti v 30 dneh od njegove uveljavitve predlaga zaz-
nambo spomenika v zemljiški knjigi.

9. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika oprav-

lja pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 617-2/01-0153
Kočevje, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

2835. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen
vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
1/98, 84/98 in 102/00) in 27. člena statuta Občine Koče-
vje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popr.) je Občinski
svet občine Kočevje na predlog Vrtca Kočevje na 22. redni
seji dne 28. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-

varstvenih programov v Vrtcu Kočevje

1
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje

po posameznih programih znašajo mesečno na otroka:

1. I. starostna skupina (1–3 let) 67.750 SIT
2. II. starostna skupina (3–7 let) 48.140 SIT

2
Cene iz 1. točke začnejo veljati s prvim dnem v mese-

cu, ki sledi mesecu, v katerem je sklep sprejet.

3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in izobesi na

oglasnih deskah vseh enot Vrtca Kočevje.

Št. 602-7/99-151
Kočevje, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

2836. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Občinski svet občine Kočevje je na 22. redni seji dne
28. 5. 2001 na podlagi 27. člena statuta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popr.) ter 74. in
drugega odstavka 83. člena poslovnika Občinskega sveta
občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99) sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi

za zemljišče s parc. št. 2159/3 – cesta v izmeri 4 m2,
pripisano k vl. št. 1277 k.o. Kočevje.

II
Parcela navedena v I. točki tega sklepa postane last

Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.

III
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.
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KOSTEL

2837. Odlok o proračunu Občine Kostel za leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94
in 56/98) in 16. člena statuta Občine Kostel je Občinski svet
občine Kostel na 22. seji dne 5. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kostel za leto 2001

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S proračunom Občine Kostel za leto 2001 (v nadaljevanju:

občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje na-
log, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Kostel.

2. člen
Proračun Občine Kostel je določen v skupni višini

211,730.000 SIT, od tega:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
I. Skupaj prihodki 211,730.000
II. Skupaj odhodki 211,730.000
III. Proračunski presežek –

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova raz-
poreditev je razvidna iz bilance prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del občinskega proračuna.

3. člen
V rezervni sklad Občine Kostel se izloča 0,35% skupno

realno doseženih prihodkov, kar znaša 750.000 SIT.

4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Ko-

stel. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega
pooblaščena oseba.

5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v

posebnem delu proračuna razporejena za posebne namene, ali
pa začasno zadrži porabo teh sredstev, če prihodki občinskega
proračuna niso doseženi v predvideni višini. O svoji odločitvi
mora župan obvestiti Občinski svet občine Kostel in predlagati
ukrepe, oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.

6. člen
Proračunski uporabniki morajo organizirati izvrševanje del

in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s
proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so
opredeljeni v posebnem delu proračuna.

Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne
dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obvezno-
sti in likvidnostno stanje proračuna. Uporabniki proračuna mora-
jo pri prevzemanju obveznosti s pogodbami dogovarjati roke
plačil, ki so najmanj 30 in največ 90 dni od dneva izstavitve
računa. Za poravnavo vseh ostalih obveznosti morajo uporabniki
dogovoriti najmanj 30-dnevni rok plačila, razen če ni drugače
urejeno s posebnim predpisom. Če je na izstavljenem računu
zapisan krajši rok plačila kot je dogovorjen s pogodbo, ga upora-
bnik poravna v roku, ki je določen s pogodbo. Dogovarjanje
predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega soglasja
župana in ob primernem zavarovanju predplačila.

7. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investi-

cijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in
v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 39/00).

8. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne načr-

te za leto 2001, program investicij pa za celotno obdobje
izvajanja investicij, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega
odloka. Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o
realizaciji nalog najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob
zaključku leta oziroma po potrebi. Uporabniki so dolžni do-
datno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva
župan. Župan Občine Kostel lahko začasno zadrži porabo
sredstev, če uporabniki proračuna ne izpolnijo zahtev iz prve-
ga in drugega odstavka tega člena.

9. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razpo-

rejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika,
oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec. Po-
leg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito uporabo
odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.

10. člen
Župan Občine Kostel je pooblaščen, da:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami zno-

traj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo
izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena,

– odloča o porabi sredstev tekoče proračunske rezerve
v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin,

– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene iz prvega
odstavka 12. člena zakona o financiranju občin,

– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega prora-
čuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,

– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sred-
stev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,

– odloča o uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvi-
dnostnih težav proračuna,

– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih.

11. člen
Občinski svet občine Kostel odloča o dolgoročni zadolži-

tvi za namene infrastrukture na ravni Občine Kostel največ v
obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred
letom zadolževanja, odplačilo obresti in glavnice pa ne sme
preseči 5% realiziranih prihodkov. Kreditne pogodbe na podla-
gi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Obči-
ne Kostel.

12. člen
Obseg financiranja za posamezne namene, ki zahtevajo

plačilo v prihodnjih letih je naslednji:
a) Investicije v obnovo cest:

skupni obseg obveznosti
znaša največ 109,000.000 SIT,
obseg obveznosti do konca
leta 2001 znaša največ  69,000.000 SIT,
obseg obveznosti v prihodnjih
letih znaša največ  40,000.000 SIT.

b) Investicija nakup Grajski hram:
skupni obseg obveznosti
znaša največ 25,000.000 SIT,
obseg obveznosti do konca
leta 2001 znaša največ  11,000.000 SIT,
obseg obveznosti v prihodnjih
letih znaša največ  14,000.000 SIT.
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13. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega

proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih
sredstev nadzoruje Nadzorni odbor občine Kostel in o svojih
ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu.

II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

Št. 015-03 03/01
Vas, dne 5. junija 2001.

Župan
Občine Kostel

Valentin Južnič l. r.

KRŠKO

2838. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice
na nepremičninah splošnega ljudskega
premoženja – Gasilski dom Brestanica

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odl. US RS, 45/94 - odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US RS, 63/95 - obvezna
razlaga, 73/95 - odl. US RS, 9/96 - odl. US RS, 39/96 odl. -
US RS, 44/96 - odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 -
odl. US RS, 74/98, 59/99 - odl. US RS in 70/00), 48. člena
zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93 in 28/00) in 16.
člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - preči-
ščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 24. seji dne
17. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o brezplačnem prenosu lastninske pravice na

nepremičninah splošnega ljudskega premoženja
– Gasilski dom Brestanica

I
Prostovoljnemu Gasilskemu društvu Brestanica se brez-

plačno prenese lastninska pravica na nepremičninah:
– parc. št. 181 - stavbišče, ki je vpisana v vložni številki

257, k. o. Brestanica, ki je Splošno ljudsko premoženje z
navedbo upravnega organa Krajevni ljudski odbor Rajhen-
burg,

– parc. št. 470/5 – pašnik, ki je vpisana v vložni številki
262, k. o. Brestanica, ki je Splošno ljudsko premoženje z
imetnikom pravice uporabe Kmetijska zemljiška skupnost obči-
ne Krško.

II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Krškem.

Št. 464-11/01-506
Krško, dne 17. maja 2001.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

2839. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 683/6, k.o. Dovško in o prodaji
predmetne nepremičnine

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odl. US RS, 45/94 - odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US RS, 63/95 - obvezna
razlaga, 73/95 - odl. US RS, 9/96 - odl. US RS, 39/96 odl. -
US RS, 44/96 - odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 -
odl. US RS, 74/98, 59/99 - odl. US RS in 70/00) in 16. člena
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno
besedilo) je Občinski svet občine Krško na 24. seji dne 17. 5.
2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.
št. 683/6, k.o. Dovško in o prodaji predmetne

nepremičnine

I
Ukine se javno dobro na parc. št. 683/6 - cesta v izmeri

196 m2, ki je vpisana v seznam javnega dobra št. II., k.o.
Dovško, ker v naravi ne služi kot javno dobro in predstavlja
funkcionalno zemljišče k stanovanjskima objektoma na Titovi
86 in Titovi 88 na Senovem.

II
Lastninska pravica na parc. št. 683/6 - cesta v izmeri

196 m2 se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Krško.

III
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na

parc. št. 683/6 - cesta v izmeri 196 m2, se lastninska pravica
na predmetni nepremičnini s prodajno pogodbo prenese v last
STG Rudarja, Senovo, in sicer zaradi določitve funkcionalnega
zemljišča na predmetni nepremičnini.

IV
Prodaja nepremičnine se bo izvedla po postopku in na

način, ki ga določajo predpisi ter po tržni vrednosti nepremični-
ne, ki jo je določil sodno zapriseženi cenilec gradbene stroke
in znaša 638.059,96 SIT.

V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Krškem.

Št. 464-22/01-507
Krško, dne 17. maja 2001.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

2840. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 1240/2, k.o. Leskovec

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odl. US RS, 45/94 - odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US RS, 63/95 - obvezna
razlaga, 73/95 - odl. US RS, 9/96 - odl. US RS, 39/96 odl. - US
RS, 44/96 - odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US
RS, 74/98, 59/99 - odl. US RS in 70/00) in 16. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo) je
Občinski svet občine Krško, na 24. seji dne 17. 5. 2001 sprejel
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S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.

št. 1240/2, k.o. Leskovec

I
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1240/2 -

parkirišče v izmeri 61 09 m2, ki je vpisana v seznam javnega
dobra št. XIII., k.o. Leskovec.

II
Lastninska pravica na parc. št. 1240/2 - parkirišče v

izmeri 6109 m2 se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist
Občine Krško.

III
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se

lastninska pravica na predmetni nepremičnini prenese z ustrez-
no listino v last Republike Slovenije, Ministrstva za šolstvo.

IV
Prenos lastninske pravice na predmetni nepremičnini, se

bo izvedel po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.

V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Krškem.

Št. 464-38/01-507
Krško, dne 17. maja 2001.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

KUZMA

2841. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99 in 124/00), 57. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00), 3. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 15. ter 90.
člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99 in
12/01) je Občinski svet občine Kuzma na 22. redni seji dne 8.
junija 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kuzma za leto 2001

1. člen
S proračunom Občine Kuzma za leto 2001 (v nadaljeva-

nju: proračun občine) se zagotovijo sredstva za financiranje
javne porabe v Občini Kuzma.

2. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhod-

kov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki

obsegajo davčne in nedavčne prihodke, kapitalske in transfer-
ne prihodke ter odhodki, ki obsegajo tekoče odhodke in teko-
če transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

V računu finančnih terjatev in naložb so izkazana vračila
danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in
povečanje kapitalskih deležev.

V računu financiranja so izkazane načrtovane zadolžitve
občine in odplačila dolgov.

3. člen
Proračun občine Kuzma za leto 2001 se določa v nasled-

njih zneskih:

a) Bilanca prihodkov in odhodkov: v SIT
I. Skupaj prihodki 209,533.662,46
II. Skupaj odhodki 210,070.633,47
III. Proračunski presežek

(primanjkljaj) (I-II) –536.971,01

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

prodaja kapitalskih deležev 1,000.000,00
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila

in spremembe kapitalskih
deležev (IV.-V.) 1.000.000,00

c) Račun financiranja:
VII. Zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računu (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.) 463.028,99
X. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX)=III 536.971,01
XI. Stanje sredstev na računih na dan

31. 12. preteklega leta 10.906.799,07

Podrobnejši pregled načrtovanih prejemkov in izdatkov
proračuna občine in njihova razporeditev sta v splošnem delu
proračuna zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finan-
čnih terjatev in naložb ter računu financiranja.

V posebnem delu proračuna so načrtovani prihodki razvr-
ščeni po vrstah, odhodki pa po dejavnostih.

Splošni in posebni del proračuna sta sestavni del tega
odloka.

4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati

sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci
prihodkov in odhodkov. Uporabniki smejo v imenu občine pre-
vzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
občine predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna občine se nakazujejo proračunskim
uporabnikom do konca proračunskega leta. Med letom se
delijo enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih
prihodkov in odvisno od dinamike nastajanja obveznosti in mož-
nosti pokrivanja stroškov.

Uporabniki proračuna so dolžni Občinski upravi občine
Kuzma predložiti finančne načrte in programe dela do konca
leta za naslednje leto in zaključne račune za preteklo leto
najpozneje do 30. marca tekočega leta.

5. člen
Občina oblikuje stalno proračunsko rezervo v višini 0,5%

skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhod-
kov. Sredstva rezerv se uporabljajo v skladu z zakonom in
statutom.

Občina oblikuje tekočo proračunsko rezervo za finan-
ciranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo sredstev. O porabi tekoče proračunske rezerve odloča
župan.

O uporabi sredstev rezerv župan obvešča občinski svet.



Uradni list Republike Slovenije Št. 52 / 22. 6. 2001 / Stran 5485

6. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.

Občinska uprava mora mesečno spremljati izvrševanje prora-
čuna in o tem obveščati župana.

Odredbodajalec za uporabo sredstev proračuna je žu-
pan.

7. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev, razporejenih za

določene namene, ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihod-
ki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni
višini.

8. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o:
– prenosu sredstev med posameznimi nameni, če s tem

ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila sred-
stva zagotovljena,

– zmanjšanju obsega sredstev za posamezni namen ali
zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki proračuna občine
med letom ne dotekajo v predvideni višini,

– začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih pre-
sežkov, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovi-
tve tekoče likvidnosti proračuna občine,

– podpisu pogodb za financiranje investicijskih objektov
in opreme ter drugih materialnih stroškov v okviru sprejetega
proračuna,

– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezer-
ve.

O ukrepih iz prejšnjega člena je župan dolžan obvestiti
občinski svet in uporabnike sredstev in predlagati ukrepe
oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.

9. člen
O odpisu neizterljivih terjatev odloča Občinski svet obči-

ne Kuzma.

10. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, material-

nim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračun-
skih sredstev glede na namen obseg in dinamiko porabe
sredstev proračuna občine in o tem poroča občinskemu sve-
tu.

11. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, vzdrže-

valna in investicijska dela ter storitve, oddajati v skladu z
zakonom o javnih naročilih.

12. člen
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.

13. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi skle-

pa o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001
so sestavni del proračuna za leto 2001.

14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.

Št. 578/2001
Kuzma, dne 8. junija 2001.

Župan:
Občine Kuzma

Jožef Škalič  l. r.

LENDAVA

2842. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnih zavodov DOŠ I Lendava, DOŠ
Dobrovnik in DOŠ Genterovci

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 8. člena uredbe
o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi po-
trebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98)
ter 24. in 72. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS,
št. 32/95, 20/96 in 21/97) je Občinski svet občine Lendava v
soglasju s svetom Madžarske narodne samoupravne skupnosti
Občine Lendava na 30. seji dne 6. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi javnih zavodov DOŠ I Lendava, DOŠ
Dobrovnik in DOŠ Genterovci

1. člen
Odlok o ustanovitvi javnih zavodov DOŠ I Lendava, DOŠ

Dobrovnik in DOŠ Genterovci (Uradni list RS, št. 4/97, 43/98,
52/98) se spremeni tako, da se prvi odstavek 7. člena glasi:

Zavodi so ustanovljeni za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja za naslednje šolske okoliše:

DOŠ I Lendava – za matično šolo:
naslednja naselja: Lendava-Lendva, Lendavske gorice-

Lendvahegy, Dolgovaške gorice-Hosszúfaluhegy, Trimlini-Hár-
masmalom

Za podružnično šolo Gaberje:
naslednja naselja: Gaberje-Gyertjános, Gornji Lakoš-Fel-

sőlakos, Dolnji Lakoš-Alsólakos, Kot-Kót, Kapca-Kapca
Za podružnično šolo Čentiba:
naselje Čentiba-Csente
Za podružnično šolo Dolina:
naselji: Dolina-Völgyifalu, Pince-Pince
Za podružnično šolo Petišovci:
naselja: Petišovci-Petesháza, Benica, Pince Marof-Pince

major
Za DOŠ I in DOŠ Genterovci se določi skupni šolski

okoliš Dolgovaške gorice -Hossúfaluhegy

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 01200-0007/96
Lendava, dne 6. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l.r.

MIRNA PEČ

2843. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mirna
Peč

Na podlagi 2., 4. in 5. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
70/00) 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
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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 Mirna Peč

1. člen
V statutu Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) se

8. členu dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek, ki glasijo:
»Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko

občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje
osebne podatke:

a) enotno matično številko občana,
b) ime in priimek,
c) kraj rojstva,
d) državljanstvo,
e) stalno in začasno bivališče,
f) zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi ob-

čina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti,
za fizične osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče, pa
tudi neposredno prek računalniške povezave.

Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka
tega člena neposredno preko računalniške povezave je potre-
bno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli
neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi
tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje
osebnih podatkov.«

2. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opre-

deljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če
je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.«

3. člen
V tretjem odstavku 78. člena se črta beseda »vseh«, za

besedo »volivcev« pa se doda vejica in besedilo »ki so glasovali«.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 015-03/01-02
Mirna Peč, dne 28. maja 2001.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

2844. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Mirna Peč

Na podlagi 2., 4. in 5. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
70/00) 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

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 Mirna Peč

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Mirna Peč (Uradni

list RS, št. 32/99) se besedilo 44. člena spremeni tako, da
glasi:

Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih
glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno veči-
no. Predlagana odločitev je sprejeta, če je med opredeljenimi
glasovi več glasov “ZA” kot “PROTI”.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 015-03/01-02
Mirna Peč, dne 28. maja 2001.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

2845. Cenik prispevkov pred priključitvijo na javno
vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini
Mirna Peč

Na podlagi 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

C E N I K
prispevkov pred priključitvijo na javno

vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini
Mirna Peč

1
A) Prispevek pred priključitvijo na javno vodovodno

omrežje

Prispevek Nova cena SIT

1. Stanovanjski objekti
a) enodružinska hiša 80.560
b) enota dvojčka ali vrstne hiše 80.560
2. Stanovanjska enota v bloku
a) površine do 50 m2 37.510
b) površine nad 50 m2 46.370
3. Počitniške hiše, zidanice 54.730
4. Industrijski in poslovni objekti,
trgovski, gostinski, obrtni objekti,
kmetijski objekti
(za 1 l/s povprečne dnevne porabe) 2,838.240 SIT
5. Objekti družbene dejavnosti
– šole, vrtci, bolnice, zavodi
(za 1 l/s povprečne dnevne porabe) 1,416.990 SIT
6. Proizvodne dejavnosti, ki rabijo
vodo iz javnega vodovoda
za tehnološke namene
(za 1 l/s povprečne dnevne porabe) 4,959.510

Opomba: v cenah ni upoštevan 19% davek na dodano
vrednost!

B) Prispevek pred priključitvijo na javno kanalizacijo

Prispevek Nova cena SIT

1. Stanovanjski objekti
a) enodružinska hiša 88.620
b) enota dvojčki ali vrstne hiše 88.620
c) enota v bloku 61.440
2. Počitniške hiše, zidanice 77.510



Uradni list Republike Slovenije Št. 52 / 22. 6. 2001 / Stran 5487

Prispevek Nova cena SIT

3. Objekti družbene dejavnosti
– šole, vrtci, bolnice, zavodi (SIT/m2) 1.196
4. Trgovine, gostinski objekti,
poslovni objekti brez proizvodne
dejavnosti – (SIT/m2) 1.224
5. Industrijski, obrtni in kmetijski
objekti – (SIT/m2)
a) brez porabe vode v proizvodnem procesu 1.627
b) s porabo vode v proizvodnem procesu 2.090
6. Zunanje površine z urejenim
odvajanjem v javno kanalizacijo – (SIT/ m2) 287

Opomba: v cenah ni upoštevan 19% davek na dodano
vrednost!

2
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 352-05-17/01
Mirna Peč, dne 11. junija 2001.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

MURSKA SOBOTA

2846. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine
Murska Sobota

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00), 17. in 116. člena statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet me-
stne občine Murska Sobota na seji dne 12. 6. 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

Mestne občine Murska Sobota

1. člen
V statutu Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,

št. 23/99) se v 9. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko

občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva osebne
podatke v skladu z zakonom. Osebne podatke lahko pridobi
občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski
pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno
prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške poveza-
ve. Za pridobivanje podatkov neposredno preko računalniške
povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra.”

2. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko

organi mestne občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odloči-
tve z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Organ lah-
ko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov.”

3. člen
Na koncu drugega stavka prvega odstavka 40. člena se

črta pika in doda naslednje besedilo: “najkasneje v 45 dneh po
svoji prvi seji.”

4. člen
V četrtem odstavku 41. člena se za besedo “večino”

doda beseda “opredeljenih”.

5. člen
Besedilo prvega odstavka 51. člena se spremeni in glasi:

“Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja direktor
mestne uprave, ki je pooblaščen za vodenje in odločanje v
upravnih zadevah iz občinske pristojnosti, lahko pa pooblasti
delavce mestne uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za
odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj
v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v
upravnih stvareh.”

6. člen
53. člen statuta se spremeni in glasi:
“O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko

odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in ima predpisano izobrazbo in opravljen strokovni
izpit iz upravnega postopka, v skladu s posebnim zakonom.”

7. člen
Besedilo tretjega odstavka 84. člena se spremeni in gla-

si: “Izid glasovanja o uvedbi samoprispevka se ugotovi v skladu
z zakonom.”

8. člen
V prvem odstavku 93. člena se črta beseda “lahko”.

9. člen
Prvi odstavek 96. člena se spremeni in glasi: “Premože-

nje mestne občine sestavlja finančno in stvarno premoženje v
lasti mestne občine.”

V tretjem odstavku tega člena se doda nov četrti stavek, ki
glasi: “Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti
predhodno soglasje za finance pristojnega organa občine, če
bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo
povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino.”

Na koncu petega odstavka tega člena se črta pika in doda
besedilo: “in jo sprejema na način in v rokih, kot so določeni z
zakonom.”

10. člen
Besedilo 98. člena se spremeni in glasi:
“V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo obči-

ni ter izdatki občine za posamezne namene.
Proračun mestne občine je sestavljen iz splošnega dela,

posebnega dela in načrta razvojnih programov.”

11. člen
Črta se 102. člen.

12. člen
V 103. členu se spremeni tretji odstavek in glasi: “V

obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do
višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v
proračunu za preteklo leto.”

Besedilo četrtega odstavka tega člena se spremeni in gla-
si: “Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme župan in
o tem obvesti mestni svet ter nadzorni odbor občine. Odločitev o
začasnem financiranju se objavi v uradnem glasilu občine.”

13. člen
Besedilo prvega odstavka 104. člena se spremeni in

glasi: “Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj
povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan
na predlog za finance pristojne službe v mestni upravi največ za
45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.”
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Na koncu drugega odstavka tega člena se črta pika in
doda besedilo: “takoj po njenem sprejemu.”

14. člen
V 105. členu se črta besedilo “in odpre nov konto za ta

namen” ter doda besedilo: “v okviru večjih pričakovanih pre-
jemkov, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihran-
kov sredstev.”

15. člen
V prvem odstavku 106. člena se v prvem stavku za bese-

do “pristojnost” doda besedilo “neposrednega”.
Drugi odstavek tega člena se spremeni in glasi: “Če se

neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne
prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo
v splošno proračunsko rezervacijo.”

16. člen
Črta se 107. člen.

17. člen
Besedilo 108. člena se spremeni in glasi:
“V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za prora-

čunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno

doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s
proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov prora-
čuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec,
dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo
leto.”

18. člen
Besedilo 109. člena se spremeni in glasi:
“Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financi-

ranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, mo-
čan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem
primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme
občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristoj-
ne službe mestne uprave in o uporabi sredstev obvešča mestni
svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev
proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o
proračunu, odloča mestni svet s posebnim odlokom.”

19. člen
Besedilo prvega in drugega odstavka 110. člena se spre-

meni in glasi:
“Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprej-

me mestni svet zaključni račun proračuna za preteklo leto z
vsebino in strukturo v skladu z zakonom.

V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in
doseženi prihodki ter drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki
občine za preteklo leto.”

20. člen
Prvi odstavek 111. člena se spremeni in glasi: “Mestna

občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega soglasja
ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa za-
kon.”

21. člen
Besedilo drugega odstavka 112. člena se spremeni in

glasi:
“Skupna višina zadolžitve in izdanih poroštev se določi z

odlokom, s katerim se sprejme proračun mestne občine.”

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

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01502-1/01
Murska Sobota, dne 12. junija 2001.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

2847. Spremembe in dopolnitve poslovnika Mestnega
sveta mestne občine Murska Sobota

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00), 17. člena statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) in 94. člena poslovnika
Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji
dne 12. 6. 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

Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota

1. člen
Besedilo 43. člena poslovnika Mestnega sveta mestne

občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) se spremeni
in glasi: “Mestni svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon oziroma
statut določa drugačno večino. Svet lahko veljavno sklepa, če
je na seji navzoča večina članov mestnega sveta.”

2. člen
Zadnji stavek tretjega odstavka 69. člena se dopolni tako,

da se za besedo “večino” doda beseda “opredeljenih”.

3. člen
Tretji odstavek 77. člena se spremeni in glasi: “Odlok je v

prvi obravnavi sprejet, če dobi večino opredeljenih glasov nav-
zočih članov mestnega sveta.”

4. člen
Prvi odstavek 80. člena se spremeni in glasi: “Amandma,

člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če na seji mestnega
sveta dobijo večino opredeljenih glasov navzočih članov.”

5. člen
Drugi odstavek 82. člena se spremeni in glasi: “Občinski

proračun se sprejme za proračunsko leto, ki je enako koledar-
skemu letu.“

V istem členu se dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek,
ki glasijo:

“Župan predloži predlog občinskega proračuna in ostale
dokumente, povezane s predlogom proračuna, ki jih zahteva
zakon, za prihodnje leto mestnemu svetu v 30 dneh po predlo-
žitvi državnega proračuna Državnemu zboru.

O predlogu proračuna z vsemi prilogami se organizira
razprava v okviru pristojnih delovnih teles mestnega sveta ter
seznani neposredne in posredne uporabnike proračuna.

Po opravljeni razpravi o predlogu proračuna in vskladitvi
pripomb se pripravi predlog proračuna za drugo obravnavo
mestnemu svetu.”

Sedanji tretji odstavek 82. člena postane šesti odstavek.
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6. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01503-1/01
Murska Sobota, dne 12. junija 2001.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

2848. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi 58. do 63. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS,
št. 24/92 in 29/95) v zvezi s 56. členom zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 25. členom zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/
93, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98 in
31/00) in na podlagi 7. in 17. člena statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet me-
stne občine Murska Sobota na seji dne 12. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Mestni občini Murska Sobota

1. člen
V poglavju II.Območja plačevanja nadomestila se spre-

meni besedilo 2. člena tako, da glasi:
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje

za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, ki ležijo v uredi-
tvenih območjih Mestne občine Murska Sobota in so razvršče-
na v:

I. območje, ki obsega ureditveno območje mesta Murska
Sobota,

II. območje, ki obsega ureditvena območja naselij Bakov-
ci, Černelavci, Krog, Kupšinci, Markišavci, Nemčavci, Polana,
Rakičan, Satahovci in Veščica.

Območja so razvidna iz prostorsko izvedbenih aktov in so
na vpogled pri mestni upravi.«

2. člen
V poglavju III. Merila za določitev višine nadomestila se

spremeni besedilo 4. člena, 2. točke tako, da glasi:
»lega in namembnost rabe stavbnega zemljišča«.

3. člen
V poglavju III. Merila za določitev višine nadomestila se

spremeni besedilo zadnjega odstavka 6. člena tako, da glasi:
»Po kriteriju lege in namembnosti rabe stavbnega zemlji-

šča se ta točkujejo z naslednjim številom točk za m2:

Namembnost I. območje II. območje

A Za poslovne namene 500 točk 450 točk
B Za druge poslovne namene

in storitveno dejavnost 250 točk 225 točk
C Za gospodarske namene

in gospodarske javne službe 150 točk 135 točk
D Za namen javne uprave

in družbenih dejavnosti 50 točk  45 točk
E Za stanovanjske namene 20 točk 18 točk«

V peti alinei 7. člena se črtata besedi: »komunalne napra-
ve«.

V 7. členu se doda novi odstavek, ki glasi:
»Stavbna zemljišča, na katerih je zgrajena komunalna in-

frastruktura, se točkujejo z naslednjim številom točk za m2:
1. primarno električno, telekomunikacijsko in plinovodno

omrežje
– podzemno 50 točk
– nadzemno 75 točk
2. površine, na katerih so zgrajeni objekti za distribucijo

električne energije, telekomunikacijskih storitev in distribucijo
plina

– transformatorske, razdelilne
in reducirne postaje 200 točk

– površine elektro, telekomunikacijskih
in plinovodnih jaškov 500 točk

Površine, na katerih je zgrajeno električno, telekomunika-
cijsko in plinovodno omrežje so tiste površine, ki služijo nor-
malni rabi in se obračunavajo tako, da predstavlja dolžinski
meter omrežja m2 površine.

Pri objektih za distribucijo električne energije, telekomu-
nikacijskih storitev in distribucijo plina se upošteva dejanska
površina objektov, oziroma površina, ki je ograjena.«

4. člen
V 9. členu se doda tretji odstavek, ki glasi:
»Mesečna višina nadomestila za stavbno zemljišče, na

katerem je zgrajena komunalna infrastruktura, se določi tako,
da se skupno število točk iz 6. in 7. člena tega odloka pomnoži
s površino stavbnega zemljišča ter ustrezno vrednostjo točke
za odmero nadomestila.«

5. člen
V poglavju IV. Odmera in plačilo nadomestila se spremeni

besedilo 13. člena tako, da glasi:
»Sredstva iz naslova plačila nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča po tem odloku so prihodek proračuna
Mestne občine Murska Sobota in se namenjajo za komunal-
no opremljanje stavbnih zemljišč v Mestni občini Murska
Sobota«.

6. člen
V poglavju Oprostitve plačila se v 14. členu doda besedi-

lo drugega in tretjega odstavka:
»Nadomestilo ne plačujejo fizične osebe od gospodar-

skih objektov kot so: objekti za rejo živali, silosi, hrambe za
orodje, kozolci, lope za hrambo krme in kmetijske mehani-
zacije, čebelnjaki in drugi pomožni objekti, v primeru, da
navedeni objekti služijo zasebni rabi. V primeru, da se nave-
deni objekti uporabljajo v pridobitnih dejavnostih, se nado-
mestilo plačuje.

Nadomestilo ne plačujejo fizične in pravne osebe, ki ima-
jo stalno bivališče oziroma sedež v naseljih oziroma krajevnih
skupnostih, v katerih je uveden krajevni samoprispevek.«

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2001.

Št. 423-06-10/2001
Murska Sobota, dne 12. junija 2001.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.
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2849. Sklep o povišanju cen storitev oskrbe s pitno
vodo

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Murska So-
bota (Uradni list RS, št. 23/99), določil šeste alinee 7. člena
odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. (Uradni
list RS, št. 16/01), 3. in 13. člena zakona o kontroli cen
(Uradni list RS, št. 63/99) in določil uredbe o predhodni prijavi
cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 46/01) ter v skladu
z določili navodila za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih
javnih služb oskrbe s pitno vodo (Uradni list RS, št. 10/00) je
Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 12. 6.
2001 sprejel

S K L E P
o povišanju cen storitev oskrbe s pitno vodo

1. člen
S tem sklepom se povišajo cene storitev oskrbe s pitno

vodo, ki jih zaračunava Komunala, javno podjetje d.o.o., kot
upravljavec vodovoda.

2. člen
Cene storitev oskrbe s pitno vodo se obračunavajo po

naslednjih postavkah:

Storitev Merska enota Cena v SIT
A) Vodarina

– gospodinjstvo m3 55,85
– gospodarstvo m3 62,42

B) Ostalo
– vzdrževanje vod. prikl. druž. ali et.
stanovanj kom/mes 89,38
– vzdrž. vod. prikl. ∅ 30, ∅ 25,
∅ 20, ∅ 15 kom/mes 472,60
– vzdrž. vod. prikl. ∅ 40 kom/mes 1.152,85
– vzdrž. vod. prikl. ∅ 80 in ∅ 50 kom/mes 3.394,85
– vzdrž. vod. prikl. ∅ 100 kom/mes 5.187,35
– vzdrž. vod. prikl. ∅ 200 in ∅ 150 kom/mes 9.800,80

3. člen
V skladu z zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni

list RS, št. 89/98 in 30/01) se na ceno storitev obračuna 8 %
davek na dodano vrednost.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2001 dalje.

Št. 38005-10/01
Murska Sobota, dne 12. junija 2001.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

2850. Sklep o povišanju cen najemnin za grobne
prostore

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Murska So-
bota (Uradni list RS, št. 23/99), določil šeste alinee 7. člena
odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. (Uradni
list RS, št. 16/01), določil zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 63/99) in odloka o gospodarskih javnih službah v
Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95 in 85/
99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne
12. 6. 2001 sprejel

S K L E P
o povišanju cen najemnin za grobne prostore

1. člen
S tem sklepom se povišajo cene najemnin za grobne

prostore, ki jih zaračunava Komunala, javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota kot upravljavec pokopališča.

2. člen
Cene najemnin so naslednje:

Zap. Vrsta grobov Enota Cena v SIT
št.
1. enojni grob kom/letno 2.500
2. družinski grob (dvojni) kom/letno 4.300
3. družinski grob (trojni) kom/letno 4.600
4. grobnica kom/letno 4.300
5. grobnica z ograjo kom/letno 6.750
6. žarni grob kom/letno 1.350
7. otroški grob kom/letno 1.350

3. člen
V skladu z zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni

list RS, št. 89/98 in 30/01) se na ceno najemnin obračuna 8
% davek na dodano vrednost.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2001
dalje.

Št. 38005-9/01
Murska Sobota, dne 12. junija 2001.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

POLZELA

2851. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka zazidalni
načrt Breg–Gmajna

Na podlagi 39. in 43. 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, 52/93,
56/93, 71/93, 44/97) ter 30. člena statuta Občine Polzela
(Uradni list RS, št. 34/99 ) izdaja župan Občine Polzela

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka zazidalni načrt

Breg–Gmajna

1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah odloka

o zazidalnem načrtu stanovanjske cone Breg–Gmajna, ki ga je
izdelal Atelje Krajinske arhitekture PIANO, Saša Piano s.p.
Velenje pod št. PIANO/8/2001-ZN-0.

2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev bo javno razgrnjen v

prostorih Občine Polzela. Javna razgrnitev bo trajala en me-
sec od objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V času
javne razgrnitve bo v sejni sobi Občine Polzela organizirana
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POSTOJNA

2852. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Ureditvenega
načrta “Predjama”

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 74/98), 36. in 99. člena
statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97,
31/98, 84/98 in 66/99), 37. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Urandi list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97)
izdajam

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka Ureditvenega načrta

“Predjama”

1
Javno se razgrne osnutek Ureditvenega načrta “Predja-

ma”, planska celota P1/S2-1, ki ga je izdelala Urbi d.o.o.,
Ljubljana, pod št. 035, v maju 2001.

2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen v avli v I.

nadstropju Občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna in na
sedežu Krajevne skupnosti Bukovje – 30 dni od objave v
Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava.
Javnost bo o tem pravočasno obveščena na krajevno običajen
način.

3
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe, mne-

nja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo
Krajevni skupnosti Bukovje ali Občini Postojna.

4
Ta sklep začne veljati takoj.

Postojna, dne 13. junija 2001.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

javna razprava. Datum obravnave bo določen naknadno, ob-
čani bodo o javni razpravi obveščeni na krajevno običajen
način.

3. člen
V času javne razgrnitve lahko vse zainteresirane pravne ali

fizične osebe podajo k izdelanemu osnutku svoje pripombe in
predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo po pošti.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 350-05/015/00
Polzela, dne 11. junija 2001.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

RIBNICA

2853. Sklep o spremembi sklepa o javni razgrnitvi
osnutka odloka o spremembah  in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Ribnica za obdobje 1986 do 2000 in
srednjeročnega plana Občine Ribnica za
obdobje 1986 do 1990

Na podlagi 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 8. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št.
37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 2. izredni seji dne
19. 6. 2001 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o javni razgrnitvi osnutka

odloka o spremembah  in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana

Občine Ribnica za obdobje 1986 do 2000
in srednjeročnega plana Občine Ribnica

za obdobje 1986 do 1990

I
V sklepu o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah

in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Obči-
ne Ribnica za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana
Občine Ribnica za obdobje 1986 do 1990 (Uradni list RS, št.
36/01) se drugi odstavek 1. točke spremeni tako, da glasi:

Javna razgrnitev bo trajala do vključno 15. julija 2001.

II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 01-352-3/99
Ribnica, dne 19. junija 2001.

Župan
Občine Ribnica

Jože Tanko l. r.

SEMIČ

2854. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje
realne obrestne mere iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja melega gospodarstva in
kmetijstva v Občini Semič

Na podlagi 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni
list RS, št. 37/99) in 15. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) je Občinski svet občine Semič na 22. redni seji
dne 7. 6. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
dodeljevanju sredstev za subvencioniranje

realne obrestne mere iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

in kmetijstva v Občini Semič

1
V pravilniku o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje

realne obrestne mere iz občinskega proračuna za pospeševa-
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ŠMARJE PRI JELŠAH

2855. Odlok o dopolnitvah odloka o uvedbi prispevka
za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Na podlagi 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri
Jelšah na 21. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o dopolnitvah odloka o uvedbi prispevka

za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje odlok o uvedbi prispevka za

izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in
čiščenje odpadnih voda (Uradni list RS, št. 1/01).

2. člen
Dopolni se 3. člen, ki se po novem glasi:
»Prispevek od kubičnega metra porabljene vode znaša:

od 1. 1. 2001 od 1. 7. 2001
do 30. 6. 2001 dalje

– za gospodinjstva,
šole, vrtce in ustanove 15 SIT/m3 35 SIT/m3

– za gospodarstvo in ostale
pridobitne dejavnosti 20 SIT/m3 50 SIT/m3

Višina prispevka se enkrat letno poveča v skladu z rastjo
drobnoprodajnih cen v Republiki Sloveniji za preteklo leto.
Prvo povečanje iz tega naslova se ne more izvesti pred 1. 7.
2002.«

3. člen
Te dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po obja-

vi v Uradnem listu RS.

Št. 06202-37/01
Šmarje pri Jelšah, dne 1. junija 2001.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

VLADA

2856. Uredba o spremembi uredbe o lokacijskem
načrtu za avtocesto na odseku Blagovica–
Šentjakob

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in
45.f 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) izdaja Vlada Re-
publike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o lokacijskem načrtu za

avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob

1. člen
V uredbi o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku

Blagovica–Šentjakob (Uradni list RS, št. 46/96) se v 3. členu
pod »k.o. Lukovica«, v naslednjih sklopih: »Območje odkupa
zemljišč«, »Plinovod«, »Električno omrežje visoke napetosti« in
»Električno omrežje – javna razsvetljava« parcelna številka
»655/6« nadomesti s parcelno številko »455/6«.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 350-28/2001-1
Ljubljana, dne 14. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2857. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska
specifične in določitvi stopnje proporcionalne
trošarine za cigarete

Na podlagi šestega odstavka 51. člena zakona o trošari-
nah (Uradni list RS, št. 84/98, 57/99 in 33/01) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi zneska

specifične in določitvi stopnje proporcionalne
trošarine za cigarete

1. člen
Besedilo 2. člena uredbe o določitvi zneska specifične in

določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni
list RS, št. 50/99, 5/00 in 4/01) se spremeni tako, da se
glasi:

»Drobnoprodajna cena najbolje prodajanih cigaret na dan
1. julija 2001 znaša 250 tolarjev za zavojček dvajsetih cigaret.«

2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Od cigaret se plačuje specifična trošarina v višini

1.549,160 tolarjev za 1000 kosov cigaret.
Od cigaret se plačuje proporcionalna trošarina po stopnji

33,6067% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.«

nje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Semič
(Uradni list RS, št. 30/96, popravek št. 45/96) se v točki b) 2.
člena črta šesta alinea.

2
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 414-07-02/2001
Semič, dne 8. junija 2001.

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l. r.
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3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajal-

nah, se plačuje specifična trošarina v višini 929,496 tolarjev za
1000 kosov cigaret.

Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah,
se plačuje proporcionalna trošarina po stopnji 20,1640% od
drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.«

4. člen
Proizvajalec in uvoznik plačata trošarino v znesku iz te

uredbe za cigarete, ki jih sprostita v porabo od vključno 1. julija
2001 dalje.

Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena zakona
o trošarinah mora na dan 30. junija 2001 opraviti popis zalog
cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zalog cigaret po vr-
stah, vrednosti in količinah ter obračun razlike med zneskom
že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno
po vrstah cigaret). Zapisnik in obračun mora predložiti 15. dan
po popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na
sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obra-
čuna, ki je priloga k tej uredbi in njen sestavni del.

Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najkasneje šest-
deseti dan po opravljenem popisu plačati razliko v trošarini, in
sicer v skladu s petim odstavkom 7. člena odredbe o računih
ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov
(Uradni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99, 110/99, 37/00,
100/00 in 125/00) v dobro računa: trošarina od tobačnih
izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na nalogu za
prenos navede tudi modul 05 in številko sklica odobritve: dav-
čna številka plačnika - 062001.

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 421-11/2001-2
Ljubljana, dne 21. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

OBRAČUN RAZLIKE TROŠARINE ZA CIGARETE
Zavezanec:
Sedež:
Davčna številka:
Matična številka:

Zap. Vrsta Razlika Razlika Količina Razlika Razlika
št.* cigaret med novo med novo (v 1000 kosih) trošarine trošarine

in staro in staro DPC za1000 kosov za celotno
 DPC za za 1000 kosov (v SIT) količino (v SIT)
zavojček (v SIT
(v SIT)

1.
2.
3.

skupaj:**

Priloga:
Zapisnik o popisu zalog na dan 30. 6. 2001

Kraj in datum: Podpis odgovorne osebe:

 * Vsaka vrsta oziroma trgovsko ime cigaret ima svojo
zaporedno številko.

** Znesek se zaokroži na 50 stotinov.

2858. Sprememba pravil službe v Slovenski vojski

Na podlagi prvega odstavka 46. člena, v zvezi s 60.
členom zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97,
87/97, 13/98 in 33/00) je Vlada Republike Slovenije na 33.
seji  dne 21. 6. 2001 izdala

S P R E M E M B O
pravil službe v Slovenski vojski

1
V pravilih službe v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 49/

96 in 111/00) se v drugem odstavku 400. točke za besedami
»Na Dan državnosti se« doda besedo »praviloma«.

2
Ta sprememba pravil službe v Slovenski vojski začne veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 820-08/2000-1
Ljubljana, dne 21. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2859. Pravilnik o infrastrukturnih razvojnih centrih

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja ministrica za gospodarstvo

P R A V I L N I K
o infrastrukturnih razvojnih centrih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa postopek in merila za razvrstitev infra-

strukturnih razvojnih centrov, njihove oblike ter način in merila
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za pridobitev subvencij za pokrivanje dela stroškov delovanja iz sred-
stev ministrstva, pristojnega za tehnološki razvoj (v nadaljnjem besedi-
lu: ministrstvo).

2. člen
Infrastrukturni razvojni centri so centri, ki so namenjeni zagotavlja-

nju infrastrukturnih pogojev na branžnem in regionalnem nivoju za pre-
nos znanja, rezultatov, raziskav in tehnologij v gospodarsko prakso.

3. člen
Infrastrukturni razvojni centri se oblikujejo kot:
– tehnološki parki
– tehnološki centri, ki se organizirajo:

– v okviru posameznih gospodarskih panog oziroma branž
oziroma

– na regionalni ravni.

4. člen
Ministrstvo sofinancira dejavnost tehnoloških centrov in parkov

predvsem zaradi:
– racionalizacije izrabe razvojno-raziskovalne infrastrukture,
– razvojnega povezovanja gospodarskih organizacij znotraj go-

spodarske panoge oziroma regije,
– spodbujanja trajnejšega medsebojnega povezovanja razvojno-

raziskovalnih ter izobraževalnih organizacij z gospodarstvom za boljši
prenos znanja, oziroma učinkovitejši dostop do rezultatov raziskav, no-
vih tehnologij in znanj.

5. člen
Ministrstvo sofinancira dejavnost infrastrukturnih razvojnih cen-

trov na podlagi javnih razpisov, kjer so opredeljeni pogoji, merila za
izbor in čas trajanja sofinanciranja dejavnosti s strani ministrstva.

II. OPREDELITEV INFRASTRUKTURNIH RAZVOJNIH
CENTROV IN NJIHOVO FINANCIRANJE

Tehnološki park

6. člen
Tehnološki park je pravna oseba, ki predstavlja okolje z ugodnimi

pogoji za izvajanje razvojno-raziskovalne dejavnosti ter izvaja svetovanje
v začetni fazi projekta prenosa razvojno-raziskovalnih dosežkov na trg.

Dejavnost tehnološkega parka je namenjena novim dinamičnim
podjetjem, zasnovanim na tehnologijah ali izdelkih in storitvah z visoko
vsebnostjo znanja, ki začenjajo gospodarsko izrabljati rezultate razvoj-
no-raziskovalnega dela.

V okviru podpore razvojno-raziskovalni dejavnosti tehnološki park
zagotavlja ustrezno infrastrukturno opremljen prostor in kadre za us-
trezno izvajanje projektov, motiviranje, svetovanje ipd.

Tehnološki park vodi projekt vključitve in razvoja posameznega
podjetja. Projekt razvoja posameznega podjetja vsebuje razvojno-razi-
skovalne podprojekte, ki jih tehnološkemu parku predloži podjetje. Na
osnovi teh projektov tehnološki park pripravi ustrezen načrt svetovanja
ter v imenu podjetja zaprosi za subvencioniranje razvojno-raziskoval-
nih stroškov.

Tehnološki park pomaga podjetjem s svetovalnimi storitvami
enkratnega značaja na področju usposabljanja, upravljanja, računo-
vodstva, knjigovodstva ter finančnega poslovanja, novih tehnologij
(predvsem informacijskih), varstva okolja, zaščite intelektualne lastni-
ne in podobno, ocene izvedljivosti novih predlogov ter razširjanje
znanja. Svetovalne storitve so namenjene malim in srednje velikim
podjetjem in le v začetni fazi projekta.

Tehnološki park mora vsebovati sedeže podjetij, katerih primar-
na dejavnost je gospodarska izraba rezultatov lastnega razvojno-razi-
skovalnega dela. Podjetja se v tehnološkem parku nahajajo le omeje-
no obdobje, in sicer največ do 4. leta delovanja. Po tem času se
morajo preseliti iz tehnološkega parka oziroma tehnološki park zanje
ne more pridobiti subvencije ministrstva.

Pri določitvi majhnih in srednje velikih podjetij se smiselno upo-
rablja zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99,
36/00, 45/01) ter uredba o namenih in pogojih za dodeljevanje
državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posa-
meznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00)

7. člen
Tehnološki park pridobi pravico do subvencioniranega delova-

nja na osnovi izbora v okviru javnega razpisa.

8. člen
Prijavitelj na javni razpis mora razpolagati z ustreznim prostorom

ter s strokovnjaki, ki ocenjujejo tehnološko zahtevnost in perspektiv-
nost podjetij.

Kot primerna infrastruktura za delovanje novih, tehnološko napre-
dnih podjetij, vključenih v tehnološki park, se zahteva:

– infrastrukturna opremljenost (pisarniški prostori, proizvodni
prostori, telefon, internet, energetika itd.),

– zagotavljanje storitev (finančne, pravne, marketinške itd.).

9. člen
Z javnim razpisom se določijo pogoji in merila za izbor. Prijavi

mora tehnološki park priložiti:
– program dela tehnološkega parka, ki je sestavljen iz projektov

vključevanja in razvoja posameznih podjetij, skupaj s potrebnimi sve-
tovalnimi storitvami,

– finančni načrt poslovanja za obdobje petih let, z navedenimi
vsemi viri prihodkov (javnimi in zasebnimi),

– analizo vključenih podjetij v tehnološkem parku,
– reference sodelavcev, ki bodo izvajali svetovalne storitve,
– akt o ustanovitvi, iz katerega je razvidno, da gre za nepridobit-

no dejavnost oziroma izjavo organa upravljanja, da bodo sredstva
razpisane subvencije uporabljena za nepridobitne namene, ki so skla-
dni s cilji delovanja tehnološkega parka.

10. člen
Višina subvencije se določi za dejavnosti, navedene v programu

dela tehnološkega parka, pri čemer lahko tehnološki park prejme
sredstva le za upravičene stroške in v višini, ki je za te vrste stroškov
dovoljena.

Upravičeni stroški za tehnološki park so:
1. svetovalne storitve enkratnega značaja, ki so podjetjem na

voljo le v začetni fazi projekta razvoja posameznega podjetja na podro-
čju usposabljanja, upravljanja, računovodstva, knjigovodstva ter finan-
čnega poslovanja, novih tehnologij (predvsem informacijskih), varstva
okolja, zaščite intelektualne lastnine in podobno, ocene izvedljivosti
novih predlogov ter razširjanje znanja (v višini do 50% stroškov).

2. stroški opreme, zemljišč, in poslopij, ki se izključno in stalno
uporabljajo za razvojno-raziskovalne aktivnosti v okviru podjetij tehno-
loškega parka in jih v njihovem imenu pridobi in usmerja tehnološki
park. Razvojno raziskovalne aktivnosti podjetij morajo biti organizirane
v obliki projektov, kjer je jasno razviden tip raziskave, in sicer (v višini
do 25% stroškov projekta):

– industrijske raziskave, namenjene pridobivanju znanja za raz-
voj novih proizvodov, postopkov in storitev ali izboljšavo že obstoječih
proizvodov, postopkov in storitev.

– predkonkurenčne razvojno-raziskovalne aktivnosti, namenje-
ne prenosu rezultatov industrijskih raziskav v oblikovanje novih, spre-
menjenih in izboljšanih proizvodov, postopkov in storitev, ne glede na
to ali je takšno oblikovanje namenjeno prodaji ali uporabi, vključno z
izdelavo prototipov, ki niso komercialno uporabljivi.

Subvencija se izračuna na osnovi obsega upravičenih stroškov
projektov, ki jih izvaja tehnološki park.

Če je celoten obseg projektov parkov tak, da upravičeni stroški
teh projektov presegajo razpoložljiva proračunska sredstva, dobijo
prednost tisti podprojekti, ki dobijo višjo oceno recenzentov na podla-
gi naslednjih elementov za ugotavljanje ekonomske upravičenosti:

– tržne analize, ki med drugim vključuje predstavitev izdelka, ki
bo rezultat oziroma je predmet projekta, ciljnih trgov, obstoječe in
potencialne konkurence in potencialnih kupcev in njihovih potreb;

– strategije trženja, v kateri so razvidne njegove konkurenčne
prednosti;

– ekonomskih kazalcev (stopnje donosnosti, praga rentabilno-
sti, dobe vračila, predvidene dinamike denarnih tokov projekta), ki so
skladni z ostalo vsebino projektne dokumentacije.

Subvencioniranje delovanja tehnološkega parka se uredi s po-
godbo. Pogodba se sklene za obdobje do 5 let. Ministrstvo za nove
dejavnosti tehnološkega parka, ki so predlagane po sklenitvi te po-
godbe letno objavlja javne razpise, ki se nanašajo na nove dejavnosti v
obdobju do izteka petletne pogodbe.

Tehnološki center

11. člen
Tehnološki center je pravna oseba, ki izvaja naslednje dejavnosti:
– razvojno-raziskovalne (za potrebe posamezne gospodarske

panoge oziroma branže, po dogovoru pa tudi za posamezne naročni-
ke);
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– usposobljenosti skupine, referenc nosilca razvojno-razisko-
valnega projekta in vključenosti mladih raziskovalcev v projekt;

– primernosti predlaganih del, sredstev in časa za izvedbo raz-
vojno-raziskovalne aktivnosti;

– pomembnosti projekta za nacionalno gospodarstvo;
– porabe energije, ekoloških učinkov in vpliva na delovna me-

sta;
2. dobijo najvišjo oceno recenzentov na podlagi naslednjih meril

za ugotavljanje ekonomske upravičenosti:
– tržne analize, ki med drugim vključuje predstavitev izdelka, ki

bo rezultat projekta, ciljnih trgov, obstoječe in potencialne konkuren-
ce in potencialnih kupcev in njihovih potreb;

– strategije trženja, v kateri so razvidne njegove konkurenčne
prednosti; razdelane morajo biti predvidene tržne poti, ocenjeni pred-
videni tržni deleži novega izdelka;

– ekonomskih kazalcev (stopnje donosnosti, praga rentabilno-
sti, dobe vračila, predvidene dinamike denarnih tokov projekta), ki so
skladni z ostalo vsebino projektne dokumentacije.

3. so skladni z usmeritvami nacionalne tehnološko-razvojne
oziroma industrijske politike; pri tem se upošteva učinek tehnološkega
centra na panogo.

(2) Skupna ocena je vsota aritmetičnega povprečja ekonomske
(od 0 do 100 točk) in tehnološke ocene (od 0 do 100 točk), h kateri je
prišteta ocena skladnosti z usmeritvami nacionalne tehnološko-razvojne
politike. Ocena skladnosti z usmeritvami nacionalne tehnološko-razvoj-
ne in industrijske politike lahko znaša največ 10% skupne ocene.

16. člen
Subvencioniranje delovanja tehnološkega centra se uredi s po-

godbo. Pogodba se sklene za obdobje do 5 let. Ministrstvo za nove
dejavnosti tehnološkega centra, ki so predlagane po sklenitvi te po-
godbe letno objavlja javne razpise in podeljuje spodbude, ki se nana-
šajo na nove dejavnosti v obdobju do izteka petletne pogodbe.

17. člen
Subvencija se izračuna na osnovi predvidenih aktivnosti na po-

dročju industrijskih raziskav, predkonkurenčne razvojno-raziskovalne
aktivnosti ter študij o tehnični izvedljivosti, ki so pogoj za izvedbo
industrijske raziskave in predkonkurenčne razvojno-raziskovalne aktiv-
nosti tehnološkega centra. Pri tem je:

1) industrijska raziskava namenjena pridobivanju znanja za raz-
voj novih proizvodov, postopkov in storitev ali izboljšavo že obstoječih
proizvodov, postopkov in storitev.

2) predkonkurenčna razvojna-raziskovalna aktivnost namenje-
na prenosu rezultatov industrijskih raziskav v oblikovanje novih, spre-
menjenih in izboljšanih proizvodov, postopkov in storitev, ne glede na
to ali je takšno oblikovanje namenjeno prodaji ali uporabi, vključno z
izdelavo prototipov, ki niso komercialno uporabljivi.

3) študija o tehnični izvedljivosti pogoj za izvedbo industrijske
raziskave in predkonkurenčne razvojno-raziskovalne aktivnosti.

Za industrijske raziskave se lahko dodeli pomoč do višine 50%
upravičenih stroškov projekta.

Za predkonkurenčne razvojno-raziskovalne aktivnosti pa se lah-
ko dodeli pomoč do višine 25% upravičenih stroškov projekta.

Za študije o tehnični izvedljivosti se lahko dodeli pomoč v višini
75% upravičenih stroškov projekta, če so pogoj za izvedbo industrij-
ske raziskave in v višini 50% upravičenih stroškov projekta, če so
pogoj za izvedbo predkonkurenčne razvojno-raziskovalne aktivnosti.

Če je raziskovalni projekt v skladu s cilji posameznega projekta
ali programa, ki poteka kot del okvirnega programa Evropske unije za
raziskovanje in tehnološki razvoj, se lahko doda pomoč v višini do
15%.

Višina pomoči iz tega člena se lahko sešteva, vendar skupna
višina pomoči ne sme preseči 75% za industrijske raziskave in 50% za
predkonkurenčne razvojne-raziskovalne aktivnosti.

Upravičeni stroški za namen raziskovanja in razvoja so:
– stroški dela zaposlenih, ki se izključno ukvarjajo z raziskovalni-

mi aktivnostmi;
– stroški instrumentov, opreme, zemljišč, in poslopij, ki se iz-

ključno in stalno uporabljajo za raziskovalne aktivnosti;
– stroški za svetovalne in podobne storitve;
– dodatni skupni stroški, ki nastajajo neposredno kot posledica

raziskave in razvoja;
– drugi operativni stroški, ki nastajajo neposredno kot posledica

raziskave in razvoja.
Tehnološki center je odgovoren za namensko porabo sredstev

subvencije v skladu s predloženim projektom ob upoštevanju načela
skrbnosti dobrega strokovnjaka.

– pomoč pri prijavljanju na domače in mednarodne raziskovalne
in druge projekte;

– spremljanje novosti s področja raziskav in tehnologij na posa-
meznem področju ter informiranje in pomoč pri uvajanju le-teh v posa-
mezne gospodarske organizacije;

– izvajanje oziroma organizacija raznovrstnega strokovnega iz-
popolnjevanja za potrebe gospodarske panoge oziroma branže.

12. člen
Tehnološki center izvaja dejavnosti iz prejšnjega člena tako, da

zagotovi:
– racionalno izrabo razvojno-raziskovalne infrastrukture;
– spodbujanje trajnejšega povezovanja razvojno raziskovalne sfe-

re in uporabnikov iz gospodarstva;
– razvojno povezovanje gospodarskih organizacij znotraj gospo-

darske panoge;
– lažji dostop do rezultatov raziskav, novih tehnologij in znanja

gospodarskim organizacijam;
– dostop do najnovejših tehnologij in raziskovalnih rezultatov

predvsem za mala in srednja podjetja, ki praviloma težje sledijo novo-
stim na svojem področju;

– spodbujanje inovativnosti v malih in srednjih podjetjih.

13. člen
V državi se na posameznem raziskovalnem področju oziroma

gospodarski panogi praviloma organizira le po en tehnološki center. V
posameznih primerih je možno, da se zainteresirane gospodarske
organizacije sporazumejo za večji ali manjši obseg dejavnosti, kot je
naveden v 11. členu tega pravilnika, vključene pa so lahko tudi pose-
bnosti posameznih branž ali regij.

Financiranje tehnološkega centra se uredi s pisnim dogovorom
med ustanovitelji. Viri prihodkov so lahko tudi članarine, državne sub-
vencije, zaslužek pri opravljenih storitvah, občinska podpora ter sred-
stva, pridobljena za domače in mednarodne razvojno-raziskovalne
projekte.

14. člen
Pravico do subvencioniranja delovanja tehnološki center pridobi

na osnovi izbora v okviru javnega razpisa, upoštevaje naslednje pogoje:
– center mora biti vezan na oziroma ustanovljen s strani več

gospodarskih organizacij znotraj gospodarske panoge oziroma bran-
že (ustanoviteljica je lahko tudi država, občine, Gospodarska zbornica
Slovenije, Slovenska razvojna družba itd.);

– mora imeti eno ali več raziskovalnih oziroma razvojnih skupin,
ki so evidentirane v evidencah ministrstva, pristojnega za znanost;

– predloži podatke o svoji statusni organizacijski obliki (zavod,
d.o.o.);

– pisno mora biti izkazan interes več gospodarskih organizacij
za razvojno povezovanje ter delež sredstev, opreme, vnaprejšen za-
kup kapacitet itd.., ki so jih le-ti pripravljeni vložiti v center;

–  predložen mora biti projekt razvojno raziskovalne dejavnosti
tehnološkega centra in poslovni načrt za obdobje naslednjih treh let,
katerega del so:

– finančni načrt poslovanja za obdobje trajanje projekta, z
navedenimi vsemi viri prihodkov (javnimi in zasebnimi),

– podrobnejši opis dejavnosti iz 11. člena tega pravilnika z
navedbo vseh stroškov projektov ter deleža upravičenih stroškov v
skladu s 17. členom tega pravilnika,

– cenik storitev centra za ustanovitelje, člane in druge upo-
rabnike,

– vloga in cilji delovanja tehnološkega centra,
– analiza, ki dokazuje rast trgov na področjih načrtovanih

dejavnosti oziroma potrjuje smiselnost vlaganj države v določeno po-
dročje,

– povezanost z drugimi razvojno-raziskovalnimi organizacija-
mi doma in v tujini,

– seznam redno oziroma dopolnilno zaposlenih;
– predložen popis obstoječe oziroma dosegljive raziskovalno-

razvojne opreme;
– predložene reference ključnih ljudi v tehnološkem centru iz

področja prenosa znanja, rezultatov raziskav in tehnologij v prakso.

15. člen
(1) V postopku izbire imajo prednost tisti podprojekti tehnolo-

ških centrov, ki:
1. dobijo najvišjo oceno recenzentov na podlagi naslednjih meril

za ugotavljanje tehnološke upravičenosti:
– stopnje tehnološke zahtevnosti ter razvojnega pospeševanja

izdelka, storitve oziroma postopka;
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III. JAVNI RAZPIS

18. člen
Ministrstvo subvencionira del stroškov delovanja infrastrukturnih

razvojnih centrov na podlagi enega ali več javnih razpisov. Poleg kriteri-
jev iz tega pravilnika se v javnem razpisu lahko opredelijo tudi morebitni
dodatni izborni kriteriji v skladu z znanstveno in tehnološko politiko.

19. člen
Postopek javnega razpisa za sofinanciranje infrastrukturnih raz-

vojnih centrov vodi strokovna komisija (v nadaljnjem besedilu: komisi-
ja), ki jo imenuje minister, pristojen za tehnološki razvoj (v nadaljnjem
besedilu: minister) s pisnim sklepom.

20. člen
Na javni razpis za subvencioniranje dela stroškov delovanja in-

frastrukturnih razvojnih centrov se lahko prijavijo pravne osebe, regis-
trirane v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki so
registrirane za opravljanje raziskovalne-razvojne dejavnosti (uredba o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur.l., št: 34/94,
13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) – nadaljnjem besedilu:
SKD) (SKD 73) ter druge infrastrukturne dejavnosti (pravno, računo-
vodsko, knjigovodsko in podjetniško-poslovno svetovanje (SKD 74),
poslovanje z nepremičninami (SKD 70) ter dejavnosti v finančnem
posredništvu (SKD 67) in izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom,
tem pravilnikom in z drugimi predpisi.

21. člen
V postopku za izbiranje predlogov za subvencioniranje dela stro-

škov delovanja infrastrukturnih centrov se obravnavajo prijave, ki vse-
bujejo z javnim razpisom zahtevane podatke in dokazila ter prispejo na
ministrstvo v roku, določenem v javnem razpisu.

22. člen
Odpiranje prejetih vlog na javni razpis se izvede v roku, ki je

določen v javnem razpisu. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov
komisija vodi zapisnik.

Če komisija ugotovi, da je prijava na razpis nepopolna, pozove
predlagatelja vloge, da jo dopolni v roku 15 dni. Nepopolne vloge, ki
jih predlagatelji v določenem roku ne dopolnijo, komisija zavrže.

23. člen
Člani komisije za vodenje postopka se pri pripravi predloga pre-

jemnikov opirajo na strokovne ocene oziroma mnenja recenzentov.
Recenzentom je zagotovljena anonimnost.
Ocena vloge temelji na pogojih in merilih, ki so bili navedeni v

javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komi-
sija pripravi predlog prejemnikov razvojnih spodbud.

Sklep o dodelitvi subvencije sprejme minister na predlog komi-
sije. O rezultatih razpisa za dodelitev subvencij ministrstvo obvesti
prijavitelje.

24. člen
Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema obvestila pravico vložiti

zahtevo za ponovno ocenitev svoje vloge za subvencioniranje infras-
trukturnega razvojnega centra. V svoji zahtevi mora opredeliti tehtne
razloge, zaradi katerih zahteva ponovno ocenitev.

O zahtevi za ponovno ocenitev odloči minister. Postopek in
način ponovne ocenitve predloga določi minister. Njegova odločitev
je dokončna.

IV. NADZOR

25. člen
Ministrstvo izvaja nadzor nad porabo subvencije v skladu s pred-

pisi za nadziranje namenskosti porabe proračunskih sredstev ter z
udeležbo v nadzornih organih infrastrukturnega razvojnega centra, kar
se določi s pogodbo o dodelitvi subvencije.

Če se sredstva uporabljajo nenamensko, ministrstvo prekine
izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh
že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonitimi zamu-
dnimi obrestmi.

Če pride pri izvajanju projekta do odstopanj od projektne doku-
mentacije, je prejemnik subvencije dolžan v roku 15 dni o teh spre-
membah obvesti odgovorno osebo ministrstva, sicer se šteje, da se
sredstva uporabljajo nenamensko.

V pogodbi o subvencioniranju infrastrukturnega razvojnega cen-
tra je določena tudi obveznost prejemnika subvencije, da podaja
redna poročilo o izvajanju projekta s posebnim poudarkom na stimu-
lativnih učinkih, ki jih ima dodeljena subvencija.

V. OBVEŠČANJE JAVNOSTI

26. člen
Prejemnik subvencije je dolžan pri objavljanju svojih rezultatov

oziroma pri drugih oblikah javnega predstavljanja navesti, da je delova-
nje infrastrukturnega razvojnega centra subvencionirano s strani mini-
strstva ter na zahtevo ministrstva tudi sodelovati pri obveščanju javnosti.

VI. KONČNI DOLOČBI

27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

infrastrukturnih razvojnih centrih (Uradni list RS, št. 82/99).

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

Republike Slovenije.

Št. 017-77/01
Ljubljana, dne 20.junija 2001.

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica

za gospodarstvo

2860. Pravilnik o spodbujanju tehnološkega razvoja

Na podlagi 24. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja ministrica za gospodarstvo

P R A V I L N I K
o spodbujanju tehnološkega razvoja

I. SPLOŠNO

1. člen
Ta pravilnik določa postopek, pogoje in oblike ter prednostne

kriterije za pridobitev pomoči pri pospeševanju tehnološkega razvoja z
uporabo razvojno raziskovalnih dosežkov, ki predstavljajo zadnjo fazo
v sklopu razvojno raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: po-
moči) in jih ministrstvo, pristojno za tehnološki razvoj (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), namenja tehnološkemu razvoju gospodarstva
in družbene infrastrukture v Republiki Sloveniji.

2. člen
Pri oblikovanju in izvajanju programa tehnološkega razvoja lahko

ministrstvo sodeluje z drugimi ministrstvi, agencijami, skladi in zainte-
resiranimi gospodarskimi družbami in organizacijami glede na njihovo
vlogo pri pospeševanju tehnološkega razvoja v Sloveniji.

3. člen
Do pomoči po tem pravilniku so upravičene fizične in pravne

osebe, statusno organizirane v skladu z zakonom, ki ureja gospodar-
ske družbe (v nadaljnjem besedilu: uporabniške organizacije).

II. OBLIKE SPODBUJANJA TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA

4. člen
Pomoči se zagotavljajo v oblikah:
1. subvencioniranja dela stroškov industrijskih raziskav in pred-

konkurenčno raziskovalno-razvojnih aktivnosti projektov tehnološkega
razvoja;
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2. subvencioniranja obrestne mere za kredite, najete za name-
ne tehnološkega razvoja;

3. subvencioniranja dela stroškov majhnih razvojno-raziskoval-
nih (high – tech) projektov.

III. POGOJI IN PREDNOSTNA MERILA ZA PRIDOBITEV POMOČI

1. Subvencije industrijskim raziskavam
in predkonkurenčno razvojno-raziskovalnim
aktivnostim projektov tehnološkega razvoja

5. člen
Upravičenci do subvencij za pokrivanje dela stroškov industrij-

skih raziskav in predkonkurenčno razvojno-raziskovalnih aktivnosti pro-
jektov tehnološkega razvoja so po tem pravilniku uporabniške organi-
zacije, ki za svoje potrebe izvajajo razvojne projekte, namenjene raz-
voju novih tehnologij ter razvojnemu delu v zvezi z uvajanjem novih
proizvodov, postopkov oziroma storitev v uporabo na podlagi dosež-
kov lastnega ali tujega razvojno-raziskovalnega dela.

Izvajalci predkonkurenčno razvojno-raziskovalnih aktivnosti pro-
jektov tehnološkega razvoja so lahko izvajalske skupine raziskovalcev,
usposobljenih za opravljanje razvojne dejavnosti in zaposlenih pri upra-
vičencih do subvencij. Izvajalske skupine so lahko tudi raziskovalno
razvojne skupine raziskovalcev oziroma razvojnikov, zaposlenih pri upra-
vičencih do subvencij, in najetih raziskovalcev oziroma razvojnikov.

Izvajalci industrijskih raziskav so raziskovalne skupine, ki so
usposobljene za opravljanje raziskovalne dejavnosti.

6. člen
Subvencije projektom tehnološkega razvoja so namenjene in-

dustrijskim raziskavam, predkonkurenčno raziskovalno- razvojnim ak-
tivnostim in študijam o tehnični izvedljivosti, če:

– predstavljajo industrijske raziskave pridobivanje znanja za raz-
voj novih proizvodov, postopkov in storitev ali izboljšavo že obstoječih
proizvodov, postopkov in storitev;

– predstavlja predkonkurenčna razvojno-raziskovalna aktivnost
oblikovanje rezultatov (industrijskih) raziskav v načrt, postavitev ali
obliko za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, postopke ali
storitve, če so ti namenjeni prodaji ali uporabi, vključno s sestavo
začetnega prototipa, ki ne bi bil uporaben v trgovanju. To lahko vklju-
čuje tudi osnovno opisovanje in oblikovanje ostalih proizvodov, po-
stopkov ali storitev in začetne demonstracijske projekte ali pilotne
projekte, če takih projektov ni mogoče pretvoriti ali uporabiti za indus-
trijsko uporabo ali tržno izkoriščanje;

– predstavljajo študije o tehnični izvedljivosti pogoj za izved-
bo industrijske raziskave in predkonkurenčne razvojno-raziskoval-
ne aktivnosti.

Utemeljeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo
oziroma pomoč, so:

– stroški osebja (raziskovalci, tehniki in ostalo podporno
osebje, ki so zaposleni izključno za raziskovalno dejavnost);

– stroški instrumentov, opreme in zemlje ter zgradb, ki se
uporabljajo izključno in stalno (razen, če so tržno preneseni) za
raziskovalno dejavnost;

– stroški svetovanja in ustreznih storitev, ki se uporabljajo
izključno za raziskovalno dejavnost, vključno z raziskavami, tehnič-
nim znanjem in patenti itd., ki so kupljeni iz zunanjih virov;

– dodatni skupni stroški, ki so nastali neposredno kot rezul-
tat raziskovalne dejavnosti;

– ostali stroški delovanja (npr. stroški materiala, energentov
in podobnih proizvodov), ki so nastali neposredno kot rezultat razi-
skovalne dejavnosti.

7. člen
Za industrijske raziskave se lahko dodeli pomoč do višine

50% upravičenih stroškov projekta.
Za predkonkurenčne razvojno raziskovalne aktivnosti se lah-

ko dodeli pomoč do višine 25% upravičenih stroškov projekta.
Za študije o tehnični izvedljivosti se lahko dodeli pomoč v

višini 75% upravičenih stroškov projekta, če so pogoj za izvedbo
industrijske raziskave, in v višini 50% upravičenih stroškov projek-
ta, če so pogoj za izvedbo predkonkurenčne razvojno-raziskovalne
aktivnosti.

Ne glede na prejšnje odstavke se lahko namenijo dodatki v
naslednjih primerih:

– kjer je pomoč namenjena majhnim in srednjim podjetjem,
dodatnih 10%;

– kjer, ob upoštevanju predpisov za državno regionalno po-
moč, raziskovalni projekt poteka v regiji z nizkim življenjskim stan-
dardom ali visoko brezposelnostjo, dodatnih 5 % oziroma kjer
razvojno raziskovalni projekt poteka v regiji, da bi spodbudil posa-
mezne ekonomske dejavnosti ali področja, dodatnih 5 %; vendar
ne smejo prekoračiti omejitev, ki se uporabljajo za investicijsko
regionalno pomoč;

– ko je razvojno raziskovalni projekt prioriteten v smislu naci-
onalne tehnološke in razvojne politike ter vključuje učinkovito so-
delovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami, do-
datnih 10 %.

Skupna višina pomoči ne sme preseči 75% za industrijske
raziskave in 50% za predkonkurenčne razvojne – raziskovalne ak-
tivnosti.

8. člen
Razvojno raziskovalne organizacije in raziskovalci, ki izvajajo

razvojno raziskovalno dejavnost, morajo izpolnjevati pogoje, dolo-
čene v zakonu o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I).

Pri določitvi majhnih in srednje velikih podjetij se smiselno
uporablja zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99,
36/00 in 45/01) ter uredba o namenih in pogojih za dodeljevanje
državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje
posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00).

Pri opredelitvi regij se uporabljajo določbe zakona o nadzoru
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00) ter uredbe o namenih in
pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči.

2. Subvencioniranje obrestne mere

9. člen
Ministrstvo dodeljuje proračunska sredstva za subvencioniranje

obrestne mere posojil uporabniškim organizacijam, ki jih te pridobijo
za namene iz 6. člena tega pravilnika, v višini do 100% obrestne mere,
pri čemer dodeljena subvencija ne sme presegati dovoljenih stopenj
pomoči iz 7. člena tega pravilnika.

10. člen
Prednost pri izboru za dodelitev subvencije oziroma pomoči

imajo razvojno raziskovalni projekti iz 6. in 9. člena tega pravilnika, ki:
1. dobijo najvišjo oceno recenzentov na podlagi naslednjih

meril za ugotavljanje tehnološke upravičenosti:
– stopnje tehnološke zahtevnosti ter razvojnega pospeševanja

izdelka, storitve oziroma postopka;
– usposobljenosti skupine, referenc nosilca razvojno-razisko-

valnega projekta in vključenosti mladih raziskovalcev v projekt;
– primernosti predlaganih del, sredstev in časa za izvedbo razi-

skovalno-razvojne aktivnosti;
– pomembnosti projekta za nacionalno gospodarstvo;
– porabe energije, ekoloških učinkov in vpliva na delovna mesta;
2. dobijo najvišjo oceno recenzentov na podlagi naslednjih

meril za ugotavljanje ekonomske upravičenosti:
– tržne analize, ki med drugim vključuje predstavitev izdelka, ki

bo rezultat projekta, ciljnih trgov, obstoječe in potencialne konkuren-
ce in potencialnih kupcev in njihovih potreb;

– strategije trženja, v kateri so razvidne njegove konkurenčne
prednosti; razdelane morajo biti predvidene tržne poti, ocenjeni pred-
videni tržni deleži novega izdelka;

– ekonomskih kazalcev (stopnje donosnosti, praga rentabilno-
sti, dobe vračila, predvidene dinamike denarnih tokov projekta), ki so
konsistentni z ostalo vsebino projektne dokumentacije;

3. so skladni s prioritetami nacionalne tehnološko razvojne
oziroma industrijske politike.

Skupna ocena je vsota aritmetičnega povprečja ekonomske (od
0 do 100 točk) in tehnološke ocene (od 0 do 100 točk), h kateri je
prišteta ocena skladnosti z usmeritvami nacionalne tehnološko razvoj-
ne politike. Ocena skladnosti z usmeritvami nacionalne tehnološko
razvojne politike lahko znaša največ 10 %.

Pri ocenjevanju predlogov projektov, ki vključujejo tudi dejav-
nost industrijskih raziskav se za razvrstitev upošteva ocena za pred-
konkurenčno razvojno dejavnost projekta. Vodje projektov, ki vsebu-
jejo tudi dejavnost industrijskih raziskav, morajo izpolnjevati z zako-
nom o raziskovalni dejavnosti določene pogoje za odgovornega nosil-
ca projekta.

V prijavi projekta morajo biti navedeni tudi spodbujevalni učinki
preteklih razvojno raziskovalnih projektov na razvojno raziskovalno
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dejavnost podjetja (v obliki povečanja lastnih sredstev za razvoj in
raziskave, povečanja števila zaposlenih v dejavnosti razvoja in razi-
skav, ter povečanja razmerja med sredstvi za razvoj in raziskave ter
celotnim prometom podjetja).

3. Subvencioniranje dela stroškov majhnih
razvojno-raziskovalnih projektov

11. člen
Ministrstvo dodeljuje tudi subvencije za pokrivanje dela stroškov

majhnih razvojno-raziskovalnih projektov z namenom spodbujanja pre-
hoda najvišje izobraženih kadrov iz znanstveno raziskovalnih središč v
gospodarstvo.

Ministrstvo dodeljuje proračunska sredstva za pokrivanje dela
stroškov majhnih razvojno raziskovalnih projektov za namene, določe-
ne v 6. členu tega pravilnika. Skupna višina subvencije v tem primeru
ne sme presegati 1.500.000 SIT ob pogoju, da višina subvencije ne
presega dovoljenih višin pomoči iz 7. člena tega pravilnika.

12. člen
V pogodbi o subvencioniranju dela stroškov majhnih razvojno

raziskovalnih projektov mora biti določena tudi obveznost uporabniške
organizacije, da podaja redna poročila o izvajanju projekta s posebnim
poudarkom na stimulativnih učinkih, ki jih ima dodeljena subvencija.

13. člen
Prednost pri dodelitvi subvencije bodo imele uporabniške orga-

nizacije:
– ki prijavljajo projekt z bolj kakovostno razvojno raziskovalno

vsebino (reference izvajalca, tehnološka zahtevnost projekta, doseže-
na raven znanja) ter z boljšo organizacijo (dobro definirani cilji, opis
dela, mejniki in pričakovani rezultati),

– ki ustanavljajo oziroma širijo svoje razvojne oddelke z novimi
doktorji in magistri znanosti (oblika in trajanje zaposlitve v okviru pre-
dlaganega projekta),

– ki izkazujejo razvojno raziskovalno sodelovanje z drugimi po-
djetji, raziskovalnimi in akademskimi organizacijami.

IV. POSTOPEK IZBORA UPRAVIČENCEV ZA DODELITEV
SUBVENCIJ

14. člen
Ministrstvo dodeljuje subvencije na podlagi javnega razpisa, ki

ga objavi praviloma vsako leto.
Postopek javnega razpisa za dodelitev razvojnih spodbud vodi

strokovna komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje
minister, pristojen za tehnološki razvoj (v nadaljnjem besedilu: mini-
ster) s pisnim sklepom. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva
člana.

15. člen
Javni razpis vsebuje:
– naziv in naslov ministrstva;
– predmet javnega razpisa;
– krog upravičencev za kandidiranje in pogoje, ki jih morajo

izpolnjevati;
– navedbo prednostnih kriterijev za posamezno subvencijo;
– obliko, rok in način oddaje prijave;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri;
– višino sredstev za subvencije;
– druge podatke, ki so pomembni za upravičence na razpis;
– merila za dodelitev subvencije.

16. člen
Vloga na razpis se vloži na obrazcu, ki je sestavni del razpisne

dokumentacije in ga za vsako od oblik spodbujanja tehnološkega
razvoja iz 4. člena tega pravilnika, predpiše minister.

17. člen
Prispele vloge pregleda komisija. Če komisija ugotovi, da je

vloga na javni razpis nepopolna, pozove predlagatelja vloge, da jo
dopolni v roku 15 dni. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v določe-
nem roku ne dopolni, se zavrže.

Nadaljnji postopek vodi komisija v sodelovanju z uradno osebo,
ki jo imenuje minister.

18. člen
O vlogah za dodelitev subvencij se vodi seznam. V seznam se

vpišejo podatki iz prijavnega obrazca in podatki izbora. Seznam je
javen.

19. člen
Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebujejo vloge za dodelitev

subvencij, so uradna tajnost.

20. člen
Uradna oseba pripravi predlog recenzentov in vloge in jih na

podlagi sklepa ministra pošlje izbranim recenzentom v oceno v skladu
z 10. členom tega pravilnika.

Komisija pripravi predlog prejemnikov razvojnih spodbud. Pri
tem se opira na ocene oziroma mnenja posameznih recenzentov.

V primerih, kjer je bil v preteklih letih že vložen velik del sredstev
v obliki državnih pomoči, se lahko komisija odloči za znižanje subven-
cije predlaganemu projektu.

Recenzentom je zagotovljena anonimnost.
Ocena vloge temelji na pogojih in merilih, ki so bili navedeni v

javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

21. člen
Vsaka prijava na razpis, ki jo poda upravičena oseba, mora biti

rešena v roku 90 dni od dneva, ko ministrstvo prejme popolno prijavo.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za obdobje do sprejema

letnega proračuna.

22. člen
Sklep o dodelitvi sredstev sprejme minister na predlog komisi-

je. Ministrstvo obvesti prijavitelje o rezultatih izbora za dodelitev
subvencij.

Sklep o dodelitvi subvencije vsebuje:
– podatke o upravičencu;
– vrsto subvencije, višino subvencije ter obdobje, na katero se

odobritev nanaša;
– pogoje, pod katerimi je subvencija odobrena.
Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema sklepa pravico vložiti

zahtevo za ponovno ocenitev predloga, če misli, da je bil njegov
predlog nekorektno ocenjen. Prijavitelj mora v svoji zahtevi opredeliti
konkretne razloge in podati argumente, zaradi katerih zahteva ponov-
no ocenitev.

Zahtevo za ponovno ocenitev obravnava komisija za ugotavljanje
upravičenosti do ponovnega ocenjevanja, ki jo imenuje s sklepom
minister.

Komisija ugotavlja upravičenost ponovnega ocenjevanja in pre-
dlaga novega recenzenta. Na podlagi pridobljenih novih ocen minister
s sklepom odloči o zavrnitvi predloga oziroma dodelitvi subvencije.

23. člen
Ministrstvo z izbranim prijaviteljem (v nadaljnjem besedilu: upra-

vičenec do subvencije) sklene pogodbo o dodelitvi subvencije.

24. člen
Predlog pogodbe se skupaj z obrazci pogodbene dokumentaci-

je pošlje upravičencu do subvencije v podpis.
Podpisano pogodbo z izpolnjenimi obrazci pogodbene doku-

mentacije mora upravičenec do subvencije vrniti ministrstvu najkasne-
je v 30 dneh po njihovem prejemu.

25. člen
Če uradna oseba ugotovi, da pogodbena dokumentacija ni us-

trezno izpolnjena, ali da je potrebno katero od sestavin pogodbene
dokumentacije dopolniti, obvesti upravičenca do subvencije o po-
manjkljivostih in ga pozove, da jih v roku 15 dni odpravi oziroma
dopolni.

26. člen
Če upravičenec do subvencije v roku iz prejšnjega člena ne

odpravi pomanjkljivosti, ministrstvo odstopi od sklenitve pogodbe in o
tem najkasneje v osmih dneh obvesti upravičenca do subvencije.

27. člen
Upravičenec do subvencije jamči za verodostojnost podatkov v

pogodbeni dokumentaciji.
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V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

28. člen
Ministrstvo izvaja nadzor nad porabo subvencije v skladu s pred-

pisi za nadziranje namenskosti porabe proračunskih sredstev.
Če se sredstva subvencije uporabljajo nenamensko, ministrstvo

prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva
vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno z zako-
nitimi zamudnimi obrestmi.

Če pride pri izvajanju projekta do odstopanj od projektne doku-
mentacije, je upravičenec do subvencije dolžan v roku 15 dni o teh
spremembah obvestiti odgovorno osebo ministrstva, sicer se šteje, da
se sredstva uporabljajo nenamensko.

29. člen
V pogodbi o subvencioniranju je določena tudi obveznost upra-

vičenca do subvencije, da podaja redna poročila o izvajanju projekta s
posebnim poudarkom na stimulativnih učinkih, ki jih ima dodeljena
subvencija.

30. člen
Dosežki raziskovalnega in razvojnega dela na področju tehnolo-

gije, ki so sofinancirani iz sredstev državnega proračuna s strani mini-
strstva, so v skladu s predpisi s področja industrijske lastnine javni.
Upravičenci do subvencije so dolžni na način kot to določa pogodba o
dodelitvi subvencije, javno predstaviti nove tehnološke dosežke tako
morebitnim bodočim uporabnikom kot zainteresirani splošni javnosti.

VI. KONČNI DOLOČBI

31. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

vzpodbujanju tehnološkega razvoja (Uradni list RS, št. 37/94, 39/98
in 61/98).

32. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 017-76/01
Ljubljana, dne 20. junija 2001.

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica

za gospodarstvo

MINISTRSTVA

2861. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza
določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa
klasične prašičje kuge

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Repu-
blike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih
kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Slove-
niji naslednjo

O D L O Č B O
o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk
zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge

I
1. Da bi preprečili vnos klasične prašičje kuge v Republiko

Slovenijo, se iz pokrajine Katalonija v Kraljevini Španiji prepoveduje
uvoz v Republiko Slovenijo in prevoz preko ozemlja Republike Slove-
nije za naslednje pošiljke:

– domači in divji prašiči;
– živila, proizvodi, surovine ter odpadki, ki izvirajo od domačih in

divjih prašičev.

BANKA SLOVENIJE

2862. Navodilo o spremembi navodila za izvajanje
sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s
tujino

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 53. člena zakona o
deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99), 6. točke sklepa o
obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št 50 /99)
in na podlagi 66. člena in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I) ter na podlagi 3. točke sklepa o pogojih, pod
katerimi imajo rezidenti lahko račune v tujini (Uradni list RS, št. 41/01)
izdaja guverner Banke Slovenije

N A V O D I L O
o spremembi navodila za izvajanje sklepa o
obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

1
V navodilu za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslova-

nju s tujino (Uradni list RS, št. 41/01) se v točki II  ‘Poročilo o računih v
tujini in kontokorentih ter gotovinskih transakcijah in določenih transak-
cijah v tolarjih z nerezidenti C’, podtočka 6.2. (registrska številka kredita
evidentiranega pri Banki Slovenije) brišeta odstavka, ki se glasita:

»Pri odplačevanju dolgoročnega komercialnega kredita, ki je bil
najet ali dan v višini manj od 5 milijonov SIT in registrska številka ne
obstaja, se vpiše šifro transakcije osnovnega posla (npr. 112, če gre
za plačevanje blaga; če gre za plačevanje storitev, pa ustrezno šifro
transakcije storitev).

Dolgoročni komercialni kredit, ki je bil najet oziroma dan v višini
5 milijonov SIT ali več, oziroma finančni kredit, ki še ni prijavljen pri
Banki Slovenije, je potrebno obvezno prijaviti.«

2
To navodilo začne veljati 1. 7. 2001.

Ljubljana, dne 20. junija 2001.

Guverner
Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

2. Prepoved iz prejšnje točke ne velja za:
– hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi dosežena

vrednost F3 ali več – sterilne konzerve;
– druge vrste termično obdelanih izdelkov, če je bila pri obdela-

vi v sredini izdelka dosežena temperatura najmanj 70° C; med te
izdelke se štejejo tudi tehnična mast, želatina in podobno;

– kemično povsem obdelane živalske surovine, kot so wet –
 blue, krom strojene kože, kemično in termično obdelane ščetine in
podobno;

– trajni fermentirani izdelki, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
aktivnost vode 0,93 ali manj, pH manj kot 6, zorenje vsaj 9 mesecev
in teža najmanj 5,5 kg;

– hrana v hermetično zaprtih konzervah, ki je namenjena hišnim
živalim, suha in polsuha hrana za hišne živali ter pasje žvečilke.

II
Živila, proizvodi, surovine ter odpadki iz 1. točke I. dela te

odločbe, ki jih potniki prenašajo oziroma prevažajo čez državno mejo
Republike Slovenije in izvirajo iz pokrajine Katalonija v Republiki Špa-
niji, je treba odvzeti in neškodljivo odstraniti ter uničiti.

III
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 323-01-25/01
Ljubljana, dne 19. junija 2001.

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

Veterinarske uprave RS
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