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DRŽAVNI ZBOR
3165.

Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke
Slovenije za leto 2000 in o razporeditvi
presežka prihodkov nad odhodki
(OdLOBS2000)

Na podlagi 152. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter v
skladu s 172. členom poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95,
28/96, 26/97, 46/00, 3/01, 9/01 in 13/01) je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 18. 7. 2001 sprejel

ODLOK
o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za
leto 2000 in o razporeditvi presežka prihodkov
nad odhodki (OdLOBS2000)
Potrdi se letni obračun Banke Slovenije za leto 2000,
ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije na 223. seji dne 27. 3.
2001 in ki izkazuje:
(v milijonih tolarjev)

A) Bilanca stanja na dan 31. 12. 2000
Aktiva
Finančna sredstva
Osnovna sredstva
Skupna aktiva

Sredstva za proračun Republike Slovenije
Skupna razdelitev

3.311
45.443

Št. 450-03/89-2/27
Ljubljana, dne 18. julija 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3166.

Odlok o potrditvi finančnega načrta Banke
Slovenije za leto 2001 (OdFNBS2001)

Na podlagi 152. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter v
skladu s 172. členom poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95,
28/96, 26/97, 46/00, 3/01, 9/01 in 13/01) je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 18. 7. 2001 sprejel

764.585
2.777
767.363

ODLOK
o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za
leto 2001 (OdFNBS2001)

Pasiva
Skupne obveznosti
635.672
Rezerve
131.691
Skupna pasiva
767.363
B) Izkaz uspeha za obdobje od 1.1. do 31. 12. 2000
Prihodki
36.149
Odhodki
22.905
Neto tečajne razlike
28.642
Prihodki (odhodki) vrednotenja
3.557
Presežek prihodkov nad odhodki
45.443

Potrdi se finančni načrt Banke Slovenije za leto 2001,
ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije na 223. seji dne 27. 3.
2001. Finančni načrt izkazuje:

Presežek prihodkov nad odhodki za leto
2000 se razporedi za:
Prenos v rezerve za tečajne razlike
Prenos v splošne rezerve – cenovna tveganja
Prenos v splošne rezerve – druga tveganja

28.642
3.557
9.933

(v tisoč tolarjih)

1. Prihodke
38,803.029
2. Odhodke
29,096.318
3. Presežek prihodkov nad odhodki
9,706.711
4. Prenos v splošne rezerve
9,401.213
5. Sredstva za proračun Republike Slovenije
305.498
Št. 450-03/89-2/27
Ljubljana, dne 18. julija 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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VLADA
3167.

Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine
žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter
izvrševanju odločb o določitvi odškodnine

Na podlagi 14. člena zakona o skladu za poplačilo
odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list
RS, št. 18/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam
vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju
odločb o določitvi odškodnine
1. člen
Ta uredba določa način ter roke za izplačevanje glavnice in obresti za obveznice, izdane na podlagi zakona o
skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01; v nadaljnjem besedilu:
ZSPOZ) ter druga vprašanja v zvezi z izdajanjem, vročanjem
ter izplačevanjem obveznic iz 14. člena ZSPOZ in izvrševanjem pravnomočnih odločb iz prvega odstavka 12. člena
ZSPOZ, ki jih ta zakon podrobneje ne ureja.
2. člen
Pojmi uporabljeni v tej uredbi imajo naslednji pomen:
– obveznice so obveznice, izdane na podlagi 14. člena ZSPOZ;
– odločba je pravnomočna odločba, ki jo izda Slovenska odškodninska družba (v nadaljnjem besedilu: SOD) in s
katero je določena višina odškodnine v skladu z ZSPOZ;
– prejemnik odškodnine iz 13. člena ZSPOZ je oseba
s statusom, ki daje pravico do odškodnine, oziroma njen
dedič, če se izkaže s pravnomočnim sklepom o dedovanju.
3. člen
Republika Slovenija izda obveznice na dan 1. januarja
2002, v eni seriji, ki se glasi na skupni nominalni znesek v
višini 30.000,000.000 SIT in jo sestavlja 3,000.000 obveznic z nominalnim zneskom 10.000 SIT.
Obveznice se izdajo kot nematerializirani vrednostni
papirji, vpisani v centralni register pri Klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: KDD).
Vsaka obveznica se glasi na ime in se lahko prenaša v
skladu s pravili poslovanja KDD. Republika Slovenija ob
vsakem času šteje za zakonitega imetnika obveznice osebo,
ki je kot zakoniti imetnik obveznice vpisana v centralnem
registru KDD.
4. člen
Republika Slovenija izpolni svojo obveznost izplačila
glavnice obveznice v petih enakih letnih obrokih, in sicer:
Dan dospelosti obroka

Znesek obroka

15. september 2004
15. september 2005
15. september 2006
15. september 2007
15. september 2008

2.000 SIT,
2.000 SIT,
2.000 SIT,
2.000 SIT,
2.000 SIT.

5. člen
Obresti od obveznice tečejo od dneva izdaje dalje po
obrestni meri iz 6. člena te uredbe in dospevajo v plačilo
vsakega 15. septembra do končne dospelosti izplačila
glavnice.
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Obresti v posameznem obrestnem obdobju tečejo od
vključno dneva izdaje oziroma od dneva dospelosti posameznega plačila do dneva dospelosti naslednjega plačila,
vendar pa dneva dospelosti plačila ne vključujejo.
Obresti za posamezno obrestno obdobje se obračunajo od nedospelega zneska glavnice obveznice v tem obdobju, na konformni način, upoštevaje dejansko število dni v
obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu.
6. člen
Obrestna mera za obresti od obveznic je spremenljiva
in je enaka vsoti vsakokrat veljavne temeljne obrestne mere
in ene odstotne točke letno ter se za posamezno obrestno
obdobje izračuna z uporabo naslednje formule:

i = [(F 1 * F 2 * ... * Fn ) − 1]* 100
pri čemer je:
i obrestna mera v obrestnem obdobju, izražena v odstotkih in zaokrožena na dve decimalni mesti;
F1...Fn obrestni faktor za posamezno (pod)obdobje, v
katerem se TOM ne spreminja. Zaokroži se na osem decimalnih mest in se izračuna z uporabo naslednje formule:

F=

( 1 + TOM + 1% )
D

d

v kateri pomeni:
D število dni v letu;
TOM (letna) temeljna obrestna mera, veljavna v (pod)obdobju za katerega se računa F;
d število dni v (pod)obdobju, za katerega se računa F.
Če dvanajst delovnih dni pred dospelostjo plačila obresti od obveznic zaradi pomanjkanja podatkov ali iz drugih
razlogov ni mogoče ugotoviti višine temeljne obrestne mere
za posamezno (pod)obdobje, se za potrebe obračuna obresti šteje, da je temeljna obrestna mera za en dan takšnega
(pod)obdobja enaka kot temeljna obrestna mera za en dan
zadnjega obdobja pred takšnim obdobjem, za katerega je
TOM še mogoče ugotoviti.
Kot delovni dan se šteje vsak dan, na katerega banke v
Republiki Sloveniji poslujejo v običajnem delovnem času,
razen sobot, nedelj, državnih praznikov in dni, ki so v skladu
s predpisi dela prosti.
7. člen
Če dan dospelosti kakšne denarne obveznosti iz obveznice ni delovni dan, Republika Slovenija izpolni takšno
obveznost prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti.
8. člen
SOD izpolni denarne obveznosti iz obveznice osebi, ki
je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je tri delovne dni
pred dnem dospelosti take obveznosti (v nadaljnjem besedilu: upravičenec do plačila).
Denarne obveznosti iz obveznice se izpolnijo s plačilom na tekoči ali žiro račun, ki ga določi upravičenec do
plačila. Pri tem se uporabijo podatki o računu in drugi podatki o upravičencu do plačila, potrebni za takšno plačilo (npr.:
davčna številka), kakor so navedeni v centralnem registru pri
KDD.
Če SOD ne more izpolniti obveznosti iz obveznice na
dan njene zapadlosti zaradi pomanjkljivih podatkov, navedenih v centralnem registru pri KDD, ki se nanašajo na račun
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ali upravičenca do plačila, SOD pozove upravičenca, da
podatke dopolni.

Št.
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Uredba o višini stroškov za naloge, ki jih opravlja
Urad Republike Slovenije za meroslovje

9. člen
SOD izplačuje odškodnine v skladu s 13. členom
ZSPOZ. SOD izplača odškodnino na prejemnikovo zahtevo.
SOD izplača prvi del odškodnine na prejemnikov tekoči ali žiro račun.
SOD izroči obveznice prejemniku obveznic tako, da jih
prenese na račun prejemnika obveznic pri KDD.

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

10. člen
Zahteva iz prvega odstavka prejšnjega člena mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek prejemnika ter naslov njegovega stalnega prebivališča, vključno s poštno številko;
– enotno matično številko prejemnika (EMŠO);
– davčno številko prejemnika;
– številko tekočega ali žiro računa prejemnika in banko, ki vodi račun.
Prejemnik mora zahtevi za izročitev priložiti fotokopijo
osebne izkaznice oziroma druge in tretje strani potnega
lista, če gre za državljana Republike Slovenije, sicer pa
številko in izdajatelja potnega lista in druge morebitne podatke, ki individualizirajo prejemnika, ki ni državljan Republike
Slovenije.
Prejemnik, kateremu je določena odškodnina, višja od
150.000 tolarjev, mora priložiti tudi izjavo, da ni prejel odškodnine, navedene v četrtem odstavku 13. člena ZSPOZ.
Če prejemnik v zahtevi ne navede podatkov iz prvega
odstavka tega člena oziroma, če ne priloži listin iz drugega in
tretjega odstavka tega člena, mora SOD zahtevati dopolnitev zahteve najkasneje v 15 dneh po prejemu nepopolne
zahteve.

1. člen
Ta uredba določa višino stroškov za naloge, ki jih pri
ugotavljanju skladnosti in overitvi meril opravlja Urad Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad).
S to uredbo se določajo tudi stroški meroslovnega
nadzora in stroški za vzdrževanje sistema imenovanih pravnih oseb, ki jih imenuje minister, pristojen za meroslovje.

11. člen
SOD mora prejemniku izročiti obveznice najkasneje v
roku 30 dni po prejemu popolne zahteve oziroma v primeru,
če prejemnik vloži zahtevo pred dnem izdaje obveznic najkasneje do 15. februarja 2002. O izročitvi obveznic je SOD
dolžna obvestiti prejemnika najkasneje v 15 dneh od dneva
izročitve obveznic.
12. člen
Število obveznic, ki jih SOD izroči prejemniku, se določi tako, da se znesek odškodnine v obveznicah, določen v
pravnomočni odločbi, deli z nominalnim zneskom ene obveznice in zaokroži na najbližje celo število.
13. člen
SOD izdaja odločbe na podlagi aktov, s katerimi je
pristojni organ odločil o upravičencih in njihovih pravicah.
Način, obliko in roke pošiljanja navedenih aktov določi minister, pristojen za gospodarstvo, z internim navodilom, ki ga
izda v roku 8 dni po uveljavitvi te uredbe.
14. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 447-21/2001-1
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

UREDBO
o višini stroškov za naloge, ki jih opravlja Urad
Republike Slovenije za meroslovje

2. člen
V postopkih odobritve tipa merila in neposredne overitve posamičnega merila se za dejanja, izvedena pred preskusom merila in po njem, zaračunavajo stroški po urni
postavki 10.000 SIT za naslednji storitvi:
– strokovno ocenitev priložene dokumentacije, in
– pregled poročila o preskusu,
pri čemer lahko skupni stroški znašajo največ 400.000 SIT
za posamezno merilo.
Izvajalec preskusa merila v postopku odobritve tipa
merila in neposredne overitve posamičnega merila zaračuna
stroške preskusa neposredno vložniku zahteve.
3. člen
Stroške meroslovnega nadzora (potni stroški, dnevnice, stroški preskusa in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z
nadzorom) nad merili v uporabi in predpakiranimi izdelki, ki
se je končal neugodno za stranko, plača stranka.
Stroški preskušanja iz prejšnjega odstavka znašajo
10.000 SIT za vsako začeto delovno uro.
4. člen
Stroški strokovne presoje in odobritve sistema kakovosti ter nadzora nad pravilnim izpolnjevanjem proizvajalčevih
obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti, na
podlagi katerega proizvajalec izda izjavo o skladnosti za
vsako označeno merilo, znašajo 120.000 SIT na dan.
5. člen
Stroški vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb
so stroški nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb in
podporne infrastrukture.
Stroški vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb
se zaračunajo imenovani pravni osebi kot delež od vsake
overitve (prve, redne in izredne), ki jo izvede imenovana
pravna oseba, v višini 1.000 SIT.
Pri overjanju meril z vzorčenjem znaša delež stroška
vsake overitve:
– za merjenje pretoka vode in plina ter toplotne in
električne energije 200 SIT,
– za gostinsko posodo 1 SIT.
6. člen
Za overitve meril plača vložnik zahteve stroške, ki so
določeni v tarifi stroškov za overitve meril. Tarifa stroškov za
overitve meril je v prilogi 1 in je sestavni del te uredbe.
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Za overitve meril, ki niso navedena v tarifi stroškov za
overitve meril, plača vložnik zahteve stroške, ki znašajo
8.000 SIT na delovno uro. Vsaka začeta ura se obračuna
kot cela delovna ura.
Vložnik zahteve plača tudi druge stroške, ki nastanejo
pri overitvi meril, kot so npr. najem uteži, električna energija,
voda ali drugi mediji, s katerimi se izvajajo preskusi.

Uradni list Republike Slovenije
13. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 389-13/2001-1
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije

7. člen
Vložnik zahteve je dolžan plačati tudi stroške za dnevnice in potne stroške delavcev urada, če se preskus tipa ali
overitev merila opravi v kraju zunaj sedeža urada.
Če ob prihodu delavca, ki je prišel na zahtevo za overitev merila, merilo ni pripravljeno oziroma niso zagotovljeni
drugi pogoji za overitev merila, se za vsako začeto uro
čakanja zaračunajo stroški iz drugega odstavka prejšnjega
člena.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
PRILOGA 1
Tarifa stroškov za overitve meril
I. Merila mase

8. člen
Stroški za overitve, določeni s to uredbo, se plačajo ob
vložitvi zahteve za overitev merila.
Stroški vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb iz
5. člena te uredbe se plačajo ob prejemu overitvenih nalepk.
Drugi stroški, določeni s to uredbo, se plačajo v petnajstih dneh od izstavitve računa.
Stroški, dnevnice in potni stroški se plačajo na vplačilni
račun, odprt pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet v Ljubljani, in se razporejajo v dobro državnega proračuna – med druge prihodke države.
9. člen
Če vložnik zahteve za overitev merila zahteva, da urad
ob tem, da je bilo merilo označeno s predpisano oznako,
izda še potrdilo o skladnosti s predpisi, plača stroške, nastale v postopku izdaje potrdila, v znesku 5.000 SIT.
10. člen
Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo z uradom sklenjeno pogodbo o zagotavljanju pogojev za overitve
meril, plačujejo uradu stroške za obvezno prisotnost delavca urada po urni postavki 15.000 SIT na delovno uro,
stroške preskusa pa zaračunajo neposredno vložniku zahteve.
Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo na dan
uveljavitve te uredbe z uradom sklenjeno pogodbo za izvajanje overitev meril, zaračunavajo stroške za overitev meril
neposredno vložniku zahteve za overitev.
Za nadzor nad pravnimi osebami, ki imajo z uradom
sklenjeno pogodbo za izvajanje overitev meril, se zaračunajo stroški v višini stroškov vzdrževanja sistema imenovanih
pravnih oseb.
11. člen
Za zahteve, ki so bile vložene pred začetkom veljavnosti te uredbe, se stroški plačujejo na podlagi uredbe o
stroških in pristojbinah za preskuse in odobritve tipov meril
ter overitve etalonov in meril (Uradni list RS, št. 38/96,
8/00, 22/00).
12. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
stroških in pristojbinah za preskuse in odobritve tipov meril
ter overitve etalonov in meril (Uradni list RS, št. 38/96,
8/00, 22/00).

1. Avtomatske tehtnice:
1.1 Tehtnice do 50 kg
1.2 Tehtnice nad 50 kg do 500 kg
1.3 Tehtnice nad 500 kg
1.4 Tehtnice na transportnem traku

SIT
17.000
34.400
44.700
51.200

2. Neavtomatske tehtnice:
2.1 Tehtnice točnostnega razreda I
2.2 Tehtnice točnostnega razreda II

7.100
11.900

2.3 Tehtnice točnostnega razreda III in IIII
2.3.1 Tehtnice s stalnim ravnotežnim
položajem:
2.3.1.1 Tehtnice do 20 kg
2.3.1.2 Tehtnice nad 20 kg do 500 kg
2.3.1.3 Tehtnice nad 500 kg do 5.000 kg
2.3.1.4 Tehtnice nad 5000 kg do 20.000 kg
2.3.1.5 Tehtnice nad 20.000 kg

2.300
3.400
7.100
14.000
32.300

2.3.2 Tehtnice s spremenljivim ravnotežnim
položajem:
2.3.2.1 Tehtnice do 20 kg
2.3.2.2 Tehtnice nad 20 kg do 500 kg
2.3.2.3 Tehtnice nad 500 kg do 5.000 kg
2.3.2.4 Tehtnice nad 5000 kg do 20.000 kg
2.3.2.5 Tehtnice nad 20.000 kg

4.600
6.900
14.200
24.600
34.200

2.3.3 Tehtnice z merilnim pretvornikom:
2.3.3.1 Tehtnice do 20 kg
2.3.3.2 Tehtnice nad 20 kg do 500 kg
2.3.3.3 Tehtnice nad 500 kg do 5.000 kg
2.3.3.4 Tehtnice nad 5.000 kg do 20.000 kg
2.3.3.5 Tehtnice nad 20.000 kg do 50.000 kg
2.3.3.6 Tehtnice nad 50.000 kg

5.600
7.100
15.300
34.000
68.000
83.400

Uteži E2
Uteži E2
Uteži E2
Uteži F1
Uteži F1
Uteži F1

1 mg–5 g
10 g–1 kg
2 kg–10 kg
1 mg–5 g
10 g–1 kg
2 kg–10 kg

13.100 SIT
16.400 SIT
19.700 SIT
9.200 SIT
11.500 SIT
13.800 SIT

Uradni list Republike Slovenije
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II. Prostorninska merila
1.1 vodoravni cilindrični rezervoarji
(računska metoda) do 5 m3
– nad 5 m3 vsak nadaljnji začeti m3
1.2 vodoravni cilindrični rezervoarji
(volumetrijska metoda) do 100 l
– za vsakih naslednjih začetih 100 l
2.1 pokončni valjasti rezervoarji
(računska metoda) do 50 m3
– nad 50 m3 vsakih nadaljnjih
začetih 10 m3
2.2 pokončni valjasti rezervoarji
(volumetrijska metoda) do 100 l
– za vsakih naslednjih začetih 100 l

20.400 SIT
250 SIT
800 SIT
150 SIT
27.200 SIT

800 SIT
150 SIT
800 SIT
150 SIT

4.

cisterne (avtocisterne, vagoni cisterne
in prenosne cisterne),
(volumetrijska metoda) do 400 l
– za vsakih naslednjih začetih 100 l

800 SIT
150 SIT

6.

gostinska posoda kot množično merilo

4. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Podrobnejša merila opredeli minister, pristojen za
razvoj.“.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:

sodi, kadi, kangle in baloni do 100 l
– za vsakih naslednjih začetih 100 l

cisterne (avtocisterne, vagoni
cisterne, prenosne cisterne),
vodoravni cilindrični rezervoarji
in pokončni valjasti rezervoarji
(volumetrijska metoda) z merilno
skalo

“5. člen
Spodbude iz črke a) prejšnjega člena se nanašajo na
projekte, s katerimi se izvajajo podprogrami sprejetega regionalnega razvojnega programa, razen za projekte, ki so
državnega značaja. V tem primeru ministrstva in skladi vključenost projektov v regionalne razvojne programe upoštevajo kot dodatno prednost projekta pri izboru.“.

170 SIT

3.

5.
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“8. člen
Pri spodbudah, ki se dodeljujejo upravičencem na
ozemlju cele države, vključijo dajalci spodbud poleg primarnih sektorsko specifičnih ciljev, tudi cilj spodbujanja skladnega regionalnega razvoja. Cilj spodbujanja skladnega regionalnega razvoja se pri dodeljevanju spodbud upošteva
tako, da se na podlagi seznamov skupin statističnih regij ali
občin (liste A, B, C in D), ki jih izda minister, pristojen za
razvoj, projektom iz prednostnih območij zagotovi določeno
stopnjo prioritete pri izboru.“.
6. člen
Črta se 9. člen.

8000 SIT/uro

7. člen
Črta se celotno II. poglavje.

1,5 SIT
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3169.

Uredba o spremembi uredbe o podrobnejših
pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud,
pomembnih za skladni regionalni razvoj

Št. 407-03/2001-1
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije

Na podlagi 20. člena zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o podrobnejših pogojih in
merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za
skladni regionalni razvoj
1. člen
V uredbi o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
(Uradni list RS, št. 59/00) se črta naslov prvega poglavja.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
“1. člen
Ta uredba določa splošne pogoje in merila za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj.“.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3170.

Odlok o preoblikovanju gospodarske enote
“Proizvodno podjetje Obrtne delavnice Rinka,
p.o.,“ v “Javni gospodarski zavod Rinka Celje,
kovinska proizvodnja, mizarstvo, pranje perila“

Na podlagi 248. in 250. člena zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00) in 20. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98) ter 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00 in 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o preoblikovanju gospodarske enote
“Proizvodno podjetje Obrtne delavnice Rinka,
p.o.,“ v “Javni gospodarski zavod Rinka Celje,
kovinska proizvodnja, mizarstvo, pranje perila“
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I. SPLOŠNI DOLOČBI

IV. DEJAVNOST JGZ

1. člen
Proizvodno podjetje Obrtne delavnice Rinka, p.o., ki je
bilo ustanovljeno 20. 2. 1968 in je organizirano kot gospodarska enota kazensko poboljševalnega zavoda Celje po
zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SFRJ, št.
9/64 – prečiščeno besedilo) in je subjekt vpisa v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Celju, vpisan pod vložno številko 1-617-00, z matično številko 5103983, se s tem
odlokom preoblikuje v javni gospodarski zavod Rinka Celje,
kovinska proizvodnja, mizarstvo, pranje perila (v nadaljnjem
besedilu: JGZ).
Ob preoblikovanju Obrtnih delavnic Rinka, p.o., v JGZ
Rinka Celje se Radeške obrtne delavnice, ki so bile ustanovljene 6. 11. 1965 in so organizirane kot gospodarska
enota vzgojno-poboljševalnega doma Radeče po zakonu o
izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SFRJ, št. 9/64 –
prečiščeno besedilo) in so subjekt vpisa v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Celju, vpisan pod vložno številko
1-616-00, pripojijo k JGZ Rinka Celje, kovinska proizvodnja, mizarstvo, pranje perila.
S pripojitvijo gospodarska enota Radeške obrtne delavnice preneha kot pravna oseba in se izbriše iz sodnega
registra.

8. člen
JGZ je ustanovljen z namenom zagotavljanja možnosti
dela zaprtih oseb v okviru Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje (v nadaljnjem besedilu:
zavod).
Gospodarske dejavnosti, ki jih opravlja JGZ, so sestavni del izvrševanja kazni zapora v Republiki Sloveniji.
Gospodarske dejavnosti JGZ se opravljajo v javnem
interesu.

2. člen
Ustanovitelj JGZ je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.

II. FIRMA IN SEDEŽ JGZ
3. člen
Firma JGZ se glasi:
Javni gospodarski zavod “Rinka“ Celje, kovinska proizvodnja, mizarstvo, pranje perila.
Skrajšana firma je:
JGZ “Rinka“ Celje.
Sestavni del firme je znak (logotip), ki ga določi direktor
JGZ.
Sedež JGZ je:
Linhartova 3, Celje.

III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JGZ V
PRAVNEM PROMETU
4. člen
JGZ je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v
svojem imenu in za svoj račun.
5. člen
JGZ lahko nastopa v pravnem prometu z drugimi ter
lahko pridobiva pravice in prevzema obveznosti s sklepanjem pravnih poslov v pravnem prometu.
6. člen
JGZ odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu
s svojim premoženjem.
7. člen
JGZ uporablja v pravnem prometu žig, katerega obliko
in besedilo določi direktor JGZ, ki lahko s svojim aktom
uredi tudi vsa ostala vprašanja v zvezi z uporabo žiga.

9. člen
JGZ opravlja naslednje dejavnosti:
15.81 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
17.40 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
18.21 Proizvodnja delovnih oblačil
20.10 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
20.30 Stavbno mizarstvo
20.40 Proizvodnja lesene embalaže
20.51 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
21.25 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
22.25 Druge s tiskarstvom povezane storitve
25.24 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
27.31 Hladno vlečenje
27.32 Hladno valjenje ozkega traku
27.33 Hladno profiliranje
27.53 Litje lahkih kovin
27.54 Litje drugih neželeznih kovin
28.11 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
28.12 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
28.21 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev
28.40 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija
28.51 Površinska obdelava in prekrivanje kovin
28.511 Prekrivanje kovin s kovino
28.512 Druga površinska obdelava in toplotna obdelava
kovin
28.52 Splošna mehanična dela
28.61 Proizvodnja rezilnega orodja
28.62 Proizvodnja drugega orodja
28.72 Proizvodnja lahke kovinske embalaže
28.73 Proizvodnja izdelkov iz žice
28.74 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti
28.75 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.
29.14 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije
29.24 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d. n.
31.50 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk
33.10 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov
33.20 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
33.30 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje
34.20 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic
35.43 Proizvodnja vozil za invalide
35.50 Proizvodnja drugih vozil, d. n.
36.11 Proizvodnja sedežnega pohištva
36.12 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega
36.13 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega
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36.14
36.40
36.50
36.61
36.63
45.25
45.31
45.32
45.33
45.34
45.42
45.45
52.72
52.74
63.11
63.12
63.21
74.50

Proizvodnja drugega pohištva, d. n.
Proizvodnja športnih izdelkov
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač
Proizvodnja bižuterije
Proizvodnja drugih izdelkov, d. n.
Druga gradbena dela, tudi delo specialnih strok
Elektro inštalacije
Izolacijska dela
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
Druge inštalacije pri gradnjah
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
Druga zaključna gradbena dela
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov
Druga popravila, d. n.
Prekladanje
Skladiščenje
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile
72.60 Druge računalniške dejavnosti
74.40 Oglaševanje
74.70 Čiščenje stavb
74.82 Pakiranje
74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d. n.
74.842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
80.22 Srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje
80.422 Drugo izobraževanje, d. n.
93.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
10. člen
JGZ lahko opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni
za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa
neposrednega opravljanja dejavnosti.
JGZ lahko po pooblastilu zavoda zagotovi v skladu z
zakonom delo zaprtim osebam tudi zunaj JGZ pri pravnih in
fizičnih osebah, s katerimi s pogodbo podrobneje uredi
pogoje dela in medsebojne pravice in obveznosti.
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA JGZ
IN NAČIN NJIHOVE ZAGOTOVITVE
11. člen
JGZ prevzame v upravljanje vse premoženje in obveznosti proizvodnega podjetja Obrtne delavnice Rinka, iz katerega se je preoblikoval, in podjetja Radeške obrtne delavnice, ki mu je bilo pripojeno, po stanju na dan vpisa v sodni
register.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA DELA JGZ
12. člen
JGZ pridobiva finančna sredstva:
1. s prodajo svojih proizvodov in storitev na trgu;
2. z dotacijami iz ostalih JGZ, ki na območju Republike
Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb;
3. iz proračuna Republike Slovenije in
4. z donacijami in iz drugih virov.
JGZ v skladu s programom dela in finančnim načrtom
JGZ, na katerega je dal soglasje ustanovitelj in na podlagi
pogodbe, sklenjene z ustanoviteljem, lahko pridobiva finančna sredstva iz proračuna Republike Slovenije za:

Št.
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1. nemoteno izvajanje programa zagotavljanja dela zaprtih oseb v okviru JGZ, in
2. realizacijo programa razvoja, kolikor se program
razvoja ne more v zadostni meri financirati z dotacijami ter
ugodnimi posojili iz ostalih JGZ, ki zagotavljajo možnost dela
zaprtih oseb.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA DO
OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJA JGZ TER
ODGOVORNOSTI ZA NJEGOVE OBVEZNOSTI
13. člen
JGZ odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s
katerim upravlja.
Za obveznosti JGZ solidarno odgovarjajo tudi vsi JGZ,
ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost
dela zaprtih oseb.
Ustanovitelj je subsidiarno odgovoren za obveznosti
JGZ iz naslova izvajanja gospodarskih dejavnosti, ki se opravljajo v javnem interesu, če se jih ne da pokriti na način iz
prejšnjega odstavka.
14. člen
Ustanovitelj uresničuje pravice upravljanja v JGZ v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom.
Pri upravljanju JGZ ima ustanovitelj poleg z zakonom
določenih pravic tudi naslednje:
– daje soglasje na letni program dela in finančni načrt
JGZ po predhodnem mnenju upravnega odbora in na predlog direktorja;
– daje soglasje na srednjeročni in dolgoročni načrt
razvoja JGZ po predhodnem mnenju upravnega odbora in
na predlog direktorja;
– daje soglasje k najemanju posojil v vrednosti nad
20,000.000 SIT po predhodnem mnenju upravnega odbora in na predlog direktorja;
– odloča o dotacijah ter odpisih posojil JGZ drugim
JGZ, ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb;
– imenuje in razrešuje člane upravnega odbora;
– določa sejnine članov upravnega odbora;
– imenuje revizorja;
– odloča o razpolaganju in pravnem prometu z zemljišči in objekti, ki jih ima JGZ v upravljanju;
– odloča o razporeditvi in delitvi presežka prihodkov
nad odhodki in o pokrivanju primanjkljaja JGZ.
VIII. ORGAN, KI ZASTOPA USTANOVITELJA V RAZMERJU
DO JGZ
15. člen
V razmerju do JGZ zastopa ustanovitelja Vlada Republike Slovenije.
Pristojni upravni organ Vlade Republike Slovenije, na
katerega delovno področje sodi dejavnost JGZ, je Ministrstvo za pravosodje – Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij (v nadaljnjem besedilu: uprava).
16. člen
Uprava opravlja nadzor nad poslovanjem in opravljanjem gospodarske dejavnosti JGZ v skladu z njegovim osnovnim namenom.
Uprava ima v skladu s predpisi naslednje naloge in
pristojnosti glede upravljanja JGZ (in drugih JGZ, ki na ob-
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močju Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih
oseb) in koordiniranja njihovih dejavnosti:
– usklajuje letne programe dela, finančne načrte, srednjeročne in dolgoročne načrte razvoja JGZ;
– financira dejavnosti javne službe po potrjenih letnih
programih dela in finančnih načrtih;
– izvaja nadzor nad poslovanjem in izvajanjem odobrenih programov;
– izvaja nadzor nad zadolževanjem;
– izvaja strokovnotehnične, organizacijske in razvojne
naloge na področju dejavnosti JGZ, ki se opravljajo v javnem
interesu in so sestavni del izvrševanja kazni zapora, in sicer:
1. usklajuje razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti, ki se opravljajo v javnem interesu;
2. določa investicijsko načrtovanje in nadzoruje uspešnost gospodarjenja z objekti in napravami, ki so potrebne
za izvajanje gospodarske javne službe;
3. skrbi za usklajeno financiranje investicij in usklajevanje razvojnih programov JGZ in ostalih JGZ, ki na območju
Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb.
Uprava skrbi za redno in pravočasno predložitev vseh
dokumentov JGZ in ostalih JGZ, ki na območju Republike
Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb, o katerih
odloča oziroma na katere daje soglasje ustanovitelj.
IX. ORGANI JGZ
17. člen
Organa JGZ sta:
1. upravni odbor in
2. direktor.
18. člen
Upravni odbor ima tri člane, ki jih imenuje ustanovitelj,
in sicer:
– dva člana iz ministrstva, pristojnega za pravosodje (iz
uprave),
– enega člana iz ministrstva, pristojnega za finance.
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta od dneva imenovanja dalje in so lahko po preteku ponovno imenovani.
Naloge in pristojnosti upravnega odbora ter način njegovega dela in odločanja se določijo v statutu JGZ.
19. člen
Poslovanje in delo JGZ vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor na podlagi javnega razpisa.
Mandat direktorja traja štiri leta od dneva imenovanja
dalje in je lahko po preteku ponovno imenovan.
Pogoji, način in postopek imenovanja direktorja, način
in razlogi za njegovo razrešitev, njegove pravice, obveznosti
in odgovornosti se določijo v statutu JGZ.
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21. člen
S statutom se določi organizacija JGZ ter določila v
zvezi z upravnim odborom in direktorjem ter ostala vprašanja, ki so povezana z delovanjem JGZ.
XI. ORGANIZACIJSKE ENOTE JGZ IN NJIHOVA
POOBLASTILA V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Organizacijske enote JGZ se določijo v statutu JGZ in v
splošnem aktu, ki določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest.
Organizacijske enote JGZ nimajo pooblastil v pravnem
prometu.

XII. RAZMERJE JGZ DO UPORABNIKOV, POSLOVNIH
PARTNERJEV TER DO UPRAVE
23. člen
JGZ ureja pravna razmerja s svojimi poslovnimi partnerji z dolgoročnimi in kratkoročnimi pogodbami v skladu s
predpisi, ki urejajo poslovanje gospodarskih družb in obligacijska razmerja.
24. člen
Uprava opravlja nadzor nad poslovanjem in opravljanjem gospodarske dejavnosti JGZ.
25. člen
Uprava zagotavlja za nemoteno opravljanje gospodarske dejavnosti potrebne inštruktorje in druge kadre, ki so
vključeni v enotni proces nadzora in uresničevanja nalog pri
izvajanju kazni zapora.
JGZ in uprava uredita finančnopravna, delovnopravna
in funkcionalno organizacijska razmerja v zvezi s funkcionalno organizacijskimi vprašanji s pogodbo.

XIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN JGZ
26. člen
Ustanovitelj preko uprave zagotavlja JGZ potrebna finančna sredstva za organiziranje dela zaprtih oseb v JGZ.
27. člen
Zaradi zagotavljanja večjih možnosti zaposlovanja zaprtih oseb lahko opravlja JGZ posamezne storitve tudi za ustanovitelja, kar se določi z letnim programom dela in uredi s
pogodbo.

X. STATUT JGZ

XIV. RAČUNOVODSTVO, REVIDIRANJE IN FINANČNO
POSLOVANJE

20. člen
JGZ ima statut. Statut sprejme upravni odbor JGZ. K
statutu in spremembam ter dopolnitvam statuta daje soglasje ustanovitelj.

28. člen
JGZ vodi računovodstvo v skladu z določbami zakona,
ki ureja gospodarske družbe in slovenskimi računovodskimi
standardi.
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Za potrebe usklajevanja računovodskih podatkov z državnim proračunom JGZ vodi tudi posebno knjigovodsko
evidenco prihodkov iz državnega proračuna po načelu plačane realizacije.
29. člen
O razporejanju presežka prihodkov nad odhodki in o
načinu pokrivanja primanjkljaja odloča ustanovitelj JGZ na
predlog upravnega odbora.
30. člen
JGZ vodi svoje finančno poslovanje v skladu z zakoni in
poslovnofinančnimi načeli.
JGZ mora upravljati s svojo likvidnostjo tako, da pri tem
upošteva tudi potrebe ostalih JGZ, ki na območju Republike
Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb. JGZ mora
morebitne presežke finančnih sredstev predhodno ponuditi
v uporabo ostalim JGZ, ki na območju Republike Slovenije
zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb. Koordinacijo upravljanja z likvidnostjo vseh JGZ mora zagotavljati uprava.
Za skladnost finančnega poslovanja JGZ s predpisi in
poslovnofinančnimi načeli ter tem odlokom je poleg direktorja JGZ posebno odgovoren delavec, ki skrbi za finančno
poslovanje JGZ.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
JGZ izdela otvoritveno bilanco stanja v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi po stanju na dan vpisa spremembe statusa v sodni register in jo najkasneje v dveh
mesecih po vpisu spremembe statusa v sodni register predloži ustanovitelju v sprejem.
32. člen
Splošni akti JGZ, ki jih zahtevajo predpisi, morajo biti
sprejeti najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega
odloka.
Do sprejetja splošnih aktov JGZ se uporabljajo splošni
akti, kot so veljali v gospodarski enoti, ki se preoblikuje s
tem odlokom.
33. člen
Do imenovanja direktorja, vendar najdlje za dobo šestih mesecev, se kot v.d. direktorja imenuje Žan Pižorn, ki
opravlja zadeve začasnega poslovodenja. V.d. direktorja ima
vsa pooblastila v pravnem prometu, kot jih ima po do sedaj
veljavnem statutu oziroma pravilih obstoječe gospodarske
enote, ki se preoblikuje s tem odlokom.
34. člen
Preoblikovanje proizvodnega podjetja Obrtne delavnice Rinka, p.o., v javni gospodarski zavod Rinka Celje, kovinska proizvodnja, mizarstvo, pranje perila in pripojitev gospodarske enote Radeške obrtne delavnice se v roku 30
dni od dneva uveljavitve tega odloka vpiše v sodni register
Okrožnega sodišča v Celju.
Za izvedbo vseh potrebnih postopkov vpisa preoblikovanja je odgovoren v.d. direktorja JGZ.
35. člen
Ustanovitelj imenuje člane upravnega odbora v roku 30
dni od uveljavitve tega odloka.
Konstitutivno sejo upravnega odbora JGZ skliče v.d.
direktorja najpozneje v roku 15 dni po imenovanju članov
upravnega odbora.
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36. člen
Upravni odbor predloži ustanovitelju v soglasje statut
najpozneje v 3 mesecih od uveljavitve tega odloka.
37. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 250-02/2001-2
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3171.

Odlok o preoblikovanju gospodarske enote
“Proizvodno podjetje Kozjak, p.o.,“ v “Javni
gospodarski zavod Kozjak, kovinska predelava,
galvanika, kmetijstvo“

Na podlagi 248. in 250. člena zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00) in 20. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98) ter 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00 in 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o preoblikovanju gospodarske enote
“Proizvodno podjetje Kozjak, p.o.,“ v “Javni
gospodarski zavod Kozjak, kovinska predelava,
galvanika, kmetijstvo“
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Proizvodno podjetje Kozjak, p.o., ki je bilo ustanovljeno 13. 2. 1973 in je organizirano kot gospodarska enota
kazensko poboljševalnega zavoda Maribor po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SFRJ, št. 3/70) in je
subjekt vpisa v sodnem registru Okrožnega sodišča v Mariboru, vpisan pod vložno številko 1/09193/00, z matično
številko 5099366, se s tem odlokom preoblikuje v javni
gospodarski zavod Kozjak, kovinska predelava, galvanika,
kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: JGZ).
2. člen
Ustanovitelj JGZ je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
II. FIRMA IN SEDEŽ JGZ
3. člen
Firma JGZ se glasi:
Javni gospodarski zavod “Kozjak“, kovinska predelava,
galvanika, kmetijstvo.
Skrajšana firma je:
JGZ “Kozjak“ Maribor.
Sestavni del firme je znak (logotip), ki ga določi direktor
JGZ.
Sedež JGZ je:
Vošnjakova ulica 16, Maribor.
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III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JGZ V
PRAVNEM PROMETU

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA JGZ
IN NAČIN NJIHOVE ZAGOTOVITVE

4. člen
JGZ je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v
svojem imenu in za svoj račun.

11. člen
JGZ prevzame v upravljanje vse premoženje in obveznosti proizvodnega podjetja Kozjak, iz katerega se je preoblikoval, po stanju na dan vpisa v sodni register.

5. člen
JGZ lahko nastopa v pravnem prometu z drugimi ter
lahko pridobiva pravice in prevzema obveznosti s sklepanjem pravnih poslov v pravnem prometu.
6. člen
JGZ odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu
s svojim premoženjem.
7. člen
JGZ uporablja v pravnem prometu žig, katerega obliko
in besedilo določi direktor JGZ, ki lahko s svojim aktom
uredi tudi vsa ostala vprašanja v zvezi z uporabo žiga.
IV. DEJAVNOST JGZ
8. člen
JGZ je ustanovljen z namenom zagotavljanja možnosti
dela zaprtih oseb v okviru Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Gospodarske dejavnosti, ki jih opravlja JGZ, so sestavni del izvrševanja kazni zapora v Republiki Sloveniji.
Gospodarske dejavnosti JGZ se opravljajo v javnem
interesu.
9. člen
JGZ opravlja naslednje dejavnosti:
01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
01.21 Reja govedi
01.23 Reja prašičev
01.24 Reja perutnine
01.25 Reja drugih živali
01.30 Mešano kmetijstvo
28.11 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
28.12 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
28.40 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija
28.511 Prekrivanje kovin s kovino
28.52 Splošna mehanična dela
28.75 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
51.32 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
51.70 Druga trgovina na debelo
51.63 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
60.24 Cestni tovorni promet
71.10 Dajanje avtomobilov v najem
74.50 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile
10. člen
JGZ lahko opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni
za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa
neposrednega opravljanja dejavnosti.
JGZ lahko po pooblastilu zavoda zagotovi v skladu z
zakonom delo zaprtim osebam tudi zunaj JGZ pri pravnih in
fizičnih osebah, s katerimi s pogodbo podrobneje uredi
pogoje dela in medsebojne pravice in obveznosti.

VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA DELA JGZ
12. člen
JGZ pridobiva finančna sredstva:
1. s prodajo svojih proizvodov in storitev na trgu;
2. z dotacijami iz ostalih JGZ, ki na območju Republike
Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb;
3. iz proračuna Republike Slovenije, in
4. z donacijami in iz drugih virov.
JGZ v skladu s programom dela in finančnim načrtom
JGZ, na katerega je dal soglasje ustanovitelj in na podlagi
pogodbe sklenjene z ustanoviteljem, lahko pridobiva finančna sredstva iz proračuna Republike Slovenije za:
1. nemoteno izvajanje programa zagotavljanja dela zaprtih oseb v okviru JGZ, in
2. realizacijo programa razvoja, kolikor se program
razvoja ne more v zadostni meri financirati z dotacijami ter
ugodnimi posojili iz ostalih JGZ, ki zagotavljajo možnost dela
zaprtih oseb.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA DO
OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJA JGZ TER
ODGOVORNOSTI ZA NJEGOVE OBVEZNOSTI
13. člen
JGZ odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s
katerim upravlja.
Za obveznosti JGZ solidarno odgovarjajo tudi vsi JGZ,
ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost
dela zaprtih oseb.
Ustanovitelj je subsidiarno odgovoren za obveznosti
JGZ iz naslova izvajanja gospodarskih dejavnosti, ki se opravljajo v javnem interesu, če se jih ne da pokriti na način iz
prejšnjega odstavka.
14. člen
Ustanovitelj uresničuje pravice upravljanja v JGZ v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom.
Pri upravljanju JGZ ima ustanovitelj poleg z zakonom
določenih pravic tudi naslednje:
– daje soglasje na letni program dela in finančni načrt
JGZ po predhodnem mnenju upravnega odbora in na predlog direktorja;
– daje soglasje na srednjeročni in dolgoročni načrt
razvoja JGZ po predhodnem mnenju upravnega odbora in
na predlog direktorja;
– daje soglasje k najemanju posojil v vrednosti nad
30.000.000,00 SIT (trideset milijonov tolarjev) po predhodnem mnenju upravnega odbora in na predlog direktorja;
– odloča o dotacijah ter odpisih posojil JGZ drugim
JGZ, ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb;
– imenuje in razrešuje člane upravnega odbora;
– določa sejnine članov upravnega odbora;
– imenuje revizorja;
– odloča o razpolaganju in pravnem prometu z zemljišči in objekti, ki jih ima JGZ v upravljanju;
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– odloča o razporeditvi in delitvi presežka prihodkov
nad odhodki in o pokrivanju primanjkljaja JGZ.
VIII. ORGAN, KI ZASTOPA USTANOVITELJA V RAZMERJU
DO JGZ
15. člen
V razmerju do JGZ zastopa ustanovitelja Vlada Republike Slovenije.
Pristojni upravni organ Vlade Republike Slovenije, na
katerega delovno področje sodi dejavnost JGZ, je Ministrstvo za pravosodje – Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij (v nadaljnjem besedilu: uprava).
16. člen
Uprava opravlja nadzor nad poslovanjem in opravljanjem gospodarske dejavnosti JGZ v skladu z njegovim osnovnim namenom.
Uprava ima v skladu s predpisi naslednje naloge in
pristojnosti glede upravljanja JGZ (in drugih JGZ, ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih
oseb) in koordiniranja njihovih dejavnosti:
– usklajuje letne programe dela, finančne načrte, srednjeročne in dolgoročne načrte razvoja JGZ;
– financira dejavnosti javne službe po potrjenih letnih
programih dela in finančnih načrtih;
– izvaja nadzor nad poslovanjem in izvajanjem odobrenih programov;
– izvaja nadzor nad zadolževanjem;
– izvaja strokovnotehnične, organizacijske in razvojne
naloge na področju dejavnosti JGZ, ki se opravljajo v javnem
interesu in so sestavni del izvrševanja kazni zapora, in sicer:
1. usklajuje razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti, ki se opravljajo v javnem interesu;
2. določa investicijsko načrtovanje in nadzoruje uspešnost gospodarjenja z objekti in napravami, ki so potrebne
za izvajanje gospodarske javne službe;
3. skrbi za usklajeno financiranje investicij in usklajevanje razvojnih programov JGZ in ostalih JGZ, ki na območju
Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb.
Uprava skrbi za redno in pravočasno predložitev vseh
dokumentov JGZ in ostalih JGZ, ki na območju Republike
Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb, o katerih
odloča oziroma na katere daje soglasje ustanovitelj.
IX. ORGANI JGZ
17. člen
Organa JGZ sta:
1. upravni odbor in
2. direktor.
18. člen
Upravni odbor ima tri člane, ki jih imenuje ustanovitelj,
in sicer:
– dva člana iz ministrstva, pristojnega za pravosodje (iz
uprave),
– enega člana iz ministrstva, pristojnega za finance.
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta od dneva imenovanja dalje in so lahko po preteku ponovno imenovani.
Naloge in pristojnosti upravnega odbora ter način njegovega dela in odločanja se določijo v statutu JGZ.
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19. člen
Poslovanje in delo JGZ vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor na podlagi javnega razpisa.
Mandat direktorja traja štiri leta od dneva imenovanja
dalje in je lahko po preteku ponovno imenovan.
Pogoji, način in postopek imenovanja direktorja, način
in razlogi za njegovo razrešitev, njegove pravice, obveznosti
in odgovornosti se določijo v statutu JGZ.
X. STATUT JGZ
20. člen
JGZ ima statut. Statut sprejme upravni odbor JGZ. K
statutu in spremembam ter dopolnitvam statuta daje soglasje ustanovitelj.
21. člen
S statutom se določi organizacija JGZ ter določila v
zvezi z upravnim odborom in direktorjem ter ostala vprašanja, ki so povezana z delovanjem JGZ.

XI. ORGANIZACIJSKE ENOTE JGZ IN NJIHOVA
POOBLASTILA VPRAVNEM PROMETU
22. člen
Organizacijske enote JGZ se določijo v statutu JGZ in v
splošnem aktu, ki določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest.
Organizacijske enote JGZ nimajo pooblastil v pravnem
prometu.
XII. RAZMERJE JGZ DO UPORABNIKOV, POSLOVNIH
PARTNERJEV TER DO UPRAVE
23. člen
JGZ ureja pravna razmerja s svojimi poslovnimi partnerji z dolgoročnimi in kratkoročnimi pogodbami v skladu s
predpisi, ki urejajo poslovanje gospodarskih družb in obligacijska razmerja.
24. člen
Uprava opravlja nadzor nad poslovanjem in opravljanjem gospodarske dejavnosti JGZ.
25. člen
Uprava zagotavlja za nemoteno opravljanje gospodarske dejavnosti potrebne inštruktorje in druge kadre, ki so
vključeni v enotni proces nadzora in uresničevanja nalog pri
izvajanju kazni zapora.
JGZ in uprava uredita finančnopravna, delovnopravna
in funkcionalno organizacijska razmerja v zvezi s funkcionalno organizacijskimi vprašanji s pogodbo.
XIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN JGZ
26. člen
Ustanovitelj preko uprave zagotavlja JGZ potrebna finančna sredstva za organiziranje dela zaprtih oseb v JGZ.
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27. člen
Zaradi zagotavljanja večjih možnosti zaposlovanja zaprtih oseb, lahko opravlja JGZ posamezne storitve tudi za
ustanovitelja, kar se določi z letnim programom dela in uredi
s pogodbo.
XIV. RAČUNOVODSTVO, REVIDIRANJE IN FINANČNO
POSLOVANJE
28. člen
JGZ vodi računovodstvo v skladu z določbami zakona,
ki ureja gospodarske družbe in slovenskimi računovodskimi
standardi.
Za potrebe usklajevanja računovodskih podatkov z državnim proračunom, JGZ vodi tudi posebno knjigovodsko
evidenco prihodkov iz državnega proračuna po načelu plačane realizacije.
29. člen
O razporejanju presežka prihodkov nad odhodki in o
načinu pokrivanja primanjkljaja odloča ustanovitelj JGZ na
predlog upravnega odbora.
30. člen
JGZ vodi svoje finančno poslovanje v skladu z zakoni in
poslovno-finančnimi načeli.
JGZ mora upravljati s svojo likvidnostjo tako, da pri tem
upošteva tudi potrebe ostalih JGZ, ki na območju Republike
Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb. JGZ mora
morebitne presežke finančnih sredstev predhodno ponuditi
v uporabo ostalim JGZ, ki na območju Republike Slovenije
zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb. Koordinacijo upravljanja z likvidnostjo vseh JGZ mora zagotavljati uprava.
Za skladnost finančnega poslovanja JGZ s predpisi in
poslovno-finančnimi načeli ter tem odlokom je poleg direktorja JGZ posebno odgovoren delavec, ki skrbi za finančno
poslovanje JGZ.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
JGZ izdela otvoritveno bilanco stanja v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi po stanju na dan vpisa spremembe statusa v sodni register in jo najkasneje v dveh
mesecih po vpisu spremembe statusa v sodni register predloži ustanovitelju v sprejem.
32. člen
Splošni akti JGZ, ki jih zahtevajo predpisi, morajo biti
sprejeti najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega
odloka.
Do sprejetja splošnih aktov JGZ se uporabljajo splošni
akti, kot so veljali v gospodarski enoti, ki se preoblikuje s
tem odlokom.
33. člen
Do imenovanja direktorja, vendar najdlje za dobo šestih mesecev, se kot v.d. direktorja imenuje Ferdinand Matvos, ki opravlja zadeve začasnega poslovodenja. V.d. direktorja ima vsa pooblastila v pravnem prometu, kot jih ima po
do sedaj veljavnem statutu oziroma pravilih obstoječe gospodarske enote, ki se preoblikuje s tem odlokom.
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34. člen
Preoblikovanje proizvodnega podjetja Kozjak, p.o., v
Javni gospodarski zavod Kozjak, kovinska predelava, galvanika, kmetijstvo se v roku 30 dni od dneva uveljavitve tega
odloka vpiše v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru.
Za izvedbo vseh potrebnih postopkov vpisa preoblikovanja je odgovoren v.d. direktorja JGZ.
35. člen
Ustanovitelj imenuje člane upravnega odbora v roku 30
dni od uveljavitve tega odloka.
Konstitutivno sejo upravnega odbora JGZ skliče v.d.
direktorja najpozneje v roku 15 dni po imenovanju članov
upravnega odbora.
36. člen
Upravni odbor predloži ustanovitelju v soglasje statut
najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
37. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 250-02/2001-3
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3172.

Odlok o preoblikovanju gospodarske enote
“Proizvodno podjetje Pohorje Mirna, p.o.,“ v
“Javni gospodarski zavod Pohorje Mirna,
proizvodnja opreme za protipožarno zaščito in
namakanje, ulivanje in kovanje barvnih kovin ter
kmetijska proizvodnja“

Na podlagi 248. in 250. člena zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00) in 20. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98) ter 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00 in 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o preoblikovanju gospodarske enote
“Proizvodno podjetje Pohorje Mirna, p.o.,“ v
“Javni gospodarski zavod Pohorje Mirna,
proizvodnja opreme za protipožarno zaščito in
namakanje, ulivanje in kovanje barvnih kovin ter
kmetijska proizvodnja“
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Proizvodno podjetje Pohorje Mirna, p.o., ki je bilo ustanovljeno 27. 11. 1987 in je organizirano kot gospodarska
enota kazensko poboljševalnega zavoda Dob pri Mirni po
zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št.
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17/78, 23/82, 41/87, 32/89, 5/90 in Uradni list RS, št.
8/90, 12/92, 58/93, 71/94, 29/95, 10/98, 56/98 –
odl. US ter 26/99) in je subjekt vpisa v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Novem mestu, vpisan pod vložno številko 1/00290/00, z matično številko 5273170, se s tem
odlokom preoblikuje v javni gospodarski zavod Pohorje Mirna, proizvodnja opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja (v nadaljnjem besedilu: JGZ).
2. člen
Ustanovitelj JGZ je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
II. FIRMA IN SEDEŽ JGZ
3. člen
Firma JGZ se glasi:
Javni gospodarski zavod “Pohorje“ Mirna, proizvodnja
opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in
kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja.
Skrajšana firma je:
JGZ “Pohorje“ Mirna.
Sestavni del firme je znak (logotip), ki ga določi direktor
JGZ.
Sedež JGZ je:
Slovenska vas 14, Mirna.
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JGZ V
PRAVNEM PROMETU
4. člen
JGZ je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v
svojem imenu in za svoj račun.
5. člen
JGZ lahko nastopa v pravnem prometu z drugimi ter
lahko pridobiva pravice in prevzema obveznosti s sklepanjem pravnih poslov v pravnem prometu.
6. člen
JGZ odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu
s svojim premoženjem.
7. člen
JGZ uporablja v pravnem prometu žig, katerega obliko
in besedilo določi direktor JGZ, ki lahko s svojim aktom
uredi tudi vsa ostala vprašanja v zvezi z uporabo žiga.
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9. člen
JGZ opravlja naslednje dejavnosti:
01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik
01.21 Reja govedi
01.22 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov
01.30 Mešano kmetijstvo
01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin
01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
01.42 Storitve za živinorejo razen veterinarskih storitev
17.40 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
20.10 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
20.30 Stavbno mizarstvo
20.40 Proizvodnja lesene embalaže
20.51 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
20.52 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
27.53 Litje lahkih kovin
27.54 Litje drugih neželeznih kovin
28.40 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija
28.512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
28.52 Splošna mehanična dela
28.61 Proizvodnja rezilnega orodja
28.622 Proizvodnja orodja za stroje
28.75 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
51.23 Trgovina na debelo z živimi živalmi
51.54 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
51.56 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
51.57 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
52.12 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah
52.24 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
74.50 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile.
10. člen
JGZ lahko opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni
za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa
neposrednega opravljanja dejavnosti.
JGZ lahko po pooblastilu zavoda zagotovi v skladu z
zakonom delo zaprtim osebam tudi zunaj JGZ pri pravnih in
fizičnih osebah, s katerimi s pogodbo podrobneje uredi
pogoje dela in medsebojne pravice in obveznosti.
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA JGZ
IN NAČIN NJIHOVE ZAGOTOVITVE
11. člen
JGZ prevzame v upravljanje vse premoženje in obveznosti proizvodnega podjetja Pohorje Mirna, iz katerega se je
preoblikoval, po stanju na dan vpisa v sodni register.

IV. DEJAVNOST JGZ
8. člen
JGZ je ustanovljen z namenom zagotavljanja možnosti
dela zaprtih oseb v okviru Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Gospodarske dejavnosti, ki jih opravlja JGZ, so sestavni del izvrševanja kazni zapora v Republiki Sloveniji.
Gospodarske dejavnosti JGZ se opravljajo v javnem
interesu.

VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA DELA JGZ
12. člen
JGZ pridobiva finančna sredstva:
1. s prodajo svojih proizvodov in storitev na trgu;
2. z dotacijami iz ostalih JGZ, ki na območju Republike
Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb;
3. iz proračuna Republike Slovenije in
4. z donacijami in iz drugih virov.
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JGZ v skladu s programom dela in finančnim načrtom
JGZ, na katerega je dal soglasje ustanovitelj in na podlagi
pogodbe sklenjene z ustanoviteljem, lahko pridobiva finančna sredstva iz proračuna Republike Slovenije za:
1. nemoteno izvajanje programa zagotavljanja dela zaprtih oseb v okviru JGZ, in
2. realizacijo programa razvoja, kolikor se program
razvoja ne more v zadostni meri financirati z dotacijami ter
ugodnimi posojili iz ostalih JGZ, ki zagotavljajo možnost dela
zaprtih oseb.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA DO
OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJA JGZ TER
ODGOVORNOSTI ZA NJEGOVE OBVEZNOSTI
13. člen
JGZ odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s
katerim upravlja.
Za obveznosti JGZ solidarno odgovarjajo tudi vsi JGZ,
ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost
dela zaprtih oseb.
Ustanovitelj je subsidiarno odgovoren za obveznosti
JGZ iz naslova izvajanja gospodarskih dejavnosti, ki se opravljajo v javnem interesu, če se jih ne da pokriti na način iz
prejšnjega odstavka.
14. člen
Ustanovitelj uresničuje pravice upravljanja v JGZ v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom.
Pri upravljanju JGZ ima ustanovitelj poleg z zakonom
določenih pravic tudi naslednje:
– daje soglasje na letni program dela in finančni načrt
JGZ po predhodnem mnenju upravnega odbora in na predlog direktorja;
– daje soglasje na srednjeročni in dolgoročni načrt
razvoja JGZ po predhodnem mnenju upravnega odbora in
na predlog direktorja;
– daje soglasje k najemanju posojil v vrednosti nad
50,000.000 SIT po predhodnem mnenju upravnega odbora in na predlog direktorja;
– odloča o dotacijah ter odpisih posojil JGZ drugim
JGZ, ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb;
– imenuje in razrešuje člane upravnega odbora;
– določa sejnine članov upravnega odbora;
– imenuje revizorja;
– odloča o razpolaganju in pravnem prometu z zemljišči in objekti, ki jih ima JGZ v upravljanju;
– odloča o razporeditvi in delitvi presežka prihodkov
nad odhodki in o pokrivanju primanjkljaja JGZ.
VIII. ORGAN, KI ZASTOPA USTANOVITELJA
V RAZMERJU DO JGZ
15. člen
V razmerju do JGZ zastopa ustanovitelja Vlada Republike Slovenije.
Pristojni upravni organ Vlade Republike Slovenije, na
katerega delovno področje sodi dejavnost JGZ, je Ministrstvo za pravosodje – Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij (v nadaljnjem besedilu: uprava).
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16. člen
Uprava opravlja nadzor nad poslovanjem in opravljanjem gospodarske dejavnosti JGZ v skladu z njegovim osnovnim namenom.
Uprava ima v skladu s predpisi naslednje naloge in
pristojnosti glede upravljanja JGZ (in drugih JGZ, ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih
oseb) in koordiniranja njihovih dejavnosti:
– usklajuje letne programe dela, finančne načrte, srednjeročne in dolgoročne načrte razvoja JGZ;
– financira dejavnosti javne službe po potrjenih letnih
programih dela in finančnih načrtih;
– izvaja nadzor nad poslovanjem in izvajanjem odobrenih programov;
– izvaja nadzor nad zadolževanjem;
– izvaja strokovnotehnične, organizacijske in razvojne
naloge na področju dejavnosti JGZ, ki se opravljajo v javnem
interesu in so sestavni del izvrševanja kazni zapora, in sicer:
1. usklajuje razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti, ki se opravljajo v javnem interesu;
2. določa investicijsko načrtovanje in nadzoruje uspešnost gospodarjenja z objekti in napravami, ki so potrebne
za izvajanje gospodarske javne službe;
3. skrbi za usklajeno financiranje investicij in usklajevanje razvojnih programov JGZ in ostalih JGZ, ki na območju
Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb.
Uprava skrbi za redno in pravočasno predložitev vseh
dokumentov JGZ in ostalih JGZ, ki na območju Republike
Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb, o katerih
odloča oziroma na katere daje soglasje ustanovitelj.
IX. ORGANI JGZ
17. člen
Organa JGZ sta:
1. upravni odbor in
2. direktor.
18. člen
Upravni odbor ima tri člane, ki jih imenuje ustanovitelj,
in sicer:
– dva člana iz ministrstva, pristojnega za pravosodje (iz
uprave),
– enega člana iz ministrstva, pristojnega za finance.
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta od dneva
imenovanja dalje in so lahko po preteku ponovno imenovani.
Naloge in pristojnosti upravnega odbora ter način njegovega dela in odločanja se določijo v statutu JGZ.
19. člen
Poslovanje in delo JGZ vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor na podlagi javnega razpisa.
Mandat direktorja traja štiri leta od dneva imenovanja
dalje in je lahko po preteku ponovno imenovan.
Pogoji, način in postopek imenovanja direktorja, način
in razlogi za njegovo razrešitev, njegove pravice, obveznosti
in odgovornosti se določijo v statutu JGZ.
X. STATUT JGZ
20. člen
JGZ ima statut. Statut sprejme upravni odbor JGZ. K
statutu in spremembam ter dopolnitvam statuta daje soglasje ustanovitelj.
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21. člen
S statutom se določi organizacija JGZ ter določila v
zvezi z upravnim odborom in direktorjem ter ostala vprašanja, ki so povezana z delovanjem JGZ.

29. člen
JGZ mora imeti revidirane letne računovodske izkaze.
Pri reviziji se skladno s predpisi ugotavlja tudi namenskost,
učinkovitost in racionalnost ter uspešnost porabe proračunskih sredstev.

XI. ORGANIZACIJSKE ENOTE JGZ IN NJIHOVA
POOBLASTILA V PRAVNEM PROMETU

30. člen
O razporejanju presežka prihodkov nad odhodki in o
načinu pokrivanja primanjkljaja odloča ustanovitelj JGZ na
predlog upravnega odbora.

22. člen
Organizacijske enote JGZ se določijo v statutu JGZ in v
splošnem aktu, ki določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest.
Organizacijske enote JGZ nimajo pooblastil v pravnem
prometu.
XII. RAZMERJE JGZ DO UPORABNIKOV, POSLOVNIH
PARTNERJEV TER DO UPRAVE
23. člen
JGZ ureja pravna razmerja s svojimi poslovnimi partnerji z dolgoročnimi in kratkoročnimi pogodbami v skladu s
predpisi, ki urejajo poslovanje gospodarskih družb in obligacijska razmerja.
24. člen
Uprava opravlja nadzor nad poslovanjem in opravljanjem gospodarske dejavnosti JGZ.
25. člen
Uprava zagotavlja za nemoteno opravljanje gospodarske dejavnosti potrebne inštruktorje in druge kadre, ki so
vključeni v enotni proces nadzora in uresničevanja nalog pri
izvajanju kazni zapora.
JGZ in uprava uredita finančnopravna, delovnopravna
in funkcionalno organizacijska razmerja v zvezi s funkcionalno organizacijskimi vprašanji s pogodbo.
XIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN JGZ
26. člen
Ustanovitelj preko uprave zagotavlja JGZ potrebna finančna sredstva za organiziranje dela zaprtih oseb v JGZ.
27. člen
Zaradi zagotavljanja večjih možnosti zaposlovanja zaprtih oseb, lahko opravlja JGZ posamezne storitve tudi za
ustanovitelja, kar se določi z letnim programom dela in uredi
s pogodbo.
XIV. RAČUNOVODSTVO, REVIDIRANJE IN FINANČNO
POSLOVANJE
28. člen
JGZ vodi računovodstvo v skladu z določbami zakona,
ki ureja gospodarske družbe in slovenskimi računovodskimi
standardi.
Za potrebe usklajevanja računovodskih podatkov z državnim proračunom, JGZ vodi tudi posebno knjigovodsko
evidenco prihodkov iz državnega proračuna po načelu plačane realizacije.

31. člen
JGZ vodi svoje finančno poslovanje v skladu z zakoni in
poslovno finančnimi načeli.
JGZ mora upravljati s svojo likvidnostjo tako, da pri tem
upošteva tudi potrebe ostalih JGZ, ki na območju Republike
Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb. JGZ mora
morebitne presežke finančnih sredstev predhodno ponuditi
v uporabo ostalim JGZ, ki na območju Republike Slovenije
zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb. Koordinacijo upravljanja z likvidnostjo vseh JGZ mora zagotavljati uprava.
Za skladnost finančnega poslovanja JGZ s predpisi in
poslovno finančnimi načeli ter tem odlokom je poleg direktorja JGZ posebno odgovoren delavec, ki skrbi za finančno
poslovanje JGZ.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
JGZ izdela otvoritveno bilanco stanja v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi po stanju na dan vpisa spremembe statusa v sodni register in jo najkasneje v dveh
mesecih po vpisu spremembe statusa v sodni register predloži ustanovitelju v sprejem.
33. člen
Splošni akti JGZ, ki jih zahtevajo predpisi, morajo biti
sprejeti najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
Do sprejetja splošnih aktov JGZ se uporabljajo splošni
akti, kot so veljali v gospodarski enoti, ki se preoblikuje s
tem odlokom.
34. člen
Do imenovanja direktorja, vendar najdlje za dobo šestih mesecev, se kot v.d. direktorja imenuje Janez Strmole,
ki opravlja zadeve začasnega poslovodenja. V.d. direktorja
ima vsa pooblastila v pravnem prometu, kot jih ima po do
sedaj veljavnem statutu oziroma pravilih obstoječe gospodarske enote, ki se preoblikuje s tem odlokom.
35. člen
Preoblikovanje proizvodnega podjetja Pohorje Mirna,
p.o., v Javni gospodarski zavod Pohorje Mirna, proizvodnja
opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in
kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja se v roku 30
dni od dneva uveljavitve tega odloka vpiše v sodni register
Okrožnega sodišča v Novem mestu.
Za izvedbo vseh potrebnih postopkov vpisa preoblikovanja je odgovoren v.d. direktorja JGZ.
36. člen
Ustanovitelj imenuje člane upravnega odbora v roku 30
dni od uveljavitve tega odloka.
Konstitutivno sejo upravnega odbora JGZ skliče v.d.
direktorja najpozneje v roku 15 dni po imenovanju članov
upravnega odbora.
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37. člen
Upravni odbor predloži ustanovitelju v soglasje statut
najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.

Skrajšana firma je:
JGZ “Emboplast“ Koper.
Sestavni del firme je znak (logotip), ki ga določi direktor
JGZ.

38. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 250-02/2001-4
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3173.

Odlok o preoblikovanju gospodarske enote
“Proizvodno podjetje Emboplast Obrtne
delavnice“ v “Javni gospodarski zavod
Emboplast, predelava plastičnih mas in storitve“

Na podlagi 248. in 250. člena zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00) in 20. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98) ter 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00 in 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o preoblikovanju gospodarske enote
“Proizvodno podjetje Emboplast Obrtne
delavnice“ v “Javni gospodarski zavod
Emboplast, predelava plastičnih mas in storitve“
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Proizvodno podjetje Emboplast Obrtne delavnice, ki je
bilo ustanovljeno 12. 12. 1997 in je organizirano kot gospodarska enota kazensko poboljševalnega zavoda Koper
po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS,
št. 17/78, 23/82, 41/87, 32/89, 5/90 in Uradni list RS,
št. 8/90, 12/92, 58/93, 71/94, 29/95, 10/98, 56/98 –
odl. US in 26/99) in je subjekt vpisa pri Obrtni zbornici
Republike Slovenije v Ljubljani, vpisan pod vložno številko
017804, z matično številko 5099374, se s tem odlokom
preoblikuje v javni gospodarski zavod Emboplast, predelava
plastičnih mas in storitve (v nadaljevanju: JGZ).
2. člen
Ustanovitelj JGZ je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
II. FIRMA IN SEDEŽ JGZ
3. člen
Firma JGZ se glasi:
Javni gospodarski zavod “Emboplast“, predelava plastičnih mas in storitve.

Sedež JGZ je:
Destradijev trg 11, Koper.
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JGZ V
PRAVNEM PROMETU
4. člen
JGZ je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v
svojem imenu in za svoj račun.
5. člen
JGZ lahko nastopa v pravnem prometu z drugimi ter
lahko pridobiva pravice in prevzema obveznosti s sklepanjem pravnih poslov v pravnem prometu.
6. člen
JGZ odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu
s svojim premoženjem.
7. člen
JGZ uporablja v pravnem prometu žig, katerega obliko
in besedilo določi direktor JGZ, ki lahko s svojim aktom
uredi tudi vsa ostala vprašanja v zvezi z uporabo žiga.
IV. DEJAVNOST JGZ
8. člen
JGZ je ustanovljen z namenom zagotavljanja možnosti
dela zaprtih oseb v okviru Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper (v nadaljevanju: zavod).
Gospodarske dejavnosti, ki jih opravlja JGZ, so sestavni del izvrševanja kazni zapora v Republiki Sloveniji.
Gospodarske dejavnosti JGZ se opravljajo v javnem
interesu.
9. člen
JGZ opravlja naslednje dejavnosti:
25.22 Proizvodnja embalaže in plastičnih mas
25.24 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
28.75 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
74.50 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje
delovne sile
74.82 Pakiranje
74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
93.10 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
10. člen
JGZ lahko opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni
za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa
neposrednega opravljanja dejavnosti.
JGZ lahko po pooblastilu zavoda zagotovi v skladu z
zakonom delo zaprtim osebam tudi zunaj JGZ pri pravnih in
fizičnih osebah, s katerimi s pogodbo podrobneje uredi
pogoje dela in medsebojne pravice in obveznosti.
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V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA JGZ
IN NAČIN NJIHOVE ZAGOTOVITVE
11. člen
JGZ prevzame v upravljanje vse premoženje in obveznosti proizvodnega podjetja EMBOPLAST Obrtne delavnice, iz katerega se je preoblikoval, po stanju na dan vpisa v
sodni register.
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– določa sejnine članov upravnega odbora;
– imenuje revizorja;
– odloča o razpolaganju in pravnem prometu z zemljišči in objekti, ki jih ima JGZ v upravljanju;
– odloča o razporeditvi in delitvi presežka prihodkov
nad odhodki in o pokrivanju primanjkljaja JGZ.
VIII. ORGAN, KI ZASTOPA USTANOVITELJA V RAZMERJU
DO JGZ

VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA DELA JGZ
12. člen
JGZ pridobiva finančna sredstva:
1. s prodajo svojih proizvodov in storitev na trgu;
2. z dotacijami iz ostalih JGZ, ki na območju Republike
Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb;
3. iz proračuna Republike Slovenije in
4. z donacijami in iz drugih virov.
JGZ v skladu s programom dela in finančnim načrtom
JGZ, na katerega je dal soglasje ustanovitelj in na podlagi
pogodbe sklenjene z ustanoviteljem, lahko pridobiva finančna sredstva iz proračuna Republike Slovenije za:
1. nemoteno izvajanje programa zagotavljanja dela zaprtih oseb v okviru JGZ in
2. realizacijo programa razvoja, kolikor se program
razvoja ne more v zadostni meri financirati z dotacijami ter
ugodnimi posojili iz ostalih JGZ, ki zagotavljajo možnost dela
zaprtih oseb.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA DO
OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJA JGZ TER
ODGOVORNOSTI ZA NJEGOVE OBVEZNOSTI
13. člen
JGZ odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s
katerim upravlja.
Za obveznosti JGZ solidarno odgovarjajo tudi vsi JGZ,
ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost
dela zaprtih oseb.
Ustanovitelj je subsidiarno odgovoren za obveznosti
JGZ iz naslova izvajanja gospodarskih dejavnosti, ki se opravljajo v javnem interesu, če se jih ne da pokriti na način iz
prejšnjega odstavka.
14. člen
Ustanovitelj uresničuje pravice upravljanja v JGZ v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom.
Pri upravljanju JGZ ima ustanovitelj poleg z zakonom
določenih pravic tudi naslednje:
– daje soglasje na letni program dela in finančni načrt
JGZ po predhodnem mnenju upravnega odbora in na predlog direktorja;
– daje soglasje na srednjeročni in dolgoročni načrt
razvoja JGZ po predhodnem mnenju upravnega odbora in
na predlog direktorja;
– daje soglasje k najemanju posojil v vrednosti nad
20,000.000 SIT po predhodnem mnenju upravnega odbora in na predlog direktorja;
– odloča o dotacijah ter odpisih posojil JGZ drugim
JGZ, ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb;
– imenuje in razrešuje člane upravnega odbora;

15. člen
V razmerju do JGZ zastopa ustanovitelja Vlada Republike Slovenije.
Pristojni upravni organ Vlade Republike Slovenije, na
katerega delovno področje sodi dejavnost JGZ, je Ministrstvo za pravosodje – Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij (v nadaljevanju: uprava).
16. člen
Uprava opravlja nadzor nad poslovanjem in opravljanjem gospodarske dejavnosti JGZ v skladu z njegovim osnovnim namenom.
Uprava ima v skladu s predpisi naslednje naloge in
pristojnosti glede upravljanja JGZ (in drugih JGZ, ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih
oseb) in koordiniranja njihovih dejavnosti:
– usklajuje letne programe dela, finančne načrte, srednjeročne in dolgoročne načrte razvoja JGZ;
– financira dejavnosti javne službe po potrjenih letnih
programih dela in finančnih načrtih;
– izvaja nadzor nad poslovanjem in izvajanjem odobrenih programov;
– izvaja nadzor nad zadolževanjem;
– izvaja strokovnotehnične, organizacijske in razvojne
naloge na področju dejavnosti JGZ, ki se opravljajo v javnem
interesu in so sestavni del izvrševanja kazni zapora, in sicer:
1. usklajuje razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti, ki se opravljajo v javnem interesu;
2. določa investicijsko načrtovanje in nadzoruje uspešnost gospodarjenja z objekti in napravami, ki so potrebne
za izvajanje gospodarske javne službe;
3. skrbi za usklajeno financiranje investicij in usklajevanje razvojnih programov JGZ in ostalih JGZ, ki na območju
Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela obsojencev v
času prestajanja kazni zapora.
Uprava skrbi za redno in pravočasno predložitev vseh
dokumentov JGZ in ostalih JGZ, ki na območju Republike
Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb, o katerih
odloča oziroma na katere daje soglasje ustanovitelj.

IX. ORGANI JGZ
17. člen
Organa JGZ sta:
1. upravni odbor in
2. direktor.
18. člen
Upravni odbor ima tri člane, ki jih imenuje ustanovitelj,
in sicer:
– dva člana iz ministrstva, pristojnega za pravosodje (iz
uprave),
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– enega člana iz ministrstva, pristojnega za finance.
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta od dneva imenovanja dalje in so lahko po preteku ponovno imenovani.
Naloge in pristojnosti upravnega odbora ter način njegovega dela in odločanja se določijo v statutu JGZ.
19. člen
Poslovanje in delo JGZ vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor na podlagi javnega razpisa.
Mandat direktorja traja štiri leta od dneva imenovanja
dalje in je lahko po preteku ponovno imenovan.
Pogoji, način in postopek imenovanja direktorja, način
in razlogi za njegovo razrešitev, njegove pravice, obveznosti
in odgovornosti se določijo v statutu JGZ.
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XIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN JGZ
26. člen
Ustanovitelj preko uprave zagotavlja JGZ potrebna finančna sredstva za organiziranje dela zaprtih oseb v JGZ.
27. člen
Zaradi zagotavljanja večjih možnosti zaposlovanja zaprtih oseb, lahko opravlja JGZ posamezne storitve tudi za
ustanovitelja, kar se določi z letnim programom dela in uredi
s pogodbo.
XIV. RAČUNOVODSTVO, REVIDIRANJE IN FINANČNO
POSLOVANJE

20. člen
JGZ ima statut. Statut sprejme upravni odbor JGZ. K
statutu in spremembam ter dopolnitvam statuta daje soglasje ustanovitelj.

28. člen
JGZ vodi računovodstvo v skladu z določbami zakona,
ki ureja gospodarske družbe in slovenskimi računovodskimi
standardi.
Za potrebe usklajevanja računovodskih podatkov z državnim proračunom JGZ vodi tudi posebno knjigovodsko
evidenco prihodkov iz državnega proračuna po načelu plačane realizacije.

21. člen
S statutom se določi organizacija JGZ ter določila v
zvezi z upravnim odborom in direktorjem ter ostala vprašanja, ki so povezana z delovanjem JGZ.

29. člen
O razporejanju presežka prihodkov nad odhodki in o
načinu pokrivanja primanjkljaja odloča ustanovitelj JGZ na
predlog upravnega odbora.

X. STATUT JGZ

XI. ORGANIZACIJSKE ENOTE JGZ IN NJIHOVA
POOBLASTILA V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Organizacijske enote JGZ se določijo v statutu JGZ in v
splošnem aktu, ki določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest.
Organizacijske enote JGZ nimajo pooblastil v pravnem
prometu.
XII. RAZMERJE JGZ DO UPORABNIKOV, POSLOVNIH
PARTNERJEV TER DO UPRAVE
23. člen
JGZ ureja pravna razmerja s svojimi poslovnimi partnerji z dolgoročnimi in kratkoročnimi pogodbami v skladu s
predpisi, ki urejajo poslovanje gospodarskih družb in obligacijska razmerja.
24. člen
Uprava opravlja nadzor nad poslovanjem in opravljanjem gospodarske dejavnosti JGZ.
25. člen
Uprava zagotavlja za nemoteno opravljanje gospodarske dejavnosti potrebne inštruktorje in druge kadre, ki so
vključeni v enotni proces nadzora in uresničevanja nalog pri
izvajanju kazni zapora.
JGZ in Uprava uredita finančnopravna, delovnopravna
in funkcionalno organizacijska razmerja v zvezi s funkcionalno organizacijskimi vprašanji s pogodbo.

30. člen
JGZ vodi svoje finančno poslovanje v skladu z zakoni in
poslovnofinančnimi načeli.
JGZ mora upravljati s svojo likvidnostjo tako, da pri tem
upošteva tudi potrebe ostalih JGZ, ki na območju Republike
Slovenije zagotavljajo možnost dela obsojencev v času prestajanja kazni zapora. JGZ mora morebitne presežke finančnih sredstev predhodno ponuditi v uporabo ostalim JGZ, ki
na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela
zaprtih oseb. Koordinacijo upravljanja z likvidnostjo vseh
JGZ mora zagotavljati uprava.
Za skladnost finančnega poslovanja JGZ s predpisi in
poslovnofinančnimi načeli ter tem odlokom je poleg direktorja JGZ posebno odgovoren delavec, ki skrbi za finančno
poslovanje JGZ.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
JGZ izdela otvoritveno bilanco stanja v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi po stanju na dan vpisa spremembe statusa v sodni register in jo najkasneje v dveh
mesecih po vpisu spremembe statusa v sodni register predloži ustanovitelju v sprejem.
32. člen
Splošni akti JGZ, ki jih zahtevajo predpisi, morajo biti
sprejeti najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega
odloka.
Do sprejetja splošnih aktov JGZ se uporabljajo splošni
akti, kot so veljali v gospodarski enoti, ki se preoblikuje s
tem odlokom.
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33. člen
Do imenovanja direktorja, vendar najdlje za dobo šestih mesecev, se kot v.d. direktorja imenuje Srđan Purić, ki
opravlja zadeve začasnega poslovodenja. V.d. direktorja ima
vsa pooblastila v pravnem prometu, kot jih ima po do sedaj
veljavnem statutu oziroma pravilih obstoječe gospodarske
enote, ki se preoblikuje s tem odlokom.

2. člen
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Sedež javnega zavoda je v Ljubljani, Gosarjeva ul. 9.“.

34. člen
Preoblikovanje proizvodnega podjetja EMBOPLAST
Obrtne delavnice v javni gospodarski zavod Emboplast, predelava plastičnih mas in storitve, se v roku 30 dni od dneva
uveljavitve tega odloka vpiše v sodni register Okrožnega
sodišča v Kopru.
Za izvedbo vseh potrebnih postopkov vpisa preoblikovanja je odgovoren v.d. direktorja JGZ.

4. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“Svet javnega zavoda šteje pet članov, od katerih:
– enega člana izvolijo izmed sebe delavci na način, po
postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom
javnega zavoda;
– tri člane imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer
dva člana na predlog Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
in enega člana na predlog Ministrstva za finance;
– enega člana imenuje svet stanovalcev.“.

35. člen
Ustanovitelj imenuje člane upravnega odbora v roku 30
dni od uveljavitve tega odloka.
Konstitutivno sejo upravnega odbora JGZ skliče v.d.
direktorja najpozneje v roku 15 dni po imenovanju članov
upravnega odbora.
36. člen
Upravni odbor predloži ustanovitelju v soglasje statut
najpozneje v 3 mesecih od uveljavitve tega odloka.
37. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 250-02/2001-56
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3174.

3. člen
Tretja alinea 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“svet stanovalcev“.

5. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Svet stanovalcev je organ podiplomcev, ki bivajo v
objektu na Gosarjevi ulici 9, Ljubljana.
Svet stanovalcev daje mnenje pristojnim organom javnega zavoda o statutu in vseh zadevah, ki se nanašajo na
pravice in obveznosti podiplomcev, sprejema letni program
interesnih dejavnosti in ga uresničuje v skladu s finančnim
predpisom javnega zavoda.
Če pristojni organ mnenja iz prejšnjega odstavka ne
upošteva, lahko svet stanovalcev zahteva, da se še enkrat
obravnava in odloči o posamezni zadevi na način in po
postopku, določenim s statutom.
Sestavo, način imenovanja, trajanje mandatov članov
določa statut zavoda.“.
6. člen
Predzadnja alinea 16. člena se dopolni tako, da se
glasi:
“– iz državnega proračuna za fiksne stroške upravljanja
in vzdrževanja, materialno infrastrukturo, ki predstavlja ustanoviteljske obveznosti.“.
Prehodne in končne določbe

Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda “Dom podiplomcev Ljubljana“

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96 in 36/00) in 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 8/91) je Vlada Republike
Slovenije na 36. seji dne 12. julija 2001 sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda “Dom podiplomcev Ljubljana“
1. člen
V 2. členu sklepa o ustanovitvi javnega zavoda “Dom
podiplomcev Ljubljana“ (Uradni list RS, št. 18/00) se prvi
odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Javni zavod upravlja z nepremičnino v lasti ustanovitelja, določeno s tem sklepom, z namenom zagotoviti neprofitno nastanitev mladim raziskovalcem, študentom podiplomskega študija, gostujočim raziskovalcem ter gostujočim profesorjem.“.

7. člen
Svet javnega zavoda opravlja funkcijo do konstituiranja
novega sveta, ki se konstituira v 30 dneh od uveljavitve tega
akta.
8. člen
Statut javnega zavoda mora biti usklajen s tem aktom v
60 dneh po uveljavitvi tega akta.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 628-02/2001-1
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z
delovnim tlakom nad 16 bar

Na podlagi 31. člena energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99 in 8/00) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje
in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom
nad 16 bar
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik predpisuje tehnične pogoje za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom
nad 16 bar za varno oskrbo z zemeljskim plinom in tehnične
ter druge podatke, ki jih je potrebno voditi in hraniti.
Za izpolnjevanje predpisanih tehničnih zahtev je potrebno pri načrtovanju, graditvi, obratovanju, opustitvi in prevzemu v celoti upoštevati zahteve in pogoje tega pravilnika in
standarda SIST EN 1594 kot osnovnega standarda za varno
oskrbo z zemeljskim plinom ter v njem navedene standarde.
2. člen
Plinovodno omrežje po tem pravilniku sestavljajo: plinovodi in čistilne postaje, kompresorske postaje, merilne
postaje, merilno-regulacijske postaje, naprave za katodno
zaščito, pomožni rezervoarji, regulacijske postaje, sekcijske
zaporne postaje, telekomunikacijsko omrežje namenjeno
izključno obratovanju plinovoda, tlačne posode in drugi ustrezni postroji ter naprave.
3. člen
V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
– Analiza tveganja je kvantitativno ovrednotenje verjetnosti okvare plinovoda zaradi vseh možnih vplivov, ki jih
lahko predvidimo, in posledično stopnje skupnega tveganja
za prebivalstvo in premoženje.
– Cevovod je sestav cevi in spojk.
– Cone eksplozijske nevarnosti so prostori oziroma deli prostorov, v katerih je potencialno prisotna eksplozivna
zmes zemeljskega plina in zraka.
– Čistilnik je naprava, ki s pomočjo medija potuje skozi
plinovod in opravlja različne funkcije v odvisnosti od tipa
čistilnika, kot na primer: ločevanje medijev, čiščenje ali pregled plinovoda.
– Deli plinovoda so sestavni deli, iz katerih je plinovod
zgrajen:
1. cevi, vključno s hladno oblikovanimi loki;
2. reducirni in T-kosi, tovarniško izdelana kolena in loki,
prirobnice, cevne kape, varilni odcepi, mehanske spojke;
3. sestavi, zgrajeni iz zgoraj naštetih elementov kot
npr. razdelilniki, lovilniki nečistoč, merilne in regulacijske
proge;
4. oprema kot npr. zaporna armatura, izolacijski elementi, kompenzatorji, regulatorji tlaka, črpalke, kompresorji;
5. tlačne posode.

– Delovna temperatura (OT) je temperatura, ki nastopa
v plinovodu pri normalnih obratovalnih razmerah.
– Distribucija zemeljskega plina je transport zemeljskega plina po omrežju do porabnikov na določenem območju.
– Mesto dobave je mesto kjer lastništvo zemeljskega
plina prehaja iz dobavitelja zemeljskega plina na odjemalca
zemeljskega plina.
– Motnja je nepričakovan dogodek, ki lahko privede
do nevarnega stanja.
– Načrtovana temperatura (DT) je temperatura, na kateri temelji izračun plinovoda.
– Najnižja specificirana meja plastičnosti (SMYS) je najnižja specificirana meja plastičnosti kot to določa SIST EN
10002-1.
– Nevarnost je situacija ali stanje, ki lahko vpliva na
varno obratovanje plinovoda in/ali na varnost okolice plinovoda in ki zahteva takojšnje ukrepanje.
– Normalno obratovanje je dalj časa trajajoče, neprekinjeno obratovanje znotraj območja parametrov, za katere je
bil plinovod načrtovan. Normalno obratovanje izključuje okvaro opreme in delov plinovoda.
– Tlak je nadtlak zemeljskega plina v sistemu, merjen
pri statičnih pogojih.
– Plinovod je sestav cevovodov z vsemi pripadajočimi
postroji in postajami. Plinovod se nahaja pretežno pod površino zemlje, vključuje pa lahko tudi nadzemne odseke.
– Plinovod na kopnem je vkopani in/ali nadzemni plinovod, vključno s tistimi, ki so položeni v ali preko jezer ali
vodnih poti.
– Ponovni začetek obratovanja vključuje dejavnosti, ki
so potrebne, da plinovod, ki je prenehal obratovati, ponovno prične obratovati.
– Posebni varnostni ukrepi v času gradnje, načrtovanja
in obratovanja so takšni ukrepi, ki zmanjšajo možnost vpliva
na plinovod s strani tretjih oseb s čimer se posledično
zmanjša tveganje za posameznika in s katerimi je možno
povečati stopnjo varnosti izvedbe plinovoda za največ eno
stopnjo.
– Posebno križanje je točka, v kateri plinovod prečka
poseben objekt.
– Postroj sestavljajo oprema in naprave za izločevanje,
proizvodnjo, kemijsko obdelavo, meritve, nadzor, skladiščenje, transport ali odjem transportiranega zemeljskega plina.
– Pregled je postopek meritev, preverjanja, preskušanja ali kakršnegakoli drugačnega določanja stanja plinovoda
in primerjanje stanja z zahtevanimi pogoji.
– Prenehanje obratovanja vključuje dejavnosti, potrebne ob ustavitvi obratovanja kateregakoli cevovoda, postaje, opreme ali postroja, napolnjenega z zemeljskim plinom
in ločevanje tega od plinovodnega omrežja.
– Prenos zemeljskega plina je dejavnost transporta zemeljskega plina od proizvajalca zemeljskega plina oziroma
od povezave s sosednjimi prenosnimi omrežji do distribucijskih plinovodnih omrežij in industrijskih odjemalcev.
– Priprave na začetek obratovanja so dejavnosti, ki se
morajo izvesti pred začetkom obratovanja plinovoda.
– Prostornina pri normalnih pogojih je količina suhega
zemeljskega plina, ki pri absolutnem tlaku 1,01325 bar in
temperaturi 0 °C zavzema prostornino 1m3.
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– Prostornina pri standardnih pogojih je količina suhega zemeljskega plina, ki pri absolutnem tlaku 1,01325 bar
in temperaturi 15 °C zavzema prostornino 1m3.
– Sistem nadzora tlaka je kombinirani sistem, ki vključuje sistem za regulacijo tlaka, sistem za varovanje pred
prekoračitvijo tlaka in po potrebi registracijo tlaka ter alarmni
sistem.
– Sistem za regulacijo tlaka je sistem, ki zagotavlja, da
se tlak na njegovem izhodu vzdržuje v zahtevanih mejah.
– Sistem za varovanje pred prekoračitvijo tlaka je sistem, ki neodvisno od sistema za regulacijo tlaka zagotavlja,
da tlak na izhodu iz sistema za regulacijo tlaka ne preseže
nastavljene vrednosti.
– Sprejemljivo tveganje za posameznika je tveganje, ki
je manjše ali enako 10-6 nezgodnih primerov v nadzorovanem pasu na leto in na tekoči meter plinovoda.
– Temperatura med graditvijo je temperatura okolice
ali pogojev graditve med polaganjem oziroma med graditvijo
plinovoda.
– Tesnostni preskus je postopek preverjanja zahtevane tesnosti cevovoda, postaje, opreme ali postroja.
– Trdnostni preskus je postopek, ki dokaže, da cevovod, oprema, postrojenje ali postaja izpolnjuje zahtevano
mehansko trdnost.
– Upravljavec plinovodnega omrežja je pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena za razvoj, načrtovanje, graditev, upravljanje, transport zemeljskega plina in vzdrževanje
plinovodnega omrežja.
– Vzdrževanje je povezava tehničnih in administrativnih
aktivnosti z namenom ohraniti delovanje vsakega posameznega dela plinovoda ali ga obnoviti v stanje, da lahko opravlja zahtevano funkcijo.
– Začetek obratovanja je sklop dejavnosti, potrebnih
za polnjenje cevovoda, postaje, opreme ali postroja z zemeljskim plinom z namenom obratovanja.
– Zemeljski plin je naravna mešanica ogljikovodikov, ki
je lažja od zraka in je pri temperaturi 15 °C in absolutnem
tlaku 1,01325 bar v plinastem stanju. Glavna sestavina zemeljskega plina je metan.
4. člen
S tem pravilnikom se določajo tri izvedbe plinovoda, in
sicer:
1. Osnovna izvedba plinovoda je plinovod, ki je projektiran z načrtovanim faktorjem fo=0.6. Izjemoma je osnovni
izvedbi enakovredna izvedba z načrtovanim faktorjem
fo=0.72 in posebnimi varnostnimi ukrepi za reševanje primerov na že zgrajenih plinovodih z načrtovanim faktorjem
fo=0.72 pred pričetkom veljavnosti tega pravilnika.
2. Plinovod s povečano varnostjo 1. stopnje je plinovod, ki je projektiran z načrtovanim faktorjem fo=0.5 ali
fo=0.6 in posebnimi varnostnimi ukrepi.
3. Plinovod s povečano varnostjo 2. stopnje je plinovod, ki je projektiran z načrtovanim faktorjem fo=0.4 ali
fo=0.5 in posebnimi varnostnimi ukrepi.
5. člen
Ta pravilnik določa naslednje načrtovane faktorje fo ki
jih uporabljamo pri izračunu debeline stene cevi plinovoda
ob upoštevanju načrtovanega tlaka. Manjši načrtovani faktor
pomeni večjo vgrajeno varnost. V tem pravilniku so uporabljeni naslednji načrtovani faktorji:
1. fo = 0.72 je osnovni in najvišji dovoljeni načrtovani
faktor po zahtevi SIST EN 1594;
2. fo = 0.6 je osnovni in najvišji dovoljeni načrtovani
faktor, ki ga zahteva ta pravilnik. Načrtovanemu faktorju 0.6
ustreza tudi kombinacija fo = 0.72 + posebni varnostni ukre-
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pi, vendar je takšna kombinacija dovoljena le za plinovode,
ki so bili zgrajeni pred veljavnostjo tega pravilnika. Izvedba
plinovoda, kot jo določa ta točka, šteje za osnovno izvedbo
plinovoda.
3. fo = 0.5 predstavlja prvo povečanje varnosti za primere, ki jih zahteva ta pravilnik. Načrtovanemu faktorju 0.5
ustreza tudi kombinacija fo = 0.6 + posebni varnostni ukrepi. Izvedba plinovoda, kot jo določa ta točka, šteje za izvedbo plinovoda s povečano varnostjo 1. stopnje.
4. fo = 0.4 predstavlja drugo (dodatno) povečanje varnosti za primere, ki jih zahteva ta pravilnik. Načrtovanemu
faktorju 0.4 ustreza tudi kombinacija fo = 0.5 + posebni
varnostni ukrepi. Izvedba plinovoda, kot jo določa ta točka,
šteje za izvedbo plinovoda s povečano varnostjo 2. stopnje.
6. člen
Nivoji tlaka so možne velikosti tlaka in relacije med
njimi, ki se uporabljajo ali se pojavijo v fazi načrtovanja,
preskušanja in obratovanja plinovodov.
Vse navedbe tlakov se štejejo kot nadtlak medija v
plinovodu.
Okrajšave in definicije za posamezne nivoje tlaka so
skladne s standardom SIST EN 1594, in sicer:
1. Delovni tlak (OP) je tlak, ki nastopa v sistemu pri
normalnem neprekinjenem obratovanju.
2. Načrtovani tlak (DP) je izhodiščni tlak za izračune.
Načrtovani tlak (DP) ne sme biti nižji od najvišjega delovnega
tlaka (MOP).
3. Najvišji delovni tlak (MOP) je najvišji tlak, pri katerem
lahko plinovod pri normalnih razmerah trajno obratuje. Najvišji delovni tlak (MOP) ne sme biti višji od načrtovanega tlaka
(DP).
4. Najvišji tlak v primeru motnje (MIP) je tlak, ki se
pojavi le kratek čas in je omejen z varnostnimi napravami.
5. Preskusni tlak (TP) je tlak, s katerim obremenimo
plinovod, da bi dokazali, da lahko varno obratuje. Preskusni
tlak (TP) za posamezen preskus se določi v skladu s standardom SIST EN 1594.
6. Tlak v primeru motnje (IP) je tlak v plinovodu, ki se
pojavi nepričakovano in pri katerem se aktivirajo naprave za
varovanje pred prekoračitvijo tlaka.
7. Tlak preskusa tesnosti je tlak, s katerim obremenimo plinovod med tesnostim preskusom.
8. Tlak preskusa trdnosti je tlak, s katerim obremenimo
plinovod med trdnostnim preskusom.
7. člen
Odmik je odmik med osjo plinovoda in objektom merjeno od tlorisne razdalje skrajne točke gabarita objekta.
Pravilnik razlikuje tri vrste odmikov:
1. Odmiki zaradi graditve v bližini stavb ali območij, kjer
se pogosto ali dalj časa zadržujejo osebe, in od nenaseljenih objektov so naslednji:
a) Varnostni odmik je takšna oddaljenost osi plinovoda
osnovne izvedbe (fo=0.6) od stavb ali območij, kjer se pogosto ali dalj časa zadržujejo osebe in od nenaseljenih objektov, izven katere je vpliv plinovoda na te stavbe oziroma
območja možno šteti za zanemarljiv.
Za odmike, ki so večji ali enaki varnostnemu odmiku in
obenem znotraj nadzorovanega pasu, je potrebno pridobiti
soglasje upravljavca plinovoda.
Za vse graditve, katerih odmiki so manjši od varnostnih
odmikov, je potrebno vložiti vlogo ministru, pristojnemu za
energetiko. Obvezna priloga k takšni vlogi je mnenje upravljavca plinovoda. O dovolitvi ali zavrnitvi novih objektov, katerih odmik je manjši od varnostnega odmika, odloči minister,
pristojen za energetiko v upravnem postopku.
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V primeru, kadar želi v manjšem odmiku kot je varnostni graditi upravljavec plinovoda, odloča o dovolitvi ali zavrnitvi tega minister, pristojen za energetiko v upravnem postopku.
b) Minimalni varnostni odmik je najmanjša še dopustna
oddaljenost osi plinovoda osnovne izvedbe (fo=0.6) od objekta ali območij, v katerih se pogosto ali dalj časa zadržujejo osebe, in ki je dovoljena zaradi racionalnega izkoriščanja
prostora.
c) Izjemni minimalni varnostni odmik je najmanjša, izjemoma dopustna oddaljenost osi plinovoda od stavb, drugih
objektov ali območij, kjer se pogosto ali dalj časa zadržujejo
osebe;
2. odmiki naprav, ki so sestavni del plinovoda;
3. odmiki od infrastrukturnih objektov.
8. člen
Varnostni pas omogoča varno obratovanje plinovoda in
sega 5 m na vsako stran od osi plinovoda. V tem pasu ima
upravljavec vedno pravico dostopa do plinovoda.
9. člen
Pas z omejitvijo kmetijske dejavnosti sega 2,5 m na
vsako stran od osi plinovoda.
V tem pasu je prepovedano:
1. saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1 m
globoko;
2. obdelovati zemljišče globlje kot 0,5 m oziroma ne
globlje kot 0,5 m nad temenom cevi;
3. postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.
10. člen
Delovni pas poteka vzdolž plinovoda, ki se uporablja za
graditev in za posege na plinovodu. Odvisen je od imenskega premera plinovoda, konfiguracije terena, globine izkopa
in mehanizacije, ki je potrebna za poseg.
Širino delovnega pasu se določi s projektom pred posegom v prostor.
11. člen
Nadzorovani pas plinovoda je 100 m širok pas na
vsako stran od osi plinovoda, v katerem ima upravljavec
plinovoda pravico nadzirati dejavnosti uporabnikov prostora
in drugih oseb ter načrtovanje in graditev objektov.
12. člen
Zaščitni pas je pas zemljišča, na katerem ima upravljavec plinovoda pravico izvajati nadzor nad dejavnostmi tretjih
oseb.
Širina zaščitnega pasu je enaka varnostnemu odmiku
na vsako stran od osi plinovoda.
13. člen
Posebni objekti in območja po tem pravilniku so:
1. domovi za ostarele in zdravstvene ustanove, kot so
bolnišnice in sanatoriji;
2. šole, vrtci in nakupovalni centri;
3. hoteli in stavbe s pisarniškimi uradi in industrijskimi
objekti, namenjeni delu ali bivanju več kot 50 oseb;
4. objekti s pomembno infrastrukturno vlogo, kot so
npr.: računalniški centri, telefonske centrale, dispečerski
centri in drugi objekti s pomembmo nadzorno funkcijo ipd.;
5. objekti z večjim tveganjem zaradi sekundarnih učinkov, izhajajočih iz nadzemnih inštalacij, rezervoarjev in drugih skladiščnih objektov nevarnih snovi, ki so definirane s
posebnim zakonom.
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14. člen
Posebni objekti II. kategorije po tem pravilniku so:
1. športne dvorane, rekreacijska območja in kopališča;
2. tržnice;
3. hoteli in stavbe s pisarniškimi uradi, ki ne spadajo v
I. kategorijo;
4. industrijske zgradbe, kot so proizvodne dvorane in
delavnice, ki ne spadajo v I. kategorijo ter industrijska območja kot to določa 16. člen.
15. člen
Rekreacijska območja po tem pravilniku so:
1. območja, ki so namenjena dolgotrajnemu zadrževanju oseb med določenim delom leta, kot so npr. avtokampi,
ipd;
2. območja, ki so namenjena kratkotrajnemu istočasnemu zadrževanju večjega števila oseb med določenim
delom dneva, kot so npr.: otroška igrišča, športna igrišča,
odprti bazeni, ipd.
16. člen
Industrijska območja po tem pravilniku so območja,
kjer:
1. zaradi industrijskih dejavnosti poteka transport težkega tovora,
2. se lahko nahaja večje število komunalnih vodov in
podobno,
3. se pogosto izvajajo dela, pri katerih so potrebni
izkopi.
17. člen
Stanovanjski objekti po tem pravilniku so objekti, ki so
namenjeni stalnemu ali začasnemu prebivanju prebivalcev.
Ta pravilnik razlikuje tri skupine stanovanjskih objektov.
1. Stanovanjski blok je stavba s tremi ali več stanovanjskimi enotami, ki ima več kot tri nadzemne stanovanjske
etaže.
2. Stanovanjska soseska je območje, kjer stoji najmanj
10 stanovanjskih objektov strnjenih drug poleg drugega tako, da je oddaljenost med njimi praviloma manjša kot 10 metrov.
3. Posamična stanovanjska stavba ali enota je stanovanjska stavba, ki se nahaja na območju, kjer so posamezne
stanovanjske stavbe razpršene, ali pa stojijo vrstne hiše ali
vrste prosto stoječih hiš pravokotno na smer plinovoda;
(oddaljenost od osi plinovoda se za vsako naslednjo hišo
povečuje).
18. člen
Postaja je naprava ali postrojenje na plinovodu namenjeno doseganju določene funkcije, in sicer:
1. Čistilna postaja s potrebno armaturo in napravami
služi za pošiljanje ali sprejemanje čistilnikov cevovoda.
2. Kompresorska postaja s potrebno armaturo in napravami služi za povečanje tlaka v plinovodnem sistemu.
3. Merilna postaja je postaja z armaturo in napravami
za merjenje pretoka, temperature in tlaka.
4. Merilno-regulacijska postaja je postaja, opremljena
z napravami in opremo za merjenje in regulacijo pretoka,
tlaka in temperature zemeljskega plina.
5. Regulacijska postaja je postaja, opremljena z napravami in opremo za regulacijo tlaka zemeljskega plina.
6. Sekcijska zaporna postaja je postaja, opremljena z
napravami za zapiranje in praznjenje delov plinovoda.
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II. LOKACIJA
19. člen
Načrtovanje trase plinovoda mora biti opravljen tako,
da plinovod poteka po najkrajši možni razdalji med dvema
točkama in da so morebitni škodljivi vplivi na prebivalstvo,
okolje in premoženje čim manjši, upoštevajoč odmike po
tem pravilniku.
Pri izboru trase plinovoda je potrebno upoštevati geomorfološke in geohidrološke pogoje področja, na osnovi
razpoložljivega znanja, meritev in ugotovitev raziskav.
20. člen
Za določanje varnostnih odmikov v odvisnosti od imenskega premera in delovnega tlaka se uporablja diagram, ki
je v Prilogi 1 tega pravilnika in je njegov sestavni del. Varnostni odmik je enak za vse vrste stavb ali območij, kjer se
pogosto ali dalj časa zadržujejo osebe.
Za druge objekte, kot so npr.: skednji, skladišča, bivalni prostori živali, rastlinjaki in podobno, kjer se osebe ne
zadržujejo pogosto ali dalj časa, je varnostni odmik 5 m.
21. člen
V analizi tveganja se ob sprejemljivem tveganju za posameznika določi minimalni varnostni odmik.
22. člen
Minimalni varnostni odmik osi plinovoda osnovne izvedbe od stanovanjskih sosesk, stanovanjskih blokov in posebnih objektov I. kategorije se določa v odvisnosti od imenskega premera in delovnega tlaka skladno z diagramom, ki
je v Prilogi 2 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
23. člen
Minimalni varnostni odmik med osjo plinovoda osnovne izvedbe in posamično stanovanjsko stavbo oziroma posebnim objektom II. kategorije mora znašati za vse imenske
premere plinovodov najmanj 5 metrov.
Kolikor je plinovod izveden s povečano varnostjo 1. ali
2. stopnje kot to določa 4. člen tega pravilnika, znaša izjemni minimalni varnostni odmik v skladu z naslednjo tabelo:
Od imenskega
premera

Do vključno
imenskega premera

<
DN 350
DN 600

DN 350
DN 600
>

Izjemni minimalni
varnostni odmik [m]

2,5
4,0
5,0

24. člen
Minimalni varnostni odmik med osjo plinovoda osnovne izvedbe in industrijskimi zgradbami, kot so proizvodne
dvorane in delavnice, ki ne spadajo med posebne objekte
I. kategorije, mora znašati za vse imenske premere plinovodov najmanj 5 m.
Kolikor je plinovod izveden s povečano varnostjo 1. ali
2. stopnje, kot to določa 4. člen tega pravilnika, se izjemni
minimalni varnostni odmik določi na način iz drugega odstavka prejšnjega člena.
25. člen
Minimalni varnostni odmik med osjo plinovoda od drugih stavb, kot so na primer: skednji, skladišča, bivalni prostori živali, rastlinjaki in podobno, se določi na način iz
drugega odstavka 23. člena.
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26. člen
Kadar zaradi posebnih okoliščin, ki izvirajo iz specifičnosti situacije, ni mogoče za stanovanjske soseske, stanovanjske bloke in posebne objekte I. kategorije zagotoviti niti
minimalnega varnostnega odmika, se lahko dovoli tudi izjemni manjši odmik, ob izpolnitvi dodatnih pogojev, ki so
določeni v 27. in 28. členu ter po postopku iz 7. člena tega
pravilnika.
27. člen
Za izjemno razpolovitev minimalnega varnostnega odmika za stanovanjske soseske, stanovanjske bloke in posebne objekte I. kategorije je potrebno za vse imenske premere izpolniti naslednje dodatne pogoje:
1. najmanjši dovoljeni odmik sme znašati 1/2 minimalnega varnostnega odmika, kot ga določa diagram iz Priloge 2, vendar ne manj kot 5 m;
2. plinovod mora biti izveden s povečano varnostjo 1.
stopnje (fo= 0.5 ali fo= 0.6 in posebni varnostni ukrepi)
3. posebne varnostne ukrepe skladno s 30. členom
tega pravilnika predpiše projektant plinovoda glede na okoliščine;
4. kadar je za določitev posebnih varnostnih ukrepov
potrebna podrobnejša presoja situacije, se pristopi k analizi
tveganja. Na podlagi rezultatov analize tveganja se določijo
posebni varnostni ukrepi.
28. člen
Za izjemno dovolitev odmika, ki je manjši od minimalnega varnostnega odmika za stanovanjske soseske, stanovanjske bloke in posebne objekte I. kategorije je potrebno
za vse imenske premere izpolniti naslednje dodatne pogoje:
1. najmanjši dovoljeni odmik je 5 m;
2. plinovod mora biti izveden s povečano varnostjo
2. stopnje (fo= 0.4 ali fo= 0.5 in posebni varnostni ukrepi)
3. posebne varnostne ukrepe skladno s 30. členom
tega pravilnika predpiše projektant plinovoda glede na okoliščine;
4. ne glede na uporabljeni načrtovani faktor mora biti
najmanjša debelina stene cevi v odvisnosti od zunanjega
premera skladna z naslednjo tabelo:
Od imenskega
premera cevi

Do vključno imenskega
premera cevi

DN 150
DN 450
DN 600
DN 900
DN 1000

DN 150
DN 450
DN 600
DN 900
DN 1000
DN 1200

Najmanjša dopustna
debelina stene [mm]

5,20
7,90
11,91
15,88
19,05
20,60

5. kadar je za določitev posebnih varnostnih ukrepov
potrebna podrobnejša presoja situacije se pristopi k analizi
tveganja. Na podlagi rezultatov analize tveganja se določijo
posebni varnostni ukrepi.
29. člen
Če projektant, minister, pristojen za energetiko ali
upravljavec plinovodnega omrežja, oceni da je stopnjo tveganja težko opredeliti brez dodatne analize tveganja, mora
le-to pridobiti.
Ustrezen varnostni odmik in ustrezne dodatne varnostne ukrepe se lahko določi z analizo tveganja, ki mora
dokazati, da je tveganje za posameznika in premoženje sprejemljivo.
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Analiza tveganja mora upoštevati pogostost in posledice vseh možnih načinov okvar plinovoda.
Ne glede na rezultate analize tveganja pa je potrebno
zagotoviti vsaj izjemni minimalni varnostni odmik.
30. člen
Posebni varnostni ukrepi se izvajajo z namenom, da bi
zmanjšali tveganje za posameznika ali premoženje in tveganje možnosti vpliva na plinovod s strani tretjih oseb.
Iz navedenih razlogov se izvede vsaj eden ali po potrebi
več izmed naslednjih varnostnih ukrepov:
1. prekritje plinovoda z armiranimi betonskimi ali jeklenimi ploščami ter z opozorilnim trakom nad njimi;
2. prekritje plinovoda z armiranim betonskim U profilom;
3. obbetoniranje plinovodne cevi;
4. zaščita plinovoda s kineto;
5. višina prekritja plinovoda najmanj 2 m;
6. potek plinovoda v zaščitni cevi;
7. varnostni zid.
Predvidijo in izvedejo se lahko tudi drugi ukrepi, kolikor
pripomorejo k zmanjšanju tveganja za posameznika in zmanjšanju vpliva na plinovod s strani tretjih oseb.
Pri izbiri posebnih varnostnih ukrepov je potrebno upoštevati naslednje:
1. obliko dodatnih zaščitnih elementov določi projektant glede na okoliščine;
2. širina zaščitnih elementov ali ustrezna oblika zaščitnega elementa mora biti takšna, da prepreči možnost doseganja plinovodne cevi s strani.
31. člen
V zaščitnem pasu je brez pisnega soglasja in navodil
upravljavca plinovoda prepovedana graditev objektov, komunalnih vodov, melioracij itd.
V primeru predvidenih posegov v zaščitnem pasu mora
biti na mestu pred pričetkom del prisotna pooblaščena oseba upravljavca plinovoda, ki mora označiti potek plinovoda
in nadzirati skladnost izvedbe del z izdanim soglasjem.
32. člen
Enotni razred plinovoda je definiran z osnovnim načrtovanim faktorjem. Pri načrtovanju plinovoda se uporablja
osnovni načrtovani faktor 0.6.
V posebnih primerih, ki jih določa ta pravilnik, upravni
organ ki odloča o dovolitvi posega v prostor, projektant
plinovoda ali ki izhajajo iz študije analize tveganja, se lahko
zahteva nižji načrtovani faktor in/ali posebni varnostni ukrepi.
33. člen
Lokacijo naprav, ki so sestavni del plinovoda, je potrebno izbrati tako, da zagotovimo najmanj varnostne odmike,
kot to določa Priloga 3 tega pravilnika, ki je njegov sestavni
del.
Pri določanju varnostnih odmikov je potrebno upoštevati še druge zahteve iz veljavnih predpisov, kot npr.:
1. cono eksplozijske nevarnosti,
2. hrup pri normalnem obratovanju itd.
Kadar zaradi posebnih okoliščin, ki izvirajo iz specifičnosti situacije, ni mogoče zagotoviti niti minimalnega varnostnega odmika za objekte, navedene v Prilogi 3, se izjemoma lahko dovoli tudi manjši odmik ob izpolnitvi dodatnih
pogojev predpisanih v tem pravilniku.
O dovolitvi ali zavrnitvi odmika, ki je manjši od minimalnega varnostnega odmika, odloča minister, pristojen za energetiko na podlagi vloge zainteresirane stranke v upravnem
postopku.
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34. člen
Cone eksplozijske nevarnosti zaradi postrojev ali naprav, ki so sestavni del plinovoda, določi projektant oziroma
tehnolog.
Cone eksplozijske nevarnosti in izvajanja vseh del v teh
conah morajo biti določene v elaboratu eksplozijske nevarnosti v skladu z veljavno zakonodajo o tehničnih zahtevah za
naprave, ki se uporabljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah.
Cona eksplozijske nevarnosti mora biti varovana z ograjo minimalne višine 2 m.
35. člen
Če je potrebno obstoječi plinovod prestaviti zaradi graditve drugega objekta, naprave ali novonastalih razmer, mora prestavljeni del plinovoda ustrezati zahtevam tega pravilnika.
Če je potrebno obstoječ plinovod dodatno zaščititi s
posebnimi varnostnimi ukrepi ali povečati stopnjo varnosti
obstoječega plinovoda, morajo posebni varnostni ukrepi ali
stopnja varnosti plinovoda v skladu s 4. členom tega pravilnika ustrezati nastali situaciji in zahtevam tega pravilnika.
Stroške teh prestavitev, posebnih varnostnih ukrepov
ali spremembe stopenj varnosti plinovoda krije investitor
objekta, zaradi katerega so prestavitev ali posebni varnostni
ukrepi, potrebni.
III. NAČRTOVANJE PLINOVODOV
36. člen
Načrtovanje plinovoda mora potekati skladno z veljavnimi predpisi ob upoštevanju tehničnega razvoja pri tem je
potrebno upoštevati vse tehnične, okoljevarstvene, prostorske, varnostne in druge vidike ter postopke.
Načrtovanje mora obravnavati kontrolirane izpuste zemeljskega plina ali drugih morebitnih snovi med graditvijo,
obratovanjem, vzdrževanjem in opustitvijo plinovoda.
Vodila pri načrtovanju morajo biti skupaj s postopki
dokumentirana v tehničnem poročilu.
Plinovod mora biti načrtovan tako, da je trden in varno
prenaša vse obremenitve, za katere se predvideva, da bodo
nastale med graditvijo, preskušanjem in obratovanjem.
37. člen
Plinovodi smejo biti izdelani le iz cevi, fitingov, armatur
in drugih elementov, katerih kakovost in dimenzije ustrezajo
veljavnim predpisom in standardom in ki so bili dani v promet v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi.
Pri načrtovanju je potrebno zagotoviti celovitost plinovoda zaradi temperaturnih vplivov in drugih predvidljivih vplivov, da je material korozijsko odporen na medij, ki se prenaša in na okolje vgraditve, ter da je zagotovljena ustrezna
trdnost, plinotesnost in elastičnost plinovoda.
Načrtovanje plinovodov po tem pravilniku mora biti skladno s standardom SIST EN 1594 in v njem navedenimi
standardi.
38. člen
Debelina stene cevi plinovoda mora biti tolikšna, da
prenese vse predvidene notranje in zunanje obremenitve.
Kolikor je le mogoče, je potrebno zunanje obremenitve
na plinovod odpraviti. Če zunanjih obremenitev ni mogoče v
celoti odpraviti, mora biti debelina stene cevi plinovoda takšna, da prenese poleg obremenitev zaradi tlaka medija, ki
ga prenašamo, tudi vse zunanje obremenitve, ki jim je plinovodna cev izpostavljena.
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39. člen
Debelino stene cevi plinovoda izračunamo v skladu s
standardom SIST EN 1594.
T

min

=

DP × D
20 × σ p

z zahtevo
σ p ≤ f ×R
(θ )
0
t ,0.5

kjer pomeni:
T

min izračunana najmanjša debelina stene v milimetrih

[mm];

DP

načrtovani tlak v bar [bar];

D

zunanji premer cevi v skladu s SIST EN 10208-2 v
milimetrih [mm]

Če izhajamo iz določenega

Di , potem je

D = Di + 2T
min ,

pri čemer je Di notranji premer cevi v milimetrih [mm];
σp

obodna napetost [N/mm2];

f

načrtovani faktor

0

R

t ,0.5

(θ ) je najnižja specificirana meja plastičnosti (SMYS)
2

pri načrtovani temperaturi [N/mm ];

Za temperature do vključno 60 °C je:
R

t ,0.5

(θ ) = R

t ,0 .5

Za načrtovane temperature nad 60 °C je potrebno korigirati
najnižjo specificirano mejo plastičnosti glede na načrtovano
temperaturo.
Tako je:
R

meja plastičnosti pri temperatut ,0.5 najnižja specificirana
2
ri okolice [N/mm ] (ref. SIST EN 10002-1).

40. člen
Pri prehodu plinovodov čez teren z večjim nagibom je
potrebno izdelati izračun vseh obremenitev, ki delujejo na
plinovod in predvideti sidranje plinovoda; če je plinovod
speljan skozi plazišča, je potrebno na podlagi geološke
raziskave zemljišča plazišče sanirati in izdelati podroben
projekt za vgraditev in vzdrževanje plinovoda.
41. člen
Načrtovani faktor za izračun najmanjše debeline stene
cevi plinovoda oziroma največjega načrtovanega tlaka plinovoda osnovne izvedbe sme biti največ 0.6.
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Uporaba nižjega načrtovanega faktorja in s tem večja
varnost se zahteva v primerih iz 21. do vključno 28. člena
tega pravilnika.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena sme imeti
načrtovani faktor pri izračunavanju načrtovanega tlaka, oziroma najmanjše debeline stene cevi plinovoda v naslednjih
primerih največ naslednjo vrednost:
1. fo = 0.4 za plinovode, ki so speljani pod avtomobilskimi, hitrimi in glavnimi cestami I. in II. reda brez zaščitne
cevi;
2. fo = 0.5 za plinovode, ki so speljani pod avtomobilskimi, hitrimi in glavnimi cestami I. in II. reda z zaščitno
cevjo;
3. fo = 0.5 za plinovode, ki so speljani pod regionalnimi
cestami I., II. in III. reda brez zaščitne cevi;
4. fo = 0.6 za plinovode, ki so speljani pod regionalnimi
cestami I., II. in III. reda z zaščitno cevjo in za lokalne ceste
nižjega ranga z ali brez zaščitne cevi;
5. fo = 0.4 za plinovode, ki so speljani pod železniškimi
progami z ali brez zaščitne cevi;
6. fo = 0.4 za plinovode, ki so speljani pod katerokoli
prometno potjo znotraj varnostnega odmika od stanovanjskih sosesk, stanovanjskih blokov in posebnih objektov I.
kategorije z ali brez zaščitne cevi;
7. fo = 0.4 za vse nadzemne dele plinovodov in plinskih
postaj znotraj varnostnega odmika od stanovanjskih sosesk,
stanovanjskih blokov in posebnih objektov I. kategorije;
8. fo = 0.4 za prehode plinovodov nad vodotoki in
kanali, če se postavljajo na cestnih in železniških mostovih
in viaduktih;
9. za lokalna približanja infrastrukturnim objektom, ki
so manjša od predpisanih, mora biti načrtovani faktor enak
kot pri prečkanju takšnega objekta.
42. člen
Kolikor želi upravljavec plinovoda graditi plinovod v
bližini drugih infrastrukturnih objektov, mora pridobiti soglasje upravljavca oziroma lastnika tega infrastrukturnega
objekta.
Kadar želi upravljavec drugega infrastrukturnega objekta graditi svoj infrastrukturni objekt v nadzorovanem pasu
obstoječega plinovoda, mora pridobiti soglasje upravljavca
plinovoda.
43. člen
Če plinovod poteka blizu ali vzporedno z infrastrukturnimi objekti, mora znašati razdalja med plinovodom in infrastrukturnim objektom najmanj:
– 10 m od avtomobilskih in hitrih cest, merjeno od
zunanjega roba cestišča ali odbojne ograje. V vsakem primeru mora biti os plinovoda oddaljena praviloma vsaj 2 metra od vznožja nasipa (brežine) ceste, katerega kot je enak
normalnemu strižnemu kotu materiala nasipa;
– 5 m od glavnih cest I. in II reda in regionalnih cest I.,
II. in III. reda, merjeno od zunanjega roba cestišča ali odbojne ograje. V vsakem primeru mora biti os plinovoda oddaljena praviloma vsaj 2 metra od vznožja nasipa (brežine) ceste,
katerega kot je enak normalnemu strižnemu kotu materiala
nasipa;
– 3 m od lokalnih cest in javnih poti, merjeno od zunanjega roba cestišča ali odbojne ograje. V vsakem primeru
mora biti os plinovoda oddaljena praviloma vsaj 2 metra od
vznožja nasipa (brežine) ceste, katerega kot je enak normalnemu strižnemu kotu materiala nasipa;
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– 10 m od osi zunanjega tira industrijske železniške
proge ali 10 m od železniške proge računano od zunanje
meje progovnega pasu. V vsakem primeru mora biti os plinovoda oddaljena praviloma vsaj 2 metra od vznožja nasipa
(brežine) železniške proge, katerega kot je enak normalnemu strižnemu kotu materiala nasipa;
– 30 m od nadzemnega plinovoda, merjeno od zunanjega roba cestišča, oziroma od progovnega telesa. Zahteva ne velja za mostove;
– 2,5 m od gradbenih objektov, merjeno od tlorisne
razdalje skrajne točke gabarita objekta, pod pogojem, da ni
ogrožena stabilnost objekta;
– 50 cm od drugih podzemnih napeljav in melioracijskih objektov, merjeno od zunanjega roba plinovoda do
zunanjega roba napeljave ali objekta;
– 5 m od urejenih vodnih tokov oziroma 10 m od
vodnih kanalov v nasipu, merjeno od roba korita vodnega
toka. V vsakem primeru pa mora biti os plinovoda oddaljena
praviloma najmanj 2 metra od vznožja nasipa vodnega toka
ali kanala. Zahteva ne velja za odvodne jarke.
44. člen
Zahtevajo se lahko tudi posebni varnostni ukrepi, ki so
odvisni od tipa infrastrukturnega objekta in napeljav in možnih vplivov infrastrukturnega objekta na plinovod.
45. člen
Ne glede na 43. člen tega pravilnika je lahko na podlagi študije, ki vključuje analizo tveganja in mnenja upravljavca
plinovoda ter upravljavca drugega infrastrukturnega objekta,
izjemoma odmik lahko tudi drugačen, kolikor tako odloči
minister, pristojen za energetiko z odločbo.
V takšnem primeru morajo biti izvedeni takšni tehnični
ukrepi, kot se zahtevajo za prečkanje infrastrukturnega objekta.
46. člen
Kjer poteka plinovod blizu elektroenergetskih postrojenj in vodov, se mora razdalja določiti v skladu s kriteriji, ki
so navedeni v ustreznih veljavnih normativih in standardih.
Upoštevati je potrebno medsebojni vpliv daljnovoda ali elektroenergetskega postrojenja na plinovod in izvesti ustrezne
ukrepe.

49. člen
Križanja plinovodov z drugimi infrastrukturnimi objekti
morajo biti omejena na najnujnejši obseg.
Zaščitne cevi se za izvedbo križanj uporabljajo le izjemoma.
Zaščitne cevi so lahko le jeklene ali betonske, njihov
izbor mora biti usklajen s sistemom katodne zaščite.
Pri izvedbi križanja je potrebno zagotoviti vse potrebne
ukrepe, da se preprečijo dodatne obremenitve na plinovodno cev.
Načini in metode izvedbe križanj ter zaščitnih cevi morajo ustrezati standardu SIST EN 1594.
50. člen
Minimalna višina prekritja plinovoda mora biti 0,8 m.
Kolikor je odmik plinovoda osnovne izvedbe od stanovanjske soseske, stanovanjskih blokov in posebnih objektov
kategorije I. manjši od varnostnega odmika, mora znašati
višina prekritja najmanj 1,1 m. Večja višina prekritja predstavlja dodaten varnostni ukrep, kot to določa 30. člen,
vendar višina prekritja ne sme biti večja od 5 metrov.
Višina prekritja pri križanju z železniško progo mora biti
najmanj 2 metra od nivoja tirnic.
Višina prekritja pri križanju z avtocestami in magistralnimi cestami mora biti minimalno 1,5 metra od nivoja cestišča.
Omejitev največje višine prekritja ne velja za polaganje
s posebnimi postopki.
51. člen
Glede varovanja pred prekoračitvijo tlaka je obvezna
uporaba standarda SIST EN 1594.
Sistem za regulacijo tlaka, mora zagotavljati, da delovni
tlak (OP) med normalnim obratovanjem v nobeni točki plinovoda ne preseže najvišjega delovnega tlaka (MOP). Regulatorji tlaka morajo biti izbrani glede na pričakovane normalne
obratovalne pogoje.
Delovni tlak je najvišji nastavljeni tlak na sistemu za
regulacijo tlaka. Kljub temu je lahko pri obratovanju pri ali
blizu najvišjega delovnega tlaka zaradi narave delovanja sistema za regulacijo tlaka le-ta lahko presežen največ za
+2.5%.

1,00
1,50
2,00
3,00
3,50

52. člen
Sistem za nadzor tlaka mora zagotavljati, da se tlak
zviša ali zniža v eni ali več stopnjah.
Ločeno od sistema za regulacijo tlaka je potrebno
obravnavati varnostne naprave, ki varujejo odvodni plinovod
v primeru okvare sistema za regulacijo tlaka. Če je vgrajen,
mora sistem za nadzor tlaka delovati neodvisno od aktivnega
sistema za regulacijo tlaka.
V primerih motnje je dvig tlaka dopusten, kolikor obstaja sistem za varovanje, ki avtomatsko omeji dvig tlaka na
največ 15% nad najvišjim delovnim tlakom (MOP). Vrednost
dviga tlaka je lahko izbrana pod 15% najvišjega delovnega
tlaka in predstavlja najvišji tlak v primeru motnje (MIP).
Najvišji delovni tlak (MOP) ne sme biti presežen za
daljši čas, kot je to nujno potrebno za ugotovitev napake in
za vzpostavitev normalnih obratovalnih pogojev.
Naprave za varovanje pred prekoračitvijo tlaka morajo
biti izbrane in nastavljene tako, da v nobenem primeru ni
presežen najvišji tlak v primeru motnje (MIP).

Pri vzporednem poteku plinovodov različnih imenskih
premerov se odmik računa od plinovoda z večjim premerom.

53. člen
Delovni tlak v plinovodih se lahko dvigne na nivo, ki
presega prvotno načrtovani tlak (DP) pod naslednjimi pogoji:

47. člen
Prehode plinovodov je dovoljeno graditi čez železniške
proge ali železniške ter cestne mostove le v izjemnih primerih po pridobitvi soglasja upravljavca tega objekta. Načrtovani faktor mora v takem primeru znašati 0.40, zahtevajo se
lahko tudi posebni varnostni ukrepi.
48. člen
Pri vzporednem poteku plinovodov znaša minimalna
svetla razdalja med plinovodi v skladu z naslednjo tabelo:
Nad imenskim premerom

Do imenskega premera

<
DN 150
DN 400
DN 600
DN 900 in več

DN 150
DN 400
DN 600
DN 900
>

Svetla razdalja [m]
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a) Pred obravnavanjem dejanske možnosti dviga tlaka
je potrebno pregledati vso obstoječo dokumentacijo o plinovodu, fizične karakteristike in originalne projektne lastnosti,
ki jih je potrebno preveriti glede skladnosti s projektnimi
zahtevami.
b) Potrebno je preveriti zahteve glede: izbora trase,
pogojev tal in razdalj med sekcijskimi zapornimi postajami.
c) Predhodno je potrebno analizirati:
– originalne projektne kriterije in specifikacije za materiale, konstrukcijo in pregled;
– rezultate originalnih preskusov;
– delovno dokumentacijo od pričetka obratovanja plinovoda.
č) Ko je zgoraj zahtevana predhodna analiza plinovoda
končana in če le-ta pokaže, da je dvig najvišjega delovnega
tlaka dejansko možen, je potrebno plinovod v celoti analizirati na nove obratovalne pogoje v skladu z zahtevami tega
pravilnika.
Nov najvišji delovni tlak je predmet odobritve. Za odobritev novega najvišjega delovnega tlaka je potrebno pridobiti obratovalno dovoljenje.
IV. GRADITEV PLINOVODOV
54. člen
Za tehnične podrobnosti graditve je obvezna uporaba
standarda SIST EN 1594.
55. člen
Jeklene cevi in jekleni cevni elementi se morajo variti
po kvalificiranem varilnem postopku in v skladu z zahtevami
standarda SIST EN 1594, ki definira tudi zahteve za neporušno preskušanje zvarov in kriterije sprejemljivosti.
S tem pravilnikom se predpisuje 100% radiografska
kontrola zvarov.
56. člen
Pri polaganju plinovoda je potrebno upoštevati naslednje zahteve:
– jarek za polaganje plinovoda mora biti izkopan tako,
da se s polaganjem plinovoda doseže načrtovana lega plinovoda in preprečijo obremenitve, ki bi presegale dopustne
napetosti, ter da se onemogoči poškodovanje izolacije cevi
plinovoda;
– plinovod na kamnitih tleh se mora dodatno trajno
zaščititi pred poškodbami v jarku, da ne pride do poškodbe
izolacije;
– plinovod mora biti zavarovan pred spodkopavanjem,
plavljenjem, nestabilnostjo tal, zemeljskimi plazovi in drugimi
nevarnostmi, ki utegnejo povzročiti premikanje ali dodatno
obremenitev cevi plinovoda;
– nadzemni deli plinovoda in njegovi sestavni deli, ki
niso ograjeni, morajo biti zavarovani pred neposrednimi poškodbami, če obstaja nevarnost za takšne poškodbe;
– plinovod mora biti tako označen, da je možno slediti
njegovemu poteku. Način in pogostost označb se določi
glede na konfiguracijo terena in druge pogoje v naravi.
V. SEKCIJSKE ZAPORNE POSTAJE
57. člen
Plinovod je potrebno s pomočjo sekcijskih zapornih
postaj razdeliti na posamezne odseke. Pri določanju razdalje med sekcijskimi zapornimi postajami je potrebno upoštevati delovni tlak, imenski premer plinovoda in možnost do-
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stopa ter potrebo po sekcijskih zapornih postajah zaradi
samega obratovanja.
Oddaljenost med posameznimi sekcijskimi zapornimi
postajami sme znašati največ 18 km.
58. člen
Pri določitvi lokacije, odmikov, izgraditve, zagona, ter
vplivov na okolje sekcijskih postaj je potrebno upoštevati
naslednje zahteve:
– pogoni sekcijskih zapornih postaj morajo biti lahko
dostopni. Upravljanje s sekcijskimi zapornimi postajami mora biti možno z nivoja tal. Zahtevnejši odseki plinovoda morajo biti opremljeni z avtomatsko delujočimi zapornimi postajami;
– lokacijo sekcijskih zapornih postaj določa 33. člen;
– vsak odsek plinovoda med dvema sekcijskima zapornima postajama mora imeti zaporne organe za izpuščanje
zemeljskega plina, ki morajo biti takšne pretočne kapacitete, da se odsek lahko izprazni v ozračje najkasneje v 2 urah;
– pri normalnem obratovanju nivo hrupa ne sme presegati zakonsko določenih vrednosti.
VI. ČISTILNE POSTAJE
59. člen
Za notranje čiščenje plinovoda in zaradi možnosti nadzora stanja plinovoda morajo biti v plinovod vgrajene čistilne
postaje, ki so sestavljene iz čistilnih cevi z armaturo in napravami za pošiljanje in sprejemanje čistilnikov.
60. člen
Plinovodi, v katerih se lahko iz zemeljskega plina izloči
kondenzat, morajo imeti naprave za odstranjevanje in ločevanje kondenzata iz plinovoda.
VII. MERILNE, REGULACIJSKE IN
MERILNO-REGULACIJSKE POSTAJE
61. člen
Pri načrtovanju, graditvi, zagonu ter obratovanju merilnih, regulacijskih in merilno-regulacijskih postaj je potrebno
upoštevati zahteve glede varovanja tlaka, ki so določene v
51. in 52. členu tega pravilnika.
Upoštevati je potrebno varnostne odmike, določene s
tem pravilnikom in funkcionalno tehnične zahteve, določene
s standardom SIST EN 1594.
VIII. ZAŠČITA PLINOVODOV PRED KOROZIJO
62. člen
Pri zaščiti plinovodov pred korozijo je potrebno upoštevati naslednje zahteve:
– nadzemni odseki plinovoda morajo biti zaščiteni pred
atmosferskimi vplivi z ustreznim zaščitnim premazom (pasivna zaščita);
– vkopani ali podvodni odseki plinovoda morajo biti
zaščiteni pred korozijo z ustreznim zaščitnim sredstvom (pasivna zaščita) in z učinkovitim sistemom katodne zaščite
(aktivna zaščita);
– pri izbiri ustrezne metode zaščite plinovodov pred
korozijo je potrebno v fazi načrtovanja in graditve plinovoda
upoštevati SIST EN 1594 za pasivno in aktivno zaščito pred
korozijo;
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– povsod, kjer je to mogoče, morajo biti komponente
plinovoda pred dobavo na mesto vgraditve tovarniško zaščitene.
IX. PRESKUŠANJE IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
PLINOVODA
63. člen
Plinovodi in njegovi sestavni deli morajo biti pred začetkom obratovanja tesnostno in trdnostno preskušeni skladno
s standardom SIST EN 1594.
Pri tesnostnem preskusu plinovoda mora biti minimalni
preskusni tlak enak maksimalnemu delovnemu tlaku (MOP).
Kot preskusni medij se praviloma uporablja voda. Če
se pri trdnostnem preskusu plinovoda in njegovih sestavnih
delov uporablja zrak ali inertni plin oziroma zemeljski plin,
znaša maksimalna dopustna napetost v materialu cevi glede
na najnižjo mejo elastičnosti:
1. za zrak in inertni plin
50%
2. za zemeljski plin
30%
Preskusni medij, ki je bil uporabljen za preskušanje, se
mora odstraniti tako, da nima škodljivih vplivov na okolje.
64. člen
Po uspešno opravljenem trdnostnem preskusu in tesnostnem preskusu plinovoda je potrebno plinovod osušiti.
Načine sušenja plinovoda določa standard SIST EN
1594.
65. člen
Upravljavec plinovoda mora voditi in glede na novogradnjo revidirati naslednjo dokumentacijo:
1. podatke o lokaciji plinovoda in njegovih glavnih objektih;
2. podatke o vseh prehodih plinovoda čez ceste, železniške proge, podzemne objekte, kanale in reke;
3. dovoljenje za graditev plinovoda;
4. podatke o največjem delovnem tlaku (MOP);
5. podatke o premeru, tipu in debelini stene cevi plinovoda;
6. dokumentacijo o nadzoru in preskušanju;
7. zapisnik komisij za tehnični pregled;
8. uporabno dovoljenje;
9. projektno in ostalo tehnično dokumentacijo;
10. projekt izvedenih del (PID);
11. dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu
pred požarom;
12. dokumentacijo o preskusih opreme in materiala;
13. sistemska obratovalna navodila;
14. navodila za vzdrževanje plinovodov z vsemi sestavnimi deli.
66. člen
Upravljavec plinovoda hrani dokumentacijo iz prejšnjega člena tega pravilnika med uporabo teh objektov do njihove fizične odstranitve.
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X. OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE
67. člen
Obratovanje in vzdrževanje plinovoda mora potekati
skladno z energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 79/99
in 8/00) in standardom SIST EN 1594.
68. člen
Vzdrževalna dela, ki se ne štejejo za rekonstrukcijo
plinovoda, so dela za izboljšanje pretočnih in varnostnih
lastnosti.
Dela iz prejšnjega odstavka se štejejo kot vzdrževalna
pod pogojem, da se ne spreminjajo osnovne konstrukcijske
in tehnične lastnosti plinovoda ter da se ne poslabšajo razmere glede bivalnega okolja in varstva okolja.
69. člen
Opustitev plinovoda ali njegovega dela je potrebno izvesti, tako da opuščeni plinovod ali postaja ne bi predstavljala vira nevarnosti. Zato mora biti plinovod ali postaja izolirana
od delujočega omrežja, razplinjena in po potrebi napolnjena
z inertnim plinom ali drugo primerno snovjo.
Za opuščeni plinovod ali postajo, ki ni fizično odstranjena, je potrebno kljub opustitvi voditi dokumentacijo, ki je
predpisana v 65. členu tega pravilnika.
XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
70. člen
Z dnem, ko stopi v veljavo ta pravilnik, se za plinovode
za transport zemeljskega plina preneha uporabljati “Pravilnik
o tehničnih pogojih in normativih za varen transport tekočih
in plinastih ogljikovodikov po magistralnih naftovodih ter naftovodih in plinovodih za mednarodni transport” (Uradni list
SFRJ, št. 26/85).
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo pri presoji
izpolnjevanja pogojev za pridobitev energetskega dovoljenja
za energetske objekte, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo
tega pravilnika.
Izpolnjevanje pogojev za pridobitev energetskega dovoljenja energetskih objektov, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo tega pravilnika se presoja po predpisih, ki so veljali v
času graditve oziroma pridobitve uporabnega dovoljenja teh
objektov.
Določbe tega pravilnika glede varnostnih odmikov se
smiselno lahko uporabijo tudi za plinovode, ki so bili zgrajeni
pred uveljavitvijo tega pravilnika.
71. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.
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Pravilnik o zaposlovanju in financiranju
pripravnikov zdravstvenih poklicev razen
zdravnikov in zobozdravnikov

Na podlagi 34. člena zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 13/93, 37/95, 8/96,
59/99, 90/99, 98/99, 31/00, 36/00 in 45/01) izdaja
minister za zdravje

PRAVILNIK
o zaposlovanju in financiranju pripravnikov
zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in
zobozdravnikov
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo način in pogoji za zaposlovanje pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in
zobozdravnikov (v nadaljnjem besedilu: pripravnik) v okviru
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mreže javne zdravstvene službe, za katere se zagotavljajo
sredstva za plače in prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: plača) v proračunu Republike Slovenije.
2. člen
Pripravnik se lahko v skladu z normativi zaposli pri
vsakem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: delodajalec).
Šteje se, da se pripravnik zaposli v skladu z normativi,
če ga delodajalec zaposli na podlagi s splošnim aktom predvidenega prostega delovnega mesta, za katerega se bo
pripravnik usposabljal.
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8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-9/01
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

3177.
3. člen
V primeru, da delodajalec ne izpolnjuje pogojev za
izvajanje določenega dela pripravništva, napoti pripravnika
na opravljanje pripravništva k drugemu izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pripravništva, s katerim o tem sklene ustrezen dogovor.
4. člen
Ob prvem zahtevku za povračilo plače pripravnika delodajalec predloži Ministrstvu za zdravje naslednje:
– dokazilo delodajalca, da dela v okviru javne zdravstvene službe (akt o ustanovitvi oziroma odločbo o podelitvi
koncesije);
– dokazilo o prostem delovnem mestu, ki ga bo zasedel pripravnik po končanem pripravništvu;
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje pripravništva oziroma sklenjen dogovor iz prejšnjega člena tega
pravilnika;
– pogodbo o zaposlitvi pripravnika.
5. člen
Delodajalec se zavezuje, da bo pripravnika po opravljenem pripravništvu redno zaposlil najmanj za dobo trajanja
pripravništva.
V pogodbi o zaposlitvi pripravnika iz četrte alinee prejšnjega člena tega pravilnika se določi, da je pripravnik, ki ne
opravi programa pripravništva in strokovnega izpita v predvidenem roku, oziroma po opravljenem pripravništvu ne nadaljuje z delom v mreži javne zdravstvene službe najmanj za
dobo trajanja pripravništva, dolžan povrniti stroške pripravništva.
6. člen
Ministrstvo za zdravje bo četrtletno refundiralo stroške
plače pripravnika na podlagi mesečnih obračunov plače za
redni mesečni obseg dela (174 ur) s pripadajočimi dodatki
in povračili za prevoz na delo in z dela, regresom za prehrano med delom in regresom za letni dopust v višini, ki je
določena z zakonom.
Delodajalec mora Ministrstvu za zdravje predložiti zahtevek za povrnitev sredstev iz prejšnjega odstavka na obrazcu, ki ga določi Ministrstvo za zdravje, najkasneje do dvajsetega dne v naslednjem mesecu preteklega četrtletja.
7. člen
Delodajalec je dolžan redno poročati Ministrstvu za
zdravje o zaposlitvah oziroma prekinitvah pripravništva posameznih pripravnikov in o njihovih zaposlitvah po opravljenem
pripravništvu ter ob koncu leta izdelati končno poročilo in ga
predložiti Ministrstvu za zdravje.
Poročilo iz prejšnjega odstavka je pogoj za uresničitev
še neizvršenih obveznosti Ministrstva za zdravje iz prejšnjega člena tega pravilnika.

Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za
opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja minister za
informacijsko družbo

PRAVILNIK
o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje
mobilnih javnih radijskih storitev
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za izdajo dovoljenja za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev po omrežju, ki ga operater sam upravlja (v nadaljnjem besedilu:
dovoljenje).
2. člen
(pojmi)
Poleg pomena, določenega z zakonom o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01; v nadaljnjem besedilu:
zakon) imajo pojmi v tem pravilniku naslednji pomen:
Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisna organizacija, ustanovljena na podlagi zakona o telekomunikacijah
z namenom, da primarno v interesu uporabnikov zagotavlja
pregledno in nepristransko delovanje trga telekomunikacij.
II. PODATKI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZDAJO
DOVOLJENJA
3. člen
(pogoji za izdajo dovoljenja)
(1) V postopku javnega razpisa za izdajo dovoljenja za
opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev po omrežju, ki
ga operater sam upravlja, mora ponudnik izkazati izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 29. člena in prvega odstavka
42. člena zakona.
(2) Pogoja iz 2. in 3. točke prvega odstavka 29. člena
zakona sta lahko določena tudi kot merilo za ocenjevanje
ponudb v postopku javnega razpisa.
(3) V ponudbi mora ponudnik skladno s sklepom o
uvedbi javnega razpisa in razpisno dokumentacijo poleg ostalih podatkov navesti tudi:
1. podatke o javnih telekomunikacijskih storitvah, ki jih
bo izvajal,
2. podatke o registraciji,
3. podatke o zaposlenih in drugih osebah, ki pri njem
delajo,
4. finančne podatke,
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5. podatke o veljavnih dovoljenjih, ki so mu bila izdana
za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev, in izjavo,
da mu tako dovoljenje ni bilo razveljavljeno po uradni dolžnosti na podlagi 2. do 7. točke drugega odstavka 33. člena zakona.
(4) Ponudbi mora ponudnik priložiti s tem pravilnikom
zahtevane listine in druge dokaze.
(5) Na podlagi razpisne dokumentacije lahko agencija
zahteva še dodatne dokaze.
4. člen
(podatki o registraciji)
(1) Podatki o ponudniku, ki se navedejo v ponudbi,
vsebujejo ime in priimek fizične osebe oziroma ime firme
pravne osebe, naslov stalnega prebivališča fizične osebe oziroma sedeža pravne osebe, davčno številko ter enotno matično številko občana za fizične osebe oziroma matično številko
pravne osebe. V primeru obstoja pa je treba navesti tudi ime
in priimek zastopnika in/ali pooblaščenca ponudnika.
(2) Gospodarske družbe in drugi subjekti, ki se vpisujejo v sodni register, morajo biti registrirani za opravljanje
telekomunikacijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe.
(3) Fizične osebe morajo biti kot samostojni podjetniki
posamezniki priglašene za opravljanje telekomunikacijske
dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
(4) Za osebe javnega prava se šteje, da so registrirane
za opravljanje telekomunikacijskih dejavnosti, če je opravljanje telekomunikacijske dejavnosti določeno v njihovem ustanovitvenem aktu.
(5) Za državo in lokalne skupnosti se šteje, da so
registrirane za opravljanje telekomunikacijskih dejavnosti,
prav tako pa tudi za pravne osebe, katerim je v Republiki
Sloveniji ta lastnost priznana na podlagi mednarodnopravnih
aktov, uveljavljenih v Republiki Sloveniji.
(6) Ponudbi je treba priložiti izpis iz sodnega registra
oziroma drugo ustrezno listino, ki dokazuje, da oseba izpolnjuje pogoje iz prejšnjih odstavkov tega člena.
5. člen
(podatki o javnih telekomunikacijskih storitvah)
(1) V okviru podatkov o javnih telekomunikacijskih storitvah je treba v ponudbi skladno s sklepom o uvedbi javnega
razpisa in razpisno dokumentacijo navesti natančne podatke o:
1. vrstah in obsegu javnih telekomunikacijskih storitev,
ki jih oziroma jih bo ponudnik izvajal,
2. geografskem območju, na katerem bo te storitve
izvajal,
3. načinu uporabe radijskih frekvenc, ki so predmet
razpisa,
4. značilnostih in standardih delovanja omrežja, kar obsega tudi uporabljeno opremo in njene tehnične specifikacije,
5. oceni potrebnega obsega številk,
6. načinu zagotavljanja neomejenega brezplačnega dostopa uporabnikov do številk 112 in 113,
7. načinu zagotavljanja kakovosti storitev in standardov
te kakovosti, ki jih bo operater uporabljal, upoštevaje standarde, določene v dokumentu ETSI EG 201 769-1,
8. načinu zagotavljanja imenikov in službe informacij o
naročnikih.
6. člen
(podatki o zaposlenih)
V ponudbi morajo podatki o zaposlenih in drugih osebah, ki delajo pri ponudniku obsegati najmanj:
1. njihovo število, izobrazbo in druge strokovne kvalifikacije,
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2. kratek življenjepis članov uprave in drugih vodilnih
delavcev, kjer morajo biti navedene njihove kvalifikacije in
dosedanje izkušnje,
3. opis drugih načinov zagotavljanja tehnološke podpore in strokovnega znanja.
7. člen
(finančni podatki)
(1) Finančni podatki v ponudbi morajo obsegati najmanj okviren načrt poslovanja, ki mora vsebovati glavne vire
financiranja ter projekcijo prihodkov in odhodkov. Projekcije
prihodkov morajo biti utemeljene na tržnih analizah in napovedih o cenah.
(2) Ponudbi mora biti priloženo poročilo o revidiranju
ponudnika, razen če ponudnik do vložitve ponudbe še ni
zaključil prvega poslovnega leta poslovanja.
8. člen
(podatki o dovoljenjih)
(1) V ponudbi mora ponudnik navesti tudi podatke o
veljavnih ali razveljavljenih dovoljenjih, ki so mu bila izdana
za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev, in izjavo,
da mu taka dovoljenja niso bila razveljavljena po uradni
dolžnosti na podlagi zakona.
(2) Ponudnik mora navesti tudi podatke o opravljanju
javnih telekomunikacijskih storitev v tujini, kot tudi, ali mu je
bilo to opravljanje onemogočeno ali prepovedano.
III. OCENA IZPOLNJEVANJA POGOJEV
9. člen
(ugotavljanje izpolnjevanja pogojev)
(1) V okviru postopka pregleda in ocenjevanja ponudb
agencija ugotovi tudi izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(2) Agencija zavrne izdajo dovoljenja, če:
1. ponudnik ni ustrezno registriran za opravljanje javnih
telekomunikacijskih storitev,
2. ponudnik ne razpolaga z ustrezno usposobljenimi
delavci ali ustreznimi finančnimi sredstvi za opravljanje javnih
telekomunikacijskih storitev v razpisanem obsegu,
3. je bilo ponudniku v zadnjih desetih letih pred vložitvijo ponudbe po uradni dolžnosti razveljavljeno dovoljenje za
opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev v Republiki
Sloveniji ali tujini,
4. je ponudnik v preteklosti večkrat kršil zakon in odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, ali ni poravnal zapadlih
pristojbin za uporabo radijskih frekvenc,
5. bo predlagan način uporabe radiofrekvenčnega
spektra neučinkovit in bo povzročal nesprejemljive motnje
drugi radijski opremi, sprejemnikom ali električnim oziroma
elektronskim sistemom,
6. je omrežje načrtovano tako, da ne bo zagotavljalo
kakovostnih in dosegljivih storitev,
7. ponudba očitno omejuje konkurenco na področju
javnih telekomunikacijskih storitev.
10. člen
(javni red in varnost države)
(1) Agencija lahko zavrne izdajo dovoljenja tudi v primeru, če bi bila z njegovo izdajo ogrožena javni red in varnost
Republike Slovenije.
(2) Šteje se, da bi bila z izdajo dovoljenja ogrožena
javni red in varnost Republike Slovenije, če je bila katera od
odgovornih oseb ponudnika pravnomočno obsojena za kaz-
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nivo dejanje zoper javni red in varnost države na kazen
zapora več kot treh mesecev, ki ni bila pogojno odložena in
še ni izbrisana, ali če obstajajo drugi varnostni zadržki, določeni z zakoni ali mednarodnopravnimi akti, uveljavljenimi v
Republiki Sloveniji.
(3) Agencija informacije o morebitnem obstoju varnostnih zadržkov pred izdajo dovoljenja pridobi od ministra,
pristojnega za pravosodje, ministra, pristojnega za notranje
zadeve, ministra, pristojnega za obrambo, in direktorja Slovenske varnostno-obveščevalne agencije, če glede na okoliščine primera sumi, da varnostni zadržki obstojijo.

2. člen
(pojmi)
Poleg pomena, določenega z zakonom o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01; v nadaljnjem besedilu:
zakon) imajo pojmi v tem pravilniku naslednji pomen:
Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisna organizacija, ustanovljena na podlagi zakona o telekomunikacijah z namenom, da primarno v interesu uporabnikov zagotavlja pregledno in nepristransko delovanje trga telekomunikacij.

11. člen
(vsebina dovoljenja)
Poleg vsebine, določene z zakonom, mora dovoljenje
obsegati tudi vsebino, ki jo zakon določa za odločbo o
dodelitvi radijskih frekvenc.

II. VSEBINA VLOGE ZA IZDAJO DOVOLJENJA

12. člen
(zaupnost podatkov in objava dovoljenja)
(1) Agencija mora zagotavljati zaupnost poslovnih podatkov, ki jih kot take navede ponudnik v svoji ponudbi, in jih
ne sme razkriti drugim osebam.
(2) Agencija objavi na svoji internetni domači strani
povzetek izdanega dovoljenja, iz katerega so izločeni osebni
in zaupni poslovni podatki, vendar šele po nastopu njegove
dokončnosti.
IV. KONČNA DOLOČBA
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2680-6/01
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo
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Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za
opravljanje fiksnih javnih telefonskih storitev

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja minister za
informacijsko družbo

PRAVILNIK
o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje
fiksnih javnih telefonskih storitev
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za izdajo dovoljenja za opravljanje fiksnih javnih telefonskih storitev (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje), vsebino vloge za izdajo tega
dovoljenja in objavo izdanega dovoljenja.

3. člen
(vsebina vloge za izdajo dovoljenja)
(1) V vlogi za izdajo dovoljenja mora operater v skladu s
tem pravilnikom navesti:
1. podatke o javnih telekomunikacijskih storitvah, ki jih
bo izvajal,
2. podatke o značilnostih in standardih delovanja načrtovanega ali obstoječega omrežja,
2. podatke o registraciji,
3. podatke o zaposlenih in drugih osebah, ki pri njem
delajo,
4. finančne podatke,
5. podatke o veljavnih dovoljenjih, ki so mu bila izdana
za opravljanje telekomunikacijskih storitev, in izjavo, da mu
tako dovoljenje ni bilo razveljavljeno po uradni dolžnosti na
podlagi zakona.
(2) Vlogi mora operater priložiti s tem pravilnikom zahtevane listine in druge dokaze.
(3) Agencija določi obrazec za vlogo za izdajo dovoljenja, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na
svoji internetni domači strani.
4. člen
(podatki o registraciji)
(1) Podatki o vložniku, ki se navedejo v vlogi, vsebujejo
ime in priimek fizične osebe oziroma ime firme pravne osebe, naslov stalnega prebivališča fizične osebe oziroma sedeža pravne osebe, davčno številko ter enotno matično
številko občana za fizične osebe oziroma matično številko
pravne osebe. V primeru obstoja pa je treba navesti tudi ime
in priimek zastopnika in/ali pooblaščenca vložnika.
(2) Gospodarske družbe in drugi subjekti, ki se vpisujejo v sodni register, morajo biti registrirani za opravljanje
telekomunikacijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe.
(3) Fizične osebe morajo biti kot samostojni podjetniki
posamezniki priglašene za opravljanje telekomunikacijske
dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
(4) Za osebe javnega prava se šteje, da so registrirane
za opravljanje telekomunikacijskih dejavnosti, če je opravljanje telekomunikacijske dejavnosti določeno v njihovih ustanovitvenih aktih.
(5) Za državo in lokalne skupnosti se šteje, da so
registrirane za opravljanje telekomunikacijskih dejavnosti,
prav tako pa tudi za pravne osebe, katerim je v Republiki
Sloveniji ta lastnost priznana na podlagi mednarodnopravnih
aktov, uveljavljenih v Republiki Sloveniji.
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Št.

(6) Vlogi je treba priložiti izpis iz sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino, ki dokazuje, da oseba izpolnjuje
pogoje iz prejšnjih odstavkov tega člena.

III. IZDAJA DOVOLJENJA

5. člen
(podatki o javnih telekomunikacijskih storitvah)
V vlogi je potrebno navesti natančne podatke o:
1. vrstah in obsegu javnih telekomunikacijskih storitev,
ki jih oziroma jih bo operater izvajal,
2. geografskem območju, na katerem bo izvajal fiksne
javne telefonske storitve,
3. značilnostih in standardih delovanja omrežja, kar
mora vključevati tudi podatke o prenosnih in preklopnih
komponentah,
4. oceni potrebnega obsega številk,
5. načinu zagotavljanja neomejenega brezplačnega dostopa uporabnikov do številk 112 in 113,
6. načinu zagotavljanja kakovosti storitev in standardov
te kakovosti, ki jih bo operater uporabljal, upoštevaje standarde, določene v ETSI EG 201 769-1,
7. načinu zagotavljanja imenikov in službe informacij o
naročnikih,
8. morebitnih javnih telefonskih govorilnicah operaterja
in storitvah, ki jih bo s tem zagotavljal in o načinu prikaza
podatkov o uporabnikih.
6. člen
(podatki o zaposlenih)
V vlogi za izdajo dovoljenja morajo podatki o zaposlenih
in drugih osebah, ki delajo pri operaterju, obsegati najmanj:
1. njihovo število, izobrazbo in druge strokovne kvalifikacije,
2. kratek življenjepis članov uprave in drugih vodilnih
delavcev, kjer morajo biti navedene njihove kvalifikacije in
dosedanje izkušnje,
3. opis drugih načinov zagotavljanja tehnološke podpore in strokovnega znanja.
7. člen
(finančni podatki)
(1) Finančni podatki v vlogi za izdajo dovoljenja morajo
obsegati okviren načrt poslovanja, ki mora obsegati glavne
vire financiranja ter projekcijo prihodkov in odhodkov. Projekcije prihodkov morajo biti utemeljene na tržnih analizah in
tržnih napovedih.
(2) Vlogi mora biti priloženo poročilo o revidiranju ponudnika, razen če ponudnik do vložitve ponudbe še ni zaključil prvega poslovnega leta poslovanja.
8. člen
(podatki o dovoljenjih)
(1) V vlogi mora operater navesti tudi podatke o veljavnih ali razveljavljenih dovoljenjih, ki so mu bila izdana za
opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev, in izjavo, da
mu taka dovoljenja niso bila razveljavljena po uradni dolžnosti na podlagi zakona.
(2) Operater mora navesti tudi podatke o opravljanju
javnih telekomunikacijskih storitev v tujini, kot tudi, ali mu je
bilo to opravljanje onemogočeno ali prepovedano.

9. člen
(zavrnitev izdaje dovoljenja)
Agencija zavrne izdajo dovoljenja:
1. če za javne telekomunikacijske storitve, navedene v
vlogi, ni mogoče izdati dovoljenja v skladu s predpisi in
mednarodnopravnimi akti, uveljavljeni v Republiki Sloveniji,
2. če operater ni ustrezno registriran za opravljanje
javnih telekomunikacijskih storitev,
3. če operater ne razpolaga z ustrezno usposobljenimi
delavci ali ustreznimi finančnimi sredstvi za opravljanje javnih
telekomunikacijskih storitev v obsegu, navedenem v vlogi,
4. če je bilo operaterju v zadnjih desetih letih pred
vložitvijo vloge odvzeto dovoljenje po uradni dolžnosti za
opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev v Republiki
Sloveniji ali tujini,
5. če je omrežje načrtovano ali zgrajeno tako, da ne bo
zagotavljalo kakovostnih in dosegljivih storitev,
6. če vloga očitno omejuje konkurenco na področju
javnih telekomunikacijskih storitev.
10. člen
(javni red in varnost države)
(1) Agencija lahko zavrne izdajo dovoljenja tudi v primeru, če bi bila z njegovo izdajo ogrožena javni red in varnost
Republike Slovenije.
(2) Šteje se, da bi bila z izdajo dovoljenja ogrožena
javni red in varnost Republike Slovenije, če je bila katera od
odgovornih oseb operaterja pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper javni red in varnost države na kazen
zapora več kot treh mesecev, ki ni bila pogojno odložena in
še ni izbrisana, ali če obstajajo drugi varnostni zadržki, določeni z zakoni ali mednarodnopravnimi akti, uveljavljenimi v
Republiki Sloveniji.
(3) Agencija informacije o morebitnem obstoju varnostnih zadržkov pred izdajo dovoljenja pridobi od ministra,
pristojnega za pravosodje, ministra, pristojnega za notranje
zadeve, ministra, pristojnega za obrambo in direktorja Slovenske varnostno-obveščevalne agencije, če glede na okoliščine primera sumi, da varnostni zadržki obstojijo.
11. člen
(zaupnost podatkov in objava dovoljenja)
(1) Agencija mora zagotavljati zaupnost poslovnih podatkov, ki jih kot take navede operater v vlogi za izdajo
dovoljenja, in jih ne sme razkriti drugim osebam.
(2) Agencija objavi na svoji internetni domači strani
povzetek izdanega dovoljenja, iz katerega so izločeni osebni
in zaupni poslovni podatki, vendar šele po nastopu njegove
dokončnosti.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2680-6/01
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo
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Pravilnik o pogojih za izdajo odločbe o dodelitvi
številk

Na podlagi osmega odstavka 97. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja minister za
informacijsko družbo

PRAVILNIK
o pogojih za izdajo odločbe o dodelitvi številk
1. člen
(vsebina pravilnika)
Pravilnik o pogojih za izdajo odločbe o dodelitvi številk
(v nadaljnjem besedilu: pravilnik) podrobneje določa pogoje
izdaje odločbe o dodelitvi številk operaterju ter drugi pravni
ali fizični osebi, ki lahko dokaže, da odločbo o dodelitvi
številk nujno potrebuje zaradi uresničevanja javnega interesa za opravljanje svoje dejavnosti.
2. člen
(pojmi)
Poleg pomena, določenega z zakonom o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01; v nadaljnjem besedilu:
zakon) imajo pojmi v tem pravilniku naslednji pomen:
1. Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisna organizacija, ustanovljena na podlagi zakona z namenom, da primarno v interesu uporabnikov zagotavlja pregledno in nepristransko delovanje trga telekomunikacij.
2. Blok številk je del številskega prostora, ki je nedeljen ter določen s prvo in zadnjo številko.
3. Fizična oseba iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki
ni operater, je samostojni podjetnik posameznik, ki je priglašen v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in ki
mu na podlagi zakona ali drugega predpisa pripada poseben položaj, povezan z izvrševanjem javnih pooblastil ali
opravljanjem javne službe ali drugih storitev splošnega pomena, ki opravičuje neposredno dodelitev številk s strani
agencije.
4. Nacionalni številski prostor je obseg telekomunikacijskega oštevilčenja, s katerim upravlja agencija.
5. Pravna oseba iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki
ni operater, je državni organ, pravna oseba javnega prava ali
pravna oseba zasebnega prava, ki mu na podlagi zakona ali
drugega predpisa pripada poseben položaj, povezan z izvrševanjem javnih pooblastil ali opravljanjem javne službe ali
drugih storitev splošnega pomena, ki opravičuje neposredno dodelitev številk s strani agencije.
3. člen
(pristojnosti agencije)
Agencija upravlja nacionalni številski prostor telekomunikacijskih številk Republike Slovenije, da zagotovi njegovo
učinkovito strukturiranje in uporabo ter zadovolji potrebe
operaterjev in drugih uporabnikov na pošten in nediskriminacijski način. V ta namen agencija pripravi predlog načrta
oštevilčenja, dodeljuje v uporabo številke oziroma številske
bloke in nadzoruje njihovo uporabo.
4. člen
(odločba o dodelitvi številk)
(1) Odločbo o dodelitvi številk izda agencija na podlagi
zakona, načrta oštevilčenja ter tega pravilnika.
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(2) Odločbo o dodelitvi številk lahko na podlagi vloge
pridobi:
1. operater,
2. pravna ali fizična oseba, ki lahko dokaže, da številke
nujno potrebuje za uresničevanje javnega interesa pri opravljanju svoje dejavnosti.
5. člen
(pogoji za dodelitev številk)
(1) Odločbo o dodelitvi številk lahko pridobi operater,
ki v vlogi izkaže utemeljeno potrebo po številkah.
(2) Utemeljenost zahtevanega obsega številk in njihovo
smotrno uporabo izkaže operater s projektom, ki vsebuje
oceno potreb za prihodnja tri leta in utemeljitve, na podlagi
katerih dokazuje, da bo dodeljena količina številk v treh letih
tudi porabljena.
(3) Projekt iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati najmanj:
1. število dosedanjih uporabnikov,
2. pregled dosedanje in načrtovane zasedenosti že
dodeljenega obsega številk,
3. pregled načrtovane zasedenosti zaprošenega obsega številk,
4. grafični prikaz rasti uporabnikov v preteklih treh letih,
5. grafični prikaz načrtovane rasti uporabnikov za prihodnja tri leta.
(4) Odločbo o dodelitvi številk lahko pridobi tudi druga
pravna ali fizična oseba, ki hkrati s projektom iz drugega
odstavka tega člena vlogi doda tudi dokazila o svojem posebnem položaju in je tovrstna dodelitev predvidena z načrtom oštevilčenja.
6. člen
(dodeljevanje številk)
(1) Vlagatelj ima pravico do izbire določenih prostih
številk oziroma blokov številk. Agencija vodi tekočo evidenco prostih in zasedenih številk oziroma blokov številk. Ta
evidenca je brezplačno na vpogled zainteresirani javnosti.
(2) Številke se vlagateljem dodeljujejo na podlagi izkazanih potreb v skladu s projektom iz drugega odstavka prejšnjega člena in glede na obseg porabljenih že dodeljenih
številk. Številke se dodeljujejo posamično ali v blokih različnih kapacitet v skladu z načrtom oštevilčenja.
(3) Če bi dodelitev številke ali določenih blokov številk
lahko škodila razvoju konkurence na področju javnih telekomunikacijskih storitev, agencija ohrani določeno količino
številk, katero lahko z namenom spodbujanja konkurence,
ne glede na določbe prvega odstavka tega člena dodeli
drugemu operaterju.
7. člen
(vloga za dodelitev številk)
(1) Vloga za dodelitev številk mora vsebovati:
1. podatke o vložniku,
2. podatke o izdanih dovoljenjih,
3. podatke o vrstah javnih telekomunikacijskih storitev,
ki jih vložnik opravlja,
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4. izpisek iz sodnega registra ali potrdilo upravne enote
o registraciji dejavnosti,
5. projekt iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika
oziroma dokazila o posebnem položaju vložnika iz četrtega
odstavka 5. člena.
(2) Šteje se, da je vloga za dodelitev številk popolna,
če vsebuje vse sestavine, ki so določene v prejšnjem odstavku tega člena.
(3) Agencija odloča o popolnih vlogah po vrstnem redu
njihovega prispetja.
8. člen
(zavrnitev dodelitve številk)
(1) Agencija zavrne dodelitev številk, če ugotovi, da:
1. vložnik ni upravičena oseba za dodelitev številk,
2. je vloga o dodelitvi številk vsebovala neresnične
podatke,
3. bi bila dodelitev številk v nasprotju z zakonom in
predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi,
4. nameravana uporaba ne opravičuje dodelitve zahtevane količine oziroma vrste številk,
5. pristojbina za že dodeljene številke ali številčne bloke kljub opozorilu ni bila plačana,
6. je vložnik že kršil določbe zakona.
9. člen
(zaupnost podatkov in objava odločbe o dodelitvi številk)
Agencija mora zagotavljati zaupnost poslovnih podatkov, ki jih kot take navede vlagatelj v vlogi za izdajo odločbe
o dodelitvi številk in jih ne sme razkriti drugim osebam.
10. člen
(čas dodelitve)
Odločbo o dodelitvi številk izda agencija za nedoločen
čas.
11. člen
(pogoji v odločbi o dodelitvi številk)
Odločba o dodelitvi številk operaterju lahko vsebuje
tudi pogoje, ki se nanašajo na dodeljevanje številk operaterja drugim uporabnikom, v primeru, da je bilo to dodeljevanje
predvideno v projektu iz drugega odstavka 5. člena tega
pravilnika in je v skladu z načrtom oštevilčenja.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati
3. člen do 18. člen pravilnika o oštevilčenju v javnih telekomunikacijskih omrežjih (Uradni list RS, št. 57/99).
13. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2680-7/01
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo
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Pravilnik o vsebini vloge in vsebini odločbe o
dodelitvi radijskih frekvenc

Na podlagi šestega odstavka 40. člena in drugega
odstavka 43. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list
RS, št. 30/01) izdaja minister za informacijsko družbo

PRAVILNIK
o vsebini vloge in vsebini odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik podrobneje določa vsebino vloge za
začetek postopka izdaje odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc in vsebino odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc,
katero je potrebno pridobiti za uporabo radijskih frekvenc
skladno z zakonom o telekomunikacijah (Uradni list RS, št.
30/01; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za vloge za dodelitev
radijskih frekvenc, ki se v skladu z zakonom dodeljujejo na
podlagi postopka javnega razpisa.
2. člen
(pojmi)
Poleg pomena, določenega z zakonom, imajo v tem
pravilniku uporabljeni pojmi naslednji pomen:
1. Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisna organizacija, ustanovljena na podlagi zakona o telekomunikacijah z namenom, da primarno v interesu uporabnikov zagotavlja pregledno in nepristransko delovanje trga
telekomunikacij.
2. CEPT je Evropska konferenca uprav za pošto in
telekomunikacije.
3. ITU je Mednarodna telekomunikacijska zveza.
3. člen
(vsebina vloge)
(1) Vloga za začetek postopka izdaje odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc (v nadaljnjem besedilu: vloga) mora
vsebovati:
1. podatke o vložniku,
2. navedbo radijskih frekvenc, na dodelitev katerih se
vloga nanaša,
3. navedbo geografskega območja uporabe radijskih
frekvenc (v nadaljnjem besedilu: pokrivanje),
4. tehnično rešitev s podatki o antenskem sistemu,
sevanju in prenosni poti,
5. podatke o radijski opremi,
6. namen uporabe radijske opreme, čas uporabe in
način identifikacije,
7. dokazilo o skladnosti radijske opreme s predpisi,
8. predlagani čas veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, če je ta krajši kot je določen v zakonu.
(2) Tehnična rešitev iz 4. točke prejšnjega odstavka
tega člena mora vsebovati tudi:
1. na primeren način navedene podatke o pokrivanju
ter metodi izračuna tega pokrivanja za mobilne sisteme,
2. izračun parametrov prenosa z upoštevanjem reliefa
za fiksno zvezo,
3. podatke o efektivni višini lokacije,
4. podatke o anteni, njeni lokaciji, postavitvi (višini) in
sevalnih karakteristikah,
5. podatke o predvideni radijski opremi za radijske
postaje in o morebitnem radijskem omrežju ter o morebitni
povezavi z drugimi omrežji,

Stran

6210 / Št. 60 / 20. 7. 2001

Uradni list Republike Slovenije

6. podatke o vrsti modulacije in druge pomembne podatke, ki so potrebni za presojo sevanja, pokrivanja, motenj
ter ekonomične izrabe radiofrekvenčnega spektra.
(3) Na zahtevo agencije mora vložnik vlogi priložiti rezultate meritev, s katerimi se potrdijo izračuni v tehnični
rešitvi iz prejšnjega odstavka tega člena.
(4) Če so tehnični podatki in rešitve javno poznani ali
pa je predlagani čas veljavnosti odločbe o dodelitvi krajši od
dveh mesecev, se vlogi priložijo le najnujnejši podatki o
tehnični rešitvi.
(5) Agencija pripravi obrazce, na katerih se vlagajo
posamezne vloge in jih objavi v elektronski obliki na internetni domači strani ter posreduje strankam na njihovo željo.

ne tehnične podatke in sevalne karakteristike radijske opreme, ki jo lahko imetnik koristi pri uporabi dodeljenih radijskih
frekvenc.

4. člen
(vsebina odločbe)
(1) Odločba o dodelitvi radijskih frekvenc vsebuje:
1. podatke o imetniku pravice uporabe radijskih frekvenc (v nadaljnjem besedilu: imetnik),
2. radijske frekvence, ki se dodelijo,
3. območje pokrivanja,
4. čas veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc,
5. omejitve, ki morajo biti upoštevane pri uporabi radijskih frekvenc.
(2) Če je to potrebno za zagotovitev učinkovite in nemotene uporabe radijskih frekvenc ter delovanja druge telekomunikacijske opreme, se kot dodatne omejitve iz 5. točke
prejšnjega odstavka tega člena v odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc lahko določijo:
1. telekomunikacijske storitve oziroma namen, za katerega lahko imetnik uporablja radijske frekvence,
2. podatki o postavitvi in lokaciji radijske opreme, ki jo
bo imetnik uporabljal,
3. radijska oprema, ki jo lahko imetnik koristi pri uporabi dodeljene radijske frekvence,
4. način identifikacije imetnika.
(3) Za odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, s katerimi
je mogoče uporabljati opremo tudi izven Republike Slovenije in so obrazci predpisani v okviru CEPT ali ITU, se ti
obrazci uporabljajo tudi v Republiki Sloveniji. Značilne oblike odločb agencija objavi v elektronski obliki na internetni
domači strani agencije.

9. člen
(omejitve uporabe radijskih frekvenc)
V odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc se navedejo
omejitve, ki se nanašajo na učinkovito izrabo radijskih frekvenc, pri čemer se v okviru tehničnih možnosti prioritetno
upoštevajo zahteve imetnika v vlogi za izdajo odločbe o
dodelitvi radijskih frekvenc.

5. člen
(podatki o vložniku oziroma imetniku)
Podatki o vložniku oziroma imetniku, ki se navedejo v vlogi
oziroma v odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc, vsebujejo ime
in priimek fizične osebe oziroma ime firme pravne osebe, naslov stalnega prebivališča fizične osebe oziroma sedeža pravne
osebe, davčno številko ter enotno matično številko občana za
fizične osebe oziroma matično številko pravne osebe. V primeru obstoja pa je treba navesti tudi ime in priimek zastopnika in/
ali pooblaščenca vložnika oziroma imetnika.
6. člen
(podatki o storitvah oziroma namenu)
V vlogi in odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc se pri
navedbi javnih telekomunikacijskih storitev oziroma namena, za katerega namerava vložnik oziroma imetnik uporabljati radijsko frekvenco, natančno določi, za opravljanje katerih
javnih telekomunikacijskih storitev oziroma katerega namena se radijske frekvence dodeljujejo.
7. člen
(omejitve glede uporabe radijske opreme)
Pri omejitvah, ki se nanašajo na uporabo radijske opreme, se v odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc navede okvir-

8. člen
(čas veljavnosti odločbe)
(1) Pri določanju časa veljavnosti odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc agencija v okviru tehničnih možnosti
upošteva predlagani čas veljavnosti.
(2) Če se uporaba radijskih frekvenc v skladu z zakonom dodeli z dovoljenjem za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev, se radijske frekvence dodelijo za čas veljavnosti tega dovoljenja.

10. člen
(priloga)
(1) Poleg odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc se izda
tudi posebna priloga, ki vsebuje povzetek veljavnih predpisov,
ki določajo pravice in obveznosti imetnika pri uporabi dodeljenih radijskih frekvenc, ter druge pogoje njihove uporabe.
(2) Posebna priloga ni sestavni del odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc in ni pravni akt.
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o radijskih dovoljenjih (Uradni list RS, št. 50/97 in
19/00).
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2680-8/01
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo

3181.

Pravilnik o izdajanju poštnih vrednotnic

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 – odl. US, 29/95 – odl. US in 80/99)
izdaja minister za informacijsko družbo

PRAVILNIK
o izdajanju poštnih vrednotnic
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Pravilnik o izdajanju poštnih vrednotnic (v nadaljnjem
besedilu: pravilnik) določa opravila v zvezi z izdajanjem in
uporabo poštnih znamk in poštnih celin.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(pojmi)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednje pomene:
Poštne vrednotnice so poštne znamke (v nadaljnjem
besedilu: znamke) in poštne celine (v nadaljnjem besedilu:
celine).
Znamke so poštne vrednotnice, s katerimi uporabnik
dokazuje plačilo poštnine.
Redne (poštne) znamke so znamke, ki so namenjene rednemu poštnemu prometu in se izdajajo v skladu s
potrebami poštnega prometa.
Priložnostne (poštne) znamke so znamke, ki so
namenjene zaznamovanju pomembnih dogodkov in predstavljanju države; uporabljajo se tudi kot redne znamke.
Celine so dopisnice in ovitki, ki imajo natiskano znamko ali namesto znamke besedilo kot potrdilo, da je plačana
poštnina za ustrezno cenovno stopnjo dopisnice oziroma
ovitka, in letalske zalepke.
Tiskarska pola je tehnologiji tiskanja znamk prilagojena pola, na kateri je več pol ali malih pol z natiskanimi
znamkami.
Pola (znamk) je prodajna pola, na kateri so natiskane
in perforirane znamke; na njenem robu so lahko različni
znaki, besede, številke ali motivi. Perforacija pole praviloma
sega do njenih robov.
Mala pola (znamk) je prodajna pola, na kateri je
natiskanih in perforiranih do 16 različnih ali 10 enakih znamk.
Perforacija male pole sega do njenih robov.
Blok (znamk) je posebna oblika tiska ene ali več
priložnostnih znamk, katerih perforacija praviloma ne sega
do roba bloka; znamka ali znamke v bloku so lahko detajl
motiva, ki je na celem bloku.
Serija (znamk) je več znamk iste ali sorodne tematike, ki izidejo hkrati ali izhajajo po več let zapored in so
likovno usklajene.
Robno polje je rob male pole ali pole, na katerem so
lahko odtisnjeni znaki tiskarne, označbe, besede, številke,
datumi ali posebni motivi.
Nazivna (nominalna) vrednost je na znamki s številkami ali črkami označena vrednost te znamke.
Zobčanje (perforacija) je način ločevanja znamk.
2. NAMEN IN NAČIN IZDAJANJA POŠTNIH VREDNOTNIC
3. člen
(izdajanje znamk in celin)
Znamke in celine izdaja Pošta Slovenije d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: Pošta Slovenije) v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za pošto (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Znamke in celine so do prodaje last Pošte Slovenije, ki z njimi ustrezno gospodari.
4. člen
(komisija za izdajo znamk in celin)
(1) Izdajo znamk in celin vodi strokovna komisija (v
nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo sestavlja sedem članov:
 trije predstavniki Pošte Slovenije na njen predlog;
 dva predstavnika ministrstva, pristojnega za pošto, na
njegov predlog;
 dva predstavnika Filatelistične zveze Slovenije na njen
predlog.
(2) Komisijo imenuje minister, pristojen za pošto (v
nadaljnjem besedilu: minister). Ob imenovanju komisije določi minister njenega predsednika in njegovega namestnika,
ki sta praviloma predstavnika Pošte Slovenije.
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(3) V primeru, da je pri glasovanju o posameznih predlogih število glasov izenačeno, odloči o izidu glas predsednika ali, če njega ni, glas podpredsednika komisije.
(4) Komisija sprejme poslovnik o delu komisije in kriterije za oblikovanje znamk (v nadaljnjem besedilu: kriteriji).
(5) Komisija po potrebi povabi k sodelovanju še dodatnega predstavnika ministrstva in različne strokovnjake s področja filatelije, likovnega oblikovanja ali tematike, na katero
se nanaša konkretna izdaja znamk; vabljeni nimajo glasovalne pravice.
5. člen
(naloge komisije)
(1) Komisija za izdajo znamk in celin:
– sprejema sklepe o javnem razpisu zbiranja predlogov
za izdajo priložnostnih znamk;
– oblikuje predlog letnega programa izdaje priložnostnih znamk;
– v skladu s sprejetim letnim programom izdaje priložnostnih poštnih znamk predlaga izdaje posameznih znamk;
– izjemoma oblikuje in potrjuje predloge izdaje priložnostnih znamk, ki niso mogle biti predvidene v letnem programu izdaje priložnostnih znamk;
– potrjuje predloge izdaje rednih znamk in celin;
– potrjuje predloge likovnih rešitev znamk in celin;
– potrjuje predloge o pretisku znamk ali celin;
– potrjuje predloge o umiku posameznih izdaj znamk iz
prodaje ali uničenju določenih izdaj in količin znamk.
(2) Za izvajanje sklepov komisije skrbi Pošta Slovenije.
6. člen
(program izdajanja vrednotnic)
(1) Redne znamke in celine se izdajajo v skladu s
potrebami poštnega prometa in filatelističnega trga.
(2) Priložnostne znamke se izdajajo na podlagi letnega
programa izdaje priložnostnih poštnih znamk (v nadaljnjem
besedilu: letni program), ki upošteva dolgoročno emisijsko
politiko Pošte Slovenije, predloge, pridobljene z javnimi razpisi, obletnice ter druge svetovne in domače dogodke, ki so
pomembni za državo. Športni dogodki v tem smislu so olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva.
(3) V dolgoročni emisijski politiki se upoštevajo skupne
izdaje v okviru PostEurop, skupne izdaje z drugimi državami,
izdaja večletnih serij znamk, predstavljanje države in njene
kulture, zgodovine in naravnih znamenitosti. Za jubilejne
obletnice se praviloma štejejo letnice 50, 75, 100, 125,
150 in vsaka naslednja letnica, povečana za 25.
(4) V letnem programu morajo biti navedeni podatki o
nazivih znamk, datumih izidov in številu znamk oziroma blokov po posameznih postavkah.
(5) Letni program odobri minister s podpisom najmanj
18 mesecev pred začetkom njegovega izvajanja. Po ministrovi odobritvi objavi Pošta Slovenije letni program v prvi
naslednji številki Uradnega glasila Pošte Slovenije.
7. člen
(javni razpis za izbiro oblikovalcev)
Pošta Slovenije vodi v skladu z zakonom o javnih naročilih javne razpise za izbiro oblikovalcev in na njihovi podlagi
izbira oblikovalce motivov rednih in priložnostnih znamk.
Mnenje o izbiri oblikovalcev da tudi komisija.
8. člen
(odredba o znamkah in celinah)
(1) Odredbe o izdaji posameznih znamk oziroma celin
izdaja na predlog komisije minister, pristojen za pošto.
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(2) Odredba o znamki/znamkah na polah, malih polah
ali v blokih in celini/celinah določa vrsto znamke ali celine,
motiv na znamki ali bloku ali ilustracijo na celini, oblikovalca,
nazivno vrednost znamke, naklado priložnostne znamke,
bloka ali celine, velikost znamke ali celine, tehniko in izvedbo tiskanja in naziv tiskarne, način ločevanja znamk, vrste
papirja in datum izdaje.
(3) Pošta Slovenije objavi vsebine odredb o izdaji znamk
in celin v svojem uradnem glasilu najkasneje 30 dni po izdaji
posamezne odredbe ter pred izdajo znamk in celin pripravi
ustrezno obvestilo za javnost.
9. člen
(nadzor pri izdelavi znamk in celin)
(1) Nadzor izdelave organizira in opravlja tiskarna. Nadzorujejo se celoten proces izdelave znamk in celin ter izdelava, hramba in uporaba pribora za tiskanje, ločitev papirja
za tisk, delo na tiskarskih strojih, brezhibnost znamk in celin. Za ta del izdelave znamk in celin nosi tiskarna polno
odgovornost. Uničevanje makulatur, hibnih znamk in celin,
ki jo opravi tiskarna, nadzoruje komisija, ki jo imenuje generalni direktor Pošte Slovenije.
(2) Pošta Slovenije prevzema v tiskarni brezhibne znamke in celine in jih ustrezno deponira. S tem prevzemom
preide odgovornost za znamke in celine na Pošto Slovenije.
10. člen
(veljavnost znamk)
(1) Veljavnost rednih in priložnostnih znamk je praviloma neomejena. Odredbo o umiku posamezne izdaje znamk
iz prometa izda na predlog Pošte Slovenije minister, pristojen za pošto. Rok za umik posameznih znamk iz prometa ne
sme biti krajši od treh mesecev po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. V tem roku smejo pooblaščeni prodajalci pri Pošti Slovenije zamenjati znamke, namenjene umiku, z veljavnimi znamkami v enaki skupni nazivni vrednosti.
(2) O nadaljnjem razpolaganju z umaknjenimi znamkami, ki se ne smejo več uporabljati v poštnem prometu,
odloča direktor Pošte Slovenije.
11. člen
(pretisk vrednosti na znamkah)
(1) Znamke se pretiskujejo le izjemoma. Odredbo o
pretisku z vsemi elementi pretiska izda na predlog Pošte
Slovenije minister, pristojen za pošto. Odredba o pretisku
se objavi v Uradnem glasilu Pošte Slovenije.
(2) Pred izvedbo pretiska mora Pošta Slovenije umakniti vse pole znamk, namenjenih pretisku, iz vseh zalog in
pošt.
3. LASTNOSTI ZNAMK IN CELIN
12. člen
(značilnosti znamke)
(1) Elementi, ki opredeljujejo znamko, so njena nazivna
vrednost, velikost, papir, tisk, barva, besedilo in način zobčanja.
(2) Serija znamk mora imeti enako tipografijo in izvedbo.
(3) Na vsaki poštni znamki mora biti natiskano ime
države “SLOVENIJA”, nazivna vrednost, označena s številkami ali črkami, in beseda “POŠTA”; namesto besede “POŠTA” je lahko tudi zaščitni znak Pošte Slovenije.
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(4) Na znamkah je lahko tiskana tudi zaščita pred ponarejanjem in zlorabljanjem.
13. člen
(značilnosti navadnih celin – dopisnic in ovitkov)
Velikost, obliko in vsebino navadnih celin določi Pošta
Slovenije s posebnim predpisom, ki ga objavi v svojem
uradnem glasilu.
14. člen
(nazivna vrednost in naklada)
(1) Nazivne vrednosti rednih znamk in celin se določajo
v skladu s potrebami poštnega prometa, priložnostnih znamk
pa v skladu s priporočili in kodeksom Svetovne poštne zveze.
(2) Komisija daje mnenje o nazivnih vrednostih in nakladah znamk in celin, ki jih določi Pošta Slovenije. Do uradne
objave se ti podatki štejejo za zaupne podatke.
(3) Naklada rednih znamk in celin ni omejena in je
odvisna od potreb poštnega prometa. Naklada priložnostnih
znamk se določi glede na predvidene potrebe in možnosti
prodaje.
(4) Priložnostnih znamk, blokov, ilustriranih in razgledničnih dopisnic se praviloma ne dotiskuje.
15. člen
(oblikovanje pol in blokov)
(1) Redne znamke so praviloma natisnjene na polah.
Priložnostne znamke so lahko natisnjene na polah, malih
polah ali v blokih. Znamke morajo biti medsebojno ločene z
zobčanjem, za potrebe avtomatskih poštnih aparatov in v
zvežčkih pa lahko tudi z rezanjem.
(2) Na robnih poljih so lahko natisnjeni znaki tiskarne,
označbe, besede, številke, datumi ali posebni motivi, ki pa
niso del znamk.
(3) Ob posebnih priložnostih lahko izda Pošta Slovenije
filatelistične eseje, ki so praviloma namenjeni filatelističnim
zbiralcem; z njimi ni mogoče plačati poštnine tudi, če imajo
natiskano nazivno vrednost.
(4) Način zobčanja pol in blokov izbere komisija.
4. PRIGLASITEV (NOTIFIKACIJA) ZNAMK
16. člen
(priglasitev znamk)
(1) Strokovne službe Pošte Slovenije priglasijo vsako
izdajo znamk in brezplačno pošljejo po tri primerke vsake
znamke vsem poštnim upravam držav članic Svetovne poštne
zveze (UPU) ob posredovanju njenega Mednarodnega biroja v Bernu.
(2) Znamke, ki jih Pošta Slovenije izdaja, ali znamke, ki
jih prejema v skladu s prejšnjim odstavkom, hrani v svojem
arhivu poštnih znamk. Zainteresiranim so na voljo v skladu s
poslovnikom arhiva.
5. KONČNI DOLOČBI
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
izdajanju poštnih vrednotnic (Uradni list RS, št. 60/99).
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18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2664-02/2001-23-0511
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo

3182.

Pravilnik o službenih izkaznicah inšpektorjev,
pooblaščenih za nadzor nad izdelki iz
plemenitih kovin v prometu

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja
ministrica za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o službenih izkaznicah inšpektorjev,
pooblaščenih za nadzor nad izdelki
iz plemenitih kovin v prometu
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo vsebina in oblika ter način
evidence službenih izkaznic inšpektorjev Urada Republike
Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad), ki so
pooblaščeni za nadzor nad izdelki iz plemenitih kovin v prometu.
2. člen
Službena izkaznica inšpektorjev urada (v nadaljnjem
besedilu: izkaznica) je izdelana iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi in je vezana v temno zeleno usnje v velikosti 105 x 65 mm.
3. člen
Videz obrazca izkaznice:
– na prvi strani platnic je na vrhu vtisnjen grb Republike
Slovenije, pod njim je napisano besedilo: “REPUBLIKA SLOVENIJA”. Pod besedilom “Republika Slovenija” je napis:
“MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, Urad
Republike Slovenije za meroslovje.” V spodnjem delu je
besedilo: “SLUŽBENA IZKAZNICA”;
– na drugi strani platnic izkaznice je prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 3 x 4 cm in pečat urada.
Pod fotografijo imetnika izkaznice se vpiše: osebno ime
imetnika izkaznice, njegov podpis, registrska številka izkaznice, datum izdaje izkaznice in podpis direktorja urada;
– na prvi strani izkaznice je besedilo, ki se glasi:
“Imetnik te izkaznice je na podlagi 25. člena zakona o
izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 85/00) pooblaščen za nadzor nad izdelki iz plemenitih kovin v prometu.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri kate-
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rem se izvaja nadzor, je dolžan omogočiti inšpektorju nemoteno opravljanje nadzora, vključno z vstopom v prostore, v
katerih se izdelki dajejo v promet ali hranijo, pripravljeni za
promet.”
Obrazec izkaznice je objavljen kot priloga pravilnika in
je njegov sestavni del.
4. člen
Imetniki izkaznic se pri opravljanju svojega dela izkažejo z izkaznico.
Izkaznica ni prenosljiva.
5. člen
Izkaznico izda direktor urada.
Urad vodi register izdanih izkaznic s podatki:
– osebno ime imetnika izkaznice
– datum izdaje
– registrska številka
– datum prenehanja veljavnosti ali nadomestitve izkaznice in
– razlog prenehanja veljavnosti oziroma nadomestitve
izkaznice.
6. člen
Izkaznica se zamenja v naslednjih primerih:
– če jo imetnik izgubi in je preklicana v Uradnem listu
Republike Slovenije,
– če je poškodovana,
– če je imetnik spremenil osebno ime.
7. člen
Izkaznica preneha veljati z dnem:
– prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice,
– razporeditve imetnika izkaznice na delovno mesto,
za katero ni predpisanih inšpektorskih pooblastil.
8. člen
Izkaznice, ki so prenehale veljati, se komisijsko uničijo.
Komisijo za uničenje določi direktor urada. O uničenju se
sestavi zapisnik.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o uradnih izkaznicah delavcev, pooblaščenih za nadzor
nad brezhibnostjo in žigosanjem predmetov iz plemenitih
kovin (Uradni list RS, št. 23/97).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-10/01
Ljubljana, dne 12. junija 2001.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.
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3183.

Pravilnik o uradnih izkaznicah pooblaščenih
delavcev na področju meroslovnega nadzora

Na podlagi 25. člena zakona o meroslovju (Uradni list
RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o uradnih izkaznicah pooblaščenih delavcev
na področju meroslovnega nadzora
1. člen
S tem pravilnikom se ureja vsebina in oblika, ter izdajanje, zamenjava in evidenca uradnih izkaznic delavcev Urada
Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu:
urad), ki so pooblaščeni za meroslovni nadzor.
2. člen
Uradna izkaznica pooblaščenih delavcev urada (v nadaljnjem besedilu: izkaznica) je izdelana iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi in je vezana v temno modro usnje v
velikosti 105 X 65 mm.
3. člen
Obrazec izkaznice ima:
– na prvi strani platnic je na vrhu vtisnjen grb Republike
Slovenije, pod njim je napisano besedilo: “REPUBLIKA SLOVENIJA”. Pod besedilom “Republika Slovenija” je napis:
“MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, urad
Republike Slovenije za meroslovje«. V spodnjem delu je
besedilo: “URADNA IZKAZNICA”;
– na drugi strani platnic izkaznice je prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 3 X 4 cm in pečat urada.
Pod fotografijo imetnika izkaznice se vpiše: osebno
ime imetnika izkaznice, njegov podpis, registrska številka
izkaznice, datum izdaje izkaznice in podpis direktorja urada;
– na prvi strani izkaznice, ki ga prejmejo delavci urada,
ki so pooblaščeni za meroslovni nadzor nad merili v uporabi,
je besedilo, ki se glasi:
“Imetnik te izkaznice je na podlagi 18. člena zakona o
meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) pooblaščen za meroslovni nadzor nad merili v uporabi. Pri opravljanju meroslovnega nadzora ima pooblaščeni delavec pravico vstopiti v
poslovne ali proizvodne prostore ter vozila, kjer se nahajajo
merila.”
– na prvi strani izkaznice, ki ga prejmejo delavci urada,
ki so pooblaščeni za meroslovni nadzor nad predpakiranimi
izdelki, je besedilo, ki se glasi:
»Imetnik te izkaznice je na podlagi 21. člena zakona o
meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) pooblaščen za meroslovni nadzor nad predpakiranimi izdelki. Nadzor izvaja po
določilih odredbe o predpakiranih izdelkih (Uradni list RS,
št. 109/99)«
– na prvi strani izkaznice, ki ga prejmejo delavci urada,
ki so pooblaščeni za nadzor nad imenovanimi pravnimi osebami, je besedilo, ki se glasi:
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»Imetnik te izkaznice je na podlagi 24. člena zakona o
meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) pooblaščen za nadzor nad imenovanimi pravnimi osebami.«
4. člen
Imetniki izkaznic se pri opravljanju svojega dela izkažejo z izkaznico.
Izkaznica ni prenosljiva.
5. člen
Izkaznico izda direktor urada.
Urad vodi register izdanih izkaznic s podatki:
osebno ime imetnika izkaznice, datum izdaje, registrska številka, datum prenehanja veljavnosti ali nadomestitve
izkaznice in razlog prenehanja veljavnosti oziroma nadomestitve izkaznice.
6. člen
Izkaznica se zamenja v naslednjih primerih:
– če jo imetnik izgubi in je preklicana v Uradnem listu
Republike Slovenije,
– če je poškodovana,
– če je imetnik spremenil osebno ime.
7. člen
Izkaznica preneha veljati z dnem:
– prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice,
– razporeditve imetnika izkaznice na delovno mesto,
za katero ni predpisanih pooblastil za meroslovni nadzor.
8. člen
Z dnem izdaje izkaznice po tem pravilniku mora imetnik
izkaznice staro izkaznico vrniti.
Izkaznice, ki so prenehale veljati se komisijsko uničijo.
Komisijo za uničenje določi direktor urada. O uničenju se
sestavi zapisnik.
9. člen
Obrazec iz 3. člena tega pravilnika je objavljen kot
priloga pravilnika in je njegov sestavni del.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o uradnih izkaznicah pooblaščenih delavcev na področju
meroslovnega nadzora (Uradni list RS, št. 46/95).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-11/01
Ljubljana, dne 4. julija 2001.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.
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3184.

Pravilnik o spremembi pravilnika o vsebini
in obliki potrdila o skladnosti izdelkov
iz plemenitih kovin s predpisi

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja
ministrica za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o vsebini in obliki
potrdila o skladnosti izdelkov iz plemenitih
kovin s predpisi
1. člen
V pravilniku o vsebini in obliki potrdila o skladnosti
izdelkov iz plemenitih kovin s predpisi (Uradni list RS, št.
97/00) se v celotnem besedilu besedilo: Urad RS za standardizacijo in meroslovje« nadomesti z besedilom: »Urad
RS za meroslovje«.
2. člen
V prilogi št. 1, 2 in 3 pravilnika se rubrika, ki se glasi:
»Vrste izdelkov« nadomesti z rubriko, ki se glasi: »Skupno
število kosov izdelkov in njihova skupna masa.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-8/01
Ljubljana, dne 4. julija 2001.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.

3185.

Pravilnik o registraciji in vodenju registra
mladinskih svetov

Za izvrševanje zakona o mladinskih svetih (Uradni list
RS, št. 70/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in
šport

PRAVILNIK
o registraciji in vodenju registra mladinskih
svetov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek registracije ter vsebino,
obliko in način vodenja registra mladinskih svetov.
Za postopek registracije ter vodenje registra mladinskih svetov se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo določbe zakona o društvih, ki urejajo registracijo in
vodenje registra društev, pa niso opredeljena v tem pravilniku.
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II. REGISTRACIJA MLADINSKEGA SVETA
2. člen
Postopek registracije mladinskega sveta vodi upravna
enota, na območju katere je sedež mladinskega sveta (v
nadaljevanju: pristojni organ).
Pristojni organ na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku registracije, izda odločbo o stvari, ki je predmet
postopka.
3. člen
Zahtevi za registracijo mladinskega sveta mora vlagatelj
priložiti zapisnik ustanovnega zbora, dva izvoda temeljnega
akta, osebno ime zastopnika mladinskega sveta ter seznam
s podatki ustanoviteljev – društev, zvez društev in mladinskih organizacij v političnih strankah.
Seznam s podatki ustanoviteljev iz prejšnjega odstavka
mora vsebovati naslednje podatke o posameznem ustanovitelju:
– ime in skrajšano ime,
– sedež (kraj, ulica in hišna številka),
– matična številka,
– šifra dejavnosti,
– številka in datum odločbe o vpisu v register društev
oziroma register političnih strank,
– izjavo zastopnika ustanovitelja, da ustanovitelj v skladu z 2. členom zakona o mladinskih svetih opravlja javno
koristne dejavnosti za otroke in mladino ter da ima najmanj
70% članstva in 70% članov vodstva v starosti od 15 do 29
let,
– osebno ime zastopnika ustanovitelja, z njegovim notarsko overjenim podpisom.
4. člen
Pristojni organ preveže oba izvoda temeljnega akta in
ju overi s klavzulo o skladnosti temeljnega akta z zakonom o
mladinskih svetih. Klavzula mora vsebovati ime pristojnega
organa, številko, datum, podpis uradne osebe in žig pristojnega organa.
Pristojni organ pošlje mladinskemu svetu en izvod temeljnega akta skupaj z odločbo o vpisu mladinskega sveta v
register oziroma odločbo o spremembi registracije, drugi
izvod odločbe o vpisu mladinskega sveta v register ter celotno dokumentacijo, na podlagi katere je bila odločba izdana,
pa pošlje po uradni dolžnosti registrskemu organu, opredeljenem v 5. členu tega pravilnika, ki po dokončnosti odločbe
opravi vpis mladinskega sveta v register.
Pristojni organ v odločbi o vpisu mladinskega sveta v
register določi tudi zaporedno številko vpisa v register, ki jo
pridobi od registrskega organa, in sicer na podlagi pisne
zahteve.
III. REGISTER MLADINSKIH SVETOV
5. člen
Register mladinskih svetov vodi in upravlja ministrstvo,
pristojno za šolstvo in šport (v nadaljevanju: registrski organ).
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6. člen
Podatki, vpisani v register mladinskih svetov, so javni in
jih sme vsakdo pregledovati. Pregledovati se smejo tudi
listine, ki so podlaga za vpis v register, razen tistih, za katere
predpis o varstvu osebnih podatkov določa drugače.
7. člen
Register sestavljata registrska knjiga in zbirka listin.
Registrska knjiga se v enem izvodu vodi pri registrskem
organu.
V registrsko knjigo se vpisujejo podatki o dejstvih, za
katere zakon oziroma ta pravilnik določata, da se vpišejo v
register.
Listine, za katere zakon oziroma ta pravilnik določa, da
se predložijo pristojnemu organu v postopku registracije
mladinskega sveta, se vložijo v zbirko listin. Zbirko listin vodi
registrski organ.
Registrska knjiga se za območje Republike Slovenije
lahko vodi tudi računalniško. Strokovno podlago za obdelavo računalniške evidence zagotavlja ministrstvo, pristojno za
šolstvo in šport.
8. člen
V registrsko knjigo se vpišejo naslednji podatki:
1. zaporedna številka vpisa v register;
2. matična številka mladinskega sveta;
3. številka in datum odločbe o vpisu mladinskega sveta
v register mladinskih svetov in upravno enoto, ki je odločbo
izdala ter pripojitev drugega mladinskega sveta s številko in
datumom odločbe o vpisu pripojitve ter upravno enoto, ki je
izdala odločbo;
4. ime mladinskega sveta, datum in številka odločbe o
spremembi imena mladinskega sveta ter upravno enoto, ki
je izdala odločbo;
5. skrajšano ime mladinskega sveta, če ga ima, datum
in številka odločbe o spremembi skrajšanega imena mladinskega sveta ter upravno enoto, ki je izdala odločbo;
6. sedež mladinskega sveta (kraj, ulica in hišna številka), datum in številka odločbe o spremembi sedeža ter
upravno enoto, ki je izdala odločbo;
7. osebno ime zastopnika mladinskega sveta, datum in
številka odločbe o spremembi zastopnika mladinskega sveta ter upravno enoto, ki je izdala odločbo;
8. datum temeljnega akta mladinskega sveta, ki je bil
priložen zahtevi za registracijo mladinskega sveta, datum in
številka odločbe o spremembi temeljnega akta ter upravno
enoto, ki je izdala odločbo;
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9. številka in datum odločbe o izbrisu mladinskega sveta iz registra ter upravno enoto, ki je izdala odločbo, številka
in datum odločbe o registraciji mladinskega sveta, ki je
nastal s spojitvijo dveh ali več mladinskih svetov oziroma o
registraciji pripojitve mladinskega sveta, na podlagi katere je
mladinski svet prenehal ter upravno enoto, ki je izdala
odločbo;
10. ime in sedež pravnega naslednika premoženja mladinskega sveta.
11. Opombe:
– nastanek mladinskega sveta s pripojitvijo dveh ali več
mladinskih svetov ter imena in registrske številke teh mladinskih svetov;
– prenehanje zaradi spojitve ali pripojitve, ime in registrska številka mladinskega sveta, ki je nastalo s spojitvijo
oziroma mladinskega sveta, h kateremu se je ta mladinski
svet pripojil;
– pripojitev mladinskega sveta, ime in registracijska
številka pripojenega mladinskega sveta;
– druge opombe (npr. registrska številka prvotnega vpisa v register, številka in datum sklepa o popravku napak v
odločbi…).
IV. OVERITEV, OBRAZEC
9. člen
Registrsko knjigo overi ministrstvo, pristojno za šolstvo
in šport, s svojim pečatom in podpisom uradne osebe, ki je
pooblaščena za vodenje registra.
10. člen
Obrazec registra mladinskih svetov je objavljen skupaj
s pravilnikom in je njegov sestavni del.
V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12/2001
Ljubljana, dne 10. julija 2001.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.
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3186.

Navodilo o organizaciji in izvedbi posameznih
vrst mednarodnih inšpekcij organizacije za
prepoved kemičnega orožja

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena in tretjega odstavka 14. člena zakona o kemičnem orožju (Uradni list RS,
št. 36/99) izdaja minister za zdravje, v soglasju z ministrom za
zunanje zadeve, ministrom za notranje zadeve, ministrom za
gospodarstvo, ministrom za obrambo, ministrom za okolje in
prostor in ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

NAVODILO
o organizaciji in izvedbi posameznih vrst
mednarodnih inšpekcij organizacije za prepoved
kemičnega orožja
1. člen
To navodilo ureja organizacijo in izvedbo vseh vrst mednarodnih inšpekcij Organizacije za prepoved kemičnega orožja (v nadaljnjem besedilu: OPCW), ki jih predvideva Konvencija o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in
uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Uradni
list RS M. P. št. 9/97 – v nadaljnjem besedilu: konvencija).
2. člen
Naloge povezane z izvedbo mednarodnih inšpekcij
OPCW (v nadaljnjem besedilu: inšpekcija) izvajajo člani
spremljevalne skupine, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije.
Delodajalec omogoči imenovanim članom spremljevalne skupine v času priprav na inšpekcijo in v času same
izvedbe inšpekcije prilagoditev delovnih obveznosti tako, da
lahko nemoteno delujejo v spremljevalni skupini.
3. člen
Obvestilo o prihodu inšpekcije (v nadaljnjem besedilu:
obvestilo) prevzame v skladu s 14. členom zakona o kemičnem orožju (v nadaljnjem besedilu: ZKO) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve-policija oziroma njihov Operativno
komunikacijski center generalne policijske uprave (v nadaljnjem besedilu: OKC GPU). Vzorec obvestila je v Prilogi I, ki
je sestavni del tega navodila. OKC GPU takoj po prevzemu
pošlje po telefaksu obvestilo na Urad Republike Slovenije za
kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad) in o tem nemudoma
obvesti dežurnega delavca urada na mobilni telefon.
4. člen
Urad vzpostavi stalno 24-urno dežurno službo za prevzem obvestila od OKC GPU in izvedbo nadaljnjih ukrepov.
Dežurna služba se v delovnem času izvaja na delovnem
mestu, zunaj delovnega časa pa kot stalna dosegljivost, za
kar se dežurnemu delavcu dodeli mobilni telefon.
5. člen
Dežurni delavec na uradu prevzame obvestilo in preveri
navedene podatke v njem, izpolni in po telefaksu odpošlje
potrdilo o prejemu obvestila na sedež OPCW. Čas od prejema obvestila na OKC GPU do potrditve prejema ne sme biti
daljši od ene ure.
Potrdilo podpiše direktor urada, v primeru njegove odsotnosti in izven delovnega časa pa ga podpiše dežurni
delavec urada.
Dežurni delavec po potrditvi prejema obvestila obvesti
o prihodu inšpekcije kabinet predsednika Vlade Republike
Slovenije in vodjo spremljevalne skupine. V primeru prenosa
pooblastila iz drugega odstavka 17. člena ZKO za inšpekci-
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je v vojaških objektih odpošlje obvestilo po telefaksu na 91.
operativni center slovenske vojske (OCSV), v primeru inšpekcije za staro kemično orožje pa na Center za obveščanje Republike Slovenije (CORS). Ko OCSV oziroma CORS
dežurnemu delavcu potrdi prejem obvestila, se šteje, da je
pooblastilo preneseno.
6. člen
Urad ob vsaki inšpekciji organizira operativno skupino,
v kateri je vedno prisoten vsaj en član spremljevalne skupine
in ji v svojih prostorih zagotovi prostor s potrebno telekomunikacijsko in ostalo tehnično opremo za delo.
Po navodilu vodje spremljevalne skupine in glede na
vrsto inšpekcije ter razpoložljivi čas dežurni delavec obvesti
in skliče operativno skupino iz prejšnjega odstavka. V ta
namen urad hrani in štirikrat letno preveri spisek telefonskih
številk članov spremljevalne skupine ter spisek številk telefaksov za obveščanje.
7. člen
Naloge operativne skupine so:
– na poziv dežurnega delavca se zbere in nadaljuje z
obveščanjem v skladu z 12. členom pravilnika o izvajanju
inšpekcije na podlagi zakona o kemičnem orožju (Uradni list
RS, št. 76/00),
– pripravi načrt aktivnosti ter seznam telefonskih številk, na katerih bodo med samo inšpekcijo dosegljivi posamezni člani spremljevalne ekipe. Ta popis razpošlje vsem, ki
bodo sodelovali pri izvedbi inšpekcije,
– koordinira celotno izvajanje inšpekcije, od trenutka
prejema obvestila, pa do odhoda inšpekcijske skupine iz
države,
– poskrbi za prevajalce za prevajanje iz slovenskega
jezika v angleški jezik in obratno,
– uredi potrebne rezervacije hotelov,
– organizira preventivno zdravstveno oskrbo za primer
nesreče, poškodbe in podobne primere,
– zagotovi ustrezno prehrano inšpekcijske skupine in
spremljevalne ekipe,
– pripravi ustrezne materiale za inšpekcijsko skupino:
prevod sklepa o imenovanju spremljevalne ekipe, podatke o
telefonskih številkah in druge podatke spremljevalne ekipe,
podatke o nadzorovanem objektu (v nadaljnjem besedilu:
objekt) in ostalih objektov, kjer se bo inšpekcijska skupina
zadrževala, priponke z imeni ipd.,
– pripravi ustrezne materiale za spremljevalno ekipo:
kopije konvencije, kopije deklaracij, deklaracijski priročnik,
prenosni računalnik, fotografski aparat in/ali kamero, naročilnice, potreben pisarniški material ipd.,
– razrešuje vse tehnične, logistične in vsebinske težave, ki se pojavijo pri sami inšpekciji in jih ne more razrešiti
spremljevalna ekipa sama.
8. člen
V primeru rutinskih inšpekcij za kemikalije s Seznama
3, Priloge o kemikalijah h konvenciji ter objekte in tehnološko opremo povezano s temi kemikalijami in za druge objekte kemijske proizvodnje (VIII. in IX. del Priloge o izvajanju in
preverjanju h konvenciji) se operativna skupina skliče v delovnih urah istega oziroma prvih delovnih urah naslednjega
delovnega dne. Za vse ostale inšpekcije se operativna skupina skliče takoj.
9. člen
Vodja spremljevalne skupine izmed članov spremljevalne skupine za vsako posamezno inšpekcijo določi spremljevalno ekipo, ki bo spremljala inšpekcijsko skupino v času
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napovedane inšpekcije ter opredeli njene konkretne zadolžitve. Skupno število članov spremljevalne ekipe naj ne presega števila članov inšpekcijske skupine.
V času izvedbe inšpekcije se spremljevalna ekipa ravna
po navodilih vodje spremljevalne ekipe.
10. člen
Spremljevalno ekipo sestavljajo vodja ekipe, namestnik
vodje ekipe in člani.
Vodja ekipe je zadolžen za vodenje in koordinacijo dela
spremljevalne ekipe, za prevzem in nadzor inšpekcijskega
mandata (v nadaljnjem besedilu: mandat) in neposredno
sodelovanje z inšpekcijsko skupino, potrditev predhodnih
ugotovitev inšpekcijske skupine, ter za odločanje o zadevah
v zvezi z inšpekcijo.
Namestnik vodje ekipe je predstavnik državnega organa, oziroma resorja, ki je pristojen za objekt, razen v primeru, ko je ta že vodja ekipe. Zadolžen je za pripravo, med
samo inšpekcijo pa neposredno koordinira aktivnosti in sodeluje s predstavniki objekta.
Člani ekipe izvajajo naloge, ki jih dobijo od vodje ekipe
ali namestnika vodje ekipe.
11. člen
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve na zahtevo
urada zagotovi varnost inšpekcijske skupine in inšpekcijske
opreme ves čas bivanja v Republiki Sloveniji.
V primeru inšpekcije v vojaških objektih in v primeru
inšpekcije starega kemičnega orožja Ministrstvo, pristojno za
obrambo zagotovi varnost na področju izvajanja inšpekcije.
12. člen
Urad zagotovi ustrezno število mobilnih telefonov za
komunikacijo med člani spremljevalne ekipe v času inšpekcije.
Urad najame ustrezno število prevoznih sredstev za
prevoz inšpekcijske skupine, inšpekcijske opreme in spremljevalne ekipe, vključno z vozniki. Prevoz mora biti na razpolago ves čas poteka inšpekcije.
Ministrstvo, pristojno za obrambo zagotovi v primeru
inšpekcije v vojaških objektih in v primeru inšpekcije starega
kemičnega orožja ustrezno število prevoznih sredstev za
prevoz inšpekcijske skupine, inšpekcijske opreme in spremljevalne ekipe, vključno z gorivom in vozniki. Prevoz mora
biti na razpolago ves čas poteka inšpekcije.
Vozniki ministrstva, pristojnega za obrambo so ves čas
inšpekcije podrejeni vodji spremljevalne ekipe.
13. člen
Postaja letališke policije Brnik omogoči inšpekcijski
skupini diplomatski prehod meje pri prihodu v Republiko
Slovenijo in pri njenem odhodu iz Republike Slovenije.
Aerodrom Ljubljana v sodelovanju z uradom zagotovi
VIP salon ali drug ustrezen prostor za sprejem inšpekcijske
skupine, prostor za pregled inšpekcijske opreme ter prostor, kjer se shrani morebitna zavrnjena oprema iz tretjega
odstavka 15. člena tega navodila.
Tehnično osebje Aerodroma Ljubljana v dogovoru s
člani spremljevalne ekipe opravi razkladanje, nakladanje in
prevoz inšpekcijske opreme na območju Aerodroma Ljubljana ob prihodu inšpekcijske skupine v Republiko Slovenijo in
pri njenem odhodu iz Republike Slovenije.
14. člen
Spremljevalna ekipa pričaka inšpekcijsko skupino v
tranzitnem območju (med policijskim in carinskim nadzorom), nakar jo odpelje v prostor namenjen za sprejem.
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Vodja inšpekcijske skupine preda vodji ekipe mandat,
ki vsebuje časovni potek inšpekcije in natančno vsebino
inšpekcije. Po natančnem pregledu ga podpišeta vodja ekipe in član spremljevalne ekipe kot priča.
15. člen
Pri pregledu inšpekcijske opreme sodelujeta dva člana
spremljevalne ekipe, ki ju določi vodja spremljevalne ekipe
in ob prisotnosti carinikov in dveh članov inšpekcijske skupine pregledata opremo.
Pri pregledu opreme se za vsak del opreme najprej
preveri po prilogi k mandatu istovetnost pečatov, nato pa se
oprema odpre in po priloženem spremnem listu preveri njena vsebina in številke pečatov. Na zahtevo vodje spremljevalne ekipe se preveri ali je oprema na seznamu odobrene
opreme OPCW.
Opremo, ki se zavrne, se shrani v za to namenjenem
prostoru, ki se ga zaklene in zapečati, ter varuje v skladu z
11. členom tega navodila.
16. člen
Inšpekcija poteka v skladu s točko D II dela Priloge o
izvajanju in preverjanju h konvenciji praviloma po naslednjih
fazah:
– prevoz inšpekcijske skupine in inšpekcijske opreme
do objekta (najkasneje v 12 urah po njenem prihodu na
vstopni mejni prehod),
– predstavniki preiskovanega objekta opravijo predinšpekcijsko poročanje, ki ne sme biti daljše od treh ur in
vključuje tudi informativni ogled objekta,
– inšpekcijska skupina pripravi inšpekcijski plan in
upošteva predloge in pripombe spremljevalne ekipe in predstavnikov objekta,
– inšpekcijska skupina opravi skupaj s spremljevalno
ekipo in predstavniki objekta pregled objektov in dokumentacije strogo v skladu z mandatom in zagotavljanjem tajnosti
podatkov,
– inšpekcijska skupina pripravi v svojem prostoru predhodno poročilo, ki lahko vsebuje le podatke, ki so neposredno povezani z inšpekcijo,
– spremljevalna ekipa in predstavniki objekta pregledajo predhodno poročilo in nanj podajo pripombe,
– spremljevalna ekipa pripravi seznam nastalih stroškov za storitve povezane s prevozi in prevajalci in morebitne druge stroške, katerih povrnitev se priznava s strani
OPCW in ga s podpisom potrdi vodja inšpekcijske skupine,
– vodja inšpekcijske skupine in vodja spremljevalne
ekipe podpišeta predhodno poročilo,
– inšpekcijska skupina in spremljevalna ekipa pregledata in zapečatita inšpekcijsko opremo tako kot je navedeno v drugem odstavku 15. člena tega navodila,
– inšpekcijska skupina na sedežu OPCW v Haagu izdela končno poročilo, ki se ne sme bistveno razlikovati od
predhodnega poročila in ga v 10 dneh pošlje uradu, ki ima
20 dni časa za potrditev in podpis poročila.
17. člen
Varnostni pregled prtljage ob odhodu iz Brnika se lahko opravi le ob prisotnosti predstavnika spremljevalne ekipe
in če ta tako zahteva, tudi ob prisotnosti predstavnika inšpekcijske skupine.
18. člen
Do povrnitve stroškov inšpekcije s strani OPCW, se
stroški krijejo iz proračunov ministrstev in resorjev, ki sodelujejo pri inšpekciji.
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Urad krije:
– stroške zdravljenja v primeru nesreč, poškodb ali
izrednih zdravstvenih ukrepov za člane inšpekcijske skupine
in spremljevalne ekipe ter za voznike,
– stroške najema prostorov na Aerodromu Ljubljana,
– stroške nočitev in prehrane za spremljevalno ekipo in
voznike,
– najem ustreznega števila prevoznih sredstev (vključno z vozniki) za prevoz inšpekcijske skupine, inšpekcijske
opreme in spremljevalne ekipe (za potrebe izvedbe inšpekcije), razen v primeru inšpekcije v vojaških objektih in v
primeru inšpekcije starega kemičnega orožja.
Ministrstvo, pristojno za obrambo krije:
– celotne stroške prevozov inšpekcijske skupine, inšpekcijske opreme in spremljevalne ekipe v primeru inšpekcije v vojaških objektih in v primeru inšpekcije starega kemičnega orožja.
Dnevnice članom spremljevalne skupine in voznikom
izplača organ, v katerem je posameznik zaposlen.
Pristojni organi in službe udeležene v inšpekciji, morajo v 15 dneh po opravljeni inšpekciji izdati račune za storitve
povezane s prevozi in prevajalci in morebitne druge račune
stroškov, katerih povrnitev se priznava s strani OPCW. Urad
zbrane račune skupaj z zahtevo za povrnitev stroškov posreduje na OPCW v 30 dneh po prejemu vseh računov.
19. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 546-5/01
Ljubljana, dne 5. aprila 2001.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
dr. Dimitrij Rupel l. r.
Minister
za zunanje zadeve
Soglašam!
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve
Soglašam!
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo
Soglašam!
dr. Anton Grizold l. r.
Minister
za obrambo
Soglašam!
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor
Soglašam!
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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PRILOGA I
CLASSIFICATION
F010
ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS
(Action Addressees//Information Addressees)
IMMEDIATE

FORM NUMBER:
FROM:
TO:
PRECEDENCE:
SUBJECT:

NOTIFICATION OF PLANNED ARRIVAL OF INSPECTION TEAM AT POINT OF ENTRY

1.

CWC/OTS/TTTT/DDDD/YYYY/NNNN/F010

2.

REFERENCE:

3.

CONTENT:
A.

PURPOSE: (Inspection or Visit)

B.

TYPE OF INSPECTION: (Treaty Citation or Authority)

C.

SITE OR FACILITY TO BE INSPECTED:

D.

POINT OF ENTRY:

E.

DATE AND ESTIMATED TIME OF ARRIVAL AT POINT OF ENTRY:
(dd-mm-yyyy; hh:mm GMT)

F.

MEANS OF ARRIVAL AT POINT OF ENTRY:

G.

LIST OF INSPECTORS:
1. (Last Name, First Name, Middle Name; Passport Number)
2. etc.

H.

LIST OF INSPECTION ASSISTANTS:
1. (Last Name, First Name, Middle Name; Passport Number)
2. etc.

I.
J.

NAME OF OBSERVER OF THE REQUESTING STATE PARTY (IF APPLICABLE):
AIRCRAFT CLEARANCE FOR SPECIAL FLIGHTS (IF APPLICABLE):

K.

ESTIMATED VOLUME, WEIGHT AND ANY SPECIAL HANDLING REQUIREMENTS OF EQUIPMENT ACCOMPANYING INSPECTORS:

L.

NUMBERS OF INTERPRETERS REQUESTED AND LANGUAGE(S) TO BE USED:

4.

REMARKS:

5.

END OF CWC/OTS/TTTT/DDDD/YYYY/NNNN/F010
CLASSIFICATION

3187.

Seznam zdravil, za katera je bilo od 27. 6. 2001
do 11. 7. 2001 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja
Urad Republike Slovenije za zdravila

SEZNAM
zdravil, za katera je bilo od 27. 6. 2001 do 11. 7.
2001 izdano dovoljenje za promet
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Št. 512-30/01-149
Ljubljana, dne 13. julija 2001.
Urad Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
Direktor

Seznam zdravil, za katera je od 27. 6. 2001 do 11. 7. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet

SEZNAM
zdravil, za katera je od 27. 6. 2001 do 11. 7. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet
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Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila
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Št.

Urad Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
Direktor
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Št. 512-31/01-150
Ljubljana, dne 13. julija 2001.
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USTAVNO SODIŠČE
3189.

Odločba o ugotovitvi, da je bil 35. člen
pravilnika o štipendiranju v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku, začetem na pobudo
Barbare Livio iz Portoroža, ki jo zastopa Bojan Hojnik iz
Celja, na seji dne 28. junija 2001

o d l o č i l o:
1. člen 35 pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št.
29/93, 64/93, 64/94, 69/94, 33/95, 38/96, 39/97 in
81/97) je bil v neskladju z ustavo in zakonom.
2. Ta ugotovitev ima učinek razveljavitve.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica je prejemala republiško štipenijo, v letu
1998 pa je Republiški zavod za zaposlovanje na podlagi
izpodbijane določbe pravilnika o štipendiranju (v nadaljevanju: pravilnik) s tožbo zahteval vrnitev prejete štipendije.
Pobudnica meni, da je z določitvijo primerov, v katerih mora
štipendist vrniti prejeto štipendijo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve s pravilnikom uredilo vprašanje, za
katero ni bilo pristojno. Pooblastilo iz 59. člena zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91 in nasl. – v nadaljevanju: ZZZPB) naj bi
ga namreč pooblaščalo le za določitev podrobnejših meril
za dodeljevanje in višino republiških štipendij. Tako predpisovanje obveznosti naj bi bilo v nasprotju s 87., 120. in
153. členom ustave. Pri tem še navaja, da je ZZZPB sicer
jasno in taksativno v 54. členu določil, kdaj ima zavod pravico zahtevati vrnitev danih sredstev. Meni tudi, da so štipendije oblika neodplačne pomoči družbe posameznikom za
šolanje, ki temelji na obveznostih države iz 2., 57. in 66.
člena ustave.
2. Izpodbijana določba je prenehala veljati z uveljavitvijo novega pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št.
48/99). Ustavno sodišče le izjemoma lahko presoja tudi
predpise, ki so med postopkom pred ustavnim sodiščem
prenehali veljati, pa se še uporabljajo, če so izpolnjeni pogoji po 47. členu zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Pobudnica je pobudo vložila 29. 1. 1999, torej pred izdajo novega pravilnika o
štipendiranju, ki je pričel veljati 19. 6. 1999 in se je pričel
uporabljati šele s šolskim oziroma študijskim letom
1999/2000. Zoper pobudnico je bila na podlagi izpodbijane določbe v letu 1998 vložena tožba za vračilo štipendije, s
čimer izkazuje pravni interes za nadaljevanje postopka po
47. členu ZUstS za oceno pravilnika, ki je veljal v času
prejemanja štipedije in v trenutku, ko naj bi nastala obveznost vrnitve, ker bo o vloženi tožbi pristojno sodišče odločalo na njegovi podlagi. Zato je ustavno sodišče s sklepom št.
U-I-10/99 z dne 23. 11. 2000 pobudo sprejelo.
3. Minister za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: minister) v odgovoru na pobudo navaja, da štipendije ureja ZZZPB kot kadrovske, republiške, Zoisove ter kot
subvencioniranje obrestne mere za najeta posojila za študij.
Sredstva za republiške štipendije se zagotavljajo iz sredstev
državnega proračuna in v prvi vrsti predstavljajo pomoč drža-
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ve za zagotavljanje socialne varnosti štipendista in njegove
družine. So tudi izraz javnega interesa za izboljšanje izobrazbene strukture prebivalstva in del politike poklicnega svetovanja in zaposlovanja, torej zaradi izboljšanja zaposlitvenih
možnosti mladih po zaključenem izobraževanju ter dviga
splošne ravni trga dela. Zato je štipendiranje opredeljeno
kot dejavnost zaposlovanja. Status osebe, ki se izobražuje,
je temeljna predpostavka za pridobitev in prejemanje štipendije. Če štipendist ne izpolnjuje svojih obveznosti iz izobraževanja in ga ne zaključi v predpisanem roku oziroma ga
opusti, namen štipendiranja ni bil dosežen, proračunska
sredstva, izplačana iz naslova štipendiranja, pa niso bila
namensko uporabljena.
4. Minister navaja, da je bil po zakonu o izvrševanju
proračuna, veljavnem v času vložitve pobude (Uradni list RS,
št. 5/96 in nasl. – ZIPRS; enake določbe je povzel zakon o
javnih financah, Uradni list RS, št. 79/99 – ZJF), predstojnik uporabnika proračunskih sredstev pristojen za prevzemanje obveznosti v breme proračunskih sredstev ter za izterjave v korist proračunskih sredstev. Odgovarja za zakonitost, namenskost, gospodarnost in učinkovitost razpolaganja s proračunskimi sredstvi. ZZZPB v prvem odstavku 54.
člena določa, da ima Zavod za zaposlovanje pravico zahtevati vrnitev sredstev, izplačanih iz naslova zavarovanja za
primer brezposelnosti, in sredstev, namenjenih za ukrepe
aktivne politike zaposlovanja, če so bila ta nenamensko
uporabljena. Po mnenju ministra pooblastila iz 59. člena
ZZZPB ne gre razlagati izločeno iz celotne ureditve štipendiranja, zlasti pa ne brez upoštevanja zakonske ureditve uporabe proračunskih sredstev. Zato meni, da pravilnik v izpodbijani določbi ni urejal vprašanj izven pristojnosti ministra in
da ni bilo prekoračeno zakonsko pooblastilo.
B)
5. ZZZPB ureja štipendiranje kot del politike zaposlovanja (četrti odstavek 1. člena). Pozna tri vrste (oblike) štipendij:
– kadrovske, ki jih dodeljujejo organizacije in delodajalci v skladu s svojimi potrebami; zakon določa le najnižjo
višino teh štipendij,
– republiške, ki so izrazito socialne narave, saj je pogoj
za njihovo pridobitev dohodkovni cenzus na družinskega
člana, in
– za nadarjene (Zoisove), ki niso vezane na premoženjski cenzus, temveč jih lahko dobijo “izrazito nadarjeni“ vajenci, dijaki in študentje.
Medtem ko se medsebojne pravice in obveznosti dajalca in prejemnika kadrovske štipendije (vključno z morebitno
obveznostjo vračila prejetih štipendij) uredijo s pogodbo, pa
o pravici do republiške in Zoisove štipendije odloča organ
Zavoda za zaposlovanje (peti odstavek 59. člena ZZZPB). O
pravici do teh štipendij odloča torej javni zavod z upravno
odločbo po pravilih upravnega postopka.
6. ZZZPB v tretjem odstavku 59. člena pooblašča ministra, da določi “podrobnejša merila in pogoje za pridobitev
in višino republiških štipendij, Zoisovih štipendij, posojil za
študij in dodatkov k štipendiji ter način spodbujanja delodajalcev za razpisovanje kadrovskih štipendij“. Minister je v ta
namen izdal pravilnik, v katerem je bilo posebno poglavje
“VI. Obravnava štipendistov, ki ne izpolnjujejo obveznosti“, v
njem pa tudi sporni 35. člen, ki se je v osnovnem besedilu
glasil:
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“Štipendist, ki po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje, je dolžan povrniti štipendije, izplačane po tem pravilniku, skupaj z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite.”1 Taka določba se je pričela uporabljati s šolskim
letom 1993/94. S spremembami pravilnika v letu 1996
(Uradni list RS, št. 38/96), uveljavljenimi s šolskim letom
1996/97, so bili v pravilnik dodani še nekateri drugi razlogi,
med njimi tudi, “če ne dokonča izobraževanja v roku, ki je
določen z izobraževalnim programom izobraževalne organizacije” in “če po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje“.
7. Pobudnica meni, da 59. člen ZZZPB ne daje pooblastila ministru, da predpiše obveznost vračila štipenije,
zaradi česar naj bi bil pravilnik v nasprotju s 87., 120. in
153. členom ustave.
8. V odločbi št. U-I-73/94 z dne 25. 5. 1995 (Uradni
list RS, št. 37/95 in OdlUS VI, 51) je ustavno sodišče
navedlo:
“17. Za razmerje med zakonodajno in izvršilno oblastjo
v parlamentarni demokraciji je odločilnega pomena spoštovanje legalitetnega načela. Legalitetno načelo določa na
enak način tudi razmerje med parlamentom in vlado kot
vrhom uprave. Pravna teorija opredeljuje legalitetno načelo
tako, da razmerja med zakonodajno in izvršilno oblastjo
opredeljuje kot vsebinsko vezanost delovanja izvršilne oblasti na zakon. Zakon mora biti vsebinska podlaga za izdajanje
podzakonskih predpisov in posamičnih aktov izvršilne oblasti, tako vlade kot upravnih organov (ne da bi bilo za to
potrebno izrecno pooblastilo v zakonu), ta dejavnost pa
mora biti v vsebinskem pogledu prav tako v celoti v zakonskem okviru.
18. V drugem odstavku 120. člena ustave je določeno,
da opravljajo upravni organi svoje delo samostojno v okviru in
na podlagi ustave in zakonov. Načelo vezanosti delovanja
upravnih organov na okvir ustave in zakonov, še posebej pa
na ustavno in zakonsko podlago (legalitetno načelo), je eno
od temeljnih ustavnih načel. Legalitetno načelo delovanja
državne uprave je namreč povezano z drugimi ustavnimi načeli in se nanje opira. Načelo demokratičnosti (1. člen ustave)
izraža tudi zahtevo, da neposredno izvoljeni poslanci v parlamentu sprejemajo najpomembnejše odločitve, zlasti tiste, ki
se nanašajo na državljane. Posledica tega je, da izvršilna
oblast (vlada in upravni organi) lahko pravno deluje samo na
vsebinski podlagi in v okviru zakona in ne na podlagi lastnih
predpisov ali pa celo samo na podlagi lastne funkcije v sistemu delitve oblasti. V tem pogledu ima prednost zakona kot
prednost zakonodajalca hkrati tudi pomembno vlogo pri razmejevanju pristojnosti med zakonodajno in izvršilno oblastjo
v skladu z načelom delitve oblasti (3. člen ustave). Načelo
pravne države (2. člen ustave) zahteva, da se pravna razmerja
med državo in državljani urejajo z zakoni. Z njimi se ne določa
samo okvir in podlaga upravnopravnega delovanja izvršilne
oblasti, temveč postaja to delovanje za državljane znano,
pregledno in tudi predvidljivo, to pa povečuje njihovo pravno
varnost. Načelo varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin (prvi odstavek 5. člena ustave) zahteva, da jih v skladu z
načelom demokratičnosti in z načelom pravne države lahko
omejuje samo zakonodajalec, kadar in kolikor mu to dopušča
ustava, ne pa izvršilna oblast. Hkrati je to načelo pomembno
tudi za učinkovito varstvo posameznikovih pravic in pravnih
1
Med obveznostmi štipendista, kot so navedene v prilogi k
odločbi o dodelitvi štipendije, se navajajo štirje razlogi za vrnitev
prejetih zneskov štipendij:
– nedokončanje šolanja, za katerega je bila štipendija dana,
– krivdna izguba statusa študenta,
– neobvestilo o prejemu kadrovske štipendije, in
– nepredložitev dokazila o zaključku šolanja v 30 dneh po
poteku roka za končanje šolanja.
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interesov, vključno z učinkovitim nadzorom ustavnosti in zakonitosti posamičnih upravnih aktov.
19. Po ustavi (120. člen) so upravni organi pri svojem
delu, torej tudi pri izdajanju predpisov, vezani na okvir, ki ga
določata ustava in zakon, in nimajo pravice izdajati predpisov
brez vsebinske podlage v zakonu – medtem ko izrecno pooblastilo v zakonu ni potrebno. Tako imenovana izvršilna klavzula (zakonska določba, da je treba izdati take in take izvršilne
predpise v določenem roku) pomeni le, da zakonodajalec
izdaje izvršilnih predpisov ni prepustil (v celoti) presoji izvršilne
oblasti, ampak ji je z zakonom naložil, da določena vprašanja
mora urediti, in da ji je za to določil tudi rok. Načelo delitve
oblasti pa tudi izključuje možnost, da bi upravni organi spreminjali ali samostojno urejali zakonsko materijo, pa tudi pravna
teorija zastopa stališče, da podzakonski splošni akti ne smejo
vsebovati določb, za katere v zakonu ni podlage, zlasti pa ne
smejo samostojno odrejati pravic in obveznosti.“
9. Legalitetno načelo torej pomeni:
– da podzakonski predpis ne sme samostojno urejati
pravic in obveznosti; takega pooblastila mu ne more dati niti
zakon, in
– da mora imeti podzakonski predpis vsebinsko podlago v zakonu.
10. S tretjim odstavkom 59. člena ZZZPB je minister
izrecno pooblaščen za določitev podrobnejših meril in pogojev za pridobitev in višino štipendij. Vsebinska podlaga za
določitev obveznosti vračila štipendije naj bi izhajala predvsem iz določb 54. člena ZZZPB, ki urejajo pravico (in
obveznost) zavoda zahtevati vrnitev sredstev, izplačanih iz
naslova zavarovanja za primer brezposelnosti in sredstev,
namenjenih za ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Eden
od razlogov je nenamenska poraba sredstev. Odgovornost
za namensko porabo javnih sredstev pa naj bi izhajala iz
predpisov o državnem proračunu oziroma o javnih financah.
11. Vrnitev štipendije, izplačane iz javnih sredstev, je
obveznost prejemnika štipendije, ki jo kot tako lahko določa
le zakon. Bistveno za odločitev o skladnosti pravilnika z
ustavo in zakonom je torej, ali je ta obveznost v zakonu
določena.
12. Iz tretjega odstavka 59. člena ZZZPB taka obveznost (izrecno, neposredno) ne izhaja. Pooblastilo za določitev meril in pogojev za pridobitev štipendije, ne pooblašča
ministra tudi za določitev meril in pogojev za vrnitev štipendije. Neizpolnjevanje pogojev pomeni, da prosilec do štipendije sploh ni upravičen oziroma da do nje ni več upravičen.
Iz te zakonske določbe zato lahko izhaja le pooblastilo za
določitev prenehanja izplačevanja štipendije, kolikor upravičenec zanjo ne izpolnjuje več pogojev.
13. Po presoji ustavnega sodišča pa tudi 54. člen ZZZPB
ne določa obveznosti oziroma ne daje podlage za določitev
obveznosti vračila sredstev, izplačanih iz sredstev za zaposlovanje, tudi ko gre za štipendije. Res je sicer, da četrti odstavek 1. člena zakona kot dejavnost zaposlovanja šteje tudi
štipendiranje, ki ga ureja v členih 55 do 59. Vendar štipendiranja po nobeni njegovi določbi ni mogoče šteti med sredstva, namenjena za ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Sredstva, namenjena za ukrepe aktivne politike zaposlovanja, in
same ukrepe aktivne politike zaposlovanja določata 48. in
48.a člen zakona. Po njunih določbah se sredstva zagotavljajo organizacijam oziroma delodajalcem. Sredstva, ki se zagotavljajo osebam, ki se vključujejo v programe aktivne politike
zaposlovanja, določa 49. člen ZZZPB. V nobenem od navedenih členov ni niti štipendistov kot upravičencev niti štipendij
kot sredstev, ki bi bile namenjene za (so)financiranje kakšnega od ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Zato tudi 54.
člen ZZZPB, ki izrecno govori o sredstvih, izplačanih iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti, in o sredstvih, namenjenih za ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ne more biti
podlaga za določitev obveznosti vračila štipendije.

Stran

6240 / Št. 60 / 20. 7. 2001

14. Pobudnica sicer nima prav, ko načelo o socialni
državi iz 2. člena, tretji odstavek 57. člena in 66. člen
ustave smiselno razlaga tako, da je država zavezana zagotoviti “neodplačno“ pomoč tudi v obliki štipendij. Taka obveznost iz navedenih ustavnih določb neposredno ne izhaja, ne
bi pa bila sama po sebi z njimi v neskladju. Vendar pa glede
na navedeno v prejšnji točki obrazložitve izpodbijani 35.
člen pravilnika nima vsebinske podlage v zakonu, kar pomeni, da kot podzakonski predpis samostojno ureja obveznost
vračila štipendije. Enako velja tudi za tisti njegov del, ki
določa, da se štipendista, ki prekine izobraževanje ali ga ne
dokonča v roku zaradi objektivnih razlogov (bolezen, invalidnost, težke socialne razmere), lahko na podlagi mnenja
strokovne skupine delavcev poklicnega usmerjanja delno ali
v celoti oprosti vračila štipendije. Pravilnik torej ne predpisuje samostojno le obveznosti vrnitve izplačanih štipendij, temveč predpisuje tudi, v katerih primerih se zavezanec oprosti
vračila. Tudi za to v ZZZPB nima podlage. Zato izpodbijani
35. člen pravilnika ni bil v skladu z drugim odstavkom 120.
člena ustave.
15. V primeru, ko ustavno sodišče v postopku na podlagi 47. člena ZUstS ugotovi, da je bil podzakonski akt v
neskladju z ustavo ali zakonom, lahko tej svoji ugotovitvi da
učinek odprave ali razveljavitve. Odločitev je odvisna od
tega, ali in na kakšen način je mogoče odpraviti škodljive
posledice. Ker je bila zoper pobudnico na podlagi izpodbijanega člena pravilnika vložena tožba za vračilo štipendije, o
kateri še ni bilo pravnomočno odločeno, se je ustavno sodišče odločilo, da da ugotovitvi o neskladnosti učinek razveljavitve. Razveljavitev podzakonskega akta namreč po tretjem
odstavku 45. člena ZUstS učinkuje tako, da se razveljavljena določba ne more uporabiti za razmerja nastala pred dnem,
ko je razveljavitev začela učinkovati, če o njih do tega dne še
ni bilo pravnomočno odločeno.
C)
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
47. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, Milojka Modrijan, dr.
Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica
Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi proti
dvema. Proti sta glasovala sodnika Ribičič in Testen. Sodnik
Testen je dal odklonilno ločeno mnenje.
Št. U-I-10/99-15
Ljubljana, dne 28. junija 2001.
Predsednik
Franc Testen l. r.

3190.

Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe zoper
sodbo Vrhovnega sodišča, izdano v upravnem
sporu zaradi carine in drugih uvoznih dajatev

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne
pritožbe družbe A. – Zunanja trgovina, d.o.o., Ž., ki jo
zastopa Odvetniška družba B., C. & partnerji, o.p., d.n.o.,
Z. na seji senata dne 3. julija 2001

s k l e n i l o:
Ustavna pritožba družbe A. – Zunanja trgovina zoper
sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 701/99-2 z dne 26. 1.
2001 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 942/97- 12
z dne 15. 7. 1999 v zvezi z odločbo Ministrstva za finance,
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Carinske uprave Republike Slovenije, št. 02-Up/II-1115/95
z dne 2. 4. 1997 in v zvezi z odločbo Ministrstva za finance,
Carinske uprave Republike Slovenije, Carinarnice Ljubljana, št. 02/3-17 št. Up/I-2216/1 z dne 19. 4. 1995 se ne
sprejme.

Obrazložitev
A)
1. Pritožnica navaja, da je bila na podlagi 30.b člena
Carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 10/76 in nasl. – v
nadaljevanju: CZ76) pri uvozu avtomobilov za opravljanje
dejavnosti rent-a-car oproščena plačila carine. Zaradi mnenja prvostopenjskega carinskega organa, da je uvožene avte uporabljala za drugačne namene, kar naj bi izhajalo iz
pogodbene klavzule, da postane najemnik po izteku najema
lastnik avta, ji je bilo plačilo carine naloženo naknadno.
Kljub ugotovitvi, da take klavzule v pogodbi ni, je drugostopenjski carinski organ pritožbo zavrnil. V utemeljitev je navedel, da sklenjena pogodba nima značilnosti, ki so za rent-acar dejavnost v gospodarstvu že dalj časa uveljavljene. Ker
je Upravno sodišče le potrdilo, da se strinja z zaključki
carinskega organa druge stopnje, in se do tožbenih navedb
ni opredelilo, se je pritožnica pritožila še na Vrhovno sodišče. V tej pritožbi je, kot je razvidno iz prilog k ustavni
pritožbi, zatrjevala, da:
– je bila odločba utemeljena z nepravilno materialno
pravno podlago,
– ni vedela, da organ druge stopnje izvaja dokazni
postopek, zaradi česar ni imela možnosti predstaviti svojih
stališč,
– se Upravno sodišče ni opredelilo do pravne narave
rent-a-car pogodbe,
– bi opredelitev rent-a-car dejavnosti morala temeljiti
na veljavnih pravnih normah in standardih, na v gospodarstvu uveljavljene značilnosti pa bi se lahko sklicevala le po
predhodno izvedenem ugotovitvenem postopku, saj rent-acar pogodba nima posameznih uveljavljenih značilnih sestavin, kot sta npr. čas najema in nosilec posameznih stroškov.
2. Ker pa naj bi se tudi Vrhovno sodišče ne opredelilo do pritožbenih navedb oziroma do pravne narave renta-car pogodbe, zaradi česar naj bi sodbe v tem delu ne
bilo mogoče preizkusiti, je pritožnica vložila še Ustavno
pritožbo. V njej zatrjuje kršitev 2., 22., 25. in 74. člena
ustave.
3. V utemeljitev zatrjevanih kršitev navaja, da bo Ustavno sodišče moralo, čeprav praviloma ne ugotavlja, ali je
bilo dejansko stanje pravilno ugotovljeno in ali sta dokazna
ocena ter uporaba materialnega prava pravilni, preveriti
pravilno uporabo materialnega prava. Ta naj bi, kot izhaja
iz sodbe Upravnega sodišča, temeljila na načelnem pravnem mnenju Vrhovnega sodišča (sodbi U 1360/94 in U
1351/94). Ker pa naj bi to mnenje temeljilo na ustaljeni
gospodarski praksi in ne na materialnih predpisih, naj bi
bilo nadaljnje utemeljevanje odločbe z napačno sodno
prakso v nasprotju z načelom, da je Slovenija pravna država (2. člen ustave).
4. Načelo enakega varstva pravic (22. člen ustave) naj
bi bilo kršeno, ker Vrhovno sodišče pritožbenih navedb ni
obravnavalo in ovrednotilo oziroma zavrnitve pritožbe ni
obrazložilo. Pri tem pritožnica poudarja, da se Vrhovno sodišče ni opredelilo do pravne narave rent-a-car pogodbe, ki
sta jo opredelila Upravno sodišče in drugostopenjski carinski organ, oziroma do pritožbenih stališč, da se je sporno
vozilo uporabljalo v skladu z namenom, zaradi katerega je
bilo oproščeno carine. Hkrati poudarja, da je navedeno
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določbo ustave kršil tudi drugostopenjski carinski organ,
ker ob tem, ko je ugotavljal dejstva oziroma izvajal dokaze,
ki jih ni ugotavljal oziroma izvajal prvostopenjski organ, stranke v postopku ni zaslišal.
5. Pravica do pravnega sredstva (25. člen ustave) naj
bi bila kršena, ker je Vrhovno sodišče kršitev namena carinske oprostitve obrazložilo s terminom “in podobno“, ki ga ni
mogoče preizkusiti. Prav tako naj bi kritične presoje ne
vzdržalo stališče, da utemeljitev odločbe z nepravilno materialno podlago (Vrhovno sodišče je, kot je razvidno iz prilog
k ustavni pritožbi, v obrazložitvi sodbe navedlo, da bi odločba, glede na dopolnitev dokaznega postopka na drugi stopnji, morala temeljiti na 242. členu zakona o splošnem
upravnem postopku, Uradni list SFRJ, št. 47/86 p.b. – v
nadaljevanju ZUP86, in ne na njegovem 240. členu) ne
vpliva na zakonitost odločbe.
6. V nadaljevanju ustavna pritožnica še navaja, da je
pogodbo o oddaji vozila v najem brez voznika (rent-a-car)
sklenila skladno z določbami zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl. – v nadaljevanju:
ZOR). Ker iz izpodbijanih aktov izhaja, da naj bi sklenjene
pogodbe (na podlagi dovoljenja za uvoz iz leta 1990) morale upoštevati tudi definicije in pravne standarde, ustvarjene
naknadno (za njih naj bi zvedela iz odločbe Upravnega sodišča, ki se je sklicevalo na odločbo Vrhovnega sodišča iz
leta 1994), oziroma ki sploh ne obstajajo kot pravni vir, pa
naj bi bilo kršeno tudi načelo svobodne gospodarske pobude (74. člen ustave). To določbo namreč pritožnica razume
tako, da ji pravo dopušča, da ureja svoje poslovne odnose
na izbrani način. Na koncu dodaja še, da posla sploh ne bi
sklenila, če bi zakon jasno določal še kakšno omejitev poleg prepovedi odtujitve uvoženega predmeta pred potekom
petih let.
B)
7. Glede na določbo prvega odstavka 50. člena zakona o Ustavnem sodišču1 (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS) Ustavno sodišče v postopku z Ustavno
pritožbo preveri le, ali je bila z izpodbijanim aktom kršena
kakšna od v ustavi navedenih človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, ne pa tudi, ali je bilo kršeno katero od splošnih
ustavnih načel. Zaradi tega Ustavno sodišče pritožničinih
navedb v delu, v katerem zatrjuje, da so izpodbijane odločbe v nasprotju z načelom, da je Slovenija pravna država (2.
člen Ustave), ni preizkušalo.
8. Z vidika 22. člena ustave pa je pritožničino zatrjevanje kršitev neutemeljeno, saj je Vrhovno sodišče pritožbene navedbe obravnavalo ter obrazložilo zavrnitev pritožbe. Tako je navedlo, da se s pritožbenim ugovorom, da bi
morala biti odločba oprta na 242. člen ZUP86 in ne na
240. člen ZUP86 sicer strinja, da pa sama nepravilna
navedba procesne določbe ni takšna bistvena kršitev določb postopka, zaradi katere bi bilo odločbo treba odpraviti. V zvezi z zatrjevano nezmožnostjo predstavitve stališč je
poudarilo, da je stranka v pritožbenem postopku sama
predložila pogodbo o najemu vozila, zaradi česar ne more
uspeti s pritožbenim ugovorom, da se ni mogla izjasniti
glede tega dokaza ter da opravi uradna oseba presojo
predložene listine v skladu s temeljnim načelom presoje
dokazov. Zatrjevanje, da se Upravno sodišče ni opredelilo
1

Prvi odstavek 50. člena ZUstS se glasi:
“Vsakdo lahko 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 nosilca
javnih pooblastil kršena njegova človekova pravica ali temeljna
svoboščina.“
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do pravne narave rent-a-car pogodbe, je zavrnilo z obrazložitvijo, da se je sodišče s tem, ko je navedlo, da se
strinja z značilnostmi rent-a-car pogodbe, ki jih je državni
organ navedel v izpodbijani odločbi, opredelilo do strankinih stališč. Glede temelja za opredelitev rent-a-car dejavnosti pa je obrazložilo, da je bila presoja pogodbe o najemu opravljena glede na namen takrat veljavnega CZ76, ki
je bil v stimulaciji vlaganja tujega kapitala v Slovenijo. Ta
ob uvozu uveljavljen in priznan namen pa je bil z vsebino
sklenjene pogodbe presežen.
9. Prav tako Vrhovnemu sodišču ni mogoče očitati, da
se ni opredelilo do pravne narave rent-a-car pogodbe in
namena oprostitve, saj je v obrazložitvi potrdilo pravilnost
presoje pogodbe o najemu glede na CZ76.
10. Očitek, da drugostopenjski carinski organ pritožnice ni zaslišal o dejstvih oziroma dokazih, ki jih ni ugotavljal
oziroma izvajal prvostopenjski carinski organ, se nanaša na
ugotovitev organa druge stopnje, da v pogodbi ni dikcije
“vozilo po zaključku najema postane last najemnika“. Neresničnost navedene ugotovitve carinskega organa prve stopnje je pritožnica, kar izhaja iz povzetka pritožbenih navedb
v drugostopenjski odločbi carinskega organa, dokazovala s
pogodbo o najemu osebnega vozila z dne 22. 6. 1994
(navedena pogodba je tudi priloga obravnavane ustavne
pritožbe) in uspela. Zato ni dvoma, da pritožnici s tem, da ni
bila zaslišana o dejstvu, ki ga je sama dokazovala z listinskim dokazom in z dokazovanjem uspela, čeprav to na vsebinsko odločitev ni vplivalo, načelo enakega varstva pravic
ni bilo kršeno.
11. Prav tako pritožnica neutemeljeno zatrjuje, da ji je
bila kršena pravica do pravnega sredstva v pritožbenem
postopku pred Vrhovnim sodiščem s tem, ko je Vrhovno
sodišče v obrazložitvi odločbe uporabilo termin “in podobno“. Po ustaljeni praksi Ustavnega sodišča namreč pravica
do pravnega sredstva iz 25. člena ustave več od pritožbe ali
drugega pravnega sredstva zoper prvostopenjsko odločbo
ne zagotavlja. To pa je pritožnica imela možnost vložiti in jo
je tudi vložila.
12. Zatrjevana nemožnost preizkusa obrazložitve zaradi pomanjkanja razlogov odločitve bi sicer lahko pomenila
kršitev 22. člena ustave. Vendar pa Vrhovno sodišče v spornem delu v bistvu le ponavlja razloge, na katerih temelji
sklep o uporabi določbe 30.b člena CZ76 v nasprotju z
njenim namenom, in s tem razloge, na katerih temelji odločitev obveznosti plačila carine. Ti razlogi so razvidni iz izpodbijanih odločb, ki so oprte na sklenjeno pogodbo o
najemu, zato je Vrhovno sodišče navedlo le nakatere določbe pogodbe. Preostale določbe, tudi tiste, ki so v izpodbijanih odločbah opredeljene kot značilne za rent-a-car pogodbe, zaradi česar naj bi jih tipična rent-a-car pogodba
vsebovala (drugostopni carinski organ tako primeroma med
posameznimi značilnostmi navaja, da se pogodbe o najemu
sklepajo za krajši čas, da je potrebnih več zaporednih najemov iste dobrine različnim uporabnikom ter da je dobrina
amortizirana šele po več najemih), pa zajame s terminom “in
podobno“.
13. Pritožnica meni, da ji je bila pravica do pravnega
sredstva kršena tudi zaradi utemeljitve upravne odločbe z
nepravilno materialno pravno podlago. Kot je Ustavno sodišče že večkrat obrazložilo, pravilnosti uporabe procesnega in materialnega prava samega po sebi ni pristojno
presojati. Tako izpodbijana odločitev kot njene kasnejše
potrditve pa tudi ne temeljijo na kakšnem z vidika varstva
človekovih pravic nesprejemljivem pravnem stališču oziroma tudi niso očitno napačne oziroma brez razumne pravne
obrazložitve, da bi jih bilo mogoče zaradi tega oceniti za
samovoljne.
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14. Drugostopenjski carinski organ se je namreč v
obrazložitvi skliceval na prvi odstavek 240. člena ZUP86,
skladno s katerim “organ druge stopnje zavrne pritožbo,
če ugotovi, da je bil postopek pred odločbo pravilen, da je
odločba pravilna in na zakonu utemeljena, pritožba pa neutemeljena“. Po mnenju pritožnice pa je drugostopni carinski organ izvajal dokazni postopek, zaradi česar bi moral v odločbi navesti, da je postopal skladno s tretjim
odstavkom 240. člena ZUP86, ki določa, da “če organ
druge stopnje spozna, da je odločba prve stopnje po zakonu utemeljena, vendar iz drugih razlogov, kot so navedeni v odločbi, navede v svoji odločbi te razloge, pritožbo
pa zavrne“. Upravno sodišče je sklicevanje na prvi odstavek 240. člena ZUP86 ocenilo za utemeljeno, saj odločba
potrjuje stališče organa prve stopnje. Poleg tega je Upravno sodišče še menilo, da sklicevanje na neustrezno podlago za izdajo odločbe o pritožbi ne predstavlja kršitve pravil
postopka, ki je ali bi lahko vplivalo na pravilnost in zakonitost odločitve, torej bistvene kršitve pravil postopka. Pritožnica je zato v pritožbi zoper sodbo Upravnega sodišča
zatrjevala, da bi se, ker je drugostopni organ izvajal dokazni postopek, moral uporabiti prvi odstavek 242. člena
ZUP86. Ta določa, da “kadar organ druge stopnje ugotovi, da so bila v postopku na prvi stopnji nepopolno ali
zmotno ugotovljena dejstva ali da v postopku niso bila
upoštevana pravila postopka, ki bi mogla vplivati na odločitev o stvari, ali da je dispozitiv izpodbijane odločbe nejasen ali pa v nasprotju z obrazložitvijo, dopolni postopek in
odpravi omenjene pomanjkljivosti bodisi sam bodisi po
organu prve stopnje ali pa po zaprošenem organu. Če
organ druge stopnje spozna, da je treba na podlagi dejstev, ugotovljenih v dopolnilnem postopku, stvar rešiti drugače, kot je bila rešena z odločbo prve stopnje, odpravi
odločbo prve stopnje s svojo odločbo in sam reši stvar“.
Vrhovno sodišče se je s pritožbenim ugovorom, da bi morala biti odločba oprta na 242. člen ZUP86 in ne na 240.
člen ZUP86, strinjalo. Ob tem pa je še dodalo, da sama
nepravilna navedba procesne določbe ni takšna bistvena
kršitev določb postopka, zaradi katere bi bilo treba odločbo odpraviti.
15. Iz navedenega v 14. točki obrazložitve je razvidno,
da se pritožničin očitek v tem delu nanaša zgolj na tiste
določbe ZUP86, ki pojasnjujejo, kako je organ druge stopnje pri odločanju o pritožbi ravnal, ne pa morebiti na kakšne druge pravne predpise, ki narekujejo dispozitiv odločbe. Glede na to bi bila lahko sporna le procesna pravna
podlaga, ne pa materialna pravna podlaga, kot to zatrjuje
pritožnica. Vendar določbe prvega odstavka 240. člena,
tretjega odstavka 240. člena in prvega odstavka 242. člena
ZUP86, tako kot se glasijo, vsebinsko ne bi mogle pripeljati
do drugačne odločitve. Uporaba katerekoli od navedenih
določb pa tudi nima vpliva na potek postopka oziroma na
krog možnih pravnih sredstev, zaradi česar do vpliva na
pravico do pravnega varstva v zadevi, v kateri je bistveno
vprašanje nastanek obveznosti plačila carine, sploh ni moglo priti.
16. Prav tako z izpodbijanimi odločbami ni bilo poseženo v pobudničino svobodno gospodarsko pobudo (prvi
odstavek 74. člena ustave), saj ji je bilo omogočeno, da je
poslovne odnose uredila na način, ki ga je izbrala. Iz izpodbijanih odločb namreč le izhaja, da v primerih takšnega
urejanja poslovnih odnosov, kot je pritožničin, ki presega s
30.b členom CZ76 uveljavljen in priznan namen, obstoji
obveznost plačila carine.
17. Neutemeljeno je tudi pritožničino zatrjevanje, da
naj bi izpodbijane odločbe v svobodno gospodarsko pobudo posegle zaradi upoštevanja definicij in pravnih standar-
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dov, ki sploh ne obstojijo kot pravni vir. Svobodna gospodarska pobuda oziroma pogodbena svoboda kot ena njenih izraznih oblika2 glede na to, da sistem obligacijskega
prava ne temelji na numerus claususu pogodbenih oblik,
obsega tako svobodo sklepanja pogodb, svobodo vsebinskega urejanja kot tudi svobodo oblikovanja tipa zaveze.
Posledično so tako določene pogodbe popolnoma odvisne od vsakokratne volje strank, kar pomeni, da stranke
vsakokrat posebej izoblikujejo celotno pogodbo. Ob tem
pa lahko zaradi pogostosti uporabe posameznih sestavin v
pravnem prometu te pogodbe postanejo prometnotipične,
s čimer vplivajo tudi na klasifikacijo pogodb (razvijejo se
pogodbe, ki so tipične za poslovni promet). Ne glede na
zakonsko neurejenost,3 ki je praviloma posledica novosti,
teoretične nedognanosti in judikatne neobdelanosti, pogodbe skozi rabo pridobivajo svojo samolastno obliko, ki
je kot taka tudi deležna pravnega varstva. Ker pa gre za
zakonsko neurejene pogodbe, je v ospredju pravnega varstva sodno kreiranje pravil; sodnik, upoštevaje določena
pravila (predvsem splošne norme obligacijskega prava) in
metode, zapolni praznino s samostojno kreiranim pravilom. Pri tem je ta njegova kreativnost pri tipičnih pogodbah
poslovne prakse manjša kot pri specifičnih izvenzakonskih
pogodbah, saj se primernost ustvarjenega pravila ugotavlja
na večjem vzorcu pogodb. To sodno kreiranje prava se
tako kaže kot nujna posledica priznavanja zakonsko neurejenih pogodb. Ali se posamezno sodno kreirano pravo v
določenem primeru tudi uporabi, pa je povsem odvisno od
ugotovljenih namenov in ciljev pravnega posla, ki jih stranki zasledujeta s pogodbo. Samo poimenovanje pogodbe
je namreč irelevantno. 4
18. Prav tako so neutemeljene pritožničine navedbe,
da bi morala upoštevati definicije in pravne standarde,
ustvarjene po tem, ko je sama že sklenila pogodbe. Glede
na to, da je pritožnica carinsko oprostitev utemeljevala z
opravljanjem rent-a- car dejavnosti, je gotovo, da so ji bile
značilnosti pogodbe za nedvoumno ugotavljanje namena
in cilja pravnega posla za tovrstno dejavnost znane. Prav
tako pa ji niso mogle biti neznane značilnosti leasing pogodbe (ki je blizu pravilom o najemu oziroma zakupu, njena bistvena značilnost in razlikovalni znak, tudi med posameznimi pojavnimi oblikami leasinga, pa je možnost
odkupa), saj je ta bila v času, ko je pritožnica sklepala
pogodbe (v zadevi predložena pogodba je bila sklenjena
22. 6. 1994), že uveljavljena. Navedeno uveljavljenost
potrjuje tudi novela pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 6/92 in nasl.), ki je po
objavi v Uradnem listu RS, št. 39/93 začela veljati dne

2
Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-202/93 z dne 6.
10. 1994 (Uradni list RS, št. 74/94 in OdlUS III, 99) sprejelo
stališče, da določbi prvega in drugega odstavka 399. člena ZOR
nista v neskladju z ustavo, in navedlo, da je splošna avtonomija
pogodbenih strank pri sklepanju pogodb obligacijskega prava utemeljena v splošni svobodi ravnanja, izhajajoči iz nedotakljivosti
osebnostnih pravic, ki so zagotovljene s 35. členom ustave, in v
svobodni gospodarski pobudi, določeni v 74. členu ustave.
3
Kar je na eni strani posledica dejstva, da zakon uredi tiste
pogodbene tipe, ki so v času izdaje zakona oziroma njegove
novele sposobni uzakonitve (to z drugimi besedami pomeni, da
niso uveljavljene le v praksi temveč raziskane v pravni teoriji). Na
drugi strani pa so zakonsko neurejena pogodbena razmerja posledica pogodbene svobode, ki jo zakonodajalec dopušča v želji, da
praksa oblikuje potrebno ravnanje glede na posebne okoliščine
primerov. Zaradi tega krog pogodbenih oblik (vsebin) tudi ni zaprt.
4
Več o tem Peter Grilc, Stopnjevanje pojavnih oblik pogodb, doktorska disertacija, Ljubljana 1993.
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Št.

16. 7. 1993, in iz katere je razviden način obdavčitve
leasinga.5
19. Glede na navedeno Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.
C)
20. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na
podlagi prve alinee drugega odstavka 55. člena ZUstS v
sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr.
Janez Čebulj in Lojze Janko.
Št. Up-110/01-7
Ljubljana, dne 3. julija 2001.
Predsednica senata
Milojka Modrijan l. r.

BANKA SLOVENIJE
3191.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 23. 7. do 29. 7.
2001

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

SEZNAM
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno
okolje v obdobju od 23. 7. do 29. 7. 2001
Naziv pravne osebe

A.B.-INVEST D.O.O.
AC BORIS D.O.O.
ADRIATIC SAFARI D.O.O.
AGARICUS TRADE D.O.O.
AGENCIJA NET D.O.O.
AGES D.O.O.
AGRARD,TRGOVINA
IZVOZ-UVOZ D.O.O.
AL – ART D.O.O.
ALON D.O.O.
ALU-B D.O.O.
ALUPLEX D.O.O.
AMO D.O.O.
ANAJ – M D.O.O.
ANALIT D.O.O.
ANONSA D.O.O.

Transak. račun

04515-0000293060
06000-0104385491
10100-0029096406
06000-0146171054
02027-0013982071
02056-0010409692
02312-0013317527
04430-0000145808
02056-0017957359
02312-0010868180
02059-0017939170
03135-1007843032
02027-0010501323
20470-0017728544
02056-0015538761

5
Skladno s 6. členom novele se je za 37.a členom pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku dodal 37.b člen, ki se je
glasil:
“Od proizvodov, ki se dajejo v najem z možnostjo odkupa,
mora biti plačan davek od prometa proizvodov pri nabavi proizvodov oziroma pred dajanjem v najem, po predpisani davčni stopnji
od davčne osnove po 15. členu zakona.
Od proizvodov, ki se dajejo v najem z možnostjo odkupa, in
jih najemojemalec rabi kot opremo po prvem in drugem odstavku
10. člena zakona, se plačuje davek po 1. točki tarifne številke 3
tarife davka od prometa proizvodov, ob izpolnitvi pogojev iz 7.
člena zakona.“
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Naziv pravne osebe

ANORTI NAUTIČNI
SREVIS D.O.O.
ARTA D.O.O.
ATOM PROIZV. TRG. IN
TURIZEM RADENCI D.O.O.
AURUM D.O.O.
AZ PRODUKT D.O.O.
B & B D.O.O.
BAGI D.O.O.
BETATRADE D.O.O.
BIRO TRADE
NOVA GORICA D.O.O.
BIRO ZLATOPER IN MATAJ D.O.O.
BIROMATIK D.O.O.
BODOČNOST D.O.O.
BOEX DTP D.O.O.
BOKOSOFT D.O.O.
BOKRA D.O.O.
BOLE D.O.O.
BONUS D.O.O.
BROKER D.O.O.
BRONS D.O.O.
BUY D.O.O.
C.S.- TRADE D.O.O.
CARELLA MRAVLJE & CO D.N.O.
CARNIUM COMMERCE,
ZASTOPANJE IN
STORITVE, D.O.O.
CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
CODEX D.O.O.
CONSTRUCTA INŽENIRING D.O.O.
COPLAN D.O.O.
CVETEK D.O.O.
ČAD PODJETJE ZA TRGOVINO
IN TURIZEM D.O.O.
ČERNILOGAR D.O.O.
D.M. GRABOVAC D.O.O.
DB & CO D.O.O
DIZDAREVIČ IN MURTIČ D.N.O.
DOLENC & CO D.N.O.
DOLŠEK & DOLŠEK D.N.O.
DOM OPREMA D.O.O.
DRUŠTVO MALI VOJNI MUZEJ
DRUŠTVO SIRENA SUB
DRUŠTVO TOTI BIG BAND
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
ŠMARJE SAP
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV
DOLENJSKE
DUMPLAST D.O.O.
DVOREC VOGRSKO
ECHO D.O.O.
EIS TRGOVINA,
SVETOVANJE D.O.O.
EKOTES D.O.O.
EKOTIP – KEROVEC D.N.O.
ELEKTRO-KA D.O.O.
ELTES D.O.O.

Transak. račun

02053-0089517607
02010-0016275208
12341-0018489742
02027-0012790717
02018-0011870919
06000-0071963338
02044-0012763112
10100-0000049659
04750-0000293670
02056-0019942367
04515-0000292284
03139-1009281540
02060-0010612129
02056-0088021526
02027-0011772896
10100-0010109529
06000-0085133707
02027-0015753776
06000-0144886289
06000-0901293162
02027-0017550507
02027-0016833483
02068-0051406348
04202-0000292683
04750-0000287850
06000-0057904158
13426-0010651260
02312-0013302977
02151-0010123252
04753-0000107089
02053-0050894438
27000-0000232784
02060-0016283719
02060-0011531883
03110-1012429544
24401-9000099675
07000-0000095829
14000-0115059639
04515-0000292575
02022-0013660955
11970-0019204187
02027-0017303254
14000-0574873977
06000-0073363630
03112-1006096219
04750-0000288723
06000-0106367783
04202-0000232252
20470-0014103848
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Naziv pravne osebe

ENERGOTECH D.O.O.
ETIS PROIZVOD., TRG., D.O.O.
EUROŠPED 2001 D.O.O.
FERI-AVTO D.O.O.
FIDES, SINDIKAT ZDR. IN ZOBOZ.
FINARA D.O.O.
FINOVA VDR D.O.O.
FOTO MUC KRANJ D.O.O.
FRAS-GO D.O.O.
FURLAN BIRO 4 M IN
OSTALI D.N.O.
FUTUR-COMMERCE D.O.O.
GAJ MM-MIKULANDI K.D.
GAMAT D.O.O.
GARDENO D.O.O.
GASILSKA ZVEZA HORJUL
GI&PRO D.O.O.
GIMNASTIČNO DR. ZELENA JAMA
GIOVANNI D.O.O.
GOJZAR D.O.O.
GOLF KLUB LJUBLJANA
GORENJSKI TISK D.D.
GPM MALNAR IN
DRUŽBENIK D.N.O.
GRAD-TRGO PODJETJE
ZA GRADBENIŠTVO IN
TRGOVINO D.O.O.
GRAFIČNA REZILNA ORODJA
FELIX D.O.O.
GRAFITI STUDIO D.O.O.
GRAMA D.O.O.
GRAMAS D.O.O.
GREEN LINE D.O.O.
GROPLAST D.O.O.
GROSSTOR D.O.O.
HAFI D.D.
HEDERA D.O.O.
HRIBLES ŽAGA D.O.O.
HYDROVOD D.O.O.
INFINITY D.O.O.
INGRAD PROJEKTIVNI
BIRO IN INŽ. D.D.
INŽENIRING KONRAD D.O.O.
IPIT D.O.O.
IRI D.D.
IRMA D.O.O.
ITALCO D.O.O.
JAGUAR D.O.O.
JAMAHO D.O.O.
JAMALINI D.O.O.
JERCOM D.O.O.
JOGAR D.O.O.
JORAS COMMERCE D.O.O.
JULI-JANA D.O.O.
KALESKO D.O.O.
KEGLJAŠKI KLUB
SLOVENSKE KONJICE
KEMOMED D.O.O.
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Transak. račun

02045-0051598080
02032-0010268569
07000-0000045486
02022-0012269781
26330-0015496942
02085-0019921546
02012-0019968676
03138-1012642542
02312-0010220996
02022-0016393639
03157-1006887959
03135-1061166842
30000-0003712129
02312-0014084409
02027-0088954341
02011-0012026171
02012-0015088024
02022-0016680468
05100-8010051132
02012-0013263551
05100-8000032778
03113-1008481109
02151-0010316573
03118-1012549141
25100-9705713167
03121-1008123563
02010-0011628132
02058-0017517463
02027-0017886806
02022-0017424652
03182-1012799466
02027-0019583239
02312-0012044984
02320-0019840967
04515-0000292381
03118-1012435554
04515-0000293254
02053-0012288341
03131-1008190003
03131-1009678565
30000-0080014948
02012-0011913311
02027-0017022827
02045-0087479447
03135-1012335102
02041-0015356360
04202-0000289773
14000-0595058998
02022-0013437467
06000-0021286561
07000-0000063625

Naziv pravne osebe

KLASIKA D.O.O.
KO-LOVEC D.O.O.
KOMUNALNO PODJETJE
PTUJ D.D.
KONTADA D.O.O.
KOPERINVEST D.O.O.
KOPLAS D.O.O.
KORENINA D.O.O.
KORIDOR D.O.O.
KOVINOX D.O.O.
KOVIT D.O.O.
KOZOROG P.O.
K-PARTS D.O.O.
KULTURNO DRUŠTVO
DOBRAVLJE
KULTURNO DRUŠTVO
GORNJI GRAD
KUTNAR&CO.D.N.O.
L&M LESKOŠEK K.D.
LABOHEM D.O.O.
LANA D.O.O.
LASER D.O.O.
LAX D.O.O.
LEGO-A D.O.O.
LEOPTA D.O.O.
LESOPLAST D.O.O.
LIBELA MAXIMA D.O.O.
LIST D.O.O.
LITTLE ENGLAND CLUB D.O.O.
LOGOS TREND D.O.O.
LOTUS ART D.O.O.
LOVSKA DRUŽINA MLINŠE
LUMAX D.O.O.
M & K D.O.O.
MAGIC GAMES D.O.O.
MAGNET 4/0, D.O.O.
MAKLEN D.O.O.
MAMBY D.O.O.
MANSUTTI D.O.O.
MAPI TRGOVSKO
PODJETJE D.O.O.
MARGOP D.O.O.
MARKET ŠPIK D.O.O.
MARONI D.O.O.
MARSEL D.O.O.
MAVICO D.O.O.
MBK D.O.O.
MC SERVIS D.O.O.
MEDIAVAL PRO D.O.O.
MEDIS D.O.O.
MEDIT D.O.O.
MEJNIK D.O.O.
MERSIN D.O.O.
METRONIC-KOMET D.O.O.
MIGRO D.O.O.
MIKROFILM D.O.O.
MILES, LESNO-GOZD.
MARKETING D.O.O.

Transak. račun

03128-1086149535
06000-0518535139
03182-1006966274
02012-0050800708
10100-0029096697
03131-1008241122
03158-1009092817
04515-0000292963
06000-0104630610
26330-0015241929
02312-0011593449
02058-0060542492
04751-0000291875
13426-0017030077
02033-0052510759
02056-0089007531
18300-0018998583
03179-1009778354
05100-8000082054
10100-0029017060
04202-0000292877
30000-0003119847
02320-0016474679
30000-0001261036
02056-0019680855
02312-0011803163
30000-0080105643
02041-0017254456
26338-0017075225
02312-0019434929
02027-0013531021
25100-9705540119
02042-0018819890
02010-0011534527
02056-0015855951
06000-0146549063
26338-0014278812
02022-0011555279
26330-0013047304
04515-0000293351
02150-0018812755
02027-0051930314
20470-0010394471
02041-0012399024
02053-0087510677
02922-0011272850
02045-0015300486
03100-1007379535
03157-1061219793
26330-0011220697
02022-0013163054
02056-0013434443
12341-0013503554
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Naziv pravne osebe

MOBI SVET D.O.O.
MOBIL MARKETING D.O.O.
MOBILIA D.O.O.
MODLINE D.O.O.
MUSIC MAX D.O.O.
MUSTAFIĆ & CO, D.N.O.
NAREDI SAM, OBLČ D.O.O.
NATURA D.O.O.
NEPREMIČNINE D.O.O.
NINA TRAN. GROBELŠEK
IN DRUGI D.N.O.
OBM. ZDRUŽ. VETERANOV
VOJNE ZA SLOV.
RADOVLJICA-JESENICE
OBOLNAR D.O.O.
OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE
OLD OBRENOVIČ & CO. D.N.O.
ORBICO D.O.O.
OTRE D.O.O.
PAMM-SAN D.O.O.
PANGERC TRGOVSKO
PODJETJE, K.D. VODICE
PARNAD D.O.O.
PEGARA D.O.O.
PEKLAJ GRADBENIŠTVO D.O.O.
PEKLAJ IN GROZNIK D.N.O.
PERFTECH D.O.O.
PETNINA D.O.O.
PGD BEVKE
PGD CEROV LOG
PGD DOB PRI ŠENTV.
PGD LUČE
PGD MARKOVCI
PGD NAZARJE
PGD POLICA
PGD STUDENEC
PGD ŠMARTNO OB DRETI
PLANINSKO DRUŠTVO
LJUBNO OB SAVINJI
PLANINSKO DRUŠTVO LUČE
PNEV-CAR D.O.O.
POMURSKA ZALOŽBA D.D.
POMURSKE MLEKARNE D.D.
PONTES, D.O.O.
POSEIDON MARINE D.O.O.
PRIS-KOVAČIČ D.O.O.
PRISTOP D.O.O.
PRIS-VOŽIČ, D.O.O.
PRITISK D.O.O.
PRO – MAK D.O.O.
PROADRIA D.O.O.
PROFIL D.O.O.
PROFIL D.O.O.
PROMA D.O.O.
PROMON D.O.O.
PROPACK TRADE COM.
PUPIČ & CO TRGOVINA
IN TRANSPORT D.O.O.

Št.

Transak. račun

02027-0088437234
04515-0000232726
03135-1009392704
02056-0012471039
06000-0516561092
02027-0017166678
03138-1012220883
06000-0144206610
06000-0074677010
03118-1061150312
07000-0000095635
26330-0015430012
17000-0000040195
03135-1012835331
06000-0066708072
06000-0058671428
02060-0019805110
02068-0050334886
29000-0001877971
14000-0537291715
02053-0051980838
02027-0015688398
03139-1005614358
03138-1008527996
02027-0015836129
11970-0019717705
02041-0014214476
13426-0015387867
04202-0000290937
13426-0019182216
02022-0019344767
02379-0015008349
03117-1086588514
13426-0018260522
13426-0016582131
02027-0013809702
12340-0014458762
12340-0012501108
02036-0018898851
02010-0014075054
10100-0029093011
03102-1008604159
10100-0029091168
02053-0012727557
14000-0575734755
05100-8000090493
05100-8010051035
30000-0080013396
03130-1006412236
02010-0015392217
02010-0050236848
11430-0013067267
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Naziv pravne osebe

RADIOKLUB RADENSKA RADENCI
RALL D.O.O.
RAQUEL D.O.O.
RDO D.O.O.
REALITY KRANJ D.O.O.
REINAL D.O.O.
REMAS D.O.O.
REOS, RAČUNALNIŠKO
SVETOVANJE D.O.O.
RFS-PRIMAT D.O.O.
RIBIŠKA DRUŽINA ORMOŽ
ROSIDD D.O.O.
ROTOMETAL D.O.O.
RUDARSKA GRADBENA DRUŽ.D.D.
S TRADE D.O.O.
S.F.S. D.O.O.
SE-POINT D.O.O.
SILVIJA TRADE D.O.O.
SINDIKAT DEL. V ZDRAVSTVENI N.
SINDIKAT PEKARNE RADLJE
SINDIKAT PODJ. IMP LIVAR
IVANČNA GORICA
SINDIKAT PODJ. MLINOTEST SPS
SINDIKAT PODJETJA DRAVSKE
ELEKTRARNE
SINDIKAT PODJETJA KOVIT
SINDIKAT PODJETJA LISCA,
PODRUŽNICA SENOVO
SINDIKAT SCP
SINDIKAT SRED. ŠOLE
JOSIP JURČIČ
SINDIKAT TESNILA, TOVAR.
INDUSTRIJ. TESNIL IN
ORODIJ D.O.O.
SINDIKAT ZDRAV. DOMA ZAGORJE
SIND. ZDRAVSTVA IN
SOC. VARSTVA SLOV.
V ZDR. DOMU CERKNICA
SINDIKAT ZDRAVSTVENI DOM
SEVNICA
SING D.O.O.
SIPLAN
SITUS D.O.O.
SIX D.O.O.
SKEI- SIN. POD.
BARTEC-VARNOST
SOHA D.O.O.
SONEKS D.O.O.
SPS D.O.O.
SSS, SINDIKAT PODJETJA
LISCA D.D.
STRANS D.O.O.
STUDIO VITKA D.O.O.
SURF D.O.O.
SVIZ SINDIKAT OSNOVNE
ŠOLE MOKRONOG
SVIZ SINDIKATA ENOTE VRTCA

Transak. račun

12341-0015845813
02054-0019792212
02060-0011604051
03100-1012582421
03106-1005655648
03131-1012663449
02010-0014150326
02312-0014383848
02010-0017953696
02151-0011970035
25100-9705591141
18300-0018075628
26330-0012667937
10100-0029105427
02022-0017345306
25100-9707157109
02056-0019122426
26338-0018916188
20470-0013837680
02041-0017004778
04751-0000292166
04515-0000292769
26330-0015204584
02981-0019595372
02085-0011204641
02041-0016572352

11971-0017771448
26338-0035535489

02029-0015624474
02379-0015269667
03131-1006799896
02010-0079571103
03182-1012861449
02027-0088676339
26338-0035554695
04430-0000235339
10100-0000045197
02312-0011727988
02379-0019637286
03139-1012115298
02241-0088959181
03135-1009746172
11971-0018582756
10100-0029105233
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Naziv pravne osebe
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Transak. račun

ŠIRLES D.O.O.
ŠLOGAR PROIZ. IN STORITVE K.D.
ŠPICA INTERNATIONAL D.O.O.
ŠPORTNO DRUŠTVO BEVKE
ŠTIRN & CO., IZDELAVA
POGREBNE OPREME, D.O.O.
TANIA.PAK K.D.
TEHNIX TRADE D.O.O.
TEHNOJUR D.O.O.
TICCOPI D.O.O.
TINE D.O.O.
TIPOS-I D.O.O.
TIPS D.O.O.
TOTTER TRGOVSKO PODJETJE
ČRNOMELJ D.O.O.
TRADE EXPORT D.O.O.
TRČEK & CO D.N.O.
TRGO-GRAD VINICA D.O.O.
TURBO D.O.O.
TURISTIČNO DRUŠTVO SINJI VRH
TURMEX D.O.O.
URŠIČ IN VODNIK STORITVE K.D.
VAREX D.O.O.
VENC D.O.O.
VEZAJ IN VEZAJ GRAD. D.N.O.
VIA DRAGOMER D.O.O.
VIA INTERNATIONAL D.O.O.
VINPRESTIGE D.O.O.
VIS-VITALIS D.O.O.
VITAL SENOŽETI D.O.O.
VODIŠEK D.O.O.
VODOTEHNIK KM D.O.O.
VZMETARNA D.O.O.
ZBORN. LAB. MEDICINE
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV
IN AVTOMEHANIKOV
GROSUPLJE
ZI & M D.O.O.
ZLATARNA GALOP D.O.O.
ZORICA D.O.O.
ZSSS SINDIKAT TOVARNE
LABOD
ZSSS, SINDIKAT KOSTAK D.D.
ŽAGA – ZORA PROIZVODNJA
IN TRGOVINA D.O.O.
ŽITO ŠUMI D.O.O.
ŽIVINOREJSKO DRUŠTVO
ZAGORJE

02022-0014306975
02379-0035097728
03134-1005687256
02027-0017254754
02068-0035012960
02033-0010712974
02041-0089396072
02027-0014646715
02022-0013321746
02011-0014200911
03112-1012319351
02980-0019467866
11430-0019137236
06000-0113386121
03112-1012570969
11430-0010546431
06000-0061943432
11430-0014031544
02027-0016636282
02025-0089007498
02012-0020121742
10100-0029105330
26330-0019106215
02027-0012351792
02085-0015701367
02027-0011201954
03139-1008813806
02056-0016433683
03135-1012235483
03116-1012419550
03116-1012098771
02056-0017888295
02022-0019319935
06000-0110240023
02010-0018516296
02010-0015721920
03153-1002362329
02980-0019086656
11430-0017932787
19100-0010012006
26338-0088796831

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 23. 7. do 29. 7. 2001
so na internetni strani Banke Slovenije: http://www.bsi.si/
html/ps/migracija/.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3192.

Razlage kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike v RS, sprejetih v letih
1994–2001

Odbor za razlago kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike v RS je na podlagi 9. točke obligacijskih
določb kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94,
22/96, 39/98, 46/98 in 97/00) na seji dne 17. 4. 2001
določil prečiščeno besedilo

RAZLAG
kolektivne pogodbe za zdravnike
in zobozdravnike v RS, sprejetih
v letih 1994–2001
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Veljavnost kolektivne pogodbe – tč.2.
Podpisniki so nedvoumno (1) s svojo voljo ob podpisu
kolektivne pogodbe, ki vsebuje tudi določbe o skupnem
organu za razlago te kolektivne pogodbe in (2) z imenovanjem svojih članov v ta odbor, določili tudi obveznost razlag,
ki jih ta sprejme.
V primeru, da imajo za zdravnike veljavne kolektivne
pogodbe različne določbe o njihovih pravicah, se uporabljajo določbe tiste kolektivne pogodbe, ki najugodneje določa
te pravice.
Na podlagi drugega odstavka tč. 2. splošnih določb
kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, ki določa, da izraz zdravnik pomeni vse zdravnike in zobozdravnike, ki so sklenili delovno razmerje za določen ali nedoločen
čas s polnim ali krajšim delovnim časom, pripada zdravniški
dodatek tudi vsem direktorjem zdravnikom.
II. OBLIGACIJSKE DOLOČBE
Arbitražni postopek – tč. 8.
Arbitražni postopek lahko sprožijo stranke, podpisnice
kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. Enota
sindikata lahko da pobudo, kolikor so izkoriščeni vsi predhodni postopki, da stranka zahteva arbitražo.
III. POGOJI ZA DELO SINDIKATA ZDRAVNIKOV
Pravica sindikalnega zaupnika – 4. člen
Prva alinea 4. člena določa, da je za delo sindikalnega
zaupnika zagotovljeno najmanj 2 uri za vsakega zdravnika,
vendar ne manj kot 50 ur. Zato je zadnji stavek iste alinee
potrebno brati: »Ne glede na število sindikalnih zaupnikov
skupno število plačanih ur za njihovo sindikalno delo ne
more biti večje, kot če bi bil samo en zaupnik. Gre za
razdelitev po dve uri na zdravnika na (neomejeno) število
zdravnikov«.

Ljubljana, dne 17. julija 2001.
IV. STAVKA
Mitja Gaspari l. r.
Guverner
Banke Slovenije

Plačilo dela opravljenega med stavko – 7. člen
V času stavke opravljeno in evidentirano delo se plača.
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VI. DELOVNA RAZMERJA
Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje del in postopek za ugotavljanje doseganja pričakovanih
razultatov dela – 20. člen
Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti zdravnika in
postopek ugotavljanja pričakovanih razultatov dela se lahko
vodi tudi med specializacijo.
Razporeditev na drugo delovno mesto, če je s sklepom
ugotovljeno, da zdravnik nima potrebnega znanja in zmožnosti za opravljanje dela – 21. člen
Kot drugo delovno mesto je razumeti delovna mesta
zdravstvene stroke, za katera se zahteva nižja stopnja izobrazbe, pod pogojem, da je zdravnik za tako delo usposobljen.
Pravica do enourne dnevne strokovne priprave za delo
– 33. člen
Določba drugega odstavka 33. člena pomeni, da zdravnik v uri priprave dela ne dela s pacienti, pač pa opravlja taka
delovna opravila, ki mu bodo pomagala k boljšemu delu.
Delo na dan državnega praznika – 34. člen
Delo na praznik ni šteti kot delo na dan počitka in zato
ima zdravnik zgolj pravico do plačila.
Letni dopust – 36. člen
Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v
36. členu nedvoumno določa merila za določanje letnega
dopusta, ki so za delodajalca obvezna. Ni jih mogoče razlagati drugače kot so zapisana, saj je posamezno merilo natančno (s točno določenim številom dni) določeno.
Pravica do nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela
– 38. člen
Zdravniku se iz naslova upravičene odsotnosti z dela in
dopusta po kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike ne more evidentirati primanjkljaj v mesečnem fondu ur
delovne obveznosti.
Kot nego družinskega člana je šteti tudi spremstvo
otroka na kontrolni pregled v specializirani zdravstveni zavod, če je tako spremstvo medicinsko indicirano.
Strokovno izpopolnjevanje v drugem zavodu – 44. člen
Pod izrazom »drug zavod« je razumeti tudi podoben
zavod v drugi regiji.
Povračilo stroškov izobraževanja za potrebe zavoda –
49. člen
Če se zdravnik izobražuje in izpopolnjuje za potrebe
zavoda (na izobraževanje ga je poslal zavod) ter tako izobraževanje poteka v soboto in nedeljo oziroma praznik je šteti,
da je bil zdravnik na delu.
Pravice mentorja – 52. člen
Zdravnik, določen za mentorja, mora dobiti pisni sklep,
da je postavljen za mentorja, kaj so njegove dolžnosti (vsebinsko in časovno), višina in način plačila ter druge sestavine, da bo sklep zakonit.
VII. PLAČE, DODATKI, NADOMESTILA, DRUGI OSEBNI
PREJEMKI
Višina (zneski) izplačanih dodatkov – 60. člen
Določbe in zneski kolektivne pogodbe so obvezni minimalni standardi in dopuščajo tudi izplačilo višjih zneskov.
Dodatki se seštevajo. Dodatki v enakih delovnih razmerah pripadajo zdravnikom tudi v podaljšanem delu.
Ni v nasprotju s kolektivno pogodbo, če količnik da
enak ali večji znesek kot odstotek po kolektivni pogodbi.
Vrednotenje častnih nazivov – 63. člen
Določbe 63. člena napotujejo, da se vrednotenje častnih nazivov primarij, svetnik in višji svetnik uredi z zakonom. Vrednotenje samega naziva ni urejeno z zakonskimi
predpisi, zato ni podlage, da je naziv dodaten element določanja plače.

Št.
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Znanstvene stopnje in dosežki – 64. člen
Zdravnik je upravičen do povečanja plače iz naslova
dosežene znanstvene stopnje magister ali doktor znanosti
od dneva, ko je pridobil znanstveno stopnjo. V primeru
pridobljene znanstvene stopnje v tujini pa od dneva nostrifikacije te znanstvene stopnje.
Dodatek za izmensko delo – 67. člen
Dodatek pripada zdravnikom v naslednjih primerih:
– če dela zdravnik na podlagi razporeditve delovnega
časa v dveh ali treh izmenah in sicer za čas (ure) dela v
popoldanski ali nočni izmeni;
– če dela zdravnik na podlagi razporeditve dela stalno
le v popoldanskem času (od trenutka ko nastopi delo) ali
stalno le v nočnem času (od trenutka ko nastopi delo) in
sicer za vse opravljene ure, ker gre za stalno razporeditev
delovnega časa v teh pogojih.
Če se efektivne ure v času dežurstva ali stalne pripravljenosti prerazporedijo v redni delovni čas, zdravniku dodatek po tem členu ne pripada.
Kolektivna pogodba za zdravnike ne prepoveduje združevanja dveh dodatkov, če oba pogoja, iz katerih zdravniku
pripadata dodatka, sovpadata.
Dežurstvo in stalna pripravljenost – 69. člen
Ne glede na to ali gre za delo iz dežurstva ali stalne
pripravljenosti se le-to ugotavlja na podlagi evidence, ki jo
določi akt zavoda. Če kadrovske in organizacijske možnosti
dopuščajo, se to delo prerazporeja v redni delovni čas in se
plačuje kot drugo redno delo z dodatki iz 66. člena. Nerazporejeno delo predstavlja delo preko polnega delovnega
časa in se vrednoti po 73. členu; če pa sovpada z razmerami iz 66. člena, pripadajo zdravniku tudi ti dodatki, ne pripada pa mu dodatek iz 67. člena, ker je predviden samo za
redno delo.
Čas, ko mora biti zdravnik prisoten v zavodu, da lahko
opravlja nujne zdravniške storitve (neefektiva), je prav tako
posebni delovni pogoj delovnega mesta.
Za vsako uro tega delovnega pogoja (neefektiva) pripada zdravniku plačilo, ki predstavlja 90% urne vrednosti osnovne plače delovnega mesta, za katero se dežurstvo opravlja.
Če dežurstvo sovpada z nočnim časom, nedeljo ali praznikom pripadajo zdravniku tudi dodatki iz 66. člena.
Čas, v katerem zdravnik med dežurstvom opravlja storitve je lahko samo redni delovni čas ali delo preko polnega
delovnega časa.
Čas, v katerem zdravnik med stalno pripravljenostjo
opravlja storitve je delovni čas, ki je lahko redno delo ali delo
preko polnega delovnega časa.
Za vsako uro stalne pripravljenosti pripada zdravniku
plačilo, ki predstavlja 30% urne vrednosti osnovne plače
delovnega mesta, za katero se pripravljenost opravlja. Ta se
poveča z dodatki iz 66. člena, če pripravljenost sovpada z
nedeljo, praznikom ali nočnim časom.
Stalna pripravljenost ali tudi dosegljivost ni delovni čas,
ker v tem času zdravnik ne dela, niti ni na delovnem mestu,
ampak je posebni delovni pogoj delovnega mesta.
Iz določb 69. člena ne izhaja, da bi se zdravniku plačilo
vsake ure obvezne prisotnosti povečalo tudi za izmenski
dodatek oziroma za redno delo popoldne ali ponoči v višini
10%, kot določa 67. člen.
Plačilo za delo oziroma dežurstvo na dan praznika izključuje pravico do nadomestila za dan praznika.
Zdravniku, ki po delovnem razporedu dela ali dežura
na dan praznika, se v fond ur upošteva polni delovni čas.
Plačilo pa mu gre skladno s kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike. Plačilo mu pripada po dejansko opravljenih urah oziroma urah dežurstva v skladu s kolektivno
pogodbo za zdravnike in zobozdravnike.
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Zdravniški dodatek – aneksi h kolektivni pogodbi
Zdravniški dodatek je sestavni del plače zdravnika.
Upošteva se za vsa izplačila, za katera je osnova plača
zdravnika.
Do ustreznega dela zdravniškega dodatka so zdravniki
upravičeni tudi v času opravljanja dela prek polnega delovnega časa, dežurstva in stalne pripravljenosti. Zdravniški
dodatek za dežurstvo in stalno pripravljenost se izračuna iz
količnika delovnega mesta, za katerega se dežurstvo oziroma stalna pripravljenost opravlja.
Za vseko uro dela prek polnega delovnega časa (dežurstvo, pripravljenost) pripada zdravniku 100% urne vrednosti zdravniškega dodatka izračunanega glede na osnovno plačo zdravnika oziroma njegovega količnika.
Za čas obvezne prisotnosti pripada zdravniku v dežurstvu in stalni pripravljenosti 90% oziroma 30% urne vrednosti zdravniškega dodatka izračunanega na osnovno plačo
delovnega mesta, za katero se stalna pripravljenost opravlja.
Občasni delovni pogoji – 70. člen
Dodatek za stalne težje delovne pogoje vsebovan v količniku izključuje dodatek za občasne težje delovne pogoje.
Določilo drugega odstavka 70. člena je jasno in dodatna razlaga ni potrebna.
Dodatek za mentorstvo – 71. člen
Mentorsko delo kolektivna pogodba časovno ne omejuje. Čas mentorstva se opredeli in časovno določi s programom mentorstva.
Mentorju se za opravljanje mentorskih dolžnosti omogoči zmanjšanje delovnih obveznosti v višini 2 ur tedensko.
Število mentorjev in način plačila se določi s programom mentorstva, ki je splošni akt zavoda. Dodatek mentorju
pripada samo za tiste ure, ki so določene s programom in so
tudi opravljane.
Nadomestilo plače – 75. člen
Določba zadnjega odstavka 75. člena kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike meri na izplačila plače
v zadnjih treh mesecih. Če pride do izplačil za nazaj, za
obdobje 3 mesecev, za katera se izračuna izplačana plača,
se tako izračunana plača poveča še za ustrezen del povečanja za nazaj.
Izraz »izplačana plača« obsega (1) osnovno plačo, določeno v 60. členu kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike oziroma v drugem odstavku 3. člena zakona
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 14/94), (2)
dodatkov po kolektivni pogodbi in (3) del plače za delovno
uspešnost po merilih, določenih v aktu zavoda.
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Odpravnina ob upokojitvi – 83. člen
Izraz »plača« pomeni bruto plačo.
Solidarnostna pomoč – 84. člen
Kot daljšo bolezen je šteti neprekinjeno bolezensko
odsotnost zdravnika več kot 90 dni.
Glede pojma težja invalidnost se odbor pridružuje tolmačenju odbora za razlago kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, da za težjo invalidnost šteje ugotovljena invalidnost (z izvidom invalidske komisije) II. in III. kategorije oziroma priznana najmanj 30% telesna okvara v primeru
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter namanj 50% telesna okvara v primeru bolezni ali poškodbe izven dela.
Zdravnik je upravičen do solidarnostne pomoči zaradi
daljše bolezni le enkrat v koledarskem letu v višini določeni v
84. členu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.
Prehrana med delom – 85. člen
Povračilo stroškov za prehrano med delom je (socialna) pravica, ki gre slehernemu delavcu oziroma zdravniku, ki
dela poln oziroma najmanj polovičen delovni čas v konkretnem zavodu. Nadomestilo za ločeno življenje pa je nadomestilo zdravniku, ki je poslan na delo ali izpopolnjevanje (ki je
delovna obveznost) v drug kraj in zaradi tega živi ločeno od
svoje družine ter ima zato povečane stroške. Zato plačilo
stroškov za prehrano med delom iz 85. člena kolektivne
pogodbe velja tudi za čas ko zdravnik med specializacijo
dela v drugem zavodu.
Zavod je dolžan zdravniku, ki dela nepretrgoma 24 ur
zagotoviti najmanj 3 dnevne obroke.
Ločeno življenje – 90. člen
Nadomestilo za ločeno življenje pripada zdravniku, če
je začasno razporejen na delo in strokovno izpopolnjevanje
izven kraja stalnega bivališča njegove ožje družine za več kot
20 dni. Za odsotnost do 20 dni mu pripadajo dnevnice.
Dodatek za ločeno življenje ne izključuje pravice do
prehrane med delom. Nadomestilo za ločeno življenje je
posebna pravica, ki jo ima zdravnik pod pogoji določenimi v
drugem odstavku 90. člena kolektivne pogodbe. Prehrana
med delom pa je socialna pravica, ki gre slehernemu delavcu, ki dela najman polovični delovni čas.
Plača pripravnika – 93. člen
Pripravniku pripada najmanj 80% plače zdravnika sekundarija.
Predsednik
Odbora za razlago kolektivne pogodbe
za zdravnike in zobozdravnike v RS
Silvan Saksida, dr. med. l. r.
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OBČINE

LJUBLJANA
3193.

Odlok o enkratni denarni pomoči v Mestni
občini Ljubljana

Na podlagi 18. in 27. člena statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet
mestne občine Ljubljana na 29. seji dne 9. 7. 2001 sprejel

ODLOK
o enkratni denarni pomoči
v Mestni občini Ljubljana
1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci, kriteriji za določitev višine enkratne denarne pomoči (v nadaljevanju: pomoč) in postopek dodeljevanja in izplačevanja denarne pomoči v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).
2. člen
Upravičenci do pomoči so tisti občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se ne po lastni
krivdi zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, ipd), znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.
3. člen
Pomoč je namenjena za:
– nakup šolskih potrebščin,
– ozimnico ali kurjavo,
– šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcem,
– kosila osnovnošolcem in dijakom v šolskem letu,
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
4. člen
Pomoč prejmejo upravičenci enkrat letno v enkratnem
znesku in to le za enega izmed namenov iz prve, druge,
tretje ali pete alinee 3. člena tega odloka.
Upravičenci, ki imajo šoloobvezne otroke lahko poleg
ene izmed pomoči iz prejšnjega odstavka tega člena dobijo
še pomoč za namen iz četrte alinee 3. člena tega odloka
skozi celo šolsko leto.
5. člen
Kriterij za določitev višine pomoči je minimalni dohodek posameznika oziroma družine (v nadaljevanju: minimalni
dohodek) katerega višina se določi po merilih zakona, ki
ureja socialno varstvo (v nadaljevanju: zakon).
Višina pomoči znaša največ toliko kot znaša denarna
socialna pomoč po merilih zakona, ki se lahko v primeru iz
prvega odstavka 6. člena poveča za 20%, če zato obstajajo
še posebej opravičljivi socialni razlogi.
6. člen
Če dohodek posameznika oziroma družine (v nadaljevanju: lastni dohodek) ne presega 50% višine minimalnega

dohodka, se lahko dodeli pomoč v višini 100 % osnovnega
zneska minimalnega dohodka iz zakona, razen v primerih iz
tretje in četrte alinee 3. člena, ko se pomoč dodeli v višini
100% cene.
Če lastni dohodek presega 50% višine minimalnega
dohodka, se lahko dodeli pomoč v višini 50% osnovnega
zneska minimalnega dohodka iz zakona, razen v primerih iz
tretje in četrte alinee 3. člena, ko se pomoč dodeli v višini
50% cene.
7. člen
V postopku dodelitve pomoči (v nadaljevanju: postopek) se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek,
kolikor ni s tem odlokom drugače določeno.
Pri odločanju o dodelitvi pomoči se poleg določb tega
odloka smiselno uporabljajo tiste določbe zakona, ki ureja
socialno varstvo in se nanašajo na denarno socialno pomoč.
8. člen
Postopek na prvi stopnji vodi in hkrati tudi odloča o
dodelitvi pomoči tisti Center za socialno delo na območju
MOL, kjer ima upravičenec stalno prebivališče (v nadaljevanju: pristojni center).
9. člen
Upravičenci vlagajo vloge za dodelitev pomoči na obrazcu iz priloge tega odloka pri pristojnem centru.
Vlogi morajo priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom in tem odlokom.
O upravičenosti in višini pomoči odloča pristojni center
z odločbo v roku 30 dni od dneva prejema vloge.
Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pisna pritožba, ki se poda v roku 15 dni od vročitve odločbe.
O pritožbi zoper odločbo prve stopnje odloča župan
MOL.
10. člen
Pomoč za namene iz prve, druge in pete alinee 3.
člena tega odloka se praviloma izplača v denarju neposredno upravičencu, razen v primeru, če pristojni center oceni,
da pomoč ne bi bila namensko uporabljena, se le-ta izplača
v naravi (naročilnica).
Pomoč za namene iz tretje in četrte alinee 3. člena
tega odloka se nakaže neposredno izvajalcu.
11. člen
Sredstva za pomoč se zagotovijo z vsakoletnim proračunom MOL.
12. člen
Upravičenci vlagajo vloge za dodelitev pomoči na pristojnem centru od 1. 1. do 1. 11. tekočega leta.
13. člen
Za izvajanje tega odloka sklene MOL s pristojnim centrom pogodbo, s katero se določi tudi višina sredstev za
njegovo delo.
14. člen
Obrazec je sestavni del tega odloka.
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15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija, uporabljati pa se začne 1. 9. 2001.
Št. 148-5/01-4
Ljubljana, dne 9. julija 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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6.

3194.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejetju zazidalnega načrta za del ureditvenega
območja BP 1/3 – Mladinska knjiga

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 27. člena
statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in
28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 28. seji
dne 21. 6. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju
zazidalnega načrta za del ureditvenega območja
BP 1/3 – Mladinska knjiga
1. člen
V odloku o sprejetju zazidalnega načrta za del ureditvenega območja BP 1/3-Mladinska knjiga (Uradni list SRS,
št. 38/86) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka
pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelal
Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., pod št. 43942 v februarju 2000”.
2. člen
V 2. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
“C) Grafični in tekstualni del sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta vsebuje:
Grafični del
1.
Izsek iz dolgoročnega plana – PKN M 1:5000
2.
Izsek iz dolgoročnega plana – TTN M 1:5000
3.
Izsek iz veljavnega zazidalnega načrta M 1:500
4.
Kopija katastrskega načrta
M 1:1000
5.
Geodetski načrt obstoječega
stanja terena, objektov
in komunalnih naprav
M 1:500

Načrt predvidene rabe površin,
arhitektonsko zazidalna ureditev
in prometna ureditev
6.a Prometno tehnična situacija kleti
6.b Geometrija določitve gradbene linije
6.c Urgenca
7.
Gradbena parcela z elementi
za zakoličenje
7.a Načrt gradbene parcele
8.
Komunalna ureditev
9.
Analiza obstoječega stanja

M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500

Tekstualni del
1. Obrazložitev
– Pozidanost
– Prometna ureditev in dostop
– Obstoječa komunalna opremljenost
– Arhitektonsko zazidalna ureditev
– Zunanja ureditev
– Prometna ureditev
– Komunalna in energetska ureditev
– Gradbena parcela
2. Soglasja in strokovna mnenja”.
3. člen
V 6. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
“Dopolnilna gradnja v trgovsko poslovnem območju je
predvidena tudi proti Slovenčevi ulici do začrtane gradbene
linije.”
4. člen
V 8. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
“Zahodna gradbena linija predvidenega poslovnega objekta bo od obstoječega objekta SCT, oddaljena 24 m proti
zahodu. Nova gradbena linija bo od obstoječega objekta
NA-ME oddaljena 18 m proti zahodu”.
5. člen
V 9. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se
glasita:
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“Vertikalni gabarit predvidenega poslovnega prizidka k
objektu SCT bo nekoliko nižji od obstoječega objekta in
sicer bo imel etažnost 3 K + P + 3 + delno 4, tako, da bo
maksimalna višina kapi na 18,50 m nad koto terena”.
“Horizontalni gabariti predvidenega objekta so 43,90
m x 12,00 m ± 0,50 m, kletnih etaž pa 36,22 x 53,90 m ±
0,50 m”.
6. člen
V 12. členu se doda zadnji odstavek, ki se glasi:
“Za obstoječi in predvideni objekt SCT bo v treh kletnih
etažah urejenih ca. 170 PM. V nivoju terena bo z dovozom
preko posebnega priključka urejenih 8 PM, ob Slovenčevi
ulici bo ohranjenih 18 obstoječih PM. Za dovoz do predvidenih parkirnih mest v kletnih etažah bo urejen nov priključek na ulico Mašere Spasiča“.
7. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad”.
8. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor”.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-9/00-7
Ljubljana, dne 21. junija 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3195.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 27. člena
statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in
28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 28. seji
dne 21. 6. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta
1. člen
V odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (Uradni list
SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93,
11/95, 40/97, 52/97, 65/98, 60/99, 63/99) se 1. člen
spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z
vejico in doda besedilo:

Uradni list Republike Slovenije
“Spremembe in dopolnitve odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo –
Tržaška cesta, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod
pod št. projekta 4453 v maju 2001.”
2. člen
2. člen se spremeni in dopolni tako, da se v zaporedni
vrstni red doda besedilo:
“VS 2/2 Trnovo” in
“VS 2/6 Trnovo”.
3. člen
V 3. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Za območji urejanja VS 2/2 Trnovo in VS 2/6 Trnovo
se kot sestavni del odloka uporablja regulacijska karta v
M 1:1000 in kopija katastrskega načrta, ki jo je izdelal
Ljubljanski urbanistični zavod pod št. projekta 4453 v maju
2001.”
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Splošna merila in pogoji veljajo za vsa območja urejanja, navedena v 2. členu odloka, razen če ni s posebnimi
merili in pogoji določeno drugače.
Splošna merila in pogoji dopuščajo naslednje vrste
posegov v prostor:
– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– funkcionalne izboljšave (rekonstrukcije in adaptacije),
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin kot so zelenice, otroška igrišča, pešpoti in ploščadi,
– postavitev mikrourbane opreme,
– gradnjo objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih
objektih v okviru osnovne namembnosti morfološke enote,
– rušenje objektov in druga dela v zvezi s pripravo
stavbnega zemljišča.
Novogradnje, prizidave, nadzidave in spremembe namembnosti obstoječih objektov so dovoljene v skladu z
osnovno namembnostjo območja, če so izpolnjene svetlobno-tehnične zahteve, če velikost zemljišča ustreza normativnim pogojem za novo dejavnost in če posegi nimajo negativnih vplivov na okolje.”
5. člen
Prvi odstavek 24.a člena se spremeni tako, da se glasi:
“Vsi posegi v območjih urejanja morajo upoštevati tudi
regulacijske elemente, prikazane na regulacijski karti.”
6. člen
V 26. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki
se glasita:
“Na območjih, ki so razglašena za kulturni in zgodovinski spomenik ali so predlagana za razglasitev, so posegi
dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili
razglasitvenega dokumenta.
Na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine morajo posegi in oblikovanje zagotavljati ohranitev njihove izvirnosti, oblike in lastnosti ter omogočati redno
vzdrževanje.”
7. člen
V 36. členu se za tretjim dodata nova četrti in peti
odstavek, ki se glasita:

Uradni list Republike Slovenije
“Pri novogradnjah ali spremembi namembnosti je treba
na funkcionalnem zemljišču uporabnika zagotoviti potrebno
število parkirnih mest, v skladu z veljavnimi normativi. Pri
večjih rekonstrukcijah posameznih območij je treba celovito
preveriti zmogljivosti mirujočega prometa in zagotoviti zadostne površine za obstoječe in nove potrebe.
Prometno infrastrukturo je treba načrtovati za vse vrste
prometa ter omogočiti dostop funkcionalno oviranim ljudem na
javne prometne površine in ostale površine in do objektov.”
8. člen
Za 43.a členom se doda nov 43.b člen, ki se glasi:
“Za območji urejanja VS 2/2 Trnovo in VS 2/6 Trnovo
veljajo še naslednje splošne določbe:
Urejanje prometa
Območje širitve Barjanske ceste je omejeno z regulacijsko linijo (RL). Znotraj tega območja so dovoljena le vzdrževalna dela in rušitve objektov.
Merila in pogoji za urejanje občinskih cest:
– minimalni profil dvosmernih cest (dvosmerno vozišče
in enosmerni pločnik)
vozišče 5,5 m (izjemoma 4,75 m oziroma samo osebna vozila)
pločnik 1,6 m (izjemoma 1,0 do 1,5 m)
– minimalni profil enosmernih cest (dvosmerno vozišče
in enostranski pločnik)
vozišče 3,5 m
pločnik 1,6 m (izjemoma 1,0 do 1,5m).
– enosmerne – slepe ceste z urejenimi obračališči
Za posege na cestiščih občinskih cest je treba dobiti
pogoje in dovoljenja pristojnega organa MOL.
Komunalno urejanje
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda
Vsi novo predvideni objekti se morajo priključiti na obstoječe kanalizacijsko omrežje z odvodom na čistilno napravo. Teren na obravnavanem območju ne omogoča ponikanja padavinske vode s streh, zato se jo odvaja v kanalizacijo,
razen na vzhodnem in južnem delu obravnavanega območja, kjer je treba padavinske vode s streh in utrjenih površin
odvesti v najbližji odvodnik. Pri odvajanju odpadne padavinske vode v javni kanal ali Mali graben in Ljubljanico je treba
upoštevati Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaženja.
Vse morebitne tehnološke odpadne vode morajo biti
pred izpustom v javni kanal ali vodotok primerno očiščene.
Vse meteorne vode s povoznih površin so lahko speljane preko peskolovov in lovilcev olj bodisi v meteorno kanalizaciji ali vodotoke.
Priključevanje odtokov iz kletnih etaž je možno samo
preko črpališč.
Z direktnim priključkom se lahko priključujejo samo
odtoki iz pritličij in nadstropij.
Upoštevati je treba ustrezne odmike od primarnega
kanala (5 m od osi) in sekundarnih kanalov (2 m od osi).
Izgradnja kanalizacije mora biti v skladu z geološkimi
pogoji. Pred zasipom novozgrajenih kanalov mora biti izvršen preizkus na vodotesnost.
Ob izdelavi lokacijske dokumentacije je treba upoštevati pogoje za posamezne posege v prostor ter za obnovo
oziroma gradnjo kanalizacije pridobiti programske rešitve
oziroma projektne naloge, ki jih izdela JP Vodovod-Kanalizacija. Pri tem mora biti upoštevano obstoječe stanje, novo
predvideni posegi in nove dejavnosti ter predvideni potek in
faznost posegov v prostor na posameznih delih obravnavanega območja.
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Po novi povezovalni cesti med Opekarsko in Barjansko
cesto je predvidena gradnja kanalizacije za odvod komunalne odpadne in padavinske odpadne vode, za katero je izdelan projekt PGD/PZI št. 175/97: Kanalizacija nove povezovalne ceste med Opekarsko in Barjansko cesto – 1. faza,
maj 1997, KONO d.o.o.
Na severozahodnem delu obravnavanega območja je
zaradi gradnje mostu za predvideno novo povezovalno cesto med Opekarsko in Barjansko cesto predvidena prestavitev zbiralnika z oznako A7.
Za prestavitev zbiralnika z oznako A7 je izdelan projekt
PGD/PZI št. H-763: Barjanska cesta – Prestavitev kolektorja “A7” pod Barjansko cesto, januar 1999, PNZ Ljubljana
d.o.o.
V fazi izgradnje je obnova kanalizacije po Opekarski
cesti. Obnova kanalizacije se izvaja po projektu PGD/PZI
št. 42-044-00/98: Obnova vodovodnega in kanalizacijskega omrežja po Opekarski cesti VS 2/6, VS 2/2 – kanalizacija, november 1998, Hidroinženiring d.o.o.
Oskrba z vodo
Vodovodno omrežje mora biti zasnovano in dimenzionirano tako, da bo možno priključevanje novih potrošnikov in
da bo omrežje zadoščalo normativom s področja požarne
varnosti ter zagotavljalo predpisane odmike in možnosti priključevanja.
Izgradnja vodovoda mora biti v skladu z geološkimi
pogoji.
Ob izdelavi lokacijske dokumentacije je treba upoštevati predhodne pogoje za posamezne posege v prostor ter
za obnovo oziroma gradnjo vodovodov pridobiti programske
rešitve oziroma projektne naloge, ki jih izdela JP VodovodKanalizacija. Pri tem mora biti upoštevano obstoječe stanje,
novo predvideni posegi in nove dejavnosti ter predvideni
potek in faznost posegov v prostor na posameznih delih
obravnavanega območja.
Na obravnavanem območju je predvidena obnova oziroma gradnja vodovoda po naslednjih projektih:
Po novi povezovalni cesti med Opekarsko in Barjansko
cesto je predvidena gradnja primarnega in sekundarnega
javnega vodovoda, za katerega je izdelan projekt PGD/PZI
št. 176/97: Kanalizacija nove povezovalne ceste med Opekarsko in Barjansko cesto – 1. faza, maj 1997, KONO
d.o.o.
Na odseku med ulico Mivka in Cesto na Mesarico je
predvidena obnova vodovoda po Opekarski cesti, za katero
je izdelan projekt PGD/PZI št. 42-044-00/98/A: Obnova
vodovoda po Opekarski cesti v Ljubljani, januar 1999, Hidroinženiring, d.o.o.
V fazi izgradnje je obnova kanalizacije po Opekarski
cesti, kjer se vzporedno z obnovo kanalizacije izvajajo prevezave sekundarnih vodovodov iz Velike čolnarske, Male
čolnarske ulice in Ulice Veliki štradon na že obstoječi vodovod iz armiranega poliestra, dimenzije DN 300 mm, ki je bil
zgrajen leta 1993. Obstoječi vodovod LŽ DN 80 mm, ki
poteka vzporedno z vodovodom DN 300 mm, se po prevezavi priključkov in sekundarnih vodovodov ukine. Prevezava
omenjenih sekundarnih vodovodov se izvaja po projektu
PGD/PZI št. 42-044-00/98/A-I: Obnova vodovoda po Opekarski cesti – odseki prestavitev, januar 2001, Hidroinženiring d.o.o.
Novo predvideni objekti se lahko priključijo na obstoječe vodovodno omrežje.
Vodovode, ki jim je potekla amortizacijska doba, je
treba obnoviti.
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Oskrba z elektriko
V fazi izdelave lokacijske dokumentacije za predvidene
novogradnje je treba naročiti idejno rešitev elektrifikacije, v
kateri bodo obdelane potrebne moči električne energije,
določena lokacija TP in njena zmogljivost, ugotovljena možnost osebnega dostopa do TP in transport opreme ter obdelan način vključitve TP v SN omrežje z določitvijo trase
priključnega 10(20) kV kabla.
Oskrba s plinom
Odjemalci zemeljskega plina v območju urejanja VS
2/2 Trnovo in VS 2/6 Trnovo v planski celoti V2 Trnovo –
Tržaška cesta se morajo za oskrbo z zemeljskim plinom
priključiti na distribucijsko plinovodno omrežje izvajalca gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Ljubljana. Za širitev plinovodnega omrežja je treba pred izdelavo lokacijske dokumentacije izdelati programske rešitve, ki bodo upoštevale obstoječe stanje ter novo
predvidene pozidave, posege v prostor in namene uporabe
zemeljskega plina.
Odstranjevanje odpadkov
Odjemna in zbirna mesta komunalnih odpadkov morajo
biti na funkcionalnem zemljišču povzročitelja, prometno dostopna, locirana v objektu ali izven, na utrjeni površini, ter
urejena skladno z veljavnimi predpisi. Zagotoviti je treba
ustrezen način zbiranja komunalnih odpadkov in upoštevati
posebne vrste odpadkov pri dimenzioniranju površin za določeno zbiranje odpadkov na mestu povzročitelja oziroma
izvora.
Pri rekonstrukcijah in adaptacijah je treba upoštevati
obstoječe javno komunalno omrežje, pogoje komunalnih
organizacij in sanirati vse dotrajane komunalne priključke in
objekte.
Varstvo okolja
Varstvo voda
Nove gradnje naj ne segajo znotraj 20 m pasov vzdolž
Ljubljanice, Gradaščice in Malega Grabna (obojestransko
os zgornjega roba brežine). Znotraj 20 m pasov z obeh
strani vodotokov je možna gradnja infrastrukturnih objektov
(ceste, poti, kanalizacije, vodovodi, energetski vodi itd.) ter
gojitev primerne rasti, in sicer takšne in na takšen način, da
bo možen dostop do struge na vsaki lokaciji v primerih
interventnih posegov oziroma redno vzdrževalnih del. Drevesna in grmovna rast naj ne bo linijsko sejana ali negovana,
ampak gručasto, s takšnimi razmaki med gručami ali posameznimi drevesi, ki bodo dovoljevali nemoten dostop.
Zacevljanje in prekrivanje vodotokov ni dovoljeno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka (mostovi, prepusti).
Vse poplavne površine, ki še niso zazidljive, morajo
ostati opredeljene kot nezazidljive in poplavne tudi v bodoče
brez izjem. Na območjih, ki pa so pozidana, vendar poplavno ogrožena, je pozidavo treba omejiti do izvedbe vseh
potrebnih protipoplavnih ukrepov, ki bi zagotovili varnost
pred stoletnimi visokimi vodami.
Gradnja morebitnih mostov in cest v območju vodotokov mora biti takšna, da ne posegajo v pretočni profil, zagotovljena pa mora biti varnost objektov pred stoletnimi visokimi vodami z zagotovitvijo minimalno 50 cm varnostne višine.
V Malem grabnu se zaradi velike poplavne ogroženosti
območij ob njem (5 do 10 letne visoke vode) predvidevajo
večji ureditveni ukrepi z namenom zmanjšati poplavno ogroženost in zagotoviti poplavno varnost pred stoletnimi vodami. Na Gradaščici in Ljubljanici se predvidevajo le vzdrževalna dela.
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Pri gradnjah je treba upoštevati visok nivo podtalnice v
primeru nastopa visokih voda, kar je treba upoštevati predvsem pri načrtovanju kanalizacijskega omrežja.
Varstvo pred hrupom
Novogradnje in nove dejavnosti je treba locirati tako,
da ravni hrupa ne presegajo stopenj, določenih z uredbo o
hrupu v naravnem in bivalnem okolju.
Pri posameznih virih prekomernega hrupa je treba meriti nivo hrupa in izvesti ustrezno zaščito ali sanacijo z aktivno
oziroma pasivno protihrupno zaščito.
V območju varstva II. stopnje pred hrupom uvrščamo
vsa območja, razen objektov, ki ležijo neposredno ob Barjanski cesti, Riharjevi cesti, načrtovanemu podaljšku Ceste
v Mestni log, Opekarski, Eipprovi, kjer velja režim III. stopnje
varovanja pred hrupom. Režim II. stopnje velja tudi za območje morfološke enote 5C/1 v območju urejanja VS 2/2.”
9. člen
Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi:
“Območje urejanja VS 2/2 Trnovo
Morfološka enota 1B/1
Dovoljene so rekonstrukcije in funkcionalne izboljšave
obstoječih objektov, ki ne spreminjajo njihovih horizontalnih
in vertikalnih gabaritov oziroma zunanje ureditve.
Naravna dediščina:
N – skupina dreves med bloki ob Ziherlovi ulici (dve
gledičiji, trije beli gabri, breza).
N – jesen pri bloku Ziherlova 43
Prometno urejanje
Ob delu Ziherlove ulice (nasproti objekta št. 40) je
dovoljena ureditev prečnega ali poševnega parkiranja, ki bo
segalo v obstoječo zelenico.
Morfološka enota 1B/2
Dovoljene so rekonstrukcije, adaptacije in funkcionalne izboljšave v okviru obstoječih gabaritov.
Kulturna dediščina:
E – Ziherlova ulica št. 38
Morfološka enota 1B/3
Dovoljene so manjše funkcionalne dopolnitve v okviru
osnovne namembnosti. Razmerje med zazidano in nezazidano površino ne sme presegati 40 : 60.
Naravna dediščina:
N - lipa (na vogalu) in vrba žalujka (na dvorišču) pri
samskem domu Jeranova 14.
Morfološka enota 1C/1
Dovoljena je stanovanjska gradnja max. gabarita P+3,
pri čemer je zadnja etaža namenjena stanovanjem s terasami. Strehe morajo biti ravne ali v naklonu do 10°. Usmeritve
za oblikovanje objektov se povzamejo iz zmagovalne rešitve
arhitekturno-urbanističnega natečaja Ob Trnovski cerkvi.
Kulturna dediščina:
Za posege je treba pridobiti soglasje pristojne institucije za varovanje naravne in kulturne dediščine.
Vodovodno omrežje:
Za normalno preskrbo s sanitarno in požarno vodo je
predvidena gradnja novih vodovodov DN 100 po Kolezijski
ulici in Barjanski cesti. Dopolniti je treba sekundarno omrežje in priključke. Pri JP Vodovod-Kanalizacija je treba pridobiti projektno nalogo vodooskrbe.
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Električno omrežje:
Ob Barjanski cesti je predvidena visokonapetostna
10 kV električna povezava. Novogradnja se bo napajala iz
obstoječega omrežja. Z ozirom na nove kapacitete bo naknadno določena lokacija nove trafo postaje.
Investitor v postopku priprave lokacijske dokumentacije pridobi vsaj dve variantni rešitvi objekta. Izbor variantne
rešitve opravi pristojna mestna služba za urbanizem.
Morfološka enota 2A/1
Dovoljene so dopolnilne gradnje, dozidave in nadzidave obstoječih objektov ter spremembe namembnosti, v skladu s splošnimi določbami.
Vertikalni gabarit: največ P + 1, z izkoriščenim podstrešjem.
Pri dopolnilni gradnji na zemljiščih, katerih velikost presega 1000 m2, je treba zagotoviti racionalno rabo prostora
in omogočiti izoblikovanje gradbenih parcel z dostopi.
Na objektih v rezervatu nove povezovalne ceste so
dovoljena le vzdrževalna dela.
Prometno urejanje:
Predvidena je nova povezovalna cesta (med Barjansko
in Opekarsko cesto), ki je določena z regulacijsko linijo.
Iz križišča Staretove in Jeranove ulice se izvede lokalni
dovoz do morfološke enote 2B/1.
Električno omrežje:
Dopolnjena gradnja v obravnavanem območju se bo
napajala iz obstoječega omrežja. Po potrebi se lokacijo nove TP določi v nadaljnjih fazah dokumentacije (lokacijska
dokumentacija).
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Morfološka enota 3C/1
Na območju urbanističnega kompleksa Plečnikove hiše in Trnovske cerkve (odločba o začasni razglasitvi) so
posegi dovoljeni v skladu s pogoji pristojne službe za varovanje naravne in kulturne dediščine.
Z odločbo o začasni razglasitvi urbanističnega kompleksa Plečnikove hiše in Trnovske cerkve v Ljubljani za
kulturni in zgodovinski spomenik je zajet širši ambientalni
prostor navedenih objektov, vključno s sosednjimi objekti
ob Karunovi ulici.
Kot naravna oziroma kulturna dediščina so opredeljeni:
N – dva ailanta pri župni cerkvi sv. Janeza Krstnika v
Trnovem,
U – ž.c. sv. Janeza Krstnika v Trnovem,
U – Plečnikova hiša (Arhitekturni muzej), Karunova 4,
E – Karunova ulica št. 3, 5, 6 8, in 9.
Morfološka enota 4A/1
Dovoljena so le vzdrževalna dela na obstoječih objektih.
Morfološka enota 4A/2
Območje je predvideno za rekonstrukcijo ob izvedbi
Barjanske ceste, nove povezovalne ceste ter križišča. Do
potrditve novega zazidalnega načrta novogradnje niso dovoljene. Na obstoječih objektih so dovoljena le vzdrževalna
dela.
Prometno urejanje:
Ob rekonstrukciji Barjanske ceste je predvidena sprememba priključka Staretove ulice.
Morfološka enota 4B/1
Na obstoječih objektih so dovoljena le vzdrževalna
dela.

Naravna in kulturna dediščina:
N – tri vrbe žalujke pri gostilni “Pod vrbo”, Ziherlova
36,
N – lipa in divji kostanj pri hiši Jeranova 5,
N – lipov drevored ob Opekarski cesti,
N – negundo pri hiši Opekarska 8,
N – negundo pri hiši Opekarska 14,
N – smreka pri hiši Opekarska 18 A,
N – lipa pri hiši Opekarska 22,
N – žalujki na vrtu gostilne “Pri Jerneju”, Velika čolnarska 17,
N – lipa pri hiši Veliki štradon 11,
E – Ziherlova ulica št. 36,
E – Ulični niz na Opekarski cesti od št. 17 do 31,
E – Trnovski pristan št. 14,
E – Velika čolnarska ulica št. 17.
Morfološke enote 2B/1, 2, 3, 4
Na prostih površinah na območju morfološke enote
2B/1 je dovoljena dopolnilna gradnja z istovrstnimi objekti.
Dostop je predviden v podaljšku dovoznih poti na zahodni
oziroma severovzhodni strani.
Dovoljena je preureditev podstrešij v bivalne prostore v
okviru obstoječih gabaritov (okna v naklonu strešin). Preureditev, ki zahteva spremembo naklona strešin in izvedbo okenskih odprtin izven ravnine strešin oziroma zamenjavo strešne konstrukcije (pri ravnih strehah) se dovoli le, če je takšen poseg oblikovno skladen s sosednjimi objekti ali se
izvede na celotnem nizu istočasno.
Vertikalni gabarit objektov je pri vrstnih hišah lahko
največ P + 1 z izkoriščenim podstrešjem, pri atrijskih hišah
pa P, z delno izkoriščenim podstrešjem.

Dovoljena je zamenjava kioskov z grajenim objektom
(vertikalni gabarit je P, namembnost je poslovno–trgovska).
Naravna dediščina:
N – Dob za blokom Ziherlova 10.
Morfološka enota 4C/1
V zaščitenem delu območja ob Eipprovi ulici so v skladu z odlokom o razglasitvi območja za kulturni in zgodovinski spomenik dopustna le vzdrževalna dela, sanacija in prenova objektov in zunanjih površin.
Prostor, namenjen pešcem, je možno delno nameniti
kot funkcionalno površino za potrebe programa v obstoječih
objektih (trgovina, gostinstvo, mirne storitvene dejavnosti,
prodajne razstave).
V južnih delih morfološke enote, ki mejijo na zaščiteno
območje, so s soglasjem pristojne službe za varovanje naravne in kulturne dediščine dopustne funkcionalne dopolnitve (prizidave, nadzidave) in spremembe namembnosti pod
pogojem, da z dejavnostjo ter posledično generiranim motornim prometom (hrup, onesnaževanje zraka itd.) ne obremenjujejo in spreminjajo pogojev bivanja stanovanjskih objektov v morfološki enoti 1B/1 ter 4C/1 sami.
Celotno območje mora ohraniti sedanji vsebinski in
oblikovni značaj (gabarit, stavbne mase, členitev objektov,
tip ograj...).
Varovanje naravne in kulturne dediščine:
Odlok o razglasitvi Krakova in Eipprove ulice za kulturni
in zgodovinski spomenik (Uradni list SRS, št. 42/86) na
obravnavanem območju zajema predel Eipprove ulice, vključno z bregovi Gradaščice in Ljubljanice ter mostovi, ki povezujejo Krakovo s Trnovim. V tem sklopu so posebej razglašeni naslednji elementi (spomeniki):
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– spomeniki oblikovane narave
– drevored brez ob Eipprovi ulici,
– Plečnikova ureditev Gradaščice in Ljubljanice;
– tehniški spomenik in spomenik oblikovane narave
– Trnovski most pred Trnovsko cerkvijo z obeliskom
in kipom sv. Janeza Krstnika, delo kiparja Nikolaja Pirnata, z
drevoredom brez, katerega je l. 1932 postavil Plečnik na
mestu starejšega mostu;
– tehniška spomenika
– Jeklarski ali Razorčev most, postavljen l. 1903 na
mestu starejšega lesenega mostu; načrta je izdelal Mestni
stavbni urad,
– transformatorska postaja ob izlivu Gradaščice v
Ljubljanico, zgrajena l. 1920, kot eden izmed prvih namensko zgrajenih tovrstnih objektov v Ljubljani.
Naravna dediščina:
N – lipa na dvorišču Eipprova 17A,
Vodnogospodarske ureditve:
Pred izlivom Gradaščice v Ljubljanico je predvidena
obnovitev opuščene jezovne naprave, ki je dopolnjevala
Plečnikovo ambientalno ureditev obrežja.
Morfološka enota 4C/2
Območje, ki meji na urbanistični kompleks Plečnikove hiše in Trnovske cerkve ter prostor vzdolž Karunove
ulice, mora ohraniti prostorske značilnosti in elemente oblikovanja.
Naravna dediščina:
N – lipa pri hiši Karunova 16.
Morfološka enota 4C/3
Naravna in kulturna dediščina:
N – jesen pri objektu Opekarska 15
E – Opekarska c. 17.
Morfološka enota 4C/4
Na obstoječih objektih so dovoljena vzdrževalna dela in
nujne funkcionalne dopolnitve.
Možna je sprememba namembnosti v poslovno-stanovanjsko.
Vertikalni gabarit: P + 2.
Dovoz iz severozahodne strani, z navezavo na Trnovski
pristan.
Streha ravna ali v naklonu max. 10°.
Električno omrežje
Potrebna bo gradnja nove TP v centru potrošnje in
nizkonapetostno omrežje.
Morfološka enota 5C/1
Na obstoječih objektih so dovoljena vzdrževalna dela,
adaptacije in funkcionalne dopolnitve, ki ne spreminjajo horizontalnih in vertikalnih gabaritov. Dovoljena je gradnja prizidka k osnovni šoli za potrebe osnovne dejavnosti. Vertikalni gabariti do P+3.
V jugozahodnem delu je dovoljena ureditev zunanjih
površin – avditorija (nasip z maksimalno višino 2,50 m ob
cestišču), ki bo obdajal šolska igrišča in imel funkcijo protihrupne zaščite. Dovoljene so ureditve zunanjih površin, športnih igrišč, nove interne pešpoti.
Morfološka enota 8/1
Na obstoječih objektih so dovoljena vzdrževalna dela,
adaptacije in funkcionalne dopolnitve.
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Dopustno je prekritje športnega igrišča z lahko kovinsko konstrukcijo ter platneno prevleko.
Na mestu balinišča je dopustna ureditev parkirišča.
Kulturna dediščina:
E – telovadni dom, Ziherlova ulica 40.
Morfološka enota 8/2
Dopustna je ureditev odprtih otroških igrišč in parkovnih površin, ki se navezujejo na sosednjo morfološko enoto
(8/1).
Pri ureditvi je treba zagotoviti pešpot, ki bo povezovala
vogal Ziherlove ulice ob športnem kompleksu (8/1) z Opekarsko cesto (potekala bo tudi skozi dele morfoloških enot
2A/1, 2B/1 in 4C/3).
Morfološka enota 8/3
Dovoljena so vzdrževalna dela na obstoječem objektu
in zunanjih površinah (igriščih) ter izvedba podaljška pešpoti
ob Ljubljanici.
Posegi morajo biti v skladu s pogoji z vidika urejanja
voda in varovanja naravne dediščine.
Morfološka enota 9/1
Prostor med Kolezijsko ulico in Gradaščico je namenjen parkovni ureditvi ter izgradnji Barjanske ceste.
Pri posegih na obstoječih objektih, opredeljenih kot
stavbna dediščina (oznaka E – Kolezijska ulica 2, 4) je
dovoljena prenova v obstoječih gabaritih na osnovi mnenja
pristojne službe za varovanje kulturne dediščine.
Ostali obstoječi objekti se odstranijo.
Morfološka enota 9/2
Naravna in kulturna dediščina:
N – vrbe žalujke na obrežju Ljubljanice (Trnovski pristan),
N – štirje divji kostanji nasproti hiše Trnovski pristan
30.”
10. člen
Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi:
“Območje urejanja VS 2/6 Trnovo
Morfološka enota 2A/1
Dovoljene so dopolnilne gradnje, dozidave in nadzidave obstoječih objektov ter spremembe namembnosti v skladu s splošnimi določbami.
Vertikalni gabarit: največ P + 1, z izkoriščenim podstrešjem.
V rezervatu za izvedbo nove povezovalne ceste (v podaljšku Ceste v Mestni log, do Opekarske ceste), ki vključuje traso cestne železnice, so na obstoječih objektih dovoljena le vzdrževalna dela. V južnem delu rezervata, ki je opredeljen kot koridor cestne železnice, je začasno predvidena
parkovna ureditev.
Prometno urejanje:
Ob rekonstrukciji Barjanske ceste, izvedbi krožnega
(namesto rondojskega) križišča in nove povezovalne ceste,
bo treba izvesti nov priključek Ceste na Loko.
Na obravnavanem območju je predvidena nova povezovalna cesta z novimi komunalnimi vodi, ki bodo izboljšali
stanje komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, VN
električni kabli, telefonsko omrežje, javna razsvetljava).
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Naravna in kulturna dediščina:
N – lipa ob kapelici pri hiši Cesta na Loko 18;
N – lipa in oreh na vrtu hiše Cesta na Loko 25;
E – Cesta na Loko št. 18.
Morfološka enota 2B/1
Za območje morfološke enote je zahtevana izdelava
skupinske lokacijske dokumentacije, na podlagi zazidalnega preizkusa, ki bo dal celovito urbanistično, prometno in
komunalno rešitev ter parcelacijo.
Predvidena je nizka strnjena zazidava in gradnja individualnih stanovanjskih hiš
Vertikalni gabarit do P+1 oziroma P+M, razen ob novo
projektirani cesti v podaljšku Hladnikove do P+2 oziroma
P+1+M. Gabarit in oblikovanje ob novo projektirani cesti v
podaljšku Hladnikove morata biti enotna.
Dovoz je predviden z jugozahodne strani, s priključkom
na Cesto na Loko.
Morfološka enota 2B/2
Za območje morfološke enote je zahtevana izdelava
skupinske lokacijske dokumentacije, na podlagi zazidalnega preizkusa, ki bo dal celovito urbanistično, prometno in
komunalno rešitev ter parcelacijo.
Vertikalni gabarit do P + 1, razen ob Hladnikovi cesti
do P+2. Strehe morajo biti ravne ali v naklonu do 10°.
Dovoza za 2B/2 sta dovoljena s priključkom na Opekarsko cesto in Hladnikovo cesto.
Pri izdelavi skupinske lokacijske dokumentacije je treba pridobiti projektno dokumentacijo za kanalizacijsko in
vodovodno omrežje pri JP Vodovod-Kanalizacija.
Namembnost: stanovanjska, poslovna.
Morfološka enota 4C/1
Območje je predvideno za rekonstrukcijo ob izvedbi
Barjanske ceste in za preoblikovanje obrobja, kar bo obdelano z zazidalnim načrtom. Do potrditve zazidalnega načrta
novogradnje niso dovoljene. Na obstoječih objektih so dovoljena le vzdrževalna dela.
Morfološka enota 9/1
Namesto obstoječega objekta Opekarska 54 je dovoljena gradnja nadomestnega objekta, pod pogoji Zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine. Na obstoječih objektih so dovoljena le vzdrževalna dela.
Vzdolž Malega grabna je možna ureditev pešpoti.
Naravna in kulturna dediščina:
N – žalujka pri hiši Opekarska 53 A,
N – divji kostanj, lipa in hrast pri hiši Opekarska 54.
11. člen
73. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Vič-Rudnik.”
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
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– odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju
zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka VS-1 in
VS-102 Trnovo (Uradni list SRS, št. 26/78),
– odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju
zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka VS-1 in
VS-102 Trnovo (Uradni list SRS, št. 1/82, popravek 9/82),
– odlok o sprejemu zazidalnega načrta za severni del
VS-1 Trnovo (Uradni list SRS, št. 39/83),
– odlok o sprejemu spremembe zazidalnega načrta za
dve skupini atrijskih hiš v zazidalnem otoku VS 102 – Trnovo
(Uradni list SRS, št. 40/84),
– odlok o zazidalnem načrtu za del soseske VS 1
Trnovo (območje med Opekarsko cesto in Malim grabnom)
(Uradni list SRS, št. 25/85).”
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-13/98-17
Ljubljana, dne 21. junija 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3196.

Odlok o turističnem vodenju v Mestni občini
Ljubljana

Na podlagi 40. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljane (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni
svet mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 21. 6. 2001
sprejel

ODLOK
o turističnem vodenju v Mestni
občini Ljubljana
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) določa program turističnega vodenja ter pogoji za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja.
2. člen
Dejavnost turističnega vodenja je strokovno vodenje
obiskovalcev na območju MOL skladno z ustreznim programom, ki ga določi organ Mestne uprave MOL, pristojen za
turizem (v nadaljevanju: pristojni organ).
II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA

13. člen
75. člen se na koncu zadnjega odstavka dopolni z
besedilom, ki se glasi:
“– odlok o sprejemu zazidalnega načrta za območje
zazidalnega otoka VS-1 in VS 102 Trnovo (Uradni list SRS,
št. 27/72),

3. člen
Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših znamenitosti v
Ljubljani, je standardni program turističnega vodenja in je na
vpogled pri pristojnem organu.
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Posebni programi turističnega vodenja pa obsegajo,
skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti v MOL kot npr. arhitekturnih in
umetniških del, naravnih lepot, etnografskih in drugih znamenitosti ter poti življenja in ustvarjanja pomembnejših osebnosti.
4. člen
Vodenje obiskovalcev po standardnem programu iz prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka je redni ogled,
če poteka po vnaprej določenem časovnem razporedu in ga
organizira pristojni organ.
Naročen ogled pa je vodenje obiskovalcev po standardnem ali po posebnem programu, ki časovno ni vnaprej
določen in ga lahko organizirajo poleg pristojnega organa
tudi organizatorji potovanj (pravne osebe in podjetniki posamezniki).
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
TURISTIČNEGA VODENJA
5. člen
Dejavnost turističnega vodenja lahko opravlja oseba, ki
opravi strokovni preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti, ki ga določi pristojni organ.
K strokovnemu preizkusu znanja, ki obsega teoretični
del s področja arheologije, zgodovine in umetnostne zgodovine ter praktični del- samostojno strokovno vodenje, se
lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in znanje enega tujega jezika za stopnjo srednješolske izobrazbe.
6. člen
Strokovno usposobljenost preverja komisija, ki jo imenuje pristojni organ.
7. člen
Oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz 5. člena
tega odloka, pridobi naziv lokalni turistični vodnik MOL (v
nadaljevanju: lokalni turistični vodnik). Pristojni organ mu
izda izkaznico lokalnega turističnega vodnika, ki jo mora
imeti pri sebi, ko opravlja dejavnost turističnega vodenja, in
priponko, ki jo mora nositi na vidnem mestu.
Veljavnost izkaznice se podaljša, če lokalni turistični
vodnik v dveh letih opravi vsaj deset oziroma pet turističnih
vodenj. Deset turističnih vodenj zadošča za vodenje bodisi v
angleškem, nemškem, italijanskem ali slovenskem jeziku,
za vodenje v ostalih jezikih pa zadošča pet turističnih vodenj.
8. člen
Lokalni turistični vodnik se vpiše v register lokalnih
turističnih vodnikov, ki ga vodi pristojni organ in vsebuje
naslednje podatke:
– ime in priimek
– prebivališče
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti ter
znanju tujih jezikov.
Lokalni turistični vodnik začne opravljati dejavnost iz
2. člena tega odloka po vpisu v register.
9. člen
Dejavnost turističnega vodenja na podlagi posebnega
programa iz drugega odstavka 3. člena lahko opravljajo tudi
člani komisije iz 6. člena tega odloka.
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IV. KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje pravna
oseba, če redni ali naročen ogled zaupa osebi, ki ni lokalni
turistični vodnik.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje samostojni
podjetnik posameznik, če naročen ogled zaupa osebi, ki ni
lokalni turistični vodnik.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Pristojni organ določi program strokovne usposobljenosti iz 5. člena tega odloka v roku dveh mesecev od
uveljavitve tega odloka.
12. člen
Pristojni organ imenuje komisijo iz 6. člena tega odloka
v roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka.
13. člen
Pristojni organ določi obliko in vsebino izkaznice ter
priponke iz 7. člena tega odloka v roku enega meseca od
uveljavitve tega odloka.
14. člen
Pristojni organ začne z vodenjem registra lokalnih turističnih vodnikov v roku enega meseca od uveljavitve tega
odloka.
15. člen
Osebe, ki ob uveljavitvi tega odloka že opravljajo dejavnost turističnega vodenja v MOL, so dolžne v roku dveh let
od uveljavitve tega odloka posredovati pristojnemu organu
vse podatke iz 8. člena tega odloka, za vpis v register.
Z dnem vpisa v register pridobijo osebe naziv lokalni
turistični vodnik, izkaznico lokalnega turističnega vodnika in
priponko.
Če osebe iz prvega odstavka tega člena ne posredujejo v tem roku zahtevanih podatkov za vpis v register, se po
preteku tega roka ne smejo več ukvarjati z dejavnostjo turističnega vodenja v MOL.
16. člen
Naloge pristojnega organa iz tega odloka bo prevzela
po vpisu v sodni register lokalna turistična organizacija, ki bo
ustanovljena za območje MOL.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Mestne uprave MOL.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
turistični vodniški službi v mestu Ljubljana (Uradni list SRS,
št. 23/79, 45/86 in 37/88).
Št. 3710-3/01-4
Ljubljana, dne 21. junija 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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3197.

Sklep o razglasitvi cerkve sv. Jakoba v
Stanežičah za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 2. 7.
2001 sprejel

SKLEP
o razglasitvi cerkve sv. Jakoba v Stanežičah
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
naslednja enota dediščine:
– Stanežiče – Cerkev sv. Jakoba (EŠD 1998).
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega in umetnostnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Baročna cerkev sv. Jakoba predstavlja z arhitekturo in
notranjo opremo kvaliteten primer gorenjske smeri baročne
arhitekture sredine 18. stoletja. Značilnost cerkve je plastično členjena zunanjost in bogata oltarna oprema, ki je delo
domačih mojstrov.
3. člen
Cerkev stoji na parceli št. 96, k.o. Stanežiče.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu
1:1000 in na topografski karti v merilu 1:5000.
Vplivno območje spomenika je vrisano na topografski
karti v merilu 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt ter
odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in premične notranje opreme po načelu ohranjanja
njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti,
oblike, sestave in barvne podobe,
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture
v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine objekta ter njegove
obstoječe opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z
nadzidavo, prezidavo in dodajanjem posameznih prvin,
– prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov,
ki stojijo na vplivnem območju spomenika zaradi varovanja
vedut in ohranitve dominantnosti sakralnega objekta v prostoru.
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Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje krajinske strukture,
– postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja
je mogoče le v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem zavoda.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v
medijih,
– namenjen pa je tudi učno-demonstracijskemu in
znanstvenoraziskovalnemu delu.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.
6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih
mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v odloku o razglasitvi 32 objektov za kulturne in zgodovinske spomenike v Občini Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 3/90)
tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik iz tega sklepa.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 626-6/01-26
Ljubljana, dne 2. julija 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3198.

Sklep o razglasitvi cerkve sv. Lenarta v Spodnjih
Gameljnah za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 2. 7.
2001 sprejel

SKLEP
o razglasitvi cerkve sv. Lenarta v Spodnjih
Gameljnah za kulturni spomenik lokalnega
pomena
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1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
naslednja enota dediščine:
– Spodnje Gameljne – Cerkev sv. Lenarta (EŠD 2546).
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega in umetnostnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev sv. Lenarta, v virih omenjena leta 1526, je bila
v celoti prezidana leta 1877 v poznobaročnem duhu. Zahodna fasada pravokotne ladje je pilastrsko členjena, medtem
ko je ladja v notranjščini krita z banjastim svodom, prekinjenim z oprogami, ki slone na pilastrih. Glavni oltar je poznobaročen z vsemi karakterističnimi elementi kranjskega baroka. Po kvaliteti izstopa križev pot iz sredine 18. stoletja.
Objekt z opremo se kvalitetno vključuje v vrsto ljudsko občutene sakralne arhitekture, ki kljub odmrtju baročnega duha
še ohranja njegove zunanje značilnosti.
3. člen
Spomenik stoji na parceli št. 945, k.o. Gameljne.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu
1:1000 in na topografski karti v merilu 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt ter
odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in premične notranje opreme po načelu ohranjanja
njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti,
oblike, sestave in barvne podobe,
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture
v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine objekta ter njegove
obstoječe opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z
nadzidavo, prezidavo in dodajanjem posameznih prvin,
– prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov,
ki stojijo na vplivnem območju spomenika zaradi varovanja
vedut in ohranitve dominantnosti sakralnega objekta v prostoru.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v
medijih,
– namenjen pa je tudi učno-demonstracijskemu in
znanstvenoraziskovalnemu delu.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.
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6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih
mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v odloku o razglasitvi 32 objektov za kulturne in zgodovinske spomenike v Občini Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 3/90)
tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik iz tega sklepa.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 626-6/01-27
Ljubljana, dne 2. julija 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3199.

Sklep o razglasitvi cerkve sv. Andreja v Srednjih
Gameljnah za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 2. 7.
2001 sprejel

SKLEP
o razglasitvi cerkve sv. Andreja v Srednjih
Gameljnah za kulturni spomenik lokalnega
pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
naslednja enota dediščine:
– Srednje Gameljne – Cerkev sv. Andreja (EŠD 2545).
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega in umetnostnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Najstarejši del cerkve sv. Andreja je zvonik s kamnitim
portalom z letnico 1660, ki je porezan na ajdovo zrno. V
drugi polovici 18. stoletja so prejšnjo cerkev podrli in staremu zvoniku prizidali baročno enoladijsko cerkev s poligonalnim prezbiterijem s polkupolo. V cerkvi je kvalitetna
baročna notranja oprema. Cerkev ima historično pričevalnost v odnosu do naselja in oblikovanju kvalitetne arhitekturne opreme.
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3. člen
Cerkev stoji na parceli št. 616, k.o. Gameljne.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu
1:1000 in na topografski karti v merilu 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt ter
odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in premične notranje opreme po načelu ohranjanja
njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti,
oblike, sestave in barvne podobe,
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture
v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine objekta ter njegove
obstoječe opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z
nadzidavo, prezidavo in dodajanjem posameznih prvin,
– prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov,
ki stojijo v vplivnem območju spomenika zaradi varovanja
vedut in ohranitve dominantnosti sakralnega objekta v prostoru.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v
medijih,
– namenjen pa je tudi učno-demonstracijskemu in
znanstvenoraziskovalnemu delu.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.
6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih
mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v odloku o razglasitvi 32 objektov za kulturne in zgodovinske spomenike v Občini Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 3/90)
tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik iz tega sklepa.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 626-6/01-28
Ljubljana, dne 2. julija 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3200.

Sklep o razglasitvi cerkve sv. Vida v Šentvidu za
kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 2. 7.
2001 sprejel

SKLEP
o razglasitvi cerkve sv. Vida v Šentvidu
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
naslednja enota dediščine:
– Ljubljana – Cerkev sv. Vida v Šentvidu (EŠD 1997).
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega in umetnostnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev sv. Vida ima veliko historično pričevalnost, saj
se prvič omenja hkrati z nastankom kraja 825. leta. Današnjo podobo enoladijske cerkve s stranskimi kapelami, z
vhodno lopo in zvonikom je dobila po potresu leta 1895.
Poleg umetnoobrtnih izdelkov Mateja Tomca so pomembna
slikarska dela Toneta Kralja, Ivana Vurnika, Henrike Langus
in Janeza Wolfa ter krstilnica Jožeta Plečnika z Bitenčevo
oltarno arhitekturo.
3. člen
Cerkev stoji na parceli št. 344, k.o. Šentvid.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu
1:1000 in na topografski karti v merilu 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt ter
odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in premične notranje opreme po načelu ohranjanja
njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti,
oblike, sestave in barvne podobe,
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture
v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika,
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– prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov,
ki stojijo na vplivnem območju spomenika zaradi varovanja
vedut in ohranitve dominantnosti sakralnega objekta v prostoru.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v
medijih,
– namenjen pa je tudi učno-demonstracijskemu in
znanstvenoraziskovalnemu delu.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.
6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih
mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v odloku o razglasitvi 32 objektov za kulturne in zgodovinske spomenike v Občini Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 3/90)
tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik iz tega sklepa.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 626-6/01-29
Ljubljana, dne 2. julija 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3201.

Sklep o razglasitvi cerkve sv. Frančiška
Asiškega v Šiški za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 2. 7.
2001 sprejel
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– Ljubljana – Cerkev sv. Frančiška Asiškega (EŠD
331).
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega in umetnostnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev sv. Frančiška, zgrajena leta 1928 po načrtih
arhitekta Jožeta Plečnika, predstavlja celostno arhitektonsko in likovno umetnino, ki odlično predstavlja umetnikov
ustvarjalni potencial. Po tlorisu, ki se z notranjim stebriščem
naslanja na grško antiko, je izjemna v slovenskem prostoru.
Plečnikova cerkev sv. Frančiška predstavlja ambiciozno, arhitektonsko in likovno celostno zaokroženo umetnino.
3. člen
Cerkev stoji na parceli št. 546, 547, 548, 549 in 550,
k.o. Spodnja Šiška.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu
1:1000 in na topografski karti v merilu 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt ter
odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in premične notranje opreme po načelu ohranjanja
njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti,
oblike, sestave in barvne podobe,
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture
v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine objekta ter njegove
obstoječe opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z
nadzidavo, prezidavo in dodajanjem posamezni prvin,
– prepoved spreminjanja višinskih gabaritiov objektov,
ki stojijo na vplivnem območju spomenika zaradi varovanja
vedut in ohranitve dominantnosti sakralnega objekta v prostoru.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v
medijih,
– namenjen pa je tudi učno-demonstracijskemu in
znanstvenoraziskovalnemu delu.

SKLEP
o razglasitvi cerkve sv. Frančiška Asiškega
v Šiški za kulturni spomenik lokalnega pomena

5. člen
Za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
naslednja enota dediščine:

6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih
mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomeni-
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ka ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v odloku o razglasitvi 32 objektov za kulturne in zgodovinske spomenike v Občini Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 3/90)
tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik iz tega sklepa.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 626-6/01-30
Ljubljana, dne 2. julija 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3202.

Sklep o razglasitvi cerkve sv. Jerneja v Spodnji
Šiški za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 2. 7.
2001 sprejel

SKLEP
o razglasitvi cerkve sv. Jerneja v Spodnji Šiški
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
naslednja enota dediščine:
– Ljubljana – Cerkev sv. Jerneja (EŠD 2000).
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega in umetnostnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev sv. Jerneja je ena izmed najstarejših ljubljanskih cerkva. Prvič je omenjena v pisnih virih leta 1370.
Stavbni zgodovini v jedru romanske cerkve je mogoče slediti
prek gotske faze, prezidav v 17. stoletju, pa vse do 19. in
20. stoletja, ko je sanacijo cerkve načrtoval Jože Plečnik.
Na zunanjščini zidu so vzidane rimske spolije in polkrožni
romanski portal v podnožju severne stene. Cerkev je historično pričevalna, Plečnikova sanacija pa izraža arhitektov
pristop do konservacije in prezentacije te zvrsti starejših
spomenikov.
3. člen
Spomenik stoji na parceli št. 1337, 1338 in 1029/3
(del), k.o. Spodnja Šiška.
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Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu
1:1000 in na topografski karti v merilu 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt ter
odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in premične notranje opreme po načelu ohranjanja
njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti,
oblike, sestave in barvne podobe,
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture
v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika,
– prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov,
ki stojijo na vplivnem območju spomenika zaradi varovanja
vedut in ohranitve dominantnosti sakralnega objekta v prostoru.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v
medijih,
– namenjen pa je tudi učno-demonstracijskemu in
znanstvenoraziskovalnemu delu.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.
6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih
mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v odloku o razglasitvi 32 objektov za kulturne in zgodovinske spomenike v Občini Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 3/90)
tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik iz tega sklepa.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 626-6/01-31
Ljubljana, dne 2. julija 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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3203.

Sklep o razglasitvi cerkve sv. Martina v
Šmartnem pod Šmarno goro za kulturni
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 2. 7.
2001 sprejel

SKLEP
o razglasitvi cerkve sv. Martina v Šmartnem
pod Šmarno goro za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
naslednja enota dediščine:
– Šmartno pod Šmarno goro – Cerkev sv. Martina
(EŠD 2543).
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega in umetnostnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev sv. Martina je po načrtu Simona Foykerja sezidal domači stavbni mojster Matej Medved v letih 1839–
1841. Zasnovana je v poznoklasicističnem slogu s tempeljsko glavno fasado, ki vključuje masiven, rustikalno razčlenjen zvonik. V sklopu notranje opreme, ki je delo Janeza
Šubica, Matevža Langusa in Matije Bradaške, izstopa velika
oltarna slika Čudež sv. Martina, najkakovostnejše delo Janeza Šubica iz leta 1876.
3. člen
Cerkev stoji na parceli št. 1, k.o. Šmartno pod Šmarno
goro.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu
1:1000 in na topografski karti v merilu 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih in zgodovinskih vrednot v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt ter
odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in premične notranje opreme po načelu ohranjanja
njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti,
oblike, sestave in barvne podobe,
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture
v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine objekta ter njegove
obstoječe opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z
nadzidavo, prezidavo in dodajanjem posameznih prvin,
– prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov,
ki stojijo na vplivnem območju spomenika zaradi varovanja
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vedut in ohranitve dominantnosti sakralnega objekta v prostoru.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v
medijih,
– namenjen pa je tudi učno-demonstracijskemu in
znanstvenoraziskovalnemu delu.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.
6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih
mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v odloku o razglasitvi 32 objektov za kulturne in zgodovinske spomenike v Občini Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 3/90)
tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik iz tega sklepa.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 626-6/01-32
Ljubljana, dne 2. julija 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3204.

Sklep o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Tacnu za
kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 2. 7.
2001 sprejel

SKLEP
o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Tacnu za kulturni
spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
naslednja enota dediščine:
– Ljubljana – Cerkev sv. Jurija v Tacnu (EŠD 2544).
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega in umetnostnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
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2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev sv. Jurija v Tacnu s centralno zasnovo je značilen primer prostorskega pojmovanja z vsemi značilnostmi
zrelega baročnega obdobja. Oltarna oprema je delo Goetzlove delavnice. V ladji je grobnica Rocenskih plemičev.
3. člen
Cerkev stoji na parceli št. 1, k.o. Tacen.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu
1:1000 in na topografski karti v merilu 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt ter
odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in premične notranje opreme po načelu ohranjanja
njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti,
oblike, sestave in barvne podobe,
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture
v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine objekta ter njegove
obstoječe opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z
nadzidavo, prezidavo in dodajanjem posameznih prvin,
– prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov,
ki stojijo na vplivnem območju spomenika zaradi varovanja
vedut in ohranitve dominantnosti sakralnega objekta v prostoru.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v
medijih,
– namenjen pa je tudi učno-demonstracijskemu in
znanstvenoraziskovalnemu delu.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.
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8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v odloku o razglasitvi 32 objektov za kulturne in zgodovinske spomenike v Občini Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 3/90)
tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik iz tega sklepa.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 626-6/01-33
Ljubljana, dne 2. julija 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3205.

Sklep o razglasitvi mostu čez Glinščico pri
Podutiku za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 2. 7.
2001 sprejel

SKLEP
o razglasitvi mostu čez Glinščico pri Podutiku
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
naslednja enota dediščine:
– Ljubljana – Most čez Glinščico pri Podutiku (EŠD
6019).
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega in umetnostnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Most čez Glinščico pri Podutiku je svojevrsten enoločen kamnit most s stebrom Marijinega znamenja, zgrajen iz
blokov glinškega apnenca. Na podstavku znamenja je v
štirih verzih vklesana prošnja Mariji, letnica postavitve (1901)
in ime avtorja. Most je zgradila uprava prve okrajne ceste,
izklesali so ga v kamnoseški delavnici mojstra Alojzija Vodnika, ime pa je dobil po šentviškem odborniku Karcheggu.

6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih
mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.

3. člen
Meja spomenika poteka na delih parcel 833/11 in
1336/2 in premošča parcelo 1672/1, k.o. Dravlje.
Vrisana je na katastrski karti v merilu 1:1000 in na
topografski karti v merilu 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot v celoti in njihovi izvirnosti,
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– stalno in redno vzdrževanje dobro ohranjenih prvin in
sanacijo ogroženih ali propadajočih prvin arhitekture.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.
6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih
mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v Odloku o razglasitvi goričanskega graščinskega kompleksa, desetih okoliških cerkva in Karcheggerjevega mostu v Občini
Ljubljana Šiška za kulturne in zgodovinske spomenike (Uradni list RS, št. 19/91, 22/91) tiste določbe, ki se nanašajo
na spomenik iz tega sklepa.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 626-6/01-34
Ljubljana, dne 2. julija 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3206.

Sklep o razglasitvi cerkve sv. Križa v Rašici za
kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 2. 7.
2001 sprejel

SKLEP
o razglasitvi cerkve sv. Križa v Rašici za kulturni
spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
naslednja enota dediščine:
– Rašica – Cerkev sv. Križa (EŠD 2547).
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega in umetnostnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev sv. Križa je bila skupaj z vasjo požgana
20. 9. 1941. Rekonstrukcijo cerkve je leta 1968 vodil arhi-
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tekt Janez Valentinčič. Izhajal je iz prvotnega tlorisa in v
gradnjo vključil vse ohranjene dele zidovja. Od opreme prvotne cerkve je ohranjena banderska dvojna slika in trije kipi
(dve ženski figuri in sv. Aleš). Letnica na še prvotnem portalu
(1684) priča o baročnih prezidavah požgane cerkve.
3. člen
Meja spomenika poteka po meji parcele št. 1/1, k.o.
Rašica.
Vrisana je na katastrski karti v merilu 1:1000 in na
topografski karti v merilu 1:5000.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt ter
odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in premične notranje opreme po načelu ohranjanja
njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti,
oblike, sestave in barvne podobe,
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture
v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine objekta ter njegove
obstoječe opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z
nadzidavo, prezidavo in dodajanjem posameznih prvin,
– prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov,
ki stojijo na vplivnem območju spomenika zaradi varovanja
vedut in ohranitve dominantnosti objekta v prostoru.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v
medijih,
– namenjen pa je tudi učno-demonstracijskemu in
znanstvenoraziskovalnemu delu.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.
6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih
mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v odloku o razglasitvi 32 objektov za kulturne in zgodovinske spo-
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menike v Občini Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 3/90)
tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik iz tega sklepa.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 626-6/01-35
Ljubljana, dne 2. julija 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3207.

Sklep o soglasju k statutu Knjižnice Jožeta
Mazovca

Na podlagi prvega odstavka 46. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 71/95 –
odl. US, 8/96 in 36/00), 27. člena statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet
mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 2. 7. sprejel

SKLEP
o soglasju k statutu Knjižnice Jožeta Mazovca
1. člen
Mestni svet mestne občine Ljubljana daje soglasje k
statutu Knjižnice Jožeta Mazovca, ki ga je svet zavoda sprejel na seji dne 22. 2. 2001 in dopisni seji dne 28. 3. 2001.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 621-3/01
Ljubljana, dne 2. julija 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

ČRNOMELJ
3208.

Odlok o občinskih cestah v Občini Črnomelj

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99 in 13/01) je Občinski svet občine Črnomelj na 24. redni seji dne 3. 7. 2001
sprejel

ODLOK
o občinskih cestah v Občini Črnomelj
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I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Črnomelj in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Črnomelj so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
4. člen
(kategorije občinskih cest)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste,
javne poti in javne poti za kolesarje.
(2) Lokalne ceste na območju mesta Črnomelj se v
skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve
podkategoriji: zbirne mestne ceste LZ in mestne ceste LK.
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Črnomelj na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo krajevne skupnosti in zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Črnomelj na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu. O predlogu
prenosa državne ceste med občinske ceste mora podati
svoje mnenje Občinski svet občine Črnomelj.
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(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
(1) Novogradnje občinskih cest ter kategorija novozgrajenih in rekonstruiranih cest se na podlagi razvojnega načrta
cestnega omrežja določijo v prostorskem planu občine.
(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste,
s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.
8. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno z dovoljenjem
za poseg v prostor.
(3) O opustitvi opuščene občinske ceste ali njenega
dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči Občinski svet občine Črnomelj na predlog župana.
9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih deset let, če lastnik opravi njen prenos brezplačno in
če je vpisana v zemljiško knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Občinski svet občine Črnomelj na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 6. člena tega odloka.
10. člen
(planinske, turistične in druge poti)
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč
in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljalcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Črnomelj.
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12. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
Na podlagi razvojnega programa cestnega omrežja se
v proračunu občine zagotovi ustrezna višina finančnih sredstev, prav tako se v proračunu zagotovi ustrezna višina sredstev za vzdrževanje občinskih cest in del sredstev za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih
dogodkov na občinskih cestah (opravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih
odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih
cestah ipd.) in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski ali državni inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po planu.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
(1) Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in
upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih
cest opravlja občinska uprava. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje gradnje in vzdrževalnih del na občinskih cestah, za katere je predpisana
izbira izvajalca na podlagi zakona o javnih naročilih;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest (če je tak postopek potreben glede
na rešitev iz 27. člena tega odloka);
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve
in/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo
skozi Občino Črnomelj;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
(2) Za vse naloge iz prvega odstavka tega člena, razen
za upravne naloge, lahko župan občine pooblasti drugo
osebo javnega ali zasebnega prava, ki naloge opravlja v
imenu in za račun občine.
(3) Občinska uprava lahko zahteva pridobitev mnenja
rednega vzdrževalca v postopku izdaje soglasja ali dovoljenja.
14. člen
(financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v občinskem proračunu.
(2) Občinski svet občine Črnomelj lahko predlaga Vladi
Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po območju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in določi
prometno ureditev ter nivo njenega vzdrževanja. Če je za
vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi
povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.
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IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi
stvarna služnost za takšno izvedbo.
16. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in za nadzor cestnega prometa.
17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine
iz prejšnjega člena v petih letih ne začnejo uporabljati za
namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.
(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu se
za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki
so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Avtobusna postajališča na lokalnih cestah so zunaj
vozišča, izjemoma ob soglasju občinskega inšpektorja za
ceste in policije pa na vozišču.
(2) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske
ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč občinska uprava ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov
in zainteresirane javnosti. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del občinske ceste.
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20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)
(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško progo.
(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bremenijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.
21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljalcem občinskih cest in
upravljalci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob
njem, krije investitor ceste.
(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.
22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu
ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega organa za ceste za boljše elemente nadomeščenega dela
občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovorna občinska uprava.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora o gradnji ali rekonstrukciji
občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj
60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z
gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Občinska uprava mora dati investitorju oziroma
upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na
razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
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(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
25. člen
(graditev občinske ceste)
(1) Občinske ceste se gradijo na podlagi projektne
dokumentacije in odobrenih finančnih sredstev v občinskem
proračunu. Postopke za pridobitev ustreznih dovoljenj, izbiro najugodnejšega ponudnika za gradnjo ceste, izvede občinska uprava, oziroma pooblaščena oseba iz 13. člena
tega odloka.
(2) V primeru gradnje lokalne ceste lahko župan pooblasti krajevno skupnost za pridobivanje zemljišč za gradnjo, pri
gradnji javne poti pa tudi za pridobitev ustreznih dovoljenj.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 30. člena tega odloka
omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 30. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanja ukrepov iz prvega odstavka 30. člena tega odloka je
odgovorna občinska uprava.
27. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in
organiziranje njihovega obnavljanja.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja po
predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe in po predpisih o javnih naročilih.
(3) Vzdrževanje občinskih cest se praviloma loči na:
– občinske ceste v mestu Črnomelj,
– lokalne ceste (LC) in
– javne poti izven mesta Črnomelj.
(4) Redni vzdrževalec mora v primeru stavke svojih
delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in
pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
(5) Do izbire rednih vzdrževalcev po določbah drugega
in tretjega odstavka tega člena redno vzdrževanje javnih poti
izven mesta zagotavljajo na svojem območju krajevne skupnosti, redno vzdrževanje lokalnih cest pa dosedanji vzdrževalec. Osnova za določitev finančnih sredstev je program
rednega vzdrževanja lokalnih cest in kriteriji za delitev sredstev za vzdrževanje javnih poti med krajevnimi skupnostmi,
ki jih sprejme občinski svet s posebnim sklepom. Za stanje
občinskih cest je Občina Črnomelj subsidiarno odgovorna.
(6) Obnovitvena dela na občinskih cestah oddaja občinska uprava v izvedbo na podlagi določil zakona o javnih
naročil (v nadaljevanju: ZJN).
28. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste skrbi občinska uprava.
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(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
29. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora občinska upravna predhodno uskladiti z Direkcijo
Republike Slovenije za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet in nima
statusa javnega dobro, mora občinska uprava predhodno
pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z
občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te
ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem
dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj
preusmeritve prometa.
(4) V soglasju za preusmeritev prometa z državne na
občinsko cesto lahko občinska uprava zahteva sanacijo nastalih poškodb, ki se ugotovijo s pregledom pred in po
preusmeritvi prometa.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
30. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo
na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega
vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in
podobno),
lahko predstojnik občinske uprave s sklepom začasno,
najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali
posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša
dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije
vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
(2) Predstojnik občinske uprave mora o ukrepih, ki jih
utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpektorja ter javnost po
sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo
označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma
obvestiti policija, občinski inšpektor za ceste, občinska uprava in javnost po sredstvih javnega obveščanja.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 50. člena tega
odloka.
(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega
odloka.
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31. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
občinske uprave.
(3) Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso
prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na
njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter
varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s
15. členom tega odloka.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 8 m
– pri zbirni mestni cesti 10 m
– pri mestni cesti 8 m
– pri javni poti 6 m
– pri javni poti za kolesarje 3 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,
urejena s prostorskimi izvedbenimi načrti Občine Črnomelj.
32. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Črnomelj, se smejo napeljevati oziroma
postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
občinske uprave.
(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali
izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej.
Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz
prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali
občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno
vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te
ceste.
33. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski lokalni cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega organa občinske uprave, na javnih poteh pa po
predhodnem soglasju krajevne skupnosti, oziroma rednega
vzdrževalca.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem
teh del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora
takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti
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izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in
napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
34. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja,
je potrebno soglasje občinske uprave. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.
35. člen
(izredni prevoz)
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.
(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz v skladu z uredbo vlade Republike Slovenije,
s tem da se osne obremenitve zmanjšajo za polovico. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda občinska uprava v 15 dneh po vložitvi popolne
zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, občinskega
inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza z občinsko upravo uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.
36. člen
(nadzor izrednih prevozov)
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.
(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnje teze, policist izključi iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
37. člen
(priključki na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem občinske uprave. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve
in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
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(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.
(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.
(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.
(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati občinska uprava zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v
soglasju iz prvega odstavka tega člena.
38. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko občinska uprava z upravno odločbo zahteva njegovo
prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve
priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
39. člen
(ukinitev priključka)
(1) Občinski ali republiški inšpektor za ceste lahko
zahteva ustrezno ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni
vzdrževan v skladu s pogoji iz soglasja iz 37. člena ali je
zgrajen brez soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 38. člena tega odloka.
(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
40. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Občinska uprava lahko pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske
ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega
varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu
s predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati z občinsko upravo in prilagoditi vrsto in obseg del
tako, da se zavaruje cesta.
(3) Občinska uprava krije del stroškov za pogozditev
goljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na
pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.
41. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)
(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami
ali ob njih mora investitor dobiti soglasje občinske uprave.
(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.
42. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)
(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.
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(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje občinske uprave.
43. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje občinske uprave.
Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa
soglasje.
44. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti
in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati
cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti.
Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih
posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.
(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne
nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;
6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;
7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;
8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;
9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli
predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako
drugače onesnaževati cesto;
13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;
14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi;
16. orati v razdalji do 4 m od ceste v smeri proti njej ali
v širini do 1 m od ceste vzporedno z njo. Določila te točke
se nanašajo na lokalne ceste. Ob javnih poteh je dovoljeno
orati v oddaljenosti 1 m od roba bankine v obeh smereh
glede na potek ceste;
17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje, če bi s tem poškodovali ali onesnažili cestišče;
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18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;
19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.
45. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
46. člen
(obveznosti lastnikov zemljišč in objektov ob občinski cesti)
(1) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti
prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče,
če se jim s tem ne povzroča škoda. Sneg, ki ostane na
priključku nekategorizirane ceste ali dvorišča, zaradi pluženja občinske ceste, je dolžan odstraniti lastnik priključka
oziroma dvorišča. V primeru, da lastnik zemljišča ob občinski cesti ovira odtekanje cestne vode z nasipanjem, se nasip
odstrani na njegove stroške.
(2) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo v skladu z
zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev
za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.
(3) Lastniki objektov ob občinski cesti morajo imeti na
strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje
sneg, pritrjene snegolove. Lastniki morajo z objektov ob
občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako,
da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
(4) Lastniki objektov ob občinski cesti, ob kateri je
zgrajen pločnik za pešce, so dolžni poskrbeti za čiščenje
snega s pločnika v primeru večjih količin snega. Na odsekih, kjer poteka pločnik ob kmetijskih zemljiščih (njiva, travnik, pašnik), pa opravi čiščenje in zagotovi nujno prehodnost izvajalcev zimske službe.
(5) Lastniki zemljišč ob občinski cesti so dolžni odstraniti dele krošenj dreves in dele živih mej, ki segajo v prometni profil ceste.
2. Ukrepi za varstvo prometa
47. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
48. člena tega odloka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.
(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje
zanje se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na
druge javne ceste ali če se izven prometnih konic promet
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zaradi zapore na lokalni cesti v ali izven naselja ne ustavi za
daljši čas od 30 minut, oziroma na javni poti ne ustavi za
daljši čas od 60 minut.
48. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda občinska uprava. O izdanih dovoljenjih občinska
uprava obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju
mora biti priložena s strani vzdrževalca ceste izdelana ter od
občinske uprave potrjena prometno-tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 47. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena s strani
vzdrževalca ceste izdelana ter od občinske uprave potrjena
prometno-tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno-tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali
popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.
49. člen
(polje preglednosti)
(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter
na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar
bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge
(polje preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.
(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in občinska uprava
v skladu z zakonom.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemlji-
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šča določena v soglasju občinske uprave iz 31. člena tega
odloka.
50. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na predlog rednega vzdrževalca postavlja, zamenjuje, dopolnjuje ali odstranjuje občinska uprava po predhodnem mnenju Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu, razen v primerih iz 30. člena
tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava,
dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali
omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s
predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za notranje zadeve in
minister, pristojen za okolje in prostor.
(2) V primeru, da prometna signalizacija spreminja prometni režim, določen z odlokom o prometni ureditvi v naseljih Občine Črnomelj, o spremembi odloča občinski svet na
predlog župana.
(3) Ob občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje, gospodarske subjekte in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik občinske uprave s soglasjem. Občina Črnomelj ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev
signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
51. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj
naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Občinska
uprava lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te
razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v
prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S
soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja
in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda občinska uprava. V
soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s
predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko
izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave,
sejma ipd.). Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m
nad voziščem občinske ceste.
52. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah zunaj naselja)
(1) Kdor namerava ob občinski cesti zunaj naselja
opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu
z določbo 37. in 38. člena tega odloka zagotoviti ustrezen
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število
mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z
javnim parkiriščem.
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(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje občinske uprave.
53. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja občinska uprava, ter zoper sklep iz
drugega odstavka 50. člena tega odloka je dovoljena pritožba na župana.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
54. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste, oziroma s strani
župana pooblaščena oseba.
55. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega (medobčinskega) inšpektorja za ceste
je lahko imenovan inženir gradbeništva, ali oseba z drugo
ustrezno izobrazbo, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj
ter opravljen strokovni izpit za delo v državni upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za delo v državni
upravi.
56. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest na podlagi določil tega odloka, ima občinski inšpektor
za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih
predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruiranju ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana
ali ni izročena prometu.
(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in 8.
točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
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v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.
(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor za ceste pravico:
– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost
oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;
– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.
(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti župana, občinsko upravo in policijo.
(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda naročniku utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s pogodbo o rednem vzdrževanju.
(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
VIII. OPRAVLJANJE ZIMSKE SLUŽBE
57. člen
Za opravljanje zimske službe veljajo določbe pravilnika
o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega
vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98), oziroma
se opredeli v pogodbi o rednem vzdrževanju.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
58. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte
v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 31. člena);
2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske,
telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in
druge podobne naprave (prvi odstavek 32. člena);
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3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cest ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 33. člena);
4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (34. člen);
5. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek
37. člena);
6. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 40. člena);
7. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(41. člen);
8. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (42. člen);
9. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (43. člen);
10. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti
(44. člen);
11. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 48. člena);
12. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene
s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi
odstavek 45. člena);
13. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (tretji odstavek 46. člena);
14. ne zagotovi prehodnosti pločnika v zimskem času
(četrti odstavek 46 člena);
15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
47. člena);
16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja
(drugi odstavek 48. člena);
17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno-tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 48. člena);
18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 49. člena);
19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (51. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
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59. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo najmanj 7.500 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnje člena.
60. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:
1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26. člena);
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 27. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
61. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob
cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti občinske uprave, ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 24. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
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65. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem
postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo
vrednost.
(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.
66. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
javnih poteh v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 28/92) in
odlok o ureditvi zimske službe v naseljih v Občini Črnomelj
(SDL, št. 22/85).
67. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34405-7/2001
Črnomelj, dne 3. julija 2001.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
62. člen
(legalizacija priključkov)
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri občinski
upravi najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka. Po
preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 39. člena tega
odloka.
63. člen
(namestitev snegolovov)
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
64. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)
(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87), se morajo prilagoditi določbam 50. in 51. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.
(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

3209.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o finančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Črnomelj

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 87/99, 13/01) je Občinski svet občine Črnomelj
na 23. seji dne 3. 7. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Črnomelj
1. člen
V 1. točki 4. člena se prva alinea dopolni tako, da se
na novo glasi:
“– so kmetijska gospodarstva in druge fizične ter pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo
stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Črnomelj,“.
2. člen
V 6. točki 8. člena se prvi odstavek spremeni tako, da
se črta besedilo: “Nabave kvalitetnega reprodukcijskega materiala za kmetijstvo, obnove črede plemenskih krav, obnove črede plemenskih prašičev, obnove črede drobnice v
kontroliranih tropih, in za druge regrese oziroma subvencije“
in se ga dopolni tako, da se na novo glasi:
“Namen ukrepa:
Namen podpore je spodbujanje reje goveje živine,
spodbujanje uvajanja ekološkega in integriranega kmetovanja, obnove vinogradov in sadovnjakov in nasadov jagod
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in druge podpore, ki se določijo z letnim programom ukrepov.“

odstopanjih možnost za združevanje parcel za večje programe.

3. člen
V 7. točki 8. člena se iz prvega odstavka črta besedilo
“in kratkoročna posojila za nabavo repromateriala in reprodukcijskega materiala.“
Besedilo prvega odstavka 7. točke 8. člena se na novo
glasi:
“Namen ukrepa:
Sredstva se namenjena za subvencioniranje realne
obrestne mere za dolgoročna namenska bančna investicijska posojila in posojila za nakup zemlje.“

2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb
in dopolnitev UrN
S/d UrN RK se nanašajo na spremembe, ki jih je
potrebno v okviru ožjega ureditvenega območja UrN izvesti
zaradi znanih investitorjev (spremembe parcelacije, tlorisnih
in višinskih gabaritov objektov, prilagoditev cestne in druge
komunalne infrastrukture).
Kot posebna strokovna podlaga se izdela analiza potreb po spremembah in novogradnjah in nato vsaj v dveh
variantah s/d ureditvene situacije, glede predhodno valorizirane naravne lastnosti območja in ustvarjene razmere ter na
vpliv predvidenih ureditve na okolje, skladno s 5. do
9. členom navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in
o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85).
S/d UrN RK se pripravi kot smiselni izvleček sestavin
iz 28., 29. in 30. člena ZUNDPP in 20. do 27. člena
navodila;
a) tekstualni del
– opis usklajenosti z usmeritvami in določitvami prostorskih sestavin planskih aktov (Uradni list RS, št. 45/95) z
opisom območja urejanja in meja posameznih območij urejanja s seznamom parcel,
– opis ureditvene situacije, rešitve v zvezi s prenovo,
funkcionalne in oblikovalske rešitve, idejne rešitve v zvezi z
infrastrukturnimi objekti in napravami,
– prikazi rešitev v zvezi z varovanjem okolja (varstvo
naravne in kulturne dediščine, krajinske značilnosti, varstvo
plodne zemlje, gozdnogospodarske ureditve, ipd.) ukrepi za
varovanje in izboljšanje delovnega in bivalnega okolja (varstvo pred hrupom, ravnanje z odpadki, varstvo zraka, varstvo voda, ipd.) vodnogospodarske ureditve, ureditve zelenih površin, ureditve v zvezi z zaščito pred naravnimi in
drugimi nesrečami,
– opis dovoljenih odstopanj,
– opis etap izvajanja UrN,
– pogoji oz soglasja pristojnih organov in organizacij
– osnutek in obrazložitev odloka o UrN.
Če se rešitve ne spreminjajo ali dopolnjujejo, je to
potrebno navesti;
b) grafični del
– izris iz prostorskih sestavin dolgoročnega
in družbenega plana občine za obravnavano
območje,
– topografska karta s prikazom območja
urejanja z UrN v širšem merilu
1:5000
– katastrski načrt z mejo območja urejanja 1:1000
– geodetski topografski načrt z mejo
območja in obstoječo infrastrukturo
1:500
– nova ureditvena situacija območja, ki
prikazuje namensko rabo površin ter funkcionalne in oblikovalske rešitve območja, objektov
in naprav
1:500
– novo zbirno situacijo infrastrukturnih
vodov in naprav, ki prikazuje idejne rešitve v
zvezi s prenovo, dograditvijo in novogradnjo
prometnega, energetskega, vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez
1:500
– parcelacijski načrt s tehničnimi elementi
za zakoličenje objektov in parcel
1:500
– dopolnjeni karakteristični prečni profili
in normalni vzdolžni profil internih cest.

4. člen
Te spremembe in dopolnila pravilnika se objavijo v
Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 320-01-11/2001
Črnomelj, dne 3. julija 2001.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

3210.

Program priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta pridobivalnega prostora
rudnika Kanižarica

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in
70/00) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 87/99 in 13/01 je Občinski svet občine
Črnomelj na 24. redni seji dne 3. 7. 2001 sprejel

PROGRAM
priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega
načrta pridobivalnega prostora rudnika
Kanižarica
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev UrN
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta pridobivalnega prostora
rudnika Kanižarica (Uradni list RS, št. 52/95 in 3/98) – v
nadaljnjem besedilu: s/d UrN RK,
– vsebina in obseg s/d UrN RK, ki se spreminjajo in
dopolnjujejo,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi s/d UrN RK ter
način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti,
ki jih morajo opraviti,
– nosilec aktivnosti priprave in izdelovalec s/d UrN RK,
– roki za posamezne faze priprave s/d UrN RK,
– višina in viri sredstev za pripravo in sprejem s/d
UrN RK.
Predmet in osnovni cilj s/d UrN RK je prilagoditev
ureditvene situacije prostorskega izvedbenega načrta v 1.
in 2. fazi znanim investitorjem. Sočasno se izvede pregled
vsebine UrN in po potrebi izvede korekcije ter v dovoljenih
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Odlok o spremembah in dopolnitvah
ureditvenega načrta
Besedilo sprememb in dopolnitev odloka se pripravi v
skladu s 44. členom navodila. Spreminjajo se členi, ki določajo; velikosti in namembnosti objektov (spremeni in dopolni se tabela v 5. členu; pogoje za prometno in komunalno
ter drugo ureditev območja zaradi sprememb cestnega, elektro omrežja, ipd. (11. do 16. člen); tolerance (23. člen) in
faznost izgradnje (24. člen). Po potrebi se spremenijo oziroma uskladijo tudi drugi členi odloka.
Odlok o s/d UrN RK se objavi v Uradnem listu RS,
celotni elaborat s/d UrN RK se arhivira na občinski upravi,
dostavi pa se tudi Rudniku Kanižarica v zapiranju d.o.o., in
Upravni enoti Črnomelj.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
Za koordinatorja postopka priprave in sprejemanja s/d
UrN RK se po prvem in tretjem odstavku 8. člena odloka o
organizaciji in področjih dela Občinske uprave občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 8/95 in 57/95), določi Občinska
uprava občine Črnomelj z nalogami kot jih določa drugi
odstavek 66. in 67. člen ZUN.
Izdelovalca strokovnih podlag in s/d UrN RK, ki mora
izpolnjevati pogoje 69. člena ZUN, bo izbral investitor, Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.
4. člen
Subjekti, ki bodo vključeni v postopek
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine, so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, izpostava Novo mesto – za področje vodnega gospodarstva,
2. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Novo mesto – za področje varstva naravne in kulturne
dediščine,
3. Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje
distribucije električne energije,
4. JP Komunala Črnomelj, Belokranjska cesta 24,
Črnomelj – za področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod,
5. Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj – za
področje upravljanja občinskih cest,
6. TELEKOM Slovenije, PE Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez,
7. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Novo mesto,
8. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, enota Novo mesto.
Subjekti iz prejšnjega odstavka sodelujejo v pripravi
in sprejemanju s svojimi strokovnimi podlagami, ki jih
posredujejo najkasneje hkrati s predhodnimi pogoji in
usmeritvami, ki jih morajo v skladu s 35. členom ZUN
podati v fazi izdelave strokovnih podlag. Kolikor pogojev
subjektov ni mogoče izpolniti, so se le-ti dolžni uskladiti
še v fazi priprave osnutka. Na dopolnjen predlog s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev.
Pogoje morajo podati v 30 dneh od prejema zahteve, sicer se smatra, da je soglasje dano.

5. člen

ID Naloga
1 sprejetje programa priprave

Rok
1d

Zaèetek
Tue 26.6.01

3 4 5
Konec
Tue 26.6.01

2001
6 7 8

9 10 11 12 1 2 3 4

5

26.6.01 8:00

2

priprava geodetskih podlog

22d

Thu 31.5.01

Fri 29.6.01

3

izbira izdelovalca

15d

Thu 7.6.01

Wed 27.6.01

4

strokovne podlage

15d

Tue 3.7.01

Mon 23.7.01

5

pridobitev pogojev subjektov

25d

Fri 27.7.01

Thu 30.8.01

6

osnutek s/d UrN

15d

Wed 5.9.01

Tue 25.9.01

7

sklep o javni razgrnitvi osnutka

1d

Wed 10.10.01

Wed 10.10.01

8

javna razgrnitev na sedeu OU

22d

Thu 18.10.01

Fri 16.11.01

9

stalièa do pripomb

5d

Mon 19.11.01

Fri 23.11.01

10 odloèanje OS o pripombah

1d

Mon 17.12.01

Mon 17.12.01

11 dopolnitev osnutka

5d

Tue 18.12.01

Mon 24.12.01

25d

Wed 26.12.01

Tue 29.1.02

13 sprejemanje predloga za izdajo

1d

Wed 20.2.02

Wed 20.2.02

20.2.02 8

14 sprejem predloga odloka o PZ

1d

Wed 20.3.02

Wed 20.3.02

20.3.0

12 zbiranje soglasij

10.10.01 8:00

17.12.01 8:00
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Terminski plan in postopek sprejemanja:
– osnutek s/d UrN RK se dostavi občinski upravi v
potrditev najkasneje do konca roka iz 6. točke terminskega
plana,
– sklep župana o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem
listu RS,
– javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Črnomelj,
– vsaj 7 dni pred potekom javne razgrnitve se izvede
javna obravnava,
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka,
– po potrebi se izdelovalec pri pripravi stališč do pripomb z javne razgrnitve konzultira s subjekti, ki so podali
predhodne pogoje,
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutka in jih posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
6. člen
Višina in viri sredstev
Za pripravo s/d UrN RK sredstva zagotovi investitor
(Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.), občina iz proračuna
za leto 2001 zagotovi le sredstva za sprejemanje.
7. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-6/97
Črnomelj, dne 3. julija 2001.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

DORNAVA
3211.

Sklep o povišanju cen programov javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Dornava

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96) in 7. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS,
št. 47/99) je Občinski svet občine Dornava na 22. redni seji
dne 27. 6. 2001 sprejel

SKLEP
o povišanju cen programov javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Dornava
1
Cene programov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dornava so naslednje:
– prva starostna skupina od 1 do 3 let
57.175 SIT
– druga starostna skupina od 3 do 7 let 40.748 SIT
– oddelek priprave na šolo
185.864 SIT
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 2001.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula, inž. l. r.
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JESENICE

3212.

Odlok o ureditvenem načrtu Športno
rekreacijski park Podmežakla (ureditveno
območje J2/R1)

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97) ter 10. in 33. člena statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine
Jesenice na 29. seji dne 24. 5. 2001 sprejel

ODLOK
o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park
Podmežakla (ureditveno območje J2/R1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se odlok o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla, ki ga je izdelala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje.
2. člen
Ureditveni načrt Športno rekreacijski park Podmežakla
(v nadaljevanju: UN športni park) obravnava območje, ki je v
dolgoročnem in srednjeročnem planu Občine Jesenice za
prostorsko plansko celoto označeno kot ureditveno območje J2/R1, ki je namenjena za športne in rekreacijske dejavnosti ter dejavnosti prostega časa kot tudi gostinstvo in
trgovino za potrebe dejavnosti v območju urejanja.
UN športni park vsebuje:
Tekstualni del:
– besedilo odloka z obrazložitvijo,
– pogoji in soglasja pristojnih organov in organizacij.
Grafični del:
– izrez dolgoročnega in srednjeročnega plana
– geodetska podloga M 1:500
– kopija katastrskega načrta M 1:1000
– zazidalna situacija z regulacijo M 1:1000
– prometna ureditev M 1:1000
– ureditev zelenih površin M 1:1000
– zbirni načrt komunalnih naprav M 1 :1000
– zaporednost (etapnost) izvajanja M 1:1000
– parcelacijski načrt M 1:1000.
Sestavni del UN so tudi:
– idejne zasnove komunalnih naprav
– shematski variantni prikaz nove športne dvorane M
1:200 (tlorisi, prerezi, fasade).
3. člen
UN športni park določa:
– mejo območja urejanja z ureditvenim načrtom,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo prostora in kvaliteto graditve ali drugih posegov v prostor,
– urbanistično oblikovanje območja,
– arhitektonsko oblikovanje objektov,
– prometno ureditev,
– ureditev zelenih površin,
– komunalne in energetske ureditve,
– zaporednost (faznost) izvajanja ureditvenega načrta
in začasna namembnost zemljišč,
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– obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju ureditvenega načrta.
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Območje UN Športno rekreacijski park meji oziroma je
omejeno na jugu z avtocesto Hrušica–Vrba, na severu z
Ulico Heroja Verdnika, na vzhodu s povezovalno cesto med
Ulico Heroja Verdnika in Medvedovo ulico ter na zahodu z
intervencijsko potjo. Skupna površina območja urejanja je
68.520 m2.
V območje urejanja J2/R1 so vključena zemljišča s
parcelnimi številkami: 697/1, 704/3, 704/4, 703, 699,
702, 705, 700, 701, 707, 708, 709, 710, 717/4, 718,
717/5, 717/8, 716, 714, 715, 713, 712, 711, 717/1,
717/7, 721, 722, 723, 719, 717/2, 717/3, 717/6,
720/4, 720/3, 720/2, 720/1, 791, 2643/2, 793, 794,
729/1, 728/1, 728/3, 727, 728/4, 728/2, 729/2, 726,
725, 724, 1459/1, vsa k.o. Jesenice ter 792/42, 792/54,
870/1 vsa k.o. Podmežakla.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
PROSTORA IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGEGA
POSEGA V PROSTOR
5. člen
Območje UN športni park je namenjeno za športne in
rekreativne dejavnosti predvsem pa za potrebe razvoja zimskih športov s poudarkom na hokeju na ledu. Program razvoja obstoječih in novih dejavnosti v športnem parku je
oblikovan tako, da je omogočena njegova postopna realizacija oziroma gradnja objektov. Predvideni program obsega:
– v sklopu obstoječih ali novih objektov so poleg vseh
vrst športnih in rekreacijskih dejavnosti (razen za športne
dejavnosti, katere osnovno delovanje povzroča hrup in/ali
smrad in/ali onesnaževanje zraka, tal in/ali vode) dopustne
ureditve in spremembe namembnosti za dejavnosti, ki se
vsebinsko navezujejo na športno rekreacijsko dejavnost (fitness, trgovine s športno opremo ter športnimi oblačili, gostinski lokali, drogerija, kozmetični saloni, solarij, savna,
servisi športne opreme, športna društva in dejavnosti izobraževanja na področju športa in rekreacije, turistične dejavnosti in prireditve, kulturne prireditve in drugo);
– nove stanovanjske, kmetijske, obrtne, proizvodne,
storitvene in druge dejavnosti, ki niso povezane s športno
rekreacijskimi dejavnostmi v območju športnega parka niso
dopustne;
– za obstoječe stanovanjske objekte so dopustna vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije v okviru obstoječih gabaritov;
– prenova obstoječe športne dvorane, tudi z možnostjo razširitve;
– izgradnja druge ledene ploskve na zahodni in/ali izgradnja nove športne dvorane na vzhodni strani obstoječe
dvorane;
– povečanje obstoječega objekta kegljišča;
– obnova obstoječih ali izgradnja novih zunanjih igrišč
za odbojko, košarko, rokomet, mali nogomet, tenis, otroška
igrišča in drugo;
– preureditev obstoječe atletske steze z razširitvijo;
– sedanja teniška igrišča ostanejo z možnostjo pokritja
za zimsko igranje oziroma igranje v slabih vremenskih pogojih (izvedba s šotorom);
– izgradnja in ureditev parkirnih površin na severni strani, ob vstopu v športni park;
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– izgradnja in ureditev parkirnih površin na južni strani
vzdolž športnega parka pod avtocesto Hrušica–Vrba;
– izvedba zunanje ureditve športnega parka (dovozi,
dostopi, dovozi za intervencijska vozila in dostavo, promenada z drevoredom, zelenice in drugo);
– možna je izgradnja peš povezave športnega parka z
rekreacijskimi površinami na območju kamnolomoma nad
avtocesto Hrušica–Vrba;
Območje je prometno, komunalno in energetsko že
opremljeno. Potrebne bodo le razširitve obstoječih kapacitet zaradi predvidenih širitev objektov in naprav v športnem
parku.
IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER
ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
6. člen
Urbanistična ureditev območja določa predvsem:
– regulacijske elemente,
– lego in velikost parcel,
– merila in pogoje komunalnega urejanja,
– lego in velikost objektov,
– merila in pogoje prometnega urejanja,
– merila in pogoje urejanja zelenih površin.
7. člen
Določeni so naslednji regulacijski elementi, ki so prikazani tudi v grafičnem delu ureditvenega načrta:
– regulacijske linije (RL) določajo tolerance pri načrtovanju objektov in drugih ureditev,
– gradbene linije (GL) določajo obvezno gradbeno linijo pri načrtovanju objektov in drugih ureditev.
8. člen
Urbanistično oblikovanje ureditvenega območja mora
biti enotno.
Ne glede na izvedbo ureditve športnega parka je potrebno ohraniti dve dovozni cesti (vzhodna, ki poteka ob objektu kegljišča do obstoječe dvorane in zahodna, ki poteka
mimo teniških igrišč do nove dvorane na zahodni strani
obstoječe dvorane).
Ni dovoljena pozidava med obstoječo dvorano in objektom kegljišča.
Pred novo dvorano na zahodni strani športnega parka
je potrebno ohraniti vsaj 6 m pas prostih površin.
Intervencijska pot na zahodni strani se v času večjih
prireditev uporablja kot dovozna pot do začasnega parkirišča na pomožnem nogometnem igrišču. Po možnosti se
usposobi povezava med intervencijsko potjo in dovozno
cesto, ki poteka mimo teniških igrišč.
Parkirne površine so locirane na robu športnega parka
tako, da je dostop do objektov in igrišč neposreden. Športni
park je dostopen z lokalnega cestnega omrežja. V času
večjih športnih in/ali kulturnih prireditev je potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta izven športnega parka.
9. člen
Merila in pogoji za urejanje obstoječe in nove športne
dvorane
Objekt je namenjen razvoju športnih in rekreativnih dejavnosti:
1. V sklopu obstoječe ali nove dvorane je potrebno
predvideti vse potrebne spremljajoče dejavnosti (garderobe, upravni prostori, center prve pomoči, trgovine s športno
opremo, gostinski lokali in drugo).
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2. Prenova obstoječe dvorane in/ali gradnja nove mora upoštevati možnost etapne prenove oziroma gradnje. Podrobnejši program je potrebno izdelati pred izdelavo projektov za gradnjo nove dvorane.
3. Osnovna tlorisna velikost nove dvorane je max 72 m
x 79 m. Velikost novo zgrajene dvorane (ne glede na izvedeno varianto) ne sme presegati obstoječe oziroma se mora
prilagoditi razmeram na terenu. Dopustna so odstopanja za
±1 m, kjer je gabarit objekta določen z regulacijsko linijo.
4. Višina nove dvorane ne sme presegati višine obstoječe športne dvorane.
5. Kota pritličja je na isti višini kot kota pritličja obstoječe dvorane. Dopustna so odstopanja do ±0,5 m.
6. Oblikovanje novega objekta mora biti arhitektonsko
skladno z obstoječi športno dvorano. Projekt za izgradnjo
nove dvorane se praviloma pridobi z natečajnimi rešitvami.
Imenuje se natečajna komisija, sestavljena iz predstavnikov
lokalne skupnosti (po potrebi tudi države), športnih delavcev
in strokovnjakov s področja arhitekture in oblikovanja športnih objektov, ki predpiše vrsto in obliko natečaja. Najboljša
rešitev (ne glede na to, če prva nagrada ni podeljena), se
praviloma realizira.
10. člen
Merila in pogoji za povečanje in spremembo namembnosti obstoječega objekta kegljišča:
1. Osnovna tlorisna velikost objekta je 51,30 m x
34,70 m. S tem je določen maksimalen možen horizontalen
gabarit povečanega objekta.
2. Višina objekta ne sme presegati višine obstoječega
kegljišča + ene etaže oziroma maksimalno 15 m.
3. Kota pritličja je na 0,00. Dopustna so odstopanja do
±0,5 m.
4. Gradbena linija na vzhodni strani objekta kegljišča
ob dovozni cesti je obvezna.
5. V objektu so lahko druge športne dejavnosti ali dejavnosti, ki so povezane s športom (fitnesi, trgovine s športno opremo ter športnimi oblačili, gostinski lokali, drogerija,
kozmetični saloni, solarij, savna, servisi športne opreme,
športna društva in dejavnosti izobraževanja na področju športa in rekreacije, turistične dejavnosti in prireditve, kulturne
prireditve in drugo).
6. Idejni projekt, projekt za gradbeno dovoljenje ter
projekt za izvedbo del morajo biti pridobljeni na podlagi
predhodnega zbiranja ponudb (pridobljeni morata biti vsaj
dve). Strokovna merila za izbiro najboljšega ponudnika mora
oblikovati komisija, sestavljena iz predstavnikov lokalne skupnosti (po potrebi tudi države), športnih delavcev in strokovnjakov s področja arhitekture in oblikovanja športnih objektov. Komisija oblikuje tudi program in projektno nalogo za
oddajo del.
11. člen
Merila in pogoji za območje obstoječih stanovanjskih
objektov v primeru spremembe namembnosti
1. Predmetno območje se nahaja med dovoznima cestama ob objektu kegljišča in teniških igrišč, in sicer od
Ulice heroja Verdnika proti jugu do objekta kegljišča oziroma do vključno obstoječega stanovanjskega objekta Ledarska 2.
2. V primeru spremembe namembnosti iz stanovanjskega objekta v poslovni objekt v skladu s prvo do tretjo
alineo 5. člena so na predmetnem območju dopustni tudi
naslednji posegi: dozidava in nadzidava, odstranitev objektov in dopolnilna gradnja.
3. Dovoljena je maksimalno 70 % pozidava.
4. Maksimalna dovoljena višina objektov je 15 m.

Št.

60 / 20. 7. 2001 / Stran 6281

12. člen
Merila in pogoji za urejanje športnih igrišč
Vsa predvidena športna (preurejena obstoječa ali novozgrajena) igrišča morajo biti zgrajena v skladu s standardi
in tehničnimi normativi za posamezno igrišče.
Ob športnih igriščih je dovoljena postavitev zaščitne
(varnostne) ograje, ki mora biti izdelana iz transparentnega
materiala in ne sme presegati višine 4,5 m, razen na meji
območja s stanovanjskimi objekti, kjer je možna protihrupna
zaščita, in sicer iz betona ali plastike z atestom za ta namen.
V. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
13. člen
Dostop do športnega parka je možen z dveh strani, ki
pa se obe navezujeta na Ulico heroja Verdnika: po regionalni Cesti m. Tita in skozi podvoz pod železnico ter čez most
čez reko Savo (pravokotno na Ulico heroja Verdnika) in/ali
po lokalni cesti skozi naselje Podmežakla. Na obe napajalni
cesti je možen dostop z avtoceste Hrušica–Vrba. Predvidena je tudi izgradnja peš povezave športnega parka z rekreacijskimi površinami na območju kamnolomoma nad avtocesto Hrušica–Vrba.
Prometno omrežje območja sestavljajo:
Glavna napajalna cesta (1), ki ima priključek pravokotno in v niveleti z lokalno cesto – Ulica heroja Verdnika. Tu je
urejeno večje parkirišče za potrebe športnega parka.
Dostop do športnega parka je tudi z Medvedove ulice
(2), ki omogoča dostop do dvorane z južne strani. V času
športnih, rekreacijskih in drugih kulturnih prireditev je ta
cesta namenjena le za potrebe dostave do športne dvorane,
sicer pa služi tudi kot dostop do parkirišč pod avtocesto, ki
so namenjena uporabnikom športnega parka.
Dovozna cesta, ki poteka od Ulice heroja Verdnika
mimo teniških igrišč – Ledarska ulica ter predstavlja glavni
dovoz do nove dvorane na zahodni strani športnega parka.
Intervencijska dovozna pot na skrajni zahodni strani
športnega parka, ki je priključena na Ulico heroja Verdnika.
Ob lokalnih cestah je potrebno urediti hodnik za pešce
v širini 1,20 m ter kolesarsko stezo v širini 1,20 m.
14. člen
Površine za mirujoči promet so urejene:
Na severni strani, ob vstopu v športni park. Parkirišče
je urejeno z enosmernim potekom smeri vožnje. Velikost
posameznega parkirnega mesta je 2,50 x 5 m. Vseh parkirnih mest je glede na realizacijo ureditve športnega parka
lahko skupaj max. 305.
Možna je tudi drugačna prometna ureditev parkirišča in
lokacija priključka na Ulico heroja Verdnika na podlagi idejnega projekta.
Nad športno dvorano, ob južni strani športnega parka
(pod avtocesto Hrušica–Vrba). Dostop in izstop s parkirišča
potekata dvosmerno po Medvedovi ulici. Možnih je 106
parkirnih mest.
– 7 parkirnih mest je urejenih tudi ob obstoječih teniških igriščih.
– Individualni objekti v športnem parku imajo za svoje
potrebe urejena parkirišča na lastnih parcelah.
V primeru spremembe namembnosti stanovanjskih objektov v osrednjem delu športnega parka se na prostih površinah tega območja zagotavlja pretežni del potrebnih parkirnih površin.
Vseh predvidenih javnih parkirnih mest na območju
športnega parka je max. 418, kar zadošča za njegovo normalno delovanje. Ob večjih (državna prvenstva, mednaro-
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dne tekme…) športnih in drugih prireditvah je potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta za osebne avtomobile izven
športnega parka (druga javna parkirišča na Jesenicah). Parkirna mesta znotraj ureditvenega območja pa naj bodo namenjena za avtobuse (organiziran prevoz obiskovalcev).
V primeru izvedbe pomožnega nogometnega igrišča,
le-ta lahko služi v času večjih športnih in drugih prireditev
tudi za začasno parkirišče.
15. člen
Peš površine so predvidene po celotnem območju
športnega parka. Peš površine morajo biti utrjene z ustreznim tlakom. Na območju športnega parka se smatrajo za
peš površine tudi urejene zelenice, ki lahko služijo tudi kot
površine za igro in posedanje. Vse utrjene peš površine so
namenjene tudi za dostop intervencijskim vozilom.
Peš površine, vhodi v objekte in prečkanja cest v območjih križišč morajo biti brez arhitekturnih ovir.
VI. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
16. člen
Zelene površine v športnem parku morajo biti usklajene z zelenimi in drugimi javnimi površinami izven meja ureditvenega načrta, predvsem pa z zelenim sistemom mesta
(druge parkovne in športno rekreacijske površine na Jesenicah) ter z obstoječimi in/ali bodočimi rekreacijskimi območji
ob reki Savi.
Priporoča se obcestna zasaditev z drevoredi, ki se
zasadijo z avtohtonimi vrstami drevja. Tudi pri drugih hortikulturnih ureditvah se morajo uporabiti avtohtone rastlinske
vrste. Posegi v teren morajo biti izvedeni z blagimi in ozelenjenimi brežinami. Oporni zidovi so dopustni le na mestih,
kjer brežin ni možno drugače zavarovati. Oporni zidovi se
morajo urediti, zatraviti in ozeleniti z drevjem in grmičevjem.
Obstoječi individualni in drugi objekti, ki trenutno še
niso v funkciji športnega parka, je potrebno zamejiti z živimi
mejami (avtohtone vrste grmovnic), ki morajo biti oblikovane
enotno in v skladu z ostalimi hortikulturnimi in drugimi zunanjimi ureditvami v športnem parku.
Zaradi ohranjanja obstoječih prostorskih kakovosti je z
gradnjo prizadete površine po posegu potrebno sanirati v
smislu ekološke in funkcionalne skladnosti. Potrebna je sanacija novonastale situacije (nov gozdni rob, razgaljena tla,
novo nastale brežine, vkopi, nasipi ipd.), z utrditvijo in zasaditvijo z ustreznimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami; sanacija naj bo opredeljena s sanacijskimi oziroma
zasaditvenimi načrti.
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športnega parka izdelati hidravlični izračun vodovodnega
sistema za celotno naselje Podmežakla.
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati možnost koriščenja vode iz črpališča Ledarna (za pripravo ledu, zalivanje
zelenih površin, hidrantno omrežje).
Za zagotovitev zadostnih količin vode je potrebno povezati vodovodno omrežje na Prešernovi ulici od Donita do
Gradisa. S tem bo zaokrožen vodovodni sistem Podmežakla
in pridobljene dodatne količine vode iz sistema Peričnik.
19. člen
Merila in pogoji za odvajanje fekalnih odpadnih in meteornih vod
Na tem območju javna kanalizacija še ni zgrajena. V
planu je izdelava projektov za gradnjo javne kanalizacije, ki
se bo pri kisikarni Sava povezala na obstoječe črpališče
odpadnih vod (povezava s čistilno napravo Jesenice). Možna je tudi priključitev na kanalizacijski kolektor, ki prečka
cesto pred podvozom pod železnico. Predvideti je potrebno
odvajanje odpadnih vod s priključkom na javno kanalizacijo.
Točna lokacija priključka bo znana kasneje. Reševanje
(projektiranje in izvedba) odvajanja odpadnih vod pa je smotrno za športni park reševati v sklopu celotnega območja
Podmežakla.
Odvod meteornih voda ter talnih in zalednih vod z območja športnega parka mora biti celovito urejen s sistemom
meteorne kanalizacije.
Utrjena asfaltirana parkirišča in površine morajo biti
opremljeni z lovilci olj in maščob.
20. člen
Merila in pogoji za oskrbo z električno energijo in javno
razsvetljavo:
Na območju športnega parka so 20kV in NN 0,4kV
vodi in objekti. Nizkonapetostno omrežje na tem območju je
prostozračno in to večinoma z golimi vodniki.
Za celotno območje je potrebno izdelati idejne rešitve
elektrifikacije in javne razsvetljave. V ta projekt je potrebno
vključiti tudi sanacije obstoječih naprav in vodov.
21. člen
Merila in pogoji za oskrbo s plinom
Na območju športnega parka je izvedeno omrežje zemeljskega plina, zato naj se oskrba objektov z energijo
obvezno predvidi z zemeljskim plinom po predhodnem kontrolnem izračunu kapacitete plinovodnega omrežja glede na
novo priključno moč vseh objektov.
Obstoječa kotlovnica je že priključena na zemeljski
plin, vendar je priključek v slabem stanju in ga je potrebno
nadomestiti z novim.

VII. KOMUNALNE IN ENERGETSKE UREDITVE
17. člen
Vsi objekti v območju urejanja se morajo priključiti na
obstoječa javna komunalna in energetska omrežja za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih in meteornih vod, za oskrbo
z električno energijo in plinom, javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje.
Gradnja komunalne in energetske infrastrukture mora
potekati usklajeno in z upoštevanjem etapnosti urejanja ureditvenega območja.
18. člen
Merila in pogoji za oskrbo z vodo
Na obravnavanem območju je javno vodovodno omrežje, ki pa je že dotrajano, zato je potrebno pred ureditvijo

22. člen
Merila in pogoji urejanja telekomunikacijskega omrežja
Območje športnega parka je vključeno na javno telekomunikacijsko omrežje iz ATC (avtomatska telefonska centrala) Jesenice v zemeljski izvedbi. Predvideti je potrebno možnost zahteve po dodatnih telekomunikacijskih in kabelskih
(kabelska televizija) kapacitetah, kar pomeni izgradnjo izdvojenih stopenj telefonskih central. Le-ta bo potekala v sklopu
izgradnje telefonskega omrežja.
Lastniku zvez Telekoma morajo biti na obstoječih trasah oziroma lokacijah s telekomunikacijskimi kapacitetami,
kjer prihaja iz različnih vzrokov (voda, strela, mehanske poškodbe, novogradnje…) po potrebi omogočene prestavitve,
zamenjave ali kakršnekoli drugačna investicijska in vzdrževalna dela.
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Po sprejetju ureditvenega načrta oziroma ob izdelavi
lokacijske dokumentacije je potrebno za posamezne objekte s pripadajočo infrastrukturo pridobiti ustrezna soglasja za
pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja.
23. člen
Merila in pogoji za odvoz komunalnih odpadkov
Ob osnovnem cestnem omrežju so predvidena zbirna
in odjemna mesta za komunalne odpadke. Prostor, kjer
bodo nameščene posode mora biti utrjen, zagotovljeno mora biti redno čiščenje.
24. člen
Druga merila in pogoji za izvedbo posegov v prostor
Upoštevana morajo biti določila 22. in 23. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
Upoštevati je potrebno tudi ustrezne predpise, ki urejajo varstvo na področju potresne varnosti, zaklanjanja prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč, zaščito brežin
zaradi erozije in drugih vplivov, varstvo okolja ter varstvo
pred hrupom itd.
V skladu s predpisi in tehničnimi normativi projektiranja
je potrebno upoštevati tudi varno projektiranje brez arhitektonskih ovir.
25. člen
Merila in pogoji vodnogospodarskih ureditev
Za vse posege v okviru športnega parka, ki kakorkoli
globalno ali lokalno vplivajo na naravne ali umetne vodotoke
s stalno ali občasno vodo, na vodna telesa, izvire, talno
vodo, na stabilnost terena in erozijske procese, je potrebno
izdelati načrte, v katerih bo razvidna ustrezna rešitev problematike (hidravlični izračun, načrti zavarovanih objektov ipd.)
ter pridobiti vodnogospodarsko soglasje.
Za vse posege v okviru območja urejanja, ki se nahajajo v ožjem ali širšem poplavnem ali vplivnem območju naravnih ali umetnih vodotokov, vplivnem območju zemeljskih ali
snežnih plazov ter vseh vrst erozijskih procesov, je potrebno
izdelati načrte, v katerih bo razvidna ustrezna rešitev problematike (hidravlični izračuni, načrti zavarovanih objektov…)
ter pridobiti vodnogospodarsko soglasje.
Za vse posege v športnem parku, ki se nahajajo na
vodnem zemljišču ali segajo v vodno zemljišče, mora investitor pridobiti dovoljenje ministra po 22. členu zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93).
VIII. ETAPNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
26. člen
Najbolj učinkovito je celovito urejanje športnega parka.
Ureditveni načrt se lahko izvaja tudi etapno. Pri tem je
potrebno najprej urediti prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
V 5. členu je opredeljen program ureditve športnega
parka, ki ga je glede na finančne zmožnosti možno izvesti v
različnem obsegu oziroma variantah ureditve.
V nadaljevanju so podane etape izvedbe ureditvenega
načrta:
1. Najskromnejši obseg zajema obnovo in prenovo oziroma dograditev obstoječih objektov in površin športnega
parka z izboljšanjem športnih igrišč in objektov ter ureditvijo
mirujočega prometa. Obstoječa hokejska dvorana se lahko
adaptira, rekonstruira in razširi na vzhodni strani do urejenega nogometnega igrišča.
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2. Predvidi se gradnja nove zunanje ledene ploskve na
zahodnem delu športnega parka ob obstoječi dvorani, in
sicer tako, da se ohranja obstoječe nogometno igrišče na
vzhodnem delu športnega parka in pomožno nogometno
igrišče na jugozahodnem delu športnega parka.
Nogometno igrišče je potrebno ustrezno urediti z dvigom nivoja, ustreznim odvodnjavanjem, razširitvijo proti severu in prenovo atletskih stez, izgradnjo tribun ter drugo
potrebno ureditvijo.
Na prostoru sedanjih košarkarskih igrišč se uredi večnamenska asfaltna površina z rokometnim igriščem, dvema
košarkarskima igriščema in dvema odbojkarskima igriščema. Navedena igrišča se uredijo z markacijami in premičnimi koši in goli.
3. Maksimalni obseg predvideva izgradnjo hokejske
dvorane na vzhodni strani športnega parka ob obstoječi
dvorani. V tem primeru je potrebno pred pridobitvijo upravnih dovoljenj za gradnjo dvorane obvezno najprej zagotoviti
lokacijo za nadomestno nogometno igrišče. Nova lokacija
le-tega mora biti dovolj velika, da omogoča izgradnjo centralnega nogometnega igrišča z atletsko stezo, pomožnim
nogometnim igriščem za treninge ter pripadajočih objektov
(za upravo športnega kluba, garderobe, prostor za gledalce,
parkirišča in drugo).
4. Prenova objekta kegljišča, preureditev teniških
igrišč, spremembe namembnosti stanovanjskih objektov ter
izgradnja in ureditev prometnih in zelenih površin so neodvisni od zastavljenih etap.
Pri gradnji se ne sme odstopati od tega ureditvenega
načrta, s čimer se omogoča njegova kvalitetna in celovita
ureditev.
Posamezna faza se mora izvesti kot celota z vsemi
elementi zunanje ureditve. Etapno izvajanje ureditvenega
načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča, prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter izgled in
delovanje celotnega območja športnega parka.
27. člen
Zemljišča, predvidena za kasnejše urejanje, obdržijo
dosedanjo namembnost in način gospodarjenja. Začasne
ureditve za druge dejavnosti niso dopustne.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV PRI IZVAJANJU
UREDITVENEGA NAČRTA
28. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev so predvsem:
– zagotoviti izvajanje prometne ter komunalne in energetske infrastrukture usklajeno z gradnjo objektov,
– zagotoviti ustrezno komunalno in energetsko oskrbo,
– zagotoviti sočasno in usklajeno izvajanje komunalne
in energetske infrastrukture,
– izvajanje ureditvenega načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča ter na bistveno poslabšanje
bivalnih in delovnih razmer v območju ureditvenega načrta
in v okolici.
X. KONČNE DOLOČBE
29. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem
organu za urejanje prostora Občine Jesenice in na Upravni
enoti Jesenice.
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30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
urbanistična inšpekcija.
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-14/97
Jesenice, dne 24. maja 2001.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

KRŠKO
3213.

Odlok o poravnavi nujnih stroškov za odpravo
posledic toče v letu 2000 (na območju KS:
Veliki Trn, Gora in Brestanica)

Na podlagi 49. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet
občine Krško na 25. seji dne 16. 7. 2001 sprejel

ODLOK
o poravnavi nujnih stroškov za odpravo posledic
toče v letu 2000 (na območju KS: Veliki Trn,
Gora in Brestanica)
1. člen
S tem odlokom se zagotavlja pomoč Občine Krško pri
delni odpravi oziroma sanaciji škode, nastale zaradi posledic toče v mesecu avgustu leta 2000, ki je prizadejala veliko
škodo na trajnih nasadih in poljščinah in povzročila izpad
dohodka na območju krajevnih skupnosti Veliki Trn, Gora in
Brestanica.
2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja pomoč
iz prejšnjega člena znaša 4,843.874 tolarjev.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve občine.
3. člen
Sredstva iz 2. člena tega odloka se dodelijo upravičencem v višini do 20% potrjena ocene neposredne škode, ki
jo na predlog občinske komisije za oceno škode po elementarnih nesrečah v kmetijstvu s posebnim sklepom določi
župan.
O dodelitvi sredstev župan obvesti občinski svet.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 224-1/01-0401
Krško, dne 16. julija 2001.
Župan
Občine Krško
Franci Bogovič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

LENART
3214.

Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada

Na podlagi 56. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01) je Občinski svet
občine Lenart na 21. seji dne 3. 7. 2001 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi proračunskega sklada
1. člen
Ustanovi se proračunski sklad Občine Lenart kot evidenčni račun v okviru proračuna občine.
2. člen
Proračunski sklad se ustanovi z namenom, da se na
posebnem evidenčnem računu proračuna Občine Lenart,
ločeno zbirajo prejemki za vzdrževanje, gradnjo in nakup
stanovanj ter poslovnih prostorov.
3. člen
Proračunski sklad se financira iz:
– proračunskih sredstev, ki jih Občina Lenart zagotavlja v proračunu za namen iz 2. člena tega odloka;
– namenskih dotacij;
– od prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi
sredstvi proračunskega sklada;
– prihodkov od najemnin stanovanj, poslovnih prostorov, prodaje premoženja, kupnin;
– republiškega stanovanjskega sklada;
– drugih virov.
4. člen
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
5. člen
Za upravljanje in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada je pristojen župan Občine Lenart.
Župan Občine Lenart mora najmanj enkrat letno občinskemu svetu poročati o opravljanju in razpolaganju s sredstvi
proračunskega sklada.
6. člen
Proračunski sklad se ustanovi do preklica.
7. člen
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se
smejo uporabljati le za namene, dogovorjene s tem odlokom.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 14/97).
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Št. 40301-3/2001
Lenart, dne 3. julija 2001.
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.
Župan
Občine Lenart

3215.

Sklep o določitvi cen programov storitev v
javnem vzgojno-varstvenem zavodu – Vrtec
Lenart

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01) in 30. ter 31. člena
zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) je Občinski svet občine Lenart na 21. seji dne 3. 7. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov storitev v javnem
vzgojno-varstvenem zavodu – Vrtec Lenart
Določita se ceni programov storitev v javnem vzgojnovarstvenem zavodu – Vrtec Lenart, za naslednja programa:
– za oddelke od 1 do 7 let starosti v višini 49.000 SIT
na mesec;
– za 5-urni program s kosilom v višini 36.750 SIT na
mesec.
Navedene cene veljajo od 1. 6. 2001 dalje.
Št. 64-1/2001
Lenart, dne 3. julija 2001.
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.
Župan
Občine Lenart

LENDAVA
3216.

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 3. in
25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83, 42/85, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91,
13/93, 66/93, 39/96, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97,
73/97, 35/97, 87/97, 73/98 in 31/00), 6. in 7. člena
zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93)
ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št.
26/99, 119/00) je Občinski svet občine Lendava na seji
dne 6. 7. 2001 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa pogoje izvajanja obvezne gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo, gospodarjenje z vodovodi
ter pravice in obveznosti uporabnikov in izvajalcev javne
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službe oskrbe s pitno vodo v zvezi z dobavo in odjemom
pitne vode iz vodovodov v Občini Lendava.
2. člen
Oskrba uporabnikov s pitno vodo se zagotavlja iz:
1. javnih vodovodov, s katerimi upravlja in gospodari
izvajalec javne službe;
2. lokalnih vodovodov, s katerimi ne upravlja in ne
gospodari izvajalec javne službe;
3. tehnoloških vodovodov, s katerimi upravljajo in gospodarijo lastniki sami.
3. člen
Za javni vodovod po tem odloku se šteje vodovodno
omrežje s pripadajočimi objekti in napravami z najmanj petimi priključki oziroma če oskrbuje več kot 20 prebivalcev in
je v upravljanju izvajalca javne službe.
Za lokalni vodovod po tem odloku se šteje vodovodno
omrežje s pripadajočimi objekti in napravami z manj kot
petimi priključki oziroma če oskrbuje manj kot 20 prebivalcev in ni v upravljanju izvajalca javne službe.
Za tehnološki vodovod po tem odloku se šteje vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo
izključno za dobavo, pripravo in oskrbo s tehnološko vodo in
ni v upravljanju izvajalca javne službe.
4. člen
Vodooskrbni objekti, naprave in sistemi po tem odloku so:
1. Magistralno omrežje in naprave:
– cevovodi in objekti, ki oskrbujejo z vodo več občin ali
regij;
– tranzitni cevovodi in objekti od zajetja do primarnega
omrežja.
2. Primarno omrežje in naprave:
– cevovodi in objekti med magistralnim in sekundarnim
omrežjem oziroma cevovodi in objekti od zajetja do sekundarnega omrežja;
– cevovodi in objekti za večje naselje, med več naselji
ter med večjimi stanovanjskimi ali drugimi območji.
3. Sekundarno omrežje in naprave, ki služijo za neposredno priključevanje uporabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju ali za požarnovarstveno funkcijo.
4. Vodomerni priključek z vodomerno napravo.
5. Interno omrežje, ki je v upravljanju in vzdrževanju
uporabnika. Interno in javno omrežje razmejuje vodomerna
naprava.
5. člen
Uporabnik vode je fizična ali pravna oseba, ki ima za
svoje potrebe izveden priključek na vodovod ali ki s posebnim dovoljenjem izvajalca javne službe uporablja vodo ali
koristi njeno požarnovarstveno funkcijo iz javnega in drugih
vodovodov.
6. člen
Za stanje javnega vodovoda je odgovoren izvajalec javne službe, ki v roku šestih mesecev po sprejemu tega odloka izdela in predloži v sprejem Občinskemu svetu občine
Lendava tehnični pravilnik in tarifni pravilnik. V tehničnem
pravilniku se podrobneje opredeli pogoje in normative za
gradnjo, priključevanje, dobavo, upravljanje in vzdrževanje
javnega vodovoda. Tarifni pravilnik opredeljuje merila in kriterije za oblikovanje cen.
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II. GRADITEV VODOVODA

7. člen
Izvajalec javne službe izdaja soglasja k prostorsko izvedbenim aktom, ureditvenim in lokacijskim načrtom, zbirni
karti komunalnih vodov, k lokacijskim in gradbenim dovoljenjem ter enotnim dovoljenjem za graditev teh objektov. Izvajalec javne službe načrtuje javne vodovode in vodi investicije
v javne vodovode. Investitor sekundarnega ali internega vodovoda pa si mora za načrtovanje pridobiti smernice izvajalca javne službe.
8. člen
Izvajalec mora začetek gradnje vodovoda pisno priglasiti izvajalcu javne službe vsaj osem dni pred začetkom del.
Za novozgrajeni vodovod mora investitor pridobiti uporabno
dovoljenje pristojnega organa. V enem mesecu po pridobitvi
uporabnega dovoljenja po zgraditvi mora investitor vodovoda zgrajeni javni vodovod predati v last občini na območju
katere je zgrajen, ta pa v upravljanje izvajalcu javne službe.
Izvajalec javne službe mora zgrajeni vodovod prevzeti v upravljanje pod pogojem, da je pridobljeno uporabno dovoljenje.
Prenos se izvrši na podlagi pogodbe o prevzemu, s katerim
se opredelijo pogoji prevzema in medsebojne obveznosti.
Ob primopredaji mora investitor izročiti izvajalcu javne službe vsa soglasja in upravna dovoljenja ter projekt izvedenih
del. Projekt izvedenih del mora vsebovati geodetski posnetek zgrajenega objekta, montažni načrt ter detajle križanj z
ostalimi komunalnimi napravami.
9. člen
Kdor se namerava priključiti na vodovod ali povečati
priključno moč obstoječega priključka, mora izpolniti vse
pogoje iz soglasij, poravnati vse obveznosti investitorju sekundarnega vodovodnega omrežja, kakor tudi plačati strošek izvedbe in prispevek po merilih in kriterijih kot povračilo
za zgrajeno primarno omrežje, predložiti potrebno dokumentacijo, opredeljeno s tehničnim pravilnikom in ustrezna
soglasja za posege na zemljišča.
Bodoči uporabnik vode mora plačati prispevek in vse
ostale obveznosti pred priključitvijo svojega objekta na javni
vodovod.
Uporabnik vode, ki sofinancira gradnjo vodovodnega
omrežja, s tem ne pridobi nikakršne pravice do razpolaganja
na javnem vodovodu.
III. PRIKLJUČITEV NA VODOVOD
10. člen
Kjer je zgrajen vodovod, ki ima še proste zmogljivosti,
se je uporabnik dolžan priključiti, izvajalec javne službe pa
ga je dolžan priključiti na vodovod ob pogojih, ki jih določa
ta odlok in tehnični pravilnik.
11. člen
Uporabnik sme vodo iz vodovoda odvzemati le v skladu
z izdanim soglasjem izvajalca javne službe oziroma pogodbo
o priključitvi.
12. člen
Priključek se izvede praviloma za vsakega uporabnika
posebej, uporabnik pa lahko ima tudi več priključkov glede
na potrebe in ob pogojih, ki so predpisani s tehničnim
pravilnikom.
Možen je tudi začasni priključek na omrežje vodovoda
ob pogojih, ki jih določajo interni akti izvajalca javne službe.
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13. člen
Ob izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev izvede priključitev na javni vodovod ter vgraditev, zamenjavo ali odstranitev vodomerne naprave le izvajalec javne službe na
stroške uporabnika.
14. člen
Izveden priključek do vodomerne naprave, vključno z
vodomerno napravo, prevzame v upravljanje in vzdrževanje
izvajalec javne službe.
Za odjem vode mora imeti vsak priključek vgrajeno
vodomerno napravo v roku petih let po prejemu tega odloka.
Merilno mesto in način vgradnje vodomerne naprave
opredeljuje tehnični pravilnik.
Uporabnik je dolžan zavarovati vodomerno napravo
pred poškodbami in vremenskimi vplivi, vzdrževati merilno
mesto, naprave in kode za odčitavanje, skrbeti za njihovo
čistost in stalno dostopnost ter pooblaščenim delavcem in
upravljavcem izvajalca javne službe omogočati nemoten dostop.
Uporabnik je v primeru kakršnegakoli poškodovanja
ali uničenja naprav, navedenih v predhodnem odstavku
tega člena, dolžan v roku 8 dni o tem obvestiti izvajalca
javne službe, ki vzpostavi prvotno stanje in stroške zaračuna povzročitelju. Prav tako je uporabnik dolžan v roku
15 dni izvajalcu javne službe sporočiti spremembo lastništva priključka z odčitanim stanjem vodomerne naprave
na dan primopredaje lastništva.
15. člen
Izvajalec javne službe je dolžan izvajati redno menjavo
in kontrolo vodomernih naprav skladno z veljavno zakonodajo.
Izvajalec javne službe lahko poškodovano vodomerno
napravo, v kolikor je to nujno potrebno, zamenja brez predhodnega obvestila uporabniku, dolžan pa ga je naknadno
obvestiti v roku 15 dni po zamenjavi. V primeru, da je za
poškodbo vodomerne naprave kriv uporabnik, je dolžan plačati stroške, ki jih je povzročil, izvajalec javne službe pa je
poškodovano vodomerno napravo dolžan hraniti do zaključka dokaznega postopka oziroma plačila nastalih stroškov s
strani uporabnika.
IV. HIDRANTI
16. člen
Hidranti v vodovodnem sistemu so javni in interni. Javni
hidranti služijo predvsem požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.
Javne hidrante mora vzdrževati izvajalec javne službe,
ki mora voditi o hidrantih in hidrantni mreži tehnične in druge
potrebne dokumente.
17. člen
Odvzem vode iz javnih hidrantov brez pismenega dovoljenja izvajalca javne službe ni dopusten. Omejitev odvzema
vode iz javnih hidrantov ne velja za odvzem vode za gašenje
požarov in za odpravo posledic drugih elementarnih nesreč.
Zaradi registracije nekontroliranega odvzema vode iz
hidranta mora uporabnik najkasneje v 3 dneh po zaključeni
intervenciji iz drugega odstavka tega člena o odvzemu obvestiti izvajalca javne službe. V poročilu je potrebno navesti
datum, količino, čas, mesto in razlog odvzema.
Uporabnik mora po uporabi pustiti hidrant v brezhibnem stanju. V primeru poškodovanja je dolžan povrniti vse
stroške za vzpostavitev hidranta v normalno stanje.
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18. člen
Interni hidranti so sestavni del interne inštalacije objekta in morajo biti priključeni na omrežje za vodomerno
napravo.
Interne hidrante vzdržuje uporabnik vode oziroma lastnik interne inštalacije na lastne stroške.
V. VAROVANJE JAVNEGA VODOVODA IN VODNIH VIROV
19. člen
Varovalna območja vodnih virov in varovalne ukrepe
znotraj teh območij na območju Občine Lendava določa
odlok o varovanju virov pitne vode (Uradni list RS, št.
91/99).
20. člen
Splošni pogoji glede gradnje in odmikov od vodovodnih objektov, naprav in cevovodov se določijo s tehničnim
pravilnikom.
Izvajalec javne službe v soglasju predpiše pogoje, pod
katerimi je dovoljeno graditi ob vodovodu.
Stroške za morebitne poškodbe vodovoda, ki jih povzroči izvajalec del po svoji krivdi, nosi izvajalec sam. Ti
stroški zajemajo neposredne stroške za odpravo napak,
izgubljeno vodo in vse ostale intervencijske stroške.
21. člen
Na vodovodu se ne sme graditi ali postavljati objektov
in nasipati ali odvzemati materiala, ki bi lahko povzročal
poškodbe vodovoda ali oviral njegovo redno delovanje in
vzdrževanje.
Sprememba nivelete terena nad vodovodom je možna
le s pismenim soglasjem, ki ga na prošnjo investitorja izda
izvajalec javne službe.
Kdor gradi objekte, opravlja vzdrževalna, rekonstrukcijska ali druga dela ob vodovodnem omrežju, mora pri opravljanju teh del poskrbeti, da ostanejo kape cestnih ventilov,
vodovodnih jaškov in hidrantov stalno vidne, to je v višini
okolice in dostopne. Pri trajni spremembi okolice kap ali
nivelete terena mora investitor prilagoditi tudi elemente vodovodnega omrežja, sicer to stori izvajalec javne službe na
njegove stroške.
Lastniki zemljišč, preko katerih poteka vodovod, morajo izvajalcu javne službe dovoliti neoviran dostop do vodovoda za potrebe vzdrževanja in interventnih ukrepov.
VI. PLAČEVANJE PORABE VODE
22. člen
Količina porabljene vode iz vodovoda se ugotavlja z
odčitkom stanja vodomerne naprave in se meri v kubičnih
metrih (m3).
Za pokrivanje stroškov menjave in kontrole vodomerov
se obračunava vzdrževalnina. Način obračunavanja je opredeljen v tarifnem pravilniku.
Uporabnik ima poleg rednih kontrol v smislu 15. člena
tega odloka pravico zahtevati izredno kontrolo vodomerne
naprave, če meni, da meritev ni točna. Če se ugotovi, da je
točnost vodomerne naprave izven dopustnih toleranc, nosi
stroške preizkusa izvajalec javne službe, sicer pa uporabnik.
23. člen
Če se vodomerna naprava pokvari, se količina porabljene vode ugotovi na podlagi povprečne porabe v zadnjih
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treh obračunskih obdobjih pred okvaro vodomera oziroma
po zadnjih znanih podatkih.
Količina porabljene vode pri uporabniku, ki še nima
vgrajene vodomerne naprave ali pri nedovoljenem odjemu
brez vodomerne naprave, se določi na osnovi podatkov
porabe drugih primerljivih uporabnikov.
Pri nedovoljenem odjemu vode se uporabniku zaračuna maksimalna količina porabljene vode na osnovi podatkov
porabe drugih primerljivih uporabnikov za celotno obdobje
obstoja nedovoljenega priključka oziroma najmanj za obdobje enega leta.
24. člen
Izvajalec javne službe opravi odčitavanje vodomernih
naprav, ki jih prevzame v upravljanje in vzdrževanje, ter ugotavlja porabo vode v časovnem obdobju, ki ne more biti
daljše kot dvanajst mesecev. Izvajalec javne službe izstavlja
račune za porabljeno vodo na podlagi odčitavanja vodomerov ali z akontacijo in kasnejšim poračunom.
Uporabnik, ki stalno ne prebiva v objektu, mora določiti
pooblaščenca, ki ga bo zastopal, da omogoči dostop do
vodomerne naprave, da zanj prejema in plačuje račune za
porabljeno vodo.
V primeru, da vodomerne naprave zaradi nedostopnosti izvajalec javne službe ni mogel odčitati, je uporabnik
dolžan sporočiti stanje vodomerne naprave v roku 8 dni po
prejemu obvestila.
25. člen
V objektih z več uporabniki, v katerih ni možna vgradnja
merilnih naprav za posameznega uporabnika, izvajalec javne
službe odčita in izda račun le za glavni vodomer.
Lastniki posameznega objekta so na podlagi stanovanjskega zakona dolžni skleniti pogodbo z upravnikom, ki za
njih sprejema in plačuje račune za porabljeno vodo. Izvajalec javne službe lahko izdaja račune za posameznega uporabnika v objektih, kjer je več uporabnikov, če se vsi uporabniki strinjajo z načinom delitve porabe pitne vode, kar potrdijo s podpisi v ustreznem dokumentu. V tem dokumentu se
morajo uporabniki zavezati, da bodo sporočali vse podatke,
ki vplivajo na obračun porabe vode.
Vodomerne naprave v interni inštalaciji služijo uporabniku za njegovo lastno kontrolo in jih izvajalec javne službe
ne odčituje in ne vzdržuje.
26. člen
Tarife oziroma cene za porabljeno vodo določa občinski svet na predlog izvajalca javne službe skladno z veljavnimi predpisi, kalkulativnimi osnovami in sprejeto poslovno
politiko.
27. člen
Vode, ki je bila porabljena za požarnovarstvene namene oziroma za odpravo elementarnih in drugih katastrofalnih
posledic, ni potrebno plačati, če je bila poraba v roku,
določenem s tem odlokom, prijavljena izvajalcu javne službe
in jo je le-ta označil za upravičeno.
O načinu pokrivanja nastalih stroškov se izvajalec javne
službe dogovori z Občino Lendava.
VII. OSKRBOVANJE Z VODO
28. člen
Izvajalec javne službe je dolžan zagotavljati vsem uporabnikom vodo, ki mora ustrezati določilom pravilnika o
zdravstveni ustreznosti pitne vode.
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Kadar voda ni ustrezna, je izvajalec javne službe dolžan
o tem obvestiti uporabnike. V obvestilu mora biti naveden
predviden čas in vzrok neustreznosti, možen način uporabe
in način začasne oskrbe z vodo.
29. člen
Kadar zaradi izrednih okoliščin uporabnikom ni možno
zagotoviti enakomerno in normalno oskrbo z vodo, mora
izvajalec javne službe ukreniti vse, da se zagotovi čimprejšnja normalna oskrba.
30. člen
Ob omejitvah je izvajalec javne službe dolžan ukrepati v
skladu s sprejetimi načrti ukrepov ob izrednih razmerah.
Uporabniki so v takih primerih vodo dolžni uporabljati le
za osnovne življenjske potrebe ter za požarno varnost.
31. člen
Uporabniki vode iz drugih virov oskrbe so dolžni uporabljati vodni vir na krajevno uveljavljen način in pri odvzemu
oziroma porabi vode ravnati tako, da ne bo prizadeto stanje
vodnega vira. Ob nastopu izrednih razmer ali omejitvah so
dolžni po potrebi dati svoje kapacitete na razpolago za koriščenje prednostne preskrbe za osnovne življenjske potrebe
občanov in za požarno varnost.
32. člen
Izvajalec javne službe ima pravico in dolžnost prekiniti
dobavo vode uporabnikom na njihove stroške v naslednjih
primerih:
1. če uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik
pisno odpove ali zahteva zaporo vode,
2. če se uporabnik ni ravnal v skladu z ukrepi ob
izrednih razmerah,
3. če stanje interne instalacije ali vodomernega jaška
ogroža kvaliteto vode v vodovodu ali je prostor z vodomerno
napravo nedostopen, neustrezno zaščiten ali tako zanemarjen, da to ovira odčitavanje, uporabnik pa v roku, ki ga je
določil izvajalec javne službe, te pomanjkljivosti ne odpravi,
4. če uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe
dovoli priključitev drugega uporabnika na interno instalacijo
ali če poveča odjem vode brez soglasja izvajalca javne službe ali če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik v roku, ki ga je določil izvajalec javne službe, tega ne
odpravi,
5. če uporabnik ne omogoči izvajalcu javne službe
odčitavanje ali zamenjavo vodomerne naprave, pregled priključka ali če na kakršenkoli način ovira redno vzdrževanje
in popravilo vodovoda,
6. če pri urejanju okolice ni upošteval določil tega
odloka in tehničnega pravilnika,
7. če uporabnik odjema vodo na nedovoljen način
oziroma odstrani plombo na spojnici vodomera,
8. če uporabniki v večstanovanjskem objektu ne uredijo medsebojnih razmerij, kot to določa 25. člen tega odloka
in zaradi tega ne plačujejo porabljene vode,
9. če uporabnik ne poravna računa ali položnice za
porabljeno vodo v 8 dneh po opozorilu, da mu bo zaradi
dolga prekinjena dobava vode,
10. če uporabnik, ki nima vgrajenega vodomera uporablja vodo za zalivanje.
Dobava vode je prekinjena, dokler ni odpravljen vzrok
prekinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati
stroške izterjave, prekinitve in ponovne priključitve, ki jih
določi izvajalec javne službe.
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VIII. IZVAJALEC JAVNE SLUŽBE
33. člen
Izvajalec javne službe je dolžan:
– upravljati z javnimi vodovodi in skrbeti za varovanje
vodovodov in jih vzdrževati,
– vsem uporabnikom zagotavljati zdravstveno ustrezno
vodo v skladu s pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne
vode,
– obvestiti uporabnike 48 ur pred prekinitvijo dobave
vode zaradi sanacijskih oziroma vzdrževalnih del,
– spremljati in analizirati stanje oskrbe uporabnikov in
virov oskrbe z vodo, pripravljati programe, načrte, predloge
in izvajati ukrepe za tehnične in sanitarne izboljšave vodnih
virov kakor tudi oskrbe z vodo v celoti,
– ugotavljati stanje vodnih virov, ki jih koristi ter spodbujati in izvajati ukrepe za zavarovanje vodnih virov pred
onesnaževanjem,
– pripraviti program ukrepov oskrbe z vodo iz vodovodov ob izrednih razmerah in skrbeti za njihovo izvajanje,
– pripraviti sanacijski program za sanacijo oporečnih
vodnih virov,
– skrbeti za razširitev vodovoda na območja, kjer še ni
oskrbe z vodo iz javnih vodovodov skladno z interesi KS in
občanov,
– voditi in dopolnjevati kataster vodovodnega omrežja,
– skladno s predpisi obnavljati in kontrolirati vodomerne naprave,
– pobirati takso za obremenjevanje voda v skladu s
predpisi.
IX. NADZOR
34. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo
za to pristojni občinski in državni organi.
X. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, ki:
1. ravna v nasprotju z 10. členom odloka,
2. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena
odloka,
3. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 23. člena
odloka,
4. ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom
28. člena odloka,
5. ravna v nasprotju z 29. členom odloka,
6. ravna v nasprotju s 30. členom odloka,
7. ravna v nasprotju z 32. členom odloka,
8. ravna v nasprotju s 33. členom odloka.
Z denarno kaznijo do 60.000 SIT pa se kaznuje odgovorna oseba izvajalca javne službe.
36. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena
odloka,
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2. ravna v nasprotju z 8. členom odloka,
3. ravna v nasprotju z 11., 12., 13. in 14. členom
odloka,
4. ravna v nasprotju s prvim, tretjim, in četrtim odstavkom 17. člena odloka,
5. ravna v nasprotju z 20. členom odloka,
6. ravna v nasprotju z 21. členom odloka,
7. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 23. člena
odloka,
8. ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 24.
člena odloka,
9. ravna v nasprotju s 30. in 32. členom odloka.
Z denarno kaznijo do 60.000 SIT pa se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo do 150.000 SIT se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena odloka,
2. ravna v nasprotju z 8. členom odloka,
3. ravna v nasprotju z 11., 12., 13. in 14. členom
odloka,
4. ravna v nasprotju s prvim, tretjim in četrtim odstavkom 17. člena odloka,
5. ravna v nasprotju z 20. členom odloka,
6. ravna v nasprotju z 21. členom odloka,
7. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 23. člena
odloka,
8. ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 24.
člena odloka,
9. ravna v nasprotju s 30. in 32. členom odloka.
Z denarno kaznijo do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
1. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena odloka,
2. ravna v nasprotju z 8. členom odloka,
3. ravna v nasprotju z 11., 12., 13. in 14. členom
odloka,
4. ravna v nasprotju s prvim, tretjim in četrtim odstavkom 17. člena odloka,
5. ravna v nasprotju z 20. členom odloka,
6. ravna v nasprotju z 21. členom odloka,
7. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 23. člena
odloka,
8. ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom
24. člena odloka,
9. ravna v nasprotju s 30. in 32. členom odloka.
XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
37. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o preskrbi in odjemu pitne vode na območju Občine Lendava
(Uradne objave, št. 30/83).
38. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-0004/1-ŠD
Lendava, dne 6. julija 2001.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.
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LITIJA

3217.

Odlok o komunalnih taksah v Občini Litija

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah
(Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št.
18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 66/93 in 31/00), 22. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 1/99) in 12. člena
statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00 in 2/01) je
Občinski svet občine Litija na tretjem nadaljevanju 23. redne
seje dne 24. 5. 2001 sprejel

ODLOK
o komunalnih taksah v Občini Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa obveznost plačevanja komunalnih taks v Občini Litija, taksni zavezanci, postopek odmere in
plačila takse ter višina takse.
2. člen
V Občini Litija so predpisane komunalne takse za naslednje primere:
1. za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori za
opravljanje gostinske, trgovske in turistične dejavnosti,
2. za uporabo javnih površin za razstavljanje predmetov,
prirejanje razstav in drugih javnih prireditev,
3. za uporabo javnih površin za reklamne objekte, napise,
objave ali oglase, ki so postavljeni, pritrjeni, prilepljeni ali kako
drugače označeni,
4. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne
stavbe,
5. za uporabo glasbenih avtomatov in igralnih sredstev v
javnih lokalih,
6. za uporabo javnega prostora za parkiranje, postavitev
kioska, stojnice, šotora ipd.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
3. člen
Taksni zavezanec je praviloma fizična ali pravna oseba, ki
uporablja predmete, storitve ali površine, za katere so uvedene
komunalne takse.
Taksni zavezanec je lahko tudi lastnik ali najemnik nepremičnine, na kateri se nahaja predmet ali izvaja storitev, za
katero je s tem odlokom predpisana komunalna taksa.
Komunalna taksa se lahko za določen taksni predmet ali
storitev odmeri le enemu taksnemu zavezancu.
4. člen
Taksni zavezanec mora pred uporabo oziroma namestitvijo
taksnega predmeta pridobiti dovoljenje občinske uprave.
Občinska uprava izda dovoljenje iz prvega odstavka tega
člena na podlagi prijave taksnega zavezanca, ki mora vsebovati: podatke o zavezancu, obseg in čas uporabe površine, število taksnih predmetov, kraj uporabe ali namestitve taksnega
predmeta oziroma izvajanja storitev, opis taksnega predmeta in
namena uporabe površine.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne
obveznosti (ne pridobi dovoljenja za uporabo taksnega predmeta ali izvajanje taksne storitve), se taksa odmeri v skladu s
podatki, ki jih ugotovi pristojni upravni organ.
Taksni zavezanec je dolžan v petnajstih dneh od nastanka
prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na odmero komunalne takse, sicer ravna pristojni organ v skladu s tretjim
odstavkom tega člena.
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III. VIŠINA IN ODMERA KOMUNALNE TAKSE

5. člen
Taksa se določa v točkah. Višina komunalne takse za
posamezne primere je določena v taksni tarifi komunalnih taks,
ki je sestavni del tega odloka.
Taksa se izračuna tako, da se število točk, določenih za
posamezen primer, pomnoži z vrednostjo točke.
Taksa je različna, glede na območje, kjer taksni zavezanec uporablja taksni predmet ali opravlja storitev;
– I. območje predstavlja območje mestnega jedra (Cankarjeva cesta, Ljubljanska cesta, Trg svobode, Valvasorjev trg,
Jerebova ulica, Vrvarska ulica, Ulica Mire Pregljeve, Levstikova
ulica, Savska ulica in Cesta komandanta Staneta),
– II. območje tvorijo; preostali del mestne skupnosti Litija
in območja krajevnih skupnosti: Šmartno, Breg, Hotič, Jevnica
in Kresnice,
– III. območje predstavljajo naselja vseh ostalih krajevnih
skupnosti Občine Litija.
Vrednost točke določi s sklepom občinski svet do konca
meseca novembra za naslednje leto. Če nova vrednost točke
ni določena, velja višina točke iz preteklega leta.
V drugem območju je vrednost točke dve tretjini, v tretjem
pa ena tretjina vrednosti točke.
Olajšave in oprostitve pri določanju in plačevanju posameznih komunalnih taks so določene v posebnem delu tega
odloka.

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
Taksnemu zavezancu, ki je s poslovanjem začel v letu, ko
se mu prvič odmerja taksa, se v prvem letu poslovanja taksa
zniža za 50%.
Začetek poslovanja se dokazuje z odločbo upravne enote
oziroma z izpiskom iz sodnega registra.
11. člen
Takso odmerja in pobira občinska uprava.
Komunalne takse so prihodek proračuna Občine Litija.
Način uporabe prihodkov od komunalnih taks se določi vsako
leto z odlokom o občinskem proračunu.
12. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja po zakonu o
davkih občanov za fizične osebe in po splošnih predpisih za
opravljanje izvršbe denarnih obveznosti za pravne osebe.
Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh letih
po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana. Pravica
do povrnitve preveč plačane komunalne takse zastara v dveh
letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
13. člen
Nadzor nad izvajanje tega odloka izvaja občinska uprava.
IV. KAZENSKE DOLOČBE

6. člen
Taksni zavezanec je v skladu z odmerno odločbo občinske uprave komunalno takso dolžan plačati pred izdajo dovoljenja iz 4. člena tega odloka.
Pritožba zoper izdano odločbo o odmeri komunalne takse
ne zadrži njene izvršitve.
O plačilu komunalne takse se taksnemu zavezancu izda
potrdilo.
7. člen
Najkrajši čas odmere komunalne takse je en dan, najdaljši pa eno koledarsko leto.
Za taksne predmete iz tarif, ki imajo letno postavko števila
točk, se v primeru krajše uporabe taksnih predmetov, taksa
ustrezno preračuna.
8. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci v gotovini vnaprej,
če ni s tem odlokom drugače določeno.
Takse, ki so določene v letnih zneskih, se plačujejo polletno vnaprej in zapadejo v plačilo 1. januarja in 1. julija v letu,
plačane pa morajo biti v tridesetih dneh po vročitvi odmerne
odločbe.
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem znesku ali
dnevnem znesku, oziroma ko gre za začasno namestitev ali
rabo taksnega predmeta, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta, o tem obvestiti
pristojni občinski organ in plačati predpisano takso razen, če je
v tarifi določeno drugače.
Če je za postavitev ali uporabo določenega taksnega
predmeta potrebno soglasje ali dovoljenje pristojnega organa,
si je taksni zavezanec dolžan pridobiti potrebno soglasje ali
dovoljenje pristojnega organa in plačati takso pred izdajo dovoljenja iziroma soglasja. Izvajanje te določbe zagotavlja organ, ki
izdaja soglasje oziroma dovoljenje.
9. člen
Župan Občine Litija lahko s sklepom oprosti plačila komunalne takse organizatorja posamezne prireditve pod pogojem,
da prireditelj na vidno mesto izobesi označbo ali javno napove
Občino Litija kot donatorja oziroma sponzorja predmetne prireditve.
Zoper sklep iz zgornjega odstavka ni pritožbe.
O oprostitvah se dvakrat letno poroča občinskemu svetu.

14. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če ne prijavi taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
– če v roku 15 dni ne prijavi spremembe, ki bi lahko
vplivala na odmero takse.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje posameznik
(fizična oseba) ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori
prekršek iz prejšnega odstavka.
15. člen
V primeru neplačevanja komunalne takse odredi pooblaščeni upravni organ preprečitev nadaljnje uporabe ali odstranitev taksnega predmeta na stroške taksnega zavezanca.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že
opravljajo taksno storitev oziroma imajo nameščene taksne
predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti najkasneje v
roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka in pridobiti dovoljenje iz 4. člena tega odloka. Šteje se, da je taksna obveznost v
tem primeru nastala z dnem uveljavitve tega odloka.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati pravilnik o
najemu javnih površin (Uradni list RS, št. 27/98).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 711-18/99
Litija, dne 24. maja 2001.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

Uradni list Republike Slovenije
TARIFA KOMUNALNIH TAKS
Tarifna številka 1
Za uporabo javnih površin se dnevno od m2 površine v
uporabi določi naslednje število točk:
a) za gostinsko dejavnost
2 točki
b) za trgovsko dejavnost
1,5 točke
c) za turistično dejavnost
0,9 točke
Pojasnilo:
Za javni prostor po tej tarifi šteje celotna površina cest,
pločnikov, trgov in ploščadi pred poslovnimi in drugimi prostori. Taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni uporabnik
javne površine. Taksni zavezanec plača komunalno takso pred
pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifi.
Tarifna številka 2
Za uporabo javnih površin za razstavljanje predmetov,
prirejanje razstav in drugih javnih prireditev:
– za vsak uporabljen m2 površine dnevno
1,5 točke
Pojasnilo:
Taksni zavezanec je uporabnik javne površine ali prireditelj. Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja
za uporabo javne površine po tej tarifi.
Tarifna številka 3
Za uporabo javnih površin za reklamne objekte, napise,
objave ali oglase, ki so postavljeni, pritrjeni, prilepljeni ali kako
drugače označeni se plača taksa od kosa glede na velikost
(format):
a) nad 2 m2
100 točk mesečno
b) od 1 do 2 m2
50 točk mesečno
c) A2
25 točk mesečno
d) A3
12 točk mesečno
e) A4
5 točk mesečno
f) usmerjevalne table
3000 točk letno
g) elektronske table (videowall)
9000 točk letno
h) svetlobni napisi
6000 točk letno
i) reklamni napisi na prevoznih
sredstvih
3000 točk letno
Pojasnilo:
Zavezanec za plačilo komunalne takse je tisti, ki z reklamnimi objekti, plakati, letaki, napisi, oglasi in drugimi objavami
reklamira določeno profitno dejavnost, proizvode ali prireditev
(pod točko i se taksa obračunava glede na stalno bivališče
oziroma sedež lastnika prevoznega sredstva z reklamnim napisom).
Šteje se, da je taksni predmet na javnem mestu, kadar je
nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede na lastništvo nepremičnine
oziroma premičnine, na kateri je taksni predmet nameščen.
Taksa po tej tarifni številki se ne plačuje za napis firme
podjetja na lastni zgradbi, ki je po zakonu ali odloku obvezen in
za prvo usmerjevalno tablo.
Javni zavodi in društva, ki so financirana iz občinskega
proračuna, so oproščeni plačila takse po tej taksni številki za
namene, ki jih financira proračun. Plačila taks po tej taksni
številki so oproščene tudi politične stranke za oglaševanje v
predvolilnem obdobju in pa dobrodelne in humanitarne organizacije.
Tarifna številka 4
Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe se plača taksa glede na velikost:
a) do 2 m2
1500 točk letno
b) nad 2 m2
3000 točk letno
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Pojasnilo:
Zavezanec za plačilo takse po tej taksni številki je vsakokratni uporabnik vitrine.
Javni zavodi in društva, ki so financirana iz občinskega
proračuna, so oproščeni plačila takse po tej taksni številki za
namene, ki jih financira proračun.
Tarifna številka 5
Za uporabo glasbenih avtomatov v javnih lokalih se plača
taksa
1000 točk letno
Za uporabo igralnih sredstev se plača taksa:
a) za avtomatsko kegljišče (od steze)
1000 točk letno
b) za elektronski igralni avtomat
6000 točk letno
c) za biljard (navadni ali avtomatski)
6000 točk letno
d) za druga igralna sredstva
1000 točk letno
Pojasnilo:
Za javni lokal štejejo poslovni prostori (gostilne, restavracije, kavarne, nočni lokali, bifeji, obrati družbene prehrane
ipd.) kot tudi k lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v
svojem lokalu glasbeni avtomat ali igralno sredstvo, ne glede
na to ali je lastnik tega glasbenega avtomata oziroma igralnega
sredstva. Med glasbene avtomate ne štejejo radijski in televizijski sprejemniki, nameščeni v javnih lokalih.
Za elektronske igralne avtomate štejejo vsi elektronski
igralni avtomati in video igre, z izjemo tistih, za katere se plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo. Za druga igralna
sredstva štejejo naprave kot so; namizni nogomet, košarka,
marjanca, pikado in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe igralnega sredstva.
Tarifna številka 6
Za uporabo javnega prostora za začasne namene se dnevno plača taksa:
a) za stojnice
40 točk
b) za kioske
50 točk
c) za premične gostinske prikolice
100 točk
d) za druge prikolice
50 točk
e) za šotor
25 točk
f) za cirkus
150 točk
g) za zabaviščni park
200 točk
h) za (priložnostna) parkirišča:
– za osebno vozilo
30 točk
– za osebno vozilo s prikolico
50 točk
– za tovornjake in avtobuse
150 točk
– za tovornjake s priklopnikom
200 točk
Pojasnilo:
S površino po tej tarifni številki je mišljena celotna površina cest, pločnikov, uličnih površin, parkirišč, trgov, tržnic ter
funkcionalnih zemljišč in drugih površin, ne glede na lastništvo.
Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora za posamezen namen iz te tarifne številke. Taksa se (z
izjemo točke h) plača pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo
javne površine po tej tarifni številki.
Javni zavodi in društva, ki so financirana iz občinskega
proračuna, so oproščeni plačila takse po tej tarifni številki.
Taksa se plača za parkiranje na urejenih parkiriščih in za
parkiranje na priložnostnih parkiriščih. Priložnostno parkirišče je prostor, kjer se občasno ali ob posebnih priložnostih
organizira parkiranje, varovanje vozil in se plačuje parkirnina.
Plačevanje parkirnine je pogoj za nastanek taksne obveznosti. Organizator priložnostnega parkiranja plača ob pridobitvi
dovoljenja akontacijo takse – glede na število parkirnih mest.
Po izvedbi je dolžan na podlagi izdanih parkirnih lističev predložiti obračun pobrane parkirnine. Na tej osnovi se dokončno določi njegova taksna obveznost.
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VLADA
3218.

Uredba o programih kmetijske strukturne
politike in kmetijske politike razvoja podeželja
za leto 2001

Na podlagi 5. in 7. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o programih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2001
I. VRSTE UKREPOV
1. člen
Za uresničevanje ciljev kmetijske strukturne politike, predvidenih z zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), se
sredstva za programe kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja namenijo za naslednje ukrepe:
– proračunska postavka 1491 – ukrep: Agromelioracije;
– proračunska postavka 1494 – ukrep: Namakanje in
osuševanje kmetijskih zemljišč;
– proračunska postavka 1497 – ukrep: Akumulacije;
– proračunska postavka 2430 – ukrep: Podeželje in agrarne operacije: Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij;
– proračunska postavka 2431 – ukrep: Podeželje in agrarne operacije: Izdelava predhodnih analiz in investicijsko tehnična dokumentacija;
– proračunska postavka 2435 – ukrep: Podeželje in agrarne operacije: Nacionalni program namakanja;
– proračunska postavka 2436 – ukrep: Podeželje in agrarne operacije: vzdrževanje akumulacije Vogršček;
– proračunska postavka 2438 – ukrep: Skupni nameni:
Obnova in urejanje pašnikov;
– proračunska postavka 2556 – ukrep: Skupni nameni:
Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu
povezovanju;
– proračunska postavka 3807 – ukrep: Poskusni centri
za namakanje;
– proračunska postavka 5537 – ukrep: Podpora tržnim
organizacijam pridelovalcev;
– proračunska postavka 5538 – ukrep: Program podpor
za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje;
– proračunska postavka 5853 – ukrep: Programi podpor
za prestrukturiranje živilstva;
– proračunska postavka 8227 – ukrep: Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje in sanacija melioracijskih sistemov;
– proračunska postavka 1458 – ukrep: Ukrepi prostorskega urejanja – Obnova vasi;
– proračunska postavka 2429 – ukrep: Urejanje podeželja in obnova vasi (dokumentacija) – Inovativni programi za ravoj
podeželskih ekonomij;
– proračunska postavka 2470 – ukrep: Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkovni viri;
– proračunska postavka 3804 – ukrep: Kmetijska infrastruktura – ukrepi prostorskega urejanja – Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva;
– proračunska postavka 2551 – ukrep: Kmetijstvo: Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo;
– proračunska postavka 1430 – ukrep: Kmetijstvo: Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo;
– proračunska postavka 1457 – ukrep: Kmetijstvo: Vrtnarski centri – podpora;
– proračunska postavka 1474 – ukrep: Kmetijstvo: Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva;
– proračunska postavka 1417 – ukrep: Sofinanciranje
kmetijskega izobraževanja – praktični pouk
– proračunska postavka 6557 – ukrep: Usposodobitev
javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v kmetijstvu.

II. SREDSTVA
2. člen
Sredstva za posamezne ukrepe so v proračunu Republike
Slovenije za leto 2001 zagotovljena za plačilo že sprejetih obveznosti iz preteklih let na podlagi uredbe o uvedbi finančnih
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000 (Uradni list RS, št. 27/00, 31/00, 48/00,
78/00, 88/00, 97/00, 108/00, 9/01), uredbe o finančnih
intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za
leto 2000 (Uradni list RS, št. 31/00, 62/00) ter uredbe o
ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja
podeželja za obdobje začasnega financiranja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/01 in 27/01) (v nadaljevanju: že sprejete obveznosti), za izvajanje programov ukrepov, ki jih določa ta
uredba in za realizacijo zahtevkov prispelih na javne razpise za
zbiranje zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova
programov kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2001, v skupni višini 4.561,113.000 SIT.
Višina sredstev za proračunsko postavko 8227 Podeželje
in agrarne operacije: Vzdrževanje in sanacija melioracijskih
sistemov, bo zagotovljena v obsegu prilivov sredstev za vzdrževanje melioracijskih sistemov.
III. NAMENI, POGOJI, POSTOPEK, UPRAVIČENCI IN VIŠINA
PODPORE ZA POSAMEZNE UKREPE
3. člen
Za proračunske postavke z naslednjimi ukrepi se v letu
2001 namenjajo sredstva samo za plačilo že sprejetih obveznosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP):
– proračunska postavka 1491 – ukrep: Agromelioracije v
višini 33,671.423 SIT,
– proračunska postavka 1494 – ukrep: Namakanje in
osuševanje kmetijskih zemljišč v višini 8,703.291 SIT,
– proračunska postavka 1497 – ukrep: Akumulacije v
višini 10,010.958 SIT,
– proračunska postavka 2430 – ukrep: Podeželje in agrarne operacije: Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij
v višini 23.313.662 SIT,
– proračunska postavka 2431 – ukrep: Podeželje in agrarne operacije: Izdelava predhodnih analiz in investicijsko tehnične dokumentacije v višini 18,130.631 SIT,
– proračunska postavka 2435 – ukrep: Podeželje in agrarne operacije: Nacionalni program namakanja, 121,704.733 SIT,
– proračunska postavka 2438 – ukrep: Skupni nameni:
Obnova in urejanje pašnikov v višini 592.960 SIT,
– proračunska postavka 2556 – ukrep: Skupni nameni:
Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu
povezovanju v višini 150.000 SIT,
– proračunska postavka 3807 – ukrep: Poskusni centri
za namakanje v višini 1,960.380 SIT,
– proračunska postavka 5537 – ukrep: Podpora tržnim
organizacijam pridelovalcev v višini 1,477.000 SIT,
– proračunska postavka 5538 – ukrep: Program podpor
za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje v višini
1.679,001.536 SIT,
– proračunska postavka 5853 – ukrep: Programi podpor
za prestrukturiranje živilstva v višini 130,114.100 SIT,
– proračunska postavka 1458 – ukrep: Ukrepi prostorskega urejanja – obnova vasi v višini 200,949.685 SIT,
– proračunska postavka 2429 – ukrep: Urejanje podeželja in obnova vasi (dokumentacija) – Inovativni programi za
razvoj podeželskih ekonomij v višini 149,189.254 SIT,
– proračunska postavka 2470 – ukrep: Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkovni viri v
višini 155,921.735 SIT,
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– proračunska postavka 3804 – ukrep: Kmetijska infrastruktura – ukrepi prostorskega urejanja – Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva v višini 328,340.922 SIT,
– proračunska postavka 2551 – ukrep: Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo v višini 154,697.746 SIT,
– proračunska postavka 1430 – ukrep: Poskusni centri
za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo v višini 66,511.854
SIT,
– proračunska postavka 1457 – ukrep: Vrtnarski centri –
podpora v višini 9,780.206 SIT,
– proračunska postavka 1474 – ukrep: Sofinanciranje
pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva v višini 1,220.000
SIT,
– proračunska postavka 6557 – ukrep: Usposodobitev
javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v kmetijstvu v višini
8,000.000 SIT.
4. člen
Proračunska postavka 1494 – ukrep: Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč v skupni višini 28,703.291 SIT:
Namen ukrepa:
Ta ukrep podpira izgradnjo namakalnih in osuševalnih
sistemov, ter vzpostavitev evidence melioracijskih sistemov v
skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.
V letu 2001 se sredstva namenjajo za:
– vzpostavitev evidence ter katastra namakalnih sistemov
in evidence ter katastra osuševalnih sistemov v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– Predhodno sodelovanje z MKGP pri vzpostavitvi metodologije evidence na melioracijskih sistemov,
– Poznavanje postavljene metodologije za vzpostavitev katastra melioracijskih sistemov,
– Uraden skrbnik računalniškega vpoglednika v zemljiški
kataster – VIKAT.
Upravičenci:
– Ustrezno usposobljeni izvajalci izbrani na podlagi zbiranja ponudb, ki so lahko fizične ali pravne osebe.
Postopek:
– Postopek vzpostavitve evidence melioracijskih sistemov
izvaja MKGP, na podlagi zbiranja ponudb, v skladu z navodili za
oddajo javnih naročil male vrednosti.
Višina podpore:
– do 100% vrednosti naložbe. Za program ukrepa namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč se v letu 2001 namenja
20.000.000 SIT.
5. člen
Proračunska postavka 2430 – ukrep: Podeželje in agrarne operacije: Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij
v skupni višini 138,129.078 SIT:
a) Komasacije v skupni višini 85,129.078 SIT:
Namen ukrepa:
– Osnovni namen komasacij je izboljšanje posestne in
zemljiške strukture. Financirajo se geodetska dela in idejni
projekti za izvedbo komasacije s ciljem združevanja zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– Pogoji, določeni z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča. Pri uvedbi novih komasacij bodo imele pomembno prioriteto komasacije, ki so posledica izgradnje infrastrukturnih objektov (železniške proge, gradnja avtocest); za tisti del, ki presega obveznosti investitorja gradnje infrastrukturnih objektov,
vendar predstavlja smiselno zaključeno celoto ter območja,
kjer so bili predhodno zaključeni postopki denacionalizacije
oziroma območja z izrazito neugodno posestno strukturo.
Upravičenci:
– Lastniki zemljišč, komasacijski odbor v imenu lastnikov,
skupnost lastnikov na podlagi pogodbe ali pravna oseba.
Postopek:
– Javni razpis.
Višine podpore:
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– Višina podpore znaša do 100% vrednosti geodetskih
del in idejnih projektov za izvedbo komasacij. Sredstva za
izvedbo novih komasacij se dodelijo na podlagi javnega razpisa
v skupni višini 83,129.078 SIT.
Za financiranje aktivnosti na področju priprave strokovnih
podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma za pripravo
ostalih strokovnih vsebin potrebnih za izvajanje tega ukrepa in
za delo komisij, je namenjeno 2,000.000 SIT.
b) Sanacija nedokončanih komasacij v skupni vrednosti
53,000.000 SIT:
Namen ukrepa:
Pri sanaciji komasacij se izvajajo dela v skladu s predpisi,
ki urejajo kmetijska zemljišča.
V okviru izvajanja sanacij nezaključenih komasacij se financirajo naslednja dela:
1. Hidromelioracije, agromelioracije in melioracijska dela, geodetska ter gradbena dela.
2. Upravno-pravna dela: priprava predlogov za vpis v zemljiško knjigo in priprava odločb.
3. Izvedeniška dela ter cenitve in vrednotenje zemljišč.
4. Odškodnine komasacijskim upravičencem na podlagi
pravnomočnih odločb.
5. Inženiring dela na komasacijskih območjih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Območja sanacije nedokončanih komasacij, ki jih določa
ta uredba.
Preglednica: Območja sanacije nedokončanih komasacij
Upravna enota

Komasacijsko območje

1.

Ajdovščina

2.
3.
4.

Cerknica
Črnomelj
Domžale

5.
6.
7.

Ilirska Bistrica
Kamnik
Koper

8.

Kranj

9.

Krško

Log-Zemono
Ajdovsko polje
Slap I, II
Dolenje-Ustje
Lozice
Brje-Žablje
Vipavski križ-Male Žablje
Otok I-del
Podturenščica
Rača–Čudna
Radomlja I
Radomlja III
Radomlja II-IV
Vrbovo
Križ-Moste-Komenda
Malinska
Gračiška vala
Movraška vala
Abrami
Visoko, Tupaliče, Luže
Britof-Primskovo
Račna
Prekopa
Muzga-Mraševo
Krško polje I, II
Drvanja-Ročica
Strehovci-Dobrovnik
Kozarica-Virje I
Kozarica-Virje II
Logarovci II
Ješenca, Fram, Rače
Rosalnice
Ledava nad jezerom
Dolenci
Markovci
Domanjševci-Križevci
Domajinci
Gerlinci -Fikšinci
Košarovci
Šalovci V

10. Lenart
11. Lendava
12. Ljutomer
13. Maribor
14. Metlika
15. Murska Sobota
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16. Nova Gorica

17. Novo mesto

18. Ormož
19. Postojna
20. Ptuj

21. Sevnica
22. Sežana
23. Slovenska Bistrica
24.
25.
26.
27.
28.

Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Trebnje
Vrhnika
Žalec

Okroglica I, II, Podvogrsko
Bukovica
Šempaske gmajne
Šempasko polje
Črniče-Dolenje
Renče-Merljaki-Podkraj
Špegle
Bilje Orehovlje
Vrtoče
Loke
Radulja
Globodol
Šentjernejsko polje
Mokro polje
Lešniška dolina
Trgovišče-Cvetkovci
Šmihel
Slavina-Ribnica-Selšček
Ribnica
Apače
Lovrenc
Zamušani
Formin
Tibolci
Gorišnica
MO 9 del Ob Krki Juršinci
KO 28 Šturmovec
Gajevci-Placerovci, Dornava,
Pacinje, Velovlek
KO 10 Čreta
Lancova vas
Grlinci-Gradiščak
Strejaci
Hvaletinci
KO 25 Pongerce-Gaj
Čolnišček-Bučka
Šmarčna-Kompolje
Hinje-Podboršt
Rasa
Ob Devini
Ložniška dolina
Oplotniško polje
Nova vas – Črnolica
Podčetrtek-Olimje
Rakovniško polje
Podlipska dolina II, III
Konjščica I.

Upravičenci:
– fizične ali pravne osebe, ki opravljajo storitve svetovanja, projektiranja, raziskovanja, geodetske ali gradbene dejavnosti, za potrebe kmetijske dejavnosti in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji,
– komasacijski udeleženci, upravičeni do odškodnine na
podlagi pravnomočnih odločb.
Postopek:
– Ukrep izvajajo upravne enote v skladu z veljavno zakonodajo.
Višine podpore:
– Višina podpore znaša do 100% vrednosti del. Izplačuje
se sukcesivno na podlagi ustreznih zahtevkov s strani upravnih
enot.
– Odškodnine komasacijskim udeležencem se plačuje
na podlagi pravnomočnih odločb.
– Za program ukrepa sanacije nedokončanih komasacij
se v letu 2001 namenja 29,686.338 SIT.
6. člen
Proračunska postavka 2435 – ukrep: Podeželje in agrarne operacije: Nacionalni program namakanja v višini
183,411.773 SIT:
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Namen ukrepa:
– financiranje izdelave strokovnih podlog in tehnične dokumentacije (izdelava idejnih projektov, projektov za pridobitev
gradbene dokumentacije (PGD) in projektov za izvedbo (PZI))
in izgradnje velikih namakalnih sistemov, predvidenih na osnovi
rezultatov študije Projekt namakanja Republike Slovenije, ki je
na vpogled na MKGP;
– razvoj vodnih virov, potrebnih za zagotovitev optimalnih
pogojev za kmetijsko proizvodnjo, predvsem v trajnih nasadih
in pri proizvodnji vrtnin;
– plačila zunanjih sodelavcev za pripravo razpisne dokumentacije, za strokovno pomoč in svetovanje in za strokovne
revizije projektov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– Podpisane izjave lastnikov parcel, da bodo pokrivali
predvidene stroške za vzdrževanje NS (te izjave so osnoven
pogoj za izdajo uredbe za uvedbo namakanja, ki jo izda MKGP),
in izjave, ki bodo zagotavljale proizvodnjo po izgradnji.
– Pred naročanjem projektne dokumentacije mora naročnik sam zagotoviti vso potrebno lokacijsko dokumentacijo (npr.
morebitne uskladitve s prostorskimi akti (PUP) itd. so stvar in
naloga naročnika).
– Pred začetkom izgradnje mora biti izdelana potrebna
projektna dokumentacija PGD, PZI (projektna dokumentacija
bo revidirana s strani neodvisnega strokovnjaka, določenega
na MKGP) in pridobljena dovoljenja za gradnjo. Javni razpis za
izbiro izvajalca mora biti v skladu s predpisom, ki ureja javna
naročila oziroma morajo biti zbrane vsaj tri ponudbe.
– Izdelan investicijski program (z 11,5% minimalno interno stopnjo donosnosti), v skladu z uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98 in 43/99).
– Vključitev v letni Program uvedbe novih velikih namakalnih sistemov, ki ga potrdi minister.
Upravičenci:
– Fizične ali pravne osebe, ki predložijo vlogo za izvedbo
ukrepa za namakalne sisteme, ki so opredeljeni v študiji Projekt namakanja Republike Slovenije, ki je na vpogled na MKGP
– za leto 2001 izvedba namakalnega sistema Osluševci in
financiranje izdelave projektne dokumentacije za namakalni sistem Kalce-Naklo.
Višina podpore:
– do 100% vrednosti naložbe (razen terciarne opreme).
Za program ukrepa nacionalni program namakanja se v letu
2001 namenja 59,707.040 SIT.
Za financiranje aktivnosti na področju priprave strokovnih
podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma za pripravo
ostalih strokovnih vsebin potrebnih za izvajanje ukrepa in za
delo komisije, je namenjeno 2,000.000 SIT.
7. člen
Proračunska postavka 2436 – ukrep: Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje akumulacije Vogršček v višini
19,840.000 SIT:
Namen ukrepa:
– Vzdrževanje objekta akumulacije Vogršček s strani izvajalca VGP Soča, vodnogospodarsko podjetje, d.d., Nova Gorica. Za vzdrževanje objekta akumulacije Vogršček se s strani
MKGP zagotovi sofinanciranje del, ki služijo namakanju.
– Izvajalec Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter pri Gorici,
zagotavlja vzdrževanje glavnega cevovoda (primar in sekundar)
s črpališči, razdelilnimi postajami ter dvema mostnima konstrukcijama, ki premoščata reko.
– Nadzor nad izvajanjem vzdrževanja objekta akumulacije
in glavnega cevovoda, ki ga opravlja v skladu z zakonom izbrana fizična ali pravna oseba, usposobljena za nadzor teh del.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– S strani MKGP potrjen program vzdrževanja, ki ga predloži upravičenec in potrdi direktor Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu:
ARSKTRP) z odločbo ter zbiranje ponudb za strokovni nadzor
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nad izvedbo del, v skladu z navodili za oddajo javnih naročil
male vrednosti.
Upravičenci:
– VGP Soča, vodnogospodarsko podjetje d.d., Nova Gorica,
– Kmetijstvo Vipava d.d., Šempeter pri Gorici,
– Fizične ali pravne osebe, z ustreznim strokovnim znanjem, ki opravljajo storitve za kmetijsko dejavnost.
Višine podpore:
– Do 100% v skladu s potrjenim programom vzdrževanja.
8. člen
Proračunska postavka 2438 – ukrep: Skupni nameni:
Obnova in urejanje pašnikov v višini 76,199.217 SIT:
Namen ukrepa:
– Osnovni namen je spodbujanje pašništva v Sloveniji. S
tem ukrepom želimo vzpodbuditi in povečati zanimanje za izvajanje paše, tako na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, kot tudi v ravnini. Ukrep ni pomemben samo s
tehnološkega stališča, temveč je pomemben tudi pri preprečevanju zaraščanja in ohranjanja rodovitnosti tal in s tem vzdrževanja kulturne krajine. Kombinacija paše in košnje prispeva velik
delež k pestrosti rastlinskih vrst v ruši. Ukrep se bo izvajal na
celotnem območju države.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izvedena investicija v obdobju 2000/2001,
– ustrezen namen investicije,
– vsa potrebna upravna dovoljenja in projekti za izvedbo
investicije,
– priloženi originalni računi, ki dokazujejo opravljeno delo.
Upravičenci:
– Fizične ali pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko ali živilsko dejavnost, oziroma storitve kmetijstva in imajo stalno prebivališče, oziroma sedež v Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo
pogoje določene v javnem razpisu.
Postopek:
– Javni razpis.
Višina podpore:
– Višina podpore znaša do 30% priznane vrednosti investicije, ki jih opredeljuje javni razpis.
V letu 2001 je za izvajanje ukrepa: obnova in urejanje
pašnikov namenjeno 76,199.217 SIT. Sredstva se dodelijo za
naslednje aktivnosti:
– Za realizacijo javnega razpisa v letu 2001 v skupni višini
75,306.257 SIT.
– Za financiranje aktivnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma za pripravo ostalih strokovnih vsebin potrebnih za izvajanje tega ukrepa
in za delo komisij 300.000 SIT.
9. člen
Proračunska postavka 2556 – ukrep: Skupni nameni:
Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu
združevanju v višini 9,770.000 SIT:
Namen ukrepa:
– Sofinanciranje delovanja zvez društev na področju kmetijstva in razvoja podeželja, ki delujejo na področju celotne
Republike Slovenije.
– Spodbujanje delovanja različnih stanovskih oblik sodelovanja kmetov ter pomoč pri izvajanju strokovnih prireditev,
informiranje na terenu in usposabljanje kmetov za navedene
oblike tovrstnega sodelovanja.
Postopek izvedbe ukrepa:
– Zveze društev na področju kmetijstva in razvoja podeželja, ki bodo v letu 2001 uveljavljala ta ukrep, morajo do
15. septembra 2001 na ARSKTRP oddati zahtevano dokumentacijo za prijavo vloge.
Dokumentacijo za prijavo vloge lahko dvignejo na
ARSKTRP med 30. julijem 2001 in 10. avgustom 2001.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zastopanje čim večjega števila kmečkega prebivalstva,
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– zagotavljanje čim širše predstavitve kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– sodelovanje s sorodnimi organizacijami v državah EU in
državah kandidatkah za članstvo v EU,
– zagotavljanje pomoči kmetijskim gospodarstvom na področju izobraževanja za vstop v EU.
Upravičenci:
– Pravne osebe organizirane v skladu s predpisom, ki
ureja društva, ki predstavljajo različne oblike združevanja kmetijskih pridelovalcev, in imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Višina podpore:
– Sredstva se dodeljujejo na podlagi ocene programa
zvez društev. Višina podpore znaša do 50% celotne vrednosti
programa na katerega se nanaša vloga. Programe bo pregledala in ocenila strokovna komisija.
Za program ukrepa: podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju se v letu 2001 namenja
9.620.000 SIT.
10. člen
Proračunska postavka 5538 – ukrep: Program podpor za
prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje v višini
1.973.165.000 SIT:
Namen ukrepa:
– Podpora investicijam, ki zagotavljajo večjo konkurenčnost in razvoj kmetij, kmetijskih obratov in kmetijskih zadrug
ter preusmeritev, tehnološka prenova, specializacija in koncentracija kmetijske proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih in
predelave na kmetijah, kjer se izvaja kot oblika dopolnilne
dejavnosti. Zagotavljanje prilagoditve tržnemu povpraševanju,
podpora posameznim specifičnim programom preusmeritve in
prenove.
Aktivnosti na tem področju predstavljajo program prestrukturiranja kmetijstva (III. steber v Programu reforme kmetijske politike) in se bodo izvajali skladno s tem programom.
Sestavljajo ga naslednji podukrepi:
A) Rejska središča:
Namen:
– Prestrukturiranje, modernizacija in tehnološka prenova
na področju reje plemenskih svinj in zagotavljanje kvalitetnega
plemenskega materiala za nadaljnjo rejo na celotnem področju
države.
Pogoji:
– Sklep o dodelitvi sredstev v letu 1999 in potrdilo, da so
v letu 2000 pridobili status rejskega središča.
Upravičenci:
– Fizične ali pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijstvom
in imajo sedež v Republiki Sloveniji, ter izpolnjujejo pogoje,
določene v Javnem razpisu za dodelitev sredstev za podporo
investicijam v objekte za rejo plemenskih svinj in mladic na
kmetijah, ki jim je dodeljen status rejskega središča in v karantenske objekte za potrebe selekcije prašičev, osemenjevalnih
centrov in rejskih središč (Uradni list RS, št. 60-61/99) in so v
letu 1999 pridobili pomoč iz naslova rejskih središč v pripravi.
Postopek:
– Zbiranje vlog
Višina sredstev:
– Za izvedbo tega ukrepa je v letu 2001 namenjeno
2.940.000 SIT. Sredstva bodo enakomerno razdeljena med
upravičence, ki izpolnjujejo navedene pogoje.
B) Sanacija kmetij:
1) Financiranje sanacije kmetij:
Namen:
– Podukrep je namenjen sanacijam kmetij za reševanje
zadolženosti, ko je do nezmožnosti poravnavanja obveznosti
prišlo zaradi smrti v družini (smrt nosilca kmetijskega gospodarstva ali njegovega zakonca oziroma drugega ožjega družinskega člana) ter v primerih individualne škode na gospodarskih in
stanovanjskih objektih, kmetijskih strojih in opremi ter pri živini
na kmetijskem gospodarstvu iz objektivnih razlogov, kar je
razvidno iz sanacijskega načrta.
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Pogoji:
– V primeru uničenja pridelkov so do pomoči upravičeni
tisti prosilci, katerim so uničeni pridelki predstavljali poglavitni
vir dohodka, oziroma prosilci z več kot 50% izpada celotne
proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu. Na poslopjih in opremi nadomestilo škode zaradi neugodnih vremenskih razmer ni
odvisno od spodnje meje izpada proizvodnje.
– Upravičenci lahko pridobijo sredstva za poravnavo škode na kmetijskem gospodarstvu, ki je nastala po 15. 9. 2000
oziroma v letu 2001, za katero niso prejeli nobene odškodnine. Upravičenci morajo k vlogi priložiti dokazila o povzročeni
škodi in sanacijski program iz katerega je razvidno kakšen
izpad dohodka predstavlja povzročena škoda.
– Če je za posamezno vrsto škodnih primerov sprejet
interventni zakon, se primer najprej rešuje po tem zakonu, obe
pomoči pa se izključujeta.
Upravičenci:
– fizične ali pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma storitve kmetijstva in imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Republiki Sloveniji.
Postopek:
– Javni razpis
2) Enkratna sanacijska pomoč:
Namen:
– Isti kot pod točko B1 tega člena.
Pogoji:
– Poleg pogojev iz točke B1 tega člena velja, da lahko
upravičenci pridobijo sredstva iz naslova enkratne sanacijske
pomoči le v primeru, ko ni odprti rok za prijavo na razpis za
pridobitev sredstev pod točko B1 tega člena. Če upravičenec
pridobi sredstva za namen pod točko B1 tega člena, se mu od
teh sredstev odštejejo sredstva, ki jih je dobil kot enkratno
sanacijsko pomoč.
Upravičenci:
– Isti kot pod točko a) tega podukrepa.
Postopek:
– Javni razpis
Višina sredstev za točko B1 in B2:
Za izvedbo obeh podukrepov je namenjeno v letu 2001 v
skupni višini do 100.000.000 SIT. Sredstva se bodo realizirala
na podlagi javnega razpisa in sklenjenih pogodb. Višina nadomestila za sanacijo kmetijskega gospodarstva znaša do 35%
vrednosti ocenjene škode, za enkratno sanacijsko pomoč pa v
višini do 1.000.000 SIT nepovratnih sredstev.
C) Prestrukturiranje kmetijskih zadrug:
Namen:
– Poslovno in proizvodno združevanje kmetijskih zadrug s
ciljem, da se izboljša njihova konkurenčnost, tehnološka prenova, specializacija in koncentracija proizvodnje ter prilagoditve tržnemu povpraševanju.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložen investicijski program v skladu z uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98 in 43/99).
– Ocena projekta glede na stopnjo ogroženosti regije in
pomembnosti projekta za regijo:
– Delež prebivalcev regije v obmejnih in demografsko
ogroženih naseljih-glede na povprečje v RS (nad, v višini, nižji)
– Stopnja brezposelnosti v regiji-glede na republiško povprečje (večja za 50%, med 25 in 50%, večja ali enaka kot
republiško povprečje)
– Obseg in pomen projekta za regijo-glede na to koliko
pridelovalcev pogodbeno povezuje na določenem območju
(na nivoju statistične regije, na nivoju več občin, na nivoju
lokalne skupnosti)
– Ocena tržnih in ekonomskih elementov projekta:
– Tržna naravnanost proizvodov in storitev, ki bodo pridobljeni z investicijo – glede na obseg povpraševanja
– Racionalizacija dela zadrug – glede na obseg racionalizacije (statusno preoblikovanje družbe, racionalizacija na nivoju celotne zadruge, delne racionalizacije)
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– Interna stopnja donosnosti-delež se giblje med 8% in
26% in več
– Ostali kriteriji:
– Kreditna sposobnost izražena v deležu lastnih sredstev
zadružnikov – manjše od 25% do 50%
– Število kooperantov – manjše od 50 do večje od 100
– Primernost naložbe z vidika ohranjanja kulturne krajine,
tradicije življenja in dela na podeželju ter za varovanje naravne
in kulturne dediščine – glede na to ali naložba vpliva na ta vidik
– Ekološka ustreznost investicije – glede na vpliv na okolje (pozitiven, nevtralen, sprejemljiv)
Upravičenci:
– Poslovni subjekti, organizirani v skladu s predpisom, ki
ureja zadruge ter v oblikah poslovnega povezovanja zadrug s
sedežem v Republiki Sloveniji.
Postopek:
– Javni razpis.
Višina sredstev:
– Za izvedbo tega ukrepa je namenjeno v letu 2001 do
180.000.000 SIT. Višina podpore znaša do 35% vrednosti
naložbe. Minimalna vrednost investicije je 6.000.000 SIT.
Za financiranje aktivnosti na področju priprave strokovnih
podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma za pripravo
ostalih strokovnih vsebin potrebnih za izvajanje tega ukrepa in
za delo komisij, je namenjeno 11.223.464 SIT.
11. člen
Proračunska postavka 5853- ukrep: Programi podpor za
prestrukturiranje živilstva v višini 442.474.000 SIT:
Namen ukrepa:
– Zaradi pomena živilskih proizvodov za prehrano in zdravje ljudi in zaradi pomena živilsko predelovalne industrije za
domače kmetijstvo prestrukturiranje slovenske živilsko predelovalne industrije predstavlja eno izmed strateško pomembnih
točk v procesu pristopa k EU. Namen ukrepa je finančna pomoč pri prestrukturiranju živilsko predelovalnih podjetij in njihovem prilagajanju na razmere, s katerimi se bodo soočila ob
vključitvi v skupni trg. Ukrep zajema podpore investicijam, ki
omogočajo prilagajanje živilsko predelovalnih obratov normativnim zahtevam EU ter izboljšanje njihove konkurenčnosti na
domačem in tujih trgih preko vpeljevanja sodobne tehnološke
opreme in prenove proizvodnih objektov.
Sredstva se dodelijo za sofinanciranje investicij v:
1. novo tehnološko opremo, vključno z računalniško opremo in računalniškimi programi
2. adaptacijo obstoječih nepremičnin
Pogoji za pridobitev sredstev:
– investicija mora prispevati k izboljšanju konkurenčnosti
in izpolnjevanju normativnih zahtev;
– investicija mora ustrezati veterinarsko-sanitarnim, zdravstveno-tehničnim in okoljevarstvenim zahtevam;
– investicija mora biti zaključena do leta 2002;
– upravičenec mora predložiti vsa potrebna dovoljenja in
dokazila ter ustrezno projektno dokumentacijo;
– upravičenec mora predložiti poslovni načrt oziroma investicijski program, izdelan v skladu z uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega
značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98 in 43/99);
– upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave;
– upravičenec ne sme uvažati več kot 25% surovin;
– upravičencu za isti namen ne smejo biti že dodeljena
sredstva iz proračuna Republike Slovenije;
– upravičenec mora imeti opravljeno revizijo poslovanja
za pretekli dve leti.
Upravičenci:
– Fizične in pravne osebe ter njihove skupine in združenja, ki imajo prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji in
opravljajo predelovalno dejavnost na področju predelave in
priprave za trg kmetijsko-živilskih proizvodov.
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Postopek:
– Javni razpis.
Višina podpore:
– Višina podpore znaša do 35% priznane vrednosti investicije.
V letu 2001 je za izvajanje podpor za prestrukturiranje
živilstva namenjeno 442.474.000 SIT. Sredstva se dodelijo za
naslednje aktivnosti:
– Za realizacijo javnega razpisa v letu 2001 v skupni višini
306.359.900 SIT.
– Za financiranje aktivnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma za pripravo ostalih strokovnih vsebin potrebnih za izvajanje tega ukrepa
in za delo komisij 6.000.000 SIT.
12. člen
Proračunska postavka 8227 – ukrep: Vzdrževanje in sanacija melioracijskih sistemov:
Namen ukrepa:
– Skladno s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča se
bodo sredstva v obsegu prilivov iz naslova odškodnin za vzdrževanje melioracijskih sistemov namenila za upravljanje na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih in njihovo
vzdrževanje.
– Seznam vzdrževanih območij ter višino obveznosti na
ha, MKGP določi s programom vzdrževanja melioracijskih sistemov za leto 2001.
– MKGP bo v letu 2001 objavilo odredbo o višini obveznosti na hektar za vzdrževanje hidromelioracijskih objektov,
skladno s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.
– Do pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi komasacijskega območja, na območjih nezaključenih komasacij, pristojna
upravna enota posreduje pristojni geodetski upravi podatke o
parcelah po odločbi o novi razdelitvi komasacijskega območja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– Izvajalci bodo izbrani v skladu s pogoji javnega razpisa.
Postopek:
– Javni razpis
Višina podpore:
– Višina podpore znaša do 100% celotne vrednosti priznanih del, ki jih opredeljuje javni razpis.
13. člen
Proračunska postavka 2429 – ukrep: Inovativni programi
za razvoj podeželskih ekonomij v višini 229.648.704 SIT
Sestavljajo ga naslednji podukrepi:
A) CRPOV uvajanje v vrednosti 10.459.450 SIT:
V okviru tega se sofinancira uvajalno fazo razvojnih programov celostnega razvoja podeželja in obnovo vasi (v nadaljnjem
besedilu: CRPOV) in izdelava razvojnih projektov CRPOV.
Pogoji za pridobitev sredstev:
1) V letu 2001 so vključeni upravičenci, katerih vloge,
prispele na javni razpis (Uradni list RS, št. 48/00) je strokovni
recenzent ocenil s 16,5 ali več točkami
2) Upravičenci iz leta 1999, katerim del pogodbenih obveznosti v letu 2000 še ni bil izplačan zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev.
Upravičenci:
– Iz točke A1 tega člena: občine iz naslednje preglednice
1 BRASLOVČE
KS Gomilsko
2 HORJUL
območje občine Horjul
3 JEZERSKO
Spodnje in Zgornje Jezersko
4 KIDRIČEVO
Ravno polje 2 – Pleterje,
Župečja vas in Lovrenc na
Dravskem polju
5 LITIJA
Dol pri Litiji
6 GROSUPLJE
Radensko polje z okolico
7 MARIBOR
hribovito obmejno območje
Kozjaka
8 PREDDVOR
del občine Preddvor
9 BLED
KS Bohinjska Bela, Gorje,

Št.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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LAŠKO
LJUBNO
NAZARJE
SLOVENSKE KONJICE
JESENICE
MIRNA PEČ
VRANSKO
MARIBOR
RIBNICA NA POHORJU
TRBOVLJE

20 RADOVLJICA

Porečje, Gračnice
Planina, Primož
Zadrečke doline
KS Jernej, Loče, Zbelovo
Blejska Dobrava
Slobodorska dolina
Prapreče
KS Limbuš
Hudi Kot
območje celotne občine
Trbovlje
Levi breg Save – KS Begunje,
KS Lesce, Brezje, …

– Iz točke A2 tega člena: Občine Polzela, Ig in Dol.
Višina podpore:
– Višina podpore znaša do 50% celotne vrednosti priznanih del oziroma največ 2.000.000 SIT.
B) Razvojni projekti podeželja v vrednosti 40.000.000
SIT:
Razvojni projekti podeželja (v nadaljevanju: RPP) so po
faznosti razdeljeni v tiste ki so:
– novi in je za njihov formalni začetek potrebna t.i. preveritvena faza,
– zaključili preveritveno fazo in se začenja faza uvajanja,
ki je razdeljena na dva dela,
– zaključili fazo uvajanja in se začenja faza izvajanja, ki je
trajna.
Namen:
– Namen RPP, kamor štejemo Vinsko turistične ceste (v
nadaljevanju VTC), projekte Po poteh dediščine (v nadaljevanju
PPD) in ostale, je oblikovati različne vsebine razvojnih strategij
na podeželju in s tem povezati dosedanje “točkovne“ projekte
Celostnega razvoja podeželja in obnove vasi – CRPOV. Na ta
način dobivamo evropsko primerljive razvojne projekte na podeželju, katerih glavni namen je oblikovati partnerstva med
javnim, privatnim in nevladnim sektorjem, kot temelj za izvajanje sprejetih razvojnih usmeritev, opredeljenih v razvojnih programih.
Za izbor novih razvojnih projektov podeželja veljajo naslednji kriteriji:
– velikost območja: projekti morajo biti prostorsko zaključene celote najmanj treh občin, ki izkazujejo problemsko in
razvojno jasno opredeljena skupna razvojna izhodišča ter interes za sodelovanje;
– organiziranost območja: iniciativa in interes za sodelovanje posameznih lokalnih skupnosti pri RPP mora biti izkazan
v obliki opravljene t.i. preveritvene faze, kjer se preveri pripravljenost partnerjev za sodelovanje pri projektu. Preveritveno fazo opravi strokovna institucija, skladno z metodologijo vsebine
posameznega RPP. Pred pričetkom naslednje faze RPP, morajo sodelujoči partnerji izkazati pripravljenost za sodelovanje v
obliki podpisanega sporazuma, ki opredeljuje medsebojna razmerja pri sodelovanju;
– predhodne aktivnosti: na predlaganem območju RPP
morajo biti izvedeni, oziroma tečejo posamezni projekti
CRPOV, kar zagotavlja prisotnost lokalnih akcijskih skupin oziroma razvojnih jeder.
1) za nove RPP:
– Zainteresirane lokalne skupnosti – občine (najmanj tri)
morajo izkazati interes za začetek RPP na njihovem območju v
obliki pismenega dokumenta, kjer so navedeni in utemeljeni
razlogi za začetek takega projekta.
2) za uvajanje:
– Vloge z dispozicijo projekta, ki opredeljuje vsebino,
metodologijo dela, cilje projekta, indikatorje merljivosti učinkov
projekta, terminski načrt, finančno konstrukcijo z opredeljenim
lastnim deležem partnerjev ter podpisan sporazum o sodelovanju se predložijo na MKGP. Vloge bo pregledala in ocenila
komisija, ki jo bo imenoval minister, pristojen za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
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3) za izvajanje:
– Vloge, ki vključujejo predlog vsebin sofinanciranja morajo vsebovati letni načrt dela partnerjev, ki sodelujejo pri projektu ter lastno udeležbo pri financiranju izvedbe predlagane
vsebine. Vloge bo pregledala in ocenila komisija, ki jo bo
imenoval minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Upravičenci:
– Lokalne skupnosti, oziroma s strani lokalnih skupnosti
pooblaščeni izvajalci.
Postopek:
– Vsi upravičenci, ki izpolnjujejo kriterije lahko predložijo
vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 56–58, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti predložene najkasneje do 10. septembra 2001. Vloge bo pregledala in
ocenila komisija, ki jo bo imenoval minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Višina podpore:
– Višina podpore znaša do 90% vrednosti izbrane ponudbe za preveritveno fazo, za I. fazo do 70% (prvi del), za II. fazo
(drugi del) do 40% in za izvajanje do 50% oziroma sorazmerno
velikosti zaprošenih sredstev ter lastni udeležbi prosilcev.
C) Aplikativne raziskovalne naloge, promocija, druge aktivnosti pomembne za razvoj podeželja 30.000.000 SIT:
Namen:
– Pri aplikativnih raziskovalnih nalogah bo dan poudarek
nalogam, vezanih na pripravo podzakonskih predpisov, smernic, ostalih dokumentov potrebnih za prilagajanje EU in pripravi
nacionalnih programov skladno s sklepi vlade oziroma zavezami iz Nacionalnega programa za prevzem pravnega reda EU
(Nacionalni načrt za vključevanje žensk v razvoj podeželja,
Program spodbujanja podjetništva na podeželju, Nacionalni
program razvoja kmetijstva in podeželja 2002 – 2006, Program posodobitve kmetijstva in razvoja podeželja ter program
aktiviranja lokalnih razvojnih partnerstev).
– Sredstva za promocijo in druge aktivnosti so namenjene nalogam, ki jih MKGP izvaja oziroma sodeluje v smislu
priprav različnih promocijskih in informacijskih materialov ter
predstavitev, ki so v zvezi s samo dejavnostjo razvoja podeželja, oziroma s predstavitvijo posamezne dejavnosti. Promocija
bo obsegala tudi sodelovanje z nacionalnimi in mednarodnimi
strokovnimi inštitucijami in sodelovanje pri promociji dogodkov
pomembnih tudi za razvoj podeželja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– Vloga predložena na MKGP do 10. septembra 2001. Iz
vloge mora biti razvidno:
– vlagatelj,
– naslov projekta,
– odgovorni nosilec,
– sodelujoče organizacije,
– trajanje projekta,
– napovedana vrednost projekta in
– kratka vsebina projekta, opredelitev problema, metodika, pomen projekta za razvoj podeželja.
– Kriteriji za izbor vlog s področja promocijskih in drugih
aktivnosti pomembnih za razvoj podeželja:
– izrazit pomen za kontinuiteto razvojnega projekta,
– izrazit pomen glede na kmetijske vsebine,
– velik vpliv naložbe na nove možnosti stalne in dodatne
zaposlitve,
– velik vpliv naložbe na popestritev dejavnosti na območju
projekta.
Upravičenci:
– fizične ali pravne osebe, ki opravljajo storitve svetovanja, projektiranja, raziskovanja, promocijskih aktivnosti, kadrovski inženiring in druge ustrezne aktivnosti za potrebe kmetijske
dejavnosti in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji.
Postopek:
– Postopek izvedbe programa za leto 2001 vodi MKGP.
Za že sprejete obveznosti vodi postopek ARSKTRP. Vloge bo
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pregledala in ocenila komisija, ki jo bo imenoval minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Višina podpore:
– Višina podpore znaša do 100% vrednosti projekta.
Za program ukrepa inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij se v letu 2001 namenja 80.459.450 SIT.
14. člen
Proračunska postavka 2470 – ukrep: Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkovni viri v višini
185.948.938 SIT:
Namen ukrepa:
– Ustvarjanje zaposlitvenih možnosti ter novih delovnih mest
za kmete in njihove družinske člane, izvajanje Programa javnih
del v kmetijstvu in spodbujanja samozaposlovanja na podeželju
za leto 1999–2001, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije
s odločbo št. 100-03/98-3 (N) z dne 22. 7. 1999.
– Sofinanciranje aktivnosti v podporo uresničevanja programa podjetniške prenove podeželja ter drugih podprogramov Akcijskega programa zaposlovanja za leti 2000 in 2001,
ki so v podporo diverzifikaciji podeželja – razvoj podjetnosti in
ustvarjalnosti mladih, operativni program uvajanja dela na domu
in dela na daljavo, program poklicnega uveljavljanja žensk ter
vavčerskega sistema svetovanja kmetom in drugim nosilcem
podjetniških projektov, ki pomenijo osnovo za ekonomsko diverzifikacijo podeželja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrjena vloga na Odboru za izbor javnih del pri Zavodu
RS za zaposlovanje (Javni razpis za izbor javnih del v Republiki
Sloveniji za leto 2001 (Uradni list RS, št. 91/00),
– da izvedba ukrepa poteka na območjih projektov Celostnega razvoja podeželja in obnove vasi ter Vinskih turističnih cest,
– izvedba projekta mora biti skladna s širšimi razvojnimi
programi občine
– izdelan investicijski program v skladu z uredbo o enotni
metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98 in 43/99).
Upravičenci:
– občine,
– fizične ali pravne osebe, ki opravljajo storitve svetovanja, projektiranja, raziskovanja, promocijskih aktivnosti, kadrovski inženiring, turizma, za potrebe kmetijske dejavnosti in imajo
stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji,
– fizične ali pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma storitve kmetijstva in imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Republiki Sloveniji.
Postopek:
– Vsi upravičenci, ki izpolnjujejo kriterije lahko predložijo
vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 56–58, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti predložene najkasneje do 10. septembra 2001. Vloge bo pregledala in
ocenila komisija, ki jo bo imenoval minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Višina podpore:
– Višina podpore znaša do 50% vrednosti projekta.
Za program ukrepa podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkovni viri se v letu 2001 namenja
30.027.203 SIT.
15. člen
Proračunska postavka 3804 – ukrep: Kmetijska infrastruktura – ukrepi prostorskega urejanja – Razvoj infrastrukture,
povezane z razvojem kmetijstva v višini 418.340.922 SIT:
Namen ukrepa:
– V letu 2001 se bodo sofinancirale investicije v vodooskrbo (iskanje vodnih virov, posodobitev obstoječega vodnega omrežja, novogradnje), urejanje ostale infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– v primeru projekta Vodooskrba Bele krajine mora biti
izvedba skladna z izdelano predstavitveno študijo Vodooskrbe
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Bele krajine, ki je na vpogled na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
– v primeru občine Podvelka dokončanje del po pogodbi
iz leta 1999, katerim pogodbeni znesek ni bil izplačan v letu
2000.
Upravičenci:
– občine iz Bele krajine,
– občina Podvelka.
Postopek:
– Upravičenci predložijo vlogo za sofinanciranje na MKGP
najkasneje deset dni po objavi te uredbe z dokumentacijo, ki je
bila predložena na Ministrstvo za gospodarstvo in vsebuje:
investicijski program, naročilo o že izvršenih delih naložbe,
finančno konstrukcijo, dokumentirano izjavo investitorja o zagotovljenih ostalih sredstvih, gradbeno dovoljenje, izpolnjen
obrazec OBR-01-RR.
– Postopek dodelitve sredstev je skladen z javnim razpisom Ministrstva za gospodarstvo – Razpis za sofinanciranje
projektov regionalne infrastrukture na območjih s posebnimi
razvojnimi problemi (Uradni list RS, št. 32-33/01), izbor izvajalcev del pa je skladen z zakonom o javnih naročilih.
Višina podpore:
– Višina podpore znaša enak delež sredstev kot ga zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo v primeru projekta Vodooskrba Bele krajine. Za program ukrepa podpore kmetijska infrastruktura – ukrepi prostorskega urejanja – Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva se v letu 2001 namenja
90.000.000 SIT.
16. člen
Proračunska postavka 2551 – ukrep: Kmetijstvo: Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo – podpora v višini
210.497.000 SIT:
Namen ukrepa:
A) podpora projektom v okviru ciljnega raziskovalnega programa s področja kmetijstva, razvoja podeželja in varne hrane,
B) podpora aplikativnim projektom s področja kmetijstva
in razvoja podeželja,
C) podpora izdelavi krajših ekspertiz, analiz, znanstvenostrokovnih preglednih študij, kot podpora ukrepom kmetijske
politike,
D) podpora znanstveni periodiki, izvedbi znanstveno strokovnih prireditev, simpozijev, kongresov, sofinancirane aktivne
udeležbe na mednarodnih strokovnih in znanstvenih zasedanjih in kongresih, pomembnih za kmetijstvo.
Pogoji za pridobitev:
– za namene iz točk A in B se pogoji za pridobitev sredstev določijo z javnim razpisom.
– za namene iz točk C in D se sredstva upravičencem
dodeli na podlagi odločbe ministra. Vloge bo pregledala in
ocenila komisija, ki jo bo imenoval minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Upravičenci:
– pravne in fizične osebe, ki so registrirane za raziskovalno dejavnost in vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij
Ministrstva za znanost in tehnologijo oziroma imajo status zasebnih raziskovalcev;
– pravne osebe, ki se ukvarjajo z izdajanjem znanstveno
strokovnih publikacij s področja kmetijstva.
Postopek:
– Postopek izvedbe celotnega ukrepa vodi MKGP. Točki
A in B – javni razpis; točki C in D – zbiranje ponudb.
Višina sredstev:
– za 1. in 2. namen, do 75% vrednosti projektov,
– za 3. namen, do 100% stroškov izdelave,
– za 4. namen, do 50% stroškov periodike, izvedbe prireditev oziroma udeležbe.
V letu 2001 bo za izvajanje ukrepa namenjeno
55.799.254 SIT.
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17. člen
Proračunska postavka 1430 – ukrep: Kmetijstvo: Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo v višini
122.474.000 SIT:
Namen ukrepa:
a) podpora vzpostavitvi in delovanju dveh poskusnih centrov za sadjarstvo (Gačnik, Bilje), s cilji zagotavljanja matičnega
sadilnega materiala, omogočanja introdukcije novih sort ter
zmogljivosti za izvajanje aplikativnih in razvojnih poskusov v
sadjarstvu;
b) podpora ustanovitvi in začetku delovanja poskusnega
centra za oljkarstvo s cilji zagotavljanja matičnega sadilnega
materiala, omogočanja introdukcije novih sort ter zmogljivosti
za izvajanje aplikativnih in razvojnih poskusov v oljkarstvo;
c) podpora vzpostavitvi in delovanju dveh selekcijsko trsničarskih središč (Ivanjkovci, Vrhpolje), kjer se izvajajo selekcijski programi pridelave osnovnega matičnega izhodiščnega
materiala, vzdrževanje matičnih nasadov za vzgojo klonskega
brezvirusnega materiala za nadaljnje razmnoževanje v trsnicah
vključno z mikrovinifikacijo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– Upravičenci predložijo petletne programe dela posameznega centra ter vsako leto letni opis del, ki obsega finančni
in vsebinski del. Te programe predhodno potrdi Kmetijski inštitut Slovenije. Minister potrdi finančni in vsebinski del programov z odločbo. Z upravičenci minister sklene večletno pogodbo, v kateri definira vse pogoje. Letni obseg del in sredstev se
dogovori z aneksom k pogodbi.
Upravičenci:
– Sadjarski center Bilje pri Kmetijskem zavodu Nova Gorica za namene iz 1.a alinee pri Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije,
– Sadjarski center Gačnik pri Kmetijskem zavodu Maribor za
namene iz 1.a alinee pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije,
– Selekcijsko trsničarsko središče Ivanjkovci pri Kmetijskem zavodu Maribor za namene iz 1.c alinee pri Kmetijsko
gozdarski zbornici,
– Selekcijsko trsničarsko središče Vrhpolje pri Kmetijskem zavodu Nova Gorica za namene iz 1.c alinee pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije,
– Poskusni center za oljkarstvo pri Kmetijskem zavodu
Nova Gorica za namene iz 1.b alinee pri Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije.
Postopek:
– Postopek izvedbe tega ukrepa vodi MKGP.
Višina sredstev:
– Programi upravičencev se v letu 2001 financirajo v skupni višini 55.962.146 SIT.
18. člen
Proračunska postavka 1457 – ukrep: Kmetijstvo: Vrtnarski centri – podpora v višini 20.554.000 SIT:
Namen ukrepa:
– Sofinanciranje dveh vrtnarskih centrov in petih vrtnarskih postaj s ciljem pospeševanja razvoja pridelave vrtnin za trg
s preizkušanjem in uvajanjem novih, tržno zanimivih sort vrtnin,
preizkušanjem novih tehnologij pridelave glede na različne klimatske in geografske značilnosti območij, kjer so locirani posamezni centri in glede predvidene usmeritve v vrtnarski pridelavi na določenem območju (pridelava za porabo, pridelava za
predelavo).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– Upravičenci predložijo triletne programe dela posameznega centra oziroma postaje ter vsako leto letni opis del, ki
obsega finančni in vsebinski del. Te programe predhodno potrdi Kmetijski inštitut Slovenije. Minister potrdi finančni in vsebinski del programov z odločbo. Z upravičenci minister sklene
večletno pogodbo, v kateri definira vse pogoje. Letni obseg del
in sredstev se dogovori z aneksom k pogodbi.
Upravičenci:
– Vrtnarski center pri Kmetijskem Inštitutu Slovenije,
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– Vrtnarski center pri Biotehniški fakulteti,
– Vrtnarska postaja Logarovci,
– Vrtnarska postaja Grm Novo Mesto,
– Vrtnarska postaja Srednje kmetijske šole Celje,
– Vrtnarska postaja Srednje kmetijske šole Nova Gorica,
– Vrtnarska postaja Kmetijske zadruge Agraria Koper.
Postopek:
– Postopek izvedbe tega ukrepa vodi MKGP.
Višina sredstev:
– Programi upravičencev se sofinancirajo v letu 2001 v
skupni višini 10.773.794 SIT.
19. člen
Proračunska postavka 1474 – ukrep: Kmetijstvo: Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva v višini
53.400.000 SIT:
A) PROGNOSFRUIT – napoved pridelka:
Namen ukrepa:
– Sofinanciranje izvedbe zgodnje napovedi pridelka sadja, ki je narejena po enotni metodi v okviru evropskega programa “Prognosfruit”, ki je sestavni del celotnega sistema evidence in kontrole pridelovanja sadja v okviru EU.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– Upravičenec pridobi sredstva na podlagi letnega programa, ki ga potrdi minister.
Upravičenec:
– Sadjarstvo Slovenije-GIZ, Gačnik 77, 2211 Pesnica pri
Mariboru.
Postopek:
– Postopek izvedbe tega ukrepa vodi MKGP.
Višina sredstev:
– Program se sofinancira v letu 2001 v višini 1.676.539
SIT.
B) Program vodenja knjigovodstva na kmetijah:
Namen ukrepa:
– Vodenje knjigovodstva na kmetijah z namenom spremljanja dohodkovnega položaja kmetij s primerljivostjo po ekonomskih kazalnikih z državami EU.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programa, ki
ga sprejme minister, in sklenjenih pogodb.
Upravičenci:
– Agroport, d.o.o., Bohinjska Bistrica,
– fizične in pravne osebe, ki vodijo in izvajajo knjigovodstvo na kmetijah.
Postopek:
– Postopek izvedbe tega ukrepa vodi MKGP.
Višina sredstev:
– Za izvedbo programa vodenja knjigovodstva na kmetijah bo v letu 2001 zagotovljeno 9.500.000 SIT.
C) Spremljanje ekonomskega položaja kmetijstva in živilstva:
Namen ukrepa:
– Financiranje spremljanja ekonomskega položaja kmetijstva in živilstva. Ukrep obsega naloge, ki so se že doslej
izvajale za potrebe vodenja kmetijske politike, kot so predvsem: stalno spremljanje stroškov proizvodnje (kalkulacije), analize dohodkovnega položaja in splošnega stanja na področju
kmetijstva in živilstva, izdelava strokovnih osnov za razvojne
dokumente in analize ministrstva in pripravo Poročila o stanju
kmetijstva, živilstva, ribištva in gozdarstva.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– Upravičenec pridobi sredstva na podlagi letnega programa, ki ga potrdi minister.
Upravičenec:
– Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana.
Postopek:
– Postopek izvedbe tega ukrepa vodi MKGP.
Višina sredstev:
– Program se financira v letu 2001 v višini 42.223.461
SIT.
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20. člen
Proračunska postavka 1417 – ukrep: Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v višini 82.244.000 SIT:
Namen ukrepa:
– Sofinanciranje stroškov praktičnega izobraževanja učencev in študentov srednjih kmetijskih, gozdarskih in veterinarskih šol ter fakultet na podlagi izobraževalnih in pospeševalnih
programov na šolskih posestvih.
– Sofinanciranje novih in razširjenih programov izobraževanja s področja prilagajanja EU, ki bodo namenjeni strokovnim
delavcem v državni upravi, delavcem v izobraževalnih in svetovalnih ustanovah, gospodarsko interesnim združenjem s področja
kmetijstva, živilski industriji in kmetijskim pridelovalcem.
– podpora programom interesnih dejavnosti s področja
kmetijstva na osnovnih šolah.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– Upravičenec predloži letni program za leto 2001. Minister na predlog komisije potrdi program z odločbo.
Upravičenci:
– srednje kmetijske in živilske, gozdarske in veterinarske
šole in fakultete, osnovne šole ter druge izobraževalne ustanove, ki izvajajo programe s področja kmetijskega izobraževanja.
Postopek
– Postopek izvedbe tega ukrepa vodi MKGP.
Višina sredstev:
– Program se sofinancira v letu 2001 v vrednosti
82.244.000 SIT.
21. člen
Proračunska postavka 6557 – ukrep: Usposodobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v kmetijstvu
100.113.000 SIT:
Namen ukrepa:
– Sofinanciranje usposodobitev šolskih posestev in obratov srednjih kmetijskih, živilskih, veterinarske in gozdarske šole
– Financiranje investicijskega programa prehoda na brezvirusni sadilni material v hmeljarstvu v okviru Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec.
– Usposodobitev kmetijsko poskusnih centrov za raziskovanje, usposabljanje in svetovanje v okviru javnih raziskovalnih
zavodov in zvez društev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– Upravičenec predloži letni program za leto 2001. Minister na predlog komisije potrdi program z odločbo.
Upravičenci:
– Javni zavodi in ustanove, ter zveze društev, ki izvajajo
programe praktičnega izobraževanja, usposabljanja ter raziskovanja s področja kmetijstva.
Postopek
– Postopek izvedbe tega ukrepa vodi MKGP.
Višina sredstev:
– Za sofinanciranje programa v letu 2001 se namenja
92.113.000 SIT.
IV. SPLOŠNE DOLOČBE
22. člen
Zahtevke za izplačilo sredstev po tej uredbi vlagajo upravičenci v svojem imenu in za svoj račun oziroma njihovi pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov račun.
Vlagatelji, ki uveljavljajo sredstva za druge upravičence (v
nadaljnjem besedilu: pooblaščeni vlagatelji), morajo vlogam
priložiti obrazec: “Podatki o subjektu – pooblaščenem vlagatelju“ ter pisno pooblastilo upravičencev.
Vlagatelji, ki sredstva po tej uredbi pridobijo za druge
upravičence, morajo ta sredstva prenakazati upravičencem najpozneje v petih delovnih dneh po njihovem prejemu.
Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega ali pogodbenega
sodelovanja ali nakupom kateregakoli blaga iz svoje trgovske
mreže.
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Za uveljavljanje sredstev po tej uredbi sme vlagatelj, ki
sredstva pridobiva za druge, upravičencu zaračunati stroške
poslovanja, vendar največ v višini 1% od uveljavljenih sredstev.
Vlagatelj, ki uveljavlja sredstva za druge upravičence, mora vlogi priložiti tudi njihovo pooblastilo.
23. člen
Sredstva dodeljuje ministrstvo v nepovratni obliki.
24. člen
Z javnim razpisom se določi rok v katerem upravičenci, ki
bodo pridobili sredstva v skladu s to uredbo, ne morejo kandidirati za isto investicijo, razen v primeru višje sile:
Za primer višje sile po tej uredbi se štejejo:
– naravne in elementarne nesreče, ki so občutno vplivale
na izvedbo investicije,
– smrt ali trajne poškodbe upravičenca.
V. VLOGA IN POSTOPEK
25. člen
Postopke izvedbe ukrepov vodi ARSKTRP, kolikor ni s to
uredbo določeno drugače.
26. člen
Postopke v zvezi s pripravo strokovnih podlag za pripravo
podzakonskih aktov, oziroma za pripravo ostalih strokovnih
vsebin iz zadnjega odstavka pod točko A 5. člena, zadnjega
odstavka 6. člena, zadnjega odstavka 8. člena, zadnjega odstavka 10. člena, zadnjega odstavka 11. člena vodi MKGP.
27. člen
Podrobnejše pogoje dodelitve sredstev, upravičence, merila, način uveljavljanja in koriščenja sredstev ter druge pogoje,
pomembne za uveljavljanje podpor, bo za ukrepe iz 5., 8., 11.
in 12. člena ter za ukrepe pod točko B in C 10. člena te
uredbe določal javni razpis, ki ga bo izvedla ARSKTRP. V letu
2001 se sredstva za ukrepe ministrstva iz 5., 8., 11. in 12.
člena ter za ukrepe dodelijo upravičencem na podlagi javnega
razpisa, ki ga v sodelovanju s pristojnim sektorjem MKGP pripravi ARSKTRP. Usklajeno verzijo javnega razpisa ARSKTRP
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. ARSKTRP lahko
izvede javni razpis pod točko B in C 10. člena te uredbe tudi v
sodelovanju s pravnimi osebami, katere izvajajo naloge, ki so
podrobneje opredeljene s pogodbo.
Pogodbo s pravno osebo iz prejšnjega odstavka tega
člena sklene ARSKTRP.
28. člen
Vloge prispele na javni razpis pregleda in oceni komisija,
ki jo za ta namen s soglasjem ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenuje direktor ARSKTRP. Komisijo sestavljajo predstavnik MKGP, predstavnik ARSKTRP in eden ali več
zunanjih strokovnjakov z ustreznim strokovnim znanjem.
O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik, ki
mora vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda in ocene vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog:
– seznam vlagateljev, katerih vloge so prispele prepozno,
– oceno vloge zunanjega strokovnjaka,
– primerjalno analizo prispelih vlog,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog, z
navedbo pomanjkljivosti,
– seznam upravičencev do sredstev po tej uredbi in predlagane višine sredstev, ki se naj dodelijo posameznemu upravičencu.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Po končanem delu
komisija o predlogu seznani direktorja ARSKTRP in pristojnega
državnega sekretarja na MKGP.
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Zunanji člani razpisne komisije so upravičeni do potnih
stroškov in sejnine.
Prepozno prispele vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo. Predlagatelje nepopolnih vlog se pozove, da vloge
dopolnijo v roku, ki je določen v javnem razpisu. Nepopolne
vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavržejo.
Na podlagi zapisnika komisije odloči o vloženih zahtevkih
direktor ARSKTRP z odločbami v roku 60 dni po izteku razpisnega roka. Vlagatelji, katerim sredstva ne bodo dodeljena,
bodo o tem pisno obveščeni z odločbami v roku 90 dni po
izteku razpisnega roka.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka se lahko vloži zahteva za ponovno preveritev postopka na ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v roku 15 dni od dneva
vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vložene zahteve za preveritev postopka se zavržejo. O rezultatih ponovne preveritve
postopka odloči minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
z odločbo.
29. člen
Vloge in programe iz 7. in 9. člena ter iz točke A
10. člena te uredbe pregleda komisija, ki jo za ta namen s
soglasjem ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenuje direktor ARSKTRP. Komisijo sestavljajo predstavnik
MKGP, predstavnik ARSKTRP in eden ali več zunanjih strokovnjakov z ustreznim strokovnim znanjem.
O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik, ki
mora vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda in ocene vlog ali programov,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog ali programov,
– seznam upravičencev do sredstev po tej uredbi in predlagane višine sredstev, ki se naj dodelijo posameznemu upravičencu.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Po končanem delu
komisija o predlogu upravičencev do sredstev in višine sredstev seznani direktorja ARSKTRP.
Na podlagi zapisnika komisije odloči o vloženih zahtevkih
direktor ARSKTRP z odločbami.
30. člen
Vloge in programe iz 13.,14.,15., 20. in 21. člena ter iz
točk C) in D) 16. člena te uredbe pregleda komisija, ki jo
imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Komisijo za pregled vlog iz 13., 14. in 15. člena te uredbe sestavljajo predstavnik MKGP, predstavnik ARSKTRP in eden ali več
zunanjih strokovnjakov z ustreznim strokovnim znanjem.
O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik, ki
mora vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda in ocene vlog ali programov,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog ali programov,
– seznam upravičencev do sredstev po tej uredbi in predlagane višine sredstev, ki se naj dodelijo posameznemu upravičencu.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Po končanem delu
komisija o predlogu upravičencev do sredstev in višine sredstev seznani pristojnega državnega sekretarja na MKGP.
Na podlagi zapisnika komisije odloči o vloženih zahtevkih
minister z odločbami.
31. člen
Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih iz 28. in 29.
člena te uredbe, ARSKTRP sklene z upravičenci pogodbe, s
katerimi natančneje uredi način in pogoje koriščenja dodeljenih sredstev.
Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih iz 30. člena te
uredbe MKGP sklene z upravičenci pogodbe, s katerimi natančneje uredi način in pogoje koriščenja dodeljenih sredstev.
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32. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za posamezen
ukrep, ki ga določa ta uredba, sredstva pridobil nezakonito ali
porabil nenamensko, oziroma dela ni izvršil v skladu z investicijskim programom, je dolžan povrniti vsa pridobljena sredstva
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
V. NADZOR

Uradni list Republike Slovenije
besedo »trg« doda besedilo: »in se uporabljajo določila te uredbe,
ki urejajo podporo, namenjeno promociji vina.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 331-16/2001-2
Ljubljana, dne 19. julija 2001.

33. člen
Nadzor nad izvajanjem ukrepov te uredbe opravljajo kmetijski inšpektorji, v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz zakona, ki
ureja kmetijstvo in zakona, ki ureja kmetijska zemljišča.
34. člen
Upravičenci do sredstev na podlagi te uredbe so dolžni
hraniti vso dokumentacijo v zvezi s postopkom najmanj štiri leta
od dneva prejema sredstev.
VI. KONČNA DOLOČBA
35. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/2001-1
Ljubljana, dne 19. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

3219.

Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga z
vinskim grozdjem, moštom in vinom

Na podlagi 5., 6., 19., 20., 74., 101. in 117. člena v zvezi s
126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja
Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

3220.

Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga s
svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem

Na podlagi 5., 6., 19., 74., 101. in 117. člena v zvezi s
126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o ureditvi trga s svežim
sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem
1. člen
V uredbi o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in
oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 34/01) se črta tretji odstavek
16. člena.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 331-18/2001-2
Ljubljana, dne 19. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o ureditvi trga z vinskim
grozdjem, moštom in vinom
1. člen
V uredbi o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
(Uradni list RS, št. 34/01) se črta tretji odstavek 4. člena.
2. člen
V drugem odstavku 6. člena uredbe se za besedo »register,«
doda besedilo »vendar najkasneje do 1. februarja v letu, ki sledi
letu pridelave vina,«.
3. člen
V devetem odstavku 10. člena uredbe se za besedo »promocije« doda besedilo: »in ne kasneje kot leto dni po nastanku
stroška«.
4. člen
V 31. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se
glasi: »V letu 2001 je rok za vložitev vloge za dodelitev podpore
skladiščenju vina letnika 2000 15. avgust 2001.«.
V tretjem odstavku 31. člena se besedilo »iz 6. člena« nadomesti z besedilom »iz 8. člena«.
Črta se peti odstavek 31. člena.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek 31. člena postanejo
tretji, četrti in peti odstavek 31. člena.
V šestem odstavku 31. člena se besedilo »1. avgustom
2001« nadomesti z besedilom »1. januarjem 2002«, in se za

mag. Anton Rop l. r.
Minister

3221.

Uredba o spremembi uredbe o predhodni prijavi
cen komunalnih storitev

Na podlagi 1. in 8. točke 9. člena zakona o kontroli
cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe
o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o predhodni prijavi cen
komunalnih storitev
1. člen

V uredbi o predhodni prijavi cen komunalnih storitev
(Uradni list RS, št. 46/01) se spremeni 2. člen, ki se glasi:
»2. člen

Zavezanec, ki opravlja storitve dejavnosti zbiranja, čiščenja in distribucije vode, storitve zbiranja in odvoza odpadkov, storitve dejavnosti deponij, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja trdnih odpadkov ter storitve kanalizacije
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Št.

in delovanja čistilnih naprav, oblikuje ceno storitev na način,
kot to določajo predpisani standardi in Navodilo za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb.«
2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 383-10/2001-2
Ljubljana, dne 19. julija 2001.

2. člen
Avtonomni ukrep znižanja in ukinitve carinskih stopenj za
blago iz 1. točke prejšnjega člena velja do 15. 9. 2001, za
blago iz 2. točke prejšnjega člena pa do 31. 10. 2001.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 424-32/2000-2
Ljubljana, dne 19. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

mag. Anton Rop l. r.
Minister

3223.
3222.
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Uredba o dopolnitvah uredbe o avtonomnem
ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za
določeno blago

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o carinski
tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) ter v zvezi s prvim odstavkom 3.
člena uredbe o natančnejših pogojih za določitev avtonomnih
ukrepov znižanja ali ukinitve carinskih stopenj (Uradni list RS,
št. 120/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu
znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za
določeno blago
1. člen
V prilogi k uredbi o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago (Uradni list RS, št.
121/00, 4/01, 27/01 in 41/01) se za:
1. tarifno oznako 0703 10 11 doda besedilo, ki se glasi:
“0707 00
Kumare in kumarice, sveže ali
ohlajene
0707 00 05
– Kumare
16
0707 00 90
– Kumarice
pr”;

Sklep o ustanovitvi Agencije za telekomunikacije
in radiodifuzijo Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 156. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi Agencije za telekomunikacije
in radiodifuzijo Republike Slovenije
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(1) S tem sklepom se ustanovi Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
agencija) kot neodvisna organizacija za urejanje in nadzor nad
delovanjem telekomunikacijskega trga, za upravljanje ter nadzor nad radiofrekvenčnim spektrom Republike Slovenije, za
opravljanje določenih nalog na področju radijskih in televizijskih dejavnosti ter za opravljanje nalog akreditacijskega organa
za elektronski podpis.
(2) Sedež agencije je na Kotnikovi 19A, v Ljubljani.
(3) S tem sklepom se urejajo tudi nekatera vprašanja
organizacije, delovanja in financiranja agencije.
II. STATUSNA DOLOČBA

2. tarifno oznako 0709 doda besedilo, ki se glasi:
“0709 60
– Paprike iz rodu Capsicum
ali Pimenta:
0709 60 10
– – sladke
iz 0709 60 10 10 – – - vrsta kurtovska kapija

pr”;

3. tarifno oznako 2009 30 – Sok drugih agrumov:
– – gostote do vključno
1,33 g/cm3 pri 20° C:
doda besedilo, ki se glasi:
“- – – katerega vrednost
presega 30 EUR za 100 kg
neto mase:
2009 30 31
– – – - z dodanim sladkorjem

pr”;

4. tarifno oznako 4418 90 90 doda besedilo,
ki se glasi:
“4421
Drugi leseni izdelki
4421 90
– Drugo:
4421 90 98
– – drugo
iz 4421 90 98 10 – – – laminiran masiven cedrov
les

pr”.

2. člen
(1) Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: vlada).
(2) Agencija je pravna oseba javnega prava in je uporabnik proračuna Republike Slovenije, in sicer proračunskega
sklada za telekomunikacije v skladu s predpisi s področja javnih financ.
(3) Agencija nastopa v pravnem prometu v svojem imenu
in za svoj račun v okviru z zakonom določenih nalog in dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
III. NALOGE IN PRISTOJNOSTI AGENCIJE
3. člen
Agencija je neodvisna organizacija, ki opravlja:
– z zakonom o telekomunikacijah (Uradni list RS,
št. 30/01) določene naloge, ki ji omogočajo urejanje in nadzor
nad delovanjem telekomunikacijskega trga in upravljanje in nadzor nad radiofrekvenčnim spektrom Republike Slovenije;
– z zakonom o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) določene naloge na področju radijske in televizijske dejavnosti;
– z zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem
podpisu (Uradni list RS, št. 57/00) določene naloge akreditacijskega organa za elektronski podpis.
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IV. VODENJE AGENCIJE

V. ORGANIZACIJA IN AKTI AGENCIJE

4. člen
(1) Agencijo organizira, vodi njeno delo in poslovanje,
zastopa ter predstavlja direktor. Direktor je odgovoren za zakonitost dela agencije.
(2) Direktor lahko samostojno sklepa posle v okviru finančnega načrta.
(3) Direktor ima dva namestnika. Namestnik direktorja za
telekomunikacije strokovno vodi področje telekomunikacij, namestnik direktorja za radiodifuzijo pa strokovno vodi področje
radiodifuzije.
(4) Namestnika direktorja iz prejšnjega odstavka tega člena imata lahko tudi druge pristojnosti, določene s statutom ali
pooblastilom direktorja.
(5) V odsotnosti direktorja zastopa in predstavlja agencijo
namestnik direktorja, ki ga ta določi s pooblastilom.
(6) Direktor lahko določi delavce s posebnimi pooblastili.

9. člen
(1) Organizacijo in poslovanje agencije ureja statut, ki ga
izda direktor in potrdi vlada po predhodnem mnenju Sveta za
telekomunikacije in Sveta za radiodifuzijo.
(2) Sistemizacijo delovnih mest določi direktor.

5. člen
(1) Direktorja in namestnika direktorja za telekomunikacije in namestnika direktorja za radiodifuzijo imenuje vlada.
(2) Direktor mora najmanj 90 dni pred potekom mandata
obvestiti ministrstvo, pristojno za telekomunikacije, o datumu
poteka mandata.
6. člen
(1) Direktorja agencije se imenuje na podlagi javnega
razpisa.
(2) Javni razpis iz prejšnjega odstavka tega člena v imenu
vlade izvede ministrstvo, pristojno za telekomunikacije.
(3) Javni razpis se objavi v dnevnem tisku in v Uradnem
listu Republike Slovenije največ 90 dni in najmanj 60 dni pred
potekom direktorjevega mandata.
7. člen
(1) V javnem razpisu morajo biti navedeni razpisni pogoji,
dokazila o izpolnjevanju teh pogojev, ki jih morajo kandidati
priložiti k prijavi, in rok za prijavo na javni razpis, ki ne sme biti
krajši od 8 dni.
(2) Kandidati morajo prijave na razpis poslati na sedež
ministrstva, pristojnega za telekomunikacije, s pripisom »Agencija – za razpis«.
(3) Najkasneje v roku 6 dni po poteku roka za oddajo
prijav na razpis, mora ministrstvo, pristojno za telekomunikacije, prijave skupaj z mnenjem poslati vladi, ki imenuje direktorja
agencije.
(4) Kolikor vlada ne izbere direktorja med prijavljenimi
kandidati, se postopek za izbiro ponovi.
(5) Če direktor ni imenovan ali zaradi kateregakoli razloga
ni direktorja, vlada za čas trajanja postopka imenovanja novega
direktorja imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za
dobo enega leta.
8. člen
(1) Poleg pogojev določenih z zakonom o telekomunikacijah, mora kandidat za direktorja oziroma namestnika direktorja imeti:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– domače in/ali mednarodne izkušnje s področja telekomunikacij in/ali radiodifuzije,
– organizacijske sposobnosti.
(2) Kandidat za direktorja oziroma namestnika direktorja
ne sme biti pravnomočno kaznovan za kaznivo dejanje zoper
gospodarstvo ali uradno dolžnost in javna pooblastila.
(3) K prijavi morajo kandidati za direktorja predložiti predlog programa dela in razvoja agencije.

10. člen
Direktor v skladu z veljavnimi predpisi izdaja splošne in
posamične akte agencije.
11. člen
(1) Splošni akti agencije so statut in splošni akti, s katerimi agencija podrobneje uredi izvrševanje z zakonom določenih
nalog.
(2) S statutom agencije se določi:
– vodenje in organizacija agencije,
– naloge in odgovornost direktorja agencije,
– pristojnosti namestnika direktorja za telekomunikacije
in pristojnosti namestnika direktorja za radiodifuzijo,
– položaj, pravice in odgovornosti ter disciplinske kršitve
zaposlenih v agenciji,
– javnost dela agencije in obveščanje javnosti o tem,
– način dostopa do podatkov, ki jih agencija v skladu z
zakonom o telekomunikacijah uporabnikom zagotavlja brezplačno,
– oblike sodelovanja z uporabniškimi telekomunikacijskimi organizacijami,
– druga vprašanja delovanja agencije.
(3) Splošni akti agencije se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen
(1) S posamičnim aktom direktor agencije odloča v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, o pravicah, obveznostih in odgovornostih zaposlenih ter o drugih vprašanjih vodenja agencije.
(2) Posamične akte, s katerimi odloča o posameznih zadevah iz pristojnosti agencije, izdaja direktor agencije v upravnem postopku.
VI. SREDSTVA AGENCIJE ZA NJENO DELOVANJE
13. člen
(1) Prostore in opremo, potrebno za delo agencije, zagotovi Republika Slovenija.
(2) Prostori in oprema iz prejšnjega odstavka tega člena
so lastnina Republike Slovenije, z njimi pa opravlja agencija, pri
čemer mora agencija ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(3) Za izvedbo prejšnjega odstavka tega člena se sklene
posebna pogodba med agencijo in Republiko Slovenijo.
14. člen
(1) Agencija se financira iz proračunskega sklada za telekomunikacije.
(2) Sredstva iz sklada za telekomunikacije se zagotavljajo
na način in pod pogoji, ki jih določajo zakon o telekomunikacijah in zakon, ki ureja izvrševanje proračuna.
15. člen
(1) Agencija s prihodki iz prejšnjega člena financira materialne in druge naložbe v skladu s finančnim načrtom ter krije
nastale odhodke za:
– stroške materiala in storitev,
– stroške amortizacije,
– investicije in investicijsko vzdrževanje,
– stroške dela,
– stroške izobraževanja,
– druge stroške,
– rezervacije.
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(2) Agencija uporablja rezervacije za poravnavo odškodninskih obveznosti do pravnih in fizičnih oseb, ki nastanejo v
zvezi z delom agencije.
16. člen
(1) Agencija najkasneje do 31. oktobra tekočega leta
pripravi program dela in finančni načrt za prihodnje koledarsko
leto in ga hkrati s splošnim aktom o določitvi vrednosti točke, ki
ga sprejme agencija za določitev višine pristojbine, predloži
vladi v soglasje.
(2) Če na finančni načrt in predlagano vrednost točke
vlada do 15. decembra ne izda soglasja, se do izdaje soglasja
uporablja finančni načrt in vrednost točke za preteklo leto, pri
čemer je dovoljena maksimalna poraba 1/12 lanskih sredstev
na mesec.
(3) Če pridobljena sredstva odstopajo od sredstev, planiranih v finančnem načrtu in je s tem ogroženo izvajanje dejavnosti agencije, direktor o tem obvesti vlado, pri čemer predlaga tudi ukrepe za pridobitev finančnih sredstev.
(4) Agencija vodi poslovne knjige in izdeluje letna poročila
v skladu z zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99).
Letno poročilo, ki ga agencija enkrat letno predloži vladi v
sprejem, vsebuje tudi poročilo o delu agencije in o stanju na
področjih iz pristojnosti agencije. Letno poročilo mora biti pripravljeno v skladu z določili zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99).
(5) K letnemu poročilu iz prejšnjega odstavka tega člena
da pred obravnavo na vladi mnenje Svet za telekomunikacije.
(6) Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno
in učinkovito rabo sredstev se opravlja v skladu z zakonom o
Računskem sodišču Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 48/94), nadzor nad finančnim poslovanjem agencije pa se
vrši v skladu z zakonom o javnih financah.
17. člen
(1) Agencija odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem.
(2) Republika Slovenija subsidiarno odgovarja za obveznosti agencije do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračunskega sklada za telekomunikacije.

Št.

(2) Zaposleni v agenciji morajo varovati zaupnost podatkov o poslovanju organizacij in druge podatke, ki lahko vplivajo
na poslovanje teh ali drugih organizacij ali drugih pravnih oseb,
do katerih so prišli pri svojem delu v agenciji ali v zvezi z njim.
(3) Direktor s posamičnim aktom določi, kateri podatki
pomenijo uradno ali poslovno tajnost, stopnjo tajnosti podatkov
ter ukrepe in postopek za njihovo zavarovanje.
21. člen
Za pisarniško poslovanje in ravnanje z dokumentacijo v
okviru agencije se uporabljajo predpisi, ki urejajo ta vprašanja
za državno upravo.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(1) V 14 dneh po začetku veljavnosti tega sklepa ministrstvo, pristojno za telekomunikacije, objavi javni razpis za imenovanje direktorja.
(2) Za izvajanje javnega razpisa iz prejšnjega odstavka
tega člena se smiselno uporabljajo določbe 6., 7. in 8. člena
tega sklepa.
23. člen
(1) Delavci Uprave Republike Slovenije za telekomunikacije in strokovnih služb Sveta za radiodifuzijo, ki je bil oblikovan
na podlagi zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94 in
36/00) nadaljujejo delo v agenciji z dnem uveljavitve tega
sklepa.
(2) Agencija prične opravljati naloge akreditacijskega organa v 90 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
24. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 408-31/2001-1
Ljubljana, dne 19. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

VII. ZAPOSLENI V AGENCIJI
18. člen
(1) Delavec sklene delovno razmerje s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
(2) Plače in drugi prejemki zaposlenih se določajo v skladu s predpisi, ki veljajo za državno upravo.
19. člen
(1) Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi za tista delovna
mesta, na katerih zaposleni sprejemajo odločitve v okviru pristojnosti agencije ali pridobijo podatke o poslovanju organizacij, ki opravljajo dejavnost iz pristojnosti agencije, je treba
zagotoviti:
– da ti zaposleni v času delovnega razmerja na agenciji
ne opravljajo dejavnosti, ki so predmet nadzora ali kako drugače odvisne od odločitev agencije, in ne za svoj ali tuj račun
sklepati poslov, ki sodijo v navedene dejavnosti,
– da niso zaposleni ali opravljajo kakršnegakoli dela za
organizacije, ki so predmet nadzora ali kako drugače odvisne
od odločitev agencije.
(2) Direktor agencije v aktu, ki ureja sistemizacijo delovnih
mest, določi delovna mesta iz prejšnjega odstavka tega člena.
VIII. OSTALI DOLOČBI
20. člen
(1) Glede varovanja državne, vojaške, uradne ali poslovne
tajnosti se za agencijo uporabljajo določbe, ki veljajo za državno upravo.
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3224.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v
Javni zavod za ribištvo Slovenije

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in
36/00) in 51. člena zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni
list SRS, št. 25/76, 21/78, 42/86, 5/90, Uradni list SFRJ,
št. 83/89, Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93 in
29/95) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o
preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v
Javni zavod za ribištvo Slovenije
1. člen
V sklepu o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v
Javni zavod za ribištvo Slovenije št. 323-02/2001-1 z dne
19. aprila 2001 (Uradni list RS, št. 31/01) se 5. člen spremeni
tako, da se glasi:
“V okviru izvajanja registriranih dejavnosti iz prejšnjega
člena javni zavod opravlja:
– javno pooblastilo vodenje ribiškega katastra;
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– strokovne in druge naloge na podlagi predpisov o sladkovodnem ribištvu;
– upravlja z dodeljenimi mu varstvenimi vodami.”
2. člen
7. točka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“7. vzreja in prodaja v ribogojnih objektih vzgojenih rib,
žab, rakov in školjk ter ribiških potrebščin, ter”.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-02/2001-2
Ljubljana, dne 5. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
3165. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 2000 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS2000)
6173
3166. Odlok o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 2001 (OdFNBS2001)
6173

VLADA
3167. Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine
žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine
3168. Uredba o višini stroškov za naloge, ki jih opravlja
Urad Republike Slovenije za meroslovje
3169. Uredba o spremembi uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
3218. Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto
2001
3219. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
3220. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem
3221. Uredba o spremembi uredbe o predhodni prijavi
cen komunalnih storitev
3222. Uredba o dopolnitvah uredbe o avtonomnem
ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za
določeno blago
3170. Odlok o preoblikovanju gospodarske enote “Proizvodno podjetje Obrtne delavnice Rinka, p.o.,“
v “Javni gospodarski zavod Rinka Celje, kovinska proizvodnja, mizarstvo, pranje perila“
3171. Odlok o preoblikovanju gospodarske enote “Proizvodno podjetje Kozjak, p.o.,“ v “Javni gospodarski zavod Kozjak, kovinska predelava, galvanika, kmetijstvo“

6174
6175
6177
6292
6302
6302
6302
6303

6177

6181
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3172. Odlok o preoblikovanju gospodarske enote “Proizvodno podjetje Pohorje Mirna, p.o.,“ v “Javni
gospodarski zavod Pohorje Mirna, proizvodnja
opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja“
3173. Odlok o preoblikovanju gospodarske enote “Proizvodno podjetje Emboplast Obrtne delavnice“ v
“Javni gospodarski zavod Emboplast, predelava
plastičnih mas in storitve“
3174. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda “Dom podiplomcev Ljubljana“
3223. Sklep o ustanovitvi Agencije za telekomunikacije
in radiodifuzijo Republike Slovenije
3224. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni
zavod za ribištvo Slovenije

Št.

OBČINE

6184

6188
6191
6303
6305

MINISTRSTVA
3175. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom
nad 16 bar
3176. Pravilnik o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov
3177. Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev
3178. Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje fiksnih javnih telefonskih storitev
3179. Pravilnik o pogojih za izdajo odločbe o dodelitvi
številk
3180. Pravilnik o vsebini vloge in vsebini odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
3181. Pravilnik o izdajanju poštnih vrednotnic
3182. Pravilnik o službenih izkaznicah inšpektorjev, pooblaščenih za nadzor nad izdelki iz plemenitih kovin v prometu
3183. Pravilnik o uradnih izkaznicah pooblaščenih delavcev na področju meroslovnega nadzora
3184. Pravilnik o spremembi pravilnika o vsebini in obliki potrdila o skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin s predpisi
3185. Pravilnik o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov
3186. Navodilo o organizaciji in izvedbi posameznih vrst
mednarodnih inšpekcij organizacije za prepoved
kemičnega orožja
3187. Seznam zdravil, za katera je bilo od 27. 6. 2001
do 11. 7. 2001 izdano dovoljenje za promet
3188. Seznam zdravil, za katera je od 27. 6. 2001 do
11. 7. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet
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6192
6203
6204
6206
6208
6209
6210
6213
6215
6217
6217
6222

LJUBLJANA
3193. Odlok o enkratni denarni pomoči v Mestni občini
Ljubljana
3194. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejetju zazidalnega načrta za del ureditvenega
območja BP 1/3 – Mladinska knjiga
3195. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta
3196. Odlok o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana
3197. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Jakoba v Stanežičah za kulturni spomenik lokalnega pomena
3198. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Lenarta v Spodnjih
Gameljnah za kulturni spomenik lokalnega pomena
3199. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Andreja v Srednjih
Gameljnah za kulturni spomenik lokalnega pomena
3200. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Vida v Šentvidu za
kulturni spomenik lokalnega pomena
3201. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Frančiška Asiškega
v Šiški za kulturni spomenik lokalnega pomena
3202. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Jerneja v Spodnji
Šiški za kulturni spomenik lokalnega pomena
3203. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Martina v Šmartnem
pod Šmarno goro za kulturni spomenik lokalnega pomena
3204. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Tacnu za
kulturni spomenik lokalnega pomena
3205. Sklep o razglasitvi mostu čez Glinščico pri Podutiku za kulturni spomenik lokalnega pomena
3206. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Križa v Rašici za
kulturni spomenik lokalnega pomena
3207. Sklep o soglasju k statutu Knjižnice Jožeta Mazovca

6249
6251
6252
6257
6259
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6264
6265
6266
6267

ČRNOMELJ
3208. Odlok o občinskih cestah v Občini Črnomelj
6267
3209. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Črnomelj
6276
3210. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pridobivalnega prostora rudnika
Kanižarica
6277

6225

DORNAVA
3211. Sklep o povišanju cen programov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dornava
6279

6232

JESENICE
3212. Odlok o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1) 6279

USTAVNO SODIŠČE
3189. Odločba o ugotovitvi, da je bil 35. člen pravilnika
o štipendiranju v neskladju z ustavo
6238
3190. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča, izdano v upravnem sporu
zaradi carine in drugih uvoznih dajatev
6240

BANKA SLOVENIJE
3191. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 23. 7. do 29. 7. 2001 6243

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3192. Razlage kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, sprejetih v letih 1994–2001 6246

KRŠKO
3213. Odlok o poravnavi nujnih stroškov za odpravo posledic toče v letu 2000 (na območju KS: Veliki
Trn, Gora in Brestanica)
6284
LENART
3214. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada
6284
3215. Sklep o določitvi cen programov storitev v javnem
vzgojno-varstvenem zavodu – Vrtec Lenart
6285
LENDAVA
3216. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava

6285

LITIJA
3217. Odlok o komunalnih taksah v Občini Litija

6289
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POMORSKI ZAKONIK
z uvodnimi pojasnili dr. Marka Ilešiča in dr. Marka Pavlihe
Slovenija z manj kot petdesetimi kilometri morske obale je po dolgih letih priprav dobila prvi
pomorski zakonik, ki v 999 členih določa vsa pravila ravnanja na morju, na njegovih plovnih poteh,
na ladji, v čolnu, v ladjedelnici, pri sklepanju plovbnih poslov, v pomorskem zavarovanju, pri
reševanju na morju in o prekrških.
Uvodna pojasnila k pomorskemu zakoniku sta pripravila vodilna slovenska strokovnjaka na tem
področju, in sicer profesor civilnega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Marko Ilešič in
predstojnik katedre za pomorsko in prometno pravo na Fakulteti za pomorstvo in promet profesor
dr. Marko Pavliha.
Na koncu knjige je podrobno stvarno kazalo, ki bo olajšalo iskanje po doslej najobsežnejšem
slovenskem zakonu. Pripravila sta ga mag. Alenka Andrijašič in Tomaž Ilešič.
Cena 8640 SIT z DDV

10550
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

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

POMORSKI ZAK
ONIK
ZAKONIK

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

¨ DA

¨ NE

Podpis pooblaščene osebe

Žig

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

