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Uredba o neposrednih plačilih za rejo živali in
plemenskih živali ter podporah za pospeševanje
prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil za
leto 2001

Na podlagi 5. člena, v zvezi z 12., 17. in 19. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o neposrednih plačilih za rejo živali
in plemenskih živali ter podporah
za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov
oziroma živil za leto 2001
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa ukrepe kmetijske politike, in sicer
neposredna plačila za kobile za vzrejo žrebet, neposredna
plačila za vzrejo plemenskih živali, neposredna plačila za
teleta, pitana na višjo maso, in podpore za pospeševanje
prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil ter financiranje teh
ukrepov za leto 2001.
Ta uredba določa upravičence do sredstev, pogoje za
pridobitev sredstev, postopek za uveljavljanje sredstev, višino sredstev za vsak posamezen ukrep in nadzor nad izvajanjem določb te uredbe.
2. člen
(neposredna plačila za kobile za vzrejo žrebet)
Namen ukrepa kmetijske politike neposrednih plačil za
kobile za vzrejo žrebet je izplačilo podpor za rejo kobil za
vzrejo žrebet.
Upravičenci do sredstev za ukrep iz tega člena so rejci
kobil za vzrejo žrebet.
Pogoji za uveljavljanje sredstev iz tega člena so naslednji:
– kobile morajo biti tistih pasem, ki jih določa republiški selekcijski program v konjereji in pripuščene pod licenciranega plemenjaka v skladu z zakonom, ki ureja ukrepe v
živinoreji,
– kobile so žrebile najmanj enkrat,
– živali, za katere se uveljavlja neposredno plačilo, morajo biti vpisane v registru selekcijske službe na območnih
kmetijskih zavodih,
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– živali, za katere se uveljavlja neposredno plačilo, morajo biti označene v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo
označevanje živali,
– živali, za katere se uveljavlja neposredno plačilo, mora imeti rejec v reji najmanj dva meseca pred in tri mesece
po oddaji zahtevka,
– da je oddal zbirno mapo z izpolnjenimi obrazci A ali
A1, B, C in D, najkasneje do 6. julija 2001.
Upravičenci zaprosijo za neposredna plačila za predpisan ukrep kmetijske politike na način in z obrazcem »Zahtevek za izplačilo podpore za kobile za vzrejo žrebet živali«, ki
je določen v uredbi, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: uredba o ukrepih kmetijske politike). Ta obrazec mora biti potrjen s strani
območnega kmetijsko-gozdarskega zavoda ali Republiške
selekcijske službe v konjereji. Zahtevek se vloži na Agencijo
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska cesta 160, Ljubljana.
V primeru, da rejec v zahtevanem obdobju nima v reji
toliko živali kot je bilo navedeno na zahtevku, mora Agenciji
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: agencija) v 8 dneh sporočiti zmanjšanje staleža na obrazcu »Obvestilo o poginu ali izločitvi živali«,
ki je sestavni del uredbe o ukrepih kmetijske politike, in vrniti
že prejeta sredstva.
Zadnji rok za oddajo zahtevkov na agencijo za ukrep
neposrednih plačil iz tega člena je 30 dni po uveljavitvi te
uredbe.
Sredstva za izvedbo ukrepa iz tega člena se zagotavljajo s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) 5536Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu-EKO 0.
Višina sredstev za neposredna plačila za kobile za vzrejo žrebet znaša 25.000 tolarjev na žival.
Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v
tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina neposrednega plačila iz tega člena sorazmerno
zmanjša.
3. člen
(neposredna plačila za vzrejo plemenskih živali)
Namen ukrepa neposrednih plačil za vzrejo plemenskih živali (plemenskih žrebcev, plemenskih bikov, plemenskih prašičev, plemenskih ovnov in plemenskih kozlov), je
izravnava stroškov vzreje oziroma nakupa plemenskih živali,
testiranje plemenskih žrebcev, bikov, prašičev, ovnov in
kozlov, premiranje plemenskih bikov v testih na prirast mesa
in regresiranje plemenjakov v direktnih testih za potrebe
vzrejališč, osemenjevalnih centrov, prirodnega pripusta ter
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zmanjšanje nabavne cene plemenskih bikov, žrebcev, prašičev, kozlov in ovnov.
4. člen
(plemenski biki)
Ukrep neposrednega plačila za vzrejo plemenskih bikov je namenjen vhlevitvi plemenskih bikov v vzrejališča,
delu osemenjevalnih centrov, pripustom, testiranjem prevozom in odbiri plemenskih bikov, za alternativno vzrejo plemenskih bikov na kmetijah, uvozu plemenjakov in presajanju
elitnih zarodkov.
Višine sredstev za ukrep iz tega člena so naslednje:

Tabela 1: Plemenski biki
Zap.
št.

Namen

Št.
živali

Višina sredstev
(SIT/žival)

Skupaj (SIT)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

vhlevitev bikov v vzrejališče
osemenjevalni center
pripust
test bikov, prevozi, odbira
progeni test bikov Rogoza
progeni test bikov, FK Maribor
progeni test bikov, Logatec
alternativna vzreja na kmetijah
uvoz plemenjakov
presajanje elitnih zarodkov
Skupaj

210
40
120
420
220
220
160
35
10
120

72.000
430.000
290.000
28.000
55.800
5.000
113.400
142.000
285.000
59.500

15,120.000
17,200.000
34,800.000
11,760.000
12,276.000
1,100.000
18,144.000
3,550.000
2,850.000
7,140.000
123,940.000

Upravičenci in pogoji:
– pod zaporedno št. 1 iz tabele 1: rejci bikovskih mater
preko območnih kmetijsko gozdarskih zavodov na podlagi
dokazila o oddaji bikca v vzrejališče;
– pod zaporednima št. 2 in 3 iz tabele 1: vzrejališči
Murska Sobota in Nova Gorica ter obrat Logatec, na podlagi
odločitve komisije, ki odbere plemenjake za potrebe osemenjevalnih centrov in pripusta;
– pod zaporedno št. 4 iz tabele 1: selekcijske službe
območnih zavodov, na podlagi izjave Republiške govedorejske službe in dokazil o vhlevitvi bikov v progenotestno
postajo;
– pod zaporedno št. 5 iz tabele 1: progenotestna postaja Rogoza, na podlagi izjave Republiške govedorejske
službe in dokazila o oddaji bikov v zakol ob zaključenem
progenem testu;
– pod zaporedno št. 6. iz tabele 1: Fakulteta za kmetijstvo Maribor na podlagi seznama ocenjenih testnih bikov z
linije klanja, potrjenega s strani Republiške govedorejske
službe;
– pod zaporedno št. 7 iz tabele 1: progenotestna postaja Logatec, na podlagi izjave Republiške govedorejske
službe in dokazila o oddaji bikov v zakol ob zaključenem
progenem testu;

– pod zaporedno št. 8 iz tabele 1: rejci, če imajo z
območno govedorejsko službo sklenjeno pogodbo o alternativni vzreji bikov, na podlagi zapisnika Republiške komisije za odbiro bikov in na podlagi dokazil o oddaji bikov v
osemenjevalna središča za pripust oziroma v zakol;
– pod zaporedno št. 9: osemenjevalni centri za bike,
po predhodnem soglasju komisije za licenciranje bikov;
– pod zaporedno št. 10 iz tabele 1: rejci telic in krav, ki
so vključeni v program presajanja zarodkov, oziroma organizacija, ki je pooblaščena za presajanje zarodkov.
Sredstva za izvedbo ukrepa iz tega člena se zagotavljajo s proračunske postavke ministrstva 5536-Sredstva za
neposredna plačila v kmetijstvu-EKO 0.
Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v
tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina neposrednega plačila iz tega člena sorazmerno
zmanjša.
5. člen
(plemenski žrebci)
Ukrep neposrednega plačila za plemenske žrebce je
namenjen vhlevitvi žrebčkov v vzrejališča in uvozu plemenjakov.
Višine sredstev za ukrep iz tega člena so naslednje:
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Tabela 2: Plemenski žrebci
Zap.
št.

Namen

1.

vhlevitev žrebičkov
v vzrejališče
uvoz plemenjakov
Skupaj

2.

Št.
živali

Višina sredstev
(SIT/žival)

Skupaj (SIT)

26

100.000

2,600.000

4

500.000

2,000.000
4,600.000

Upravičenci in pogoji:
– pod zaporedno št. 1 iz tabele 2: rejci žrebčevskih
mater, preko republiške selekcijske službe v konjereji, na
podlagi dokazila o oddaji žrebčka v vzrejališče,
– pod zaporedno št. 2: Veterinarska fakulteta v Ljubljani, za uvožene štiri žrebce hladnokrvne pasme za dopolnitev
staleža plemenskih žrebcev, na podlagi kupoprodajne pogodbe in računa za nakup.
Sredstva za izvedbo ukrepa iz tega člena se zagotavljajo s proračunske postavke ministrstva 5536-Sredstva za
neposredna plačila v kmetijstvu-EKO 0.
Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v
tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina neposrednega plačila iz tega člena sorazmerno
zmanjša.
6. člen
(plemenski ovni in kozli)
Ukrep neposrednega plačila za plemenske ovne in kozle je namenjen vhlevitvi plemenskih ovnov in plemenskih
kozlov, pripustu plemenskih ovnov in plemenskih kozlov,
alternativni vzreji plemenskih ovnov in plemenskih kozlov na
kmetijah in uvozu plemenjakov.
Višine sredstev za ukrep iz tega člena so naslednje:

Tabela 3: Plemenski ovni in kozli
Zap.
št.

Namen

Št.
živali

Višina sredstev
(SIT/žival)

Skupaj (SIT)

1.
2.

vhlevitev ovnov, kozlov
pripust ovnov, kozlov
kategorija – kontrolirani tropi
pripust ovnov, kozlov
kategorija – večji tropi
pripust ovnov, kozlov
kategorija – manjši tropi
do 10 kom. alternativna vzreja
ovnov in kozlov na kmetijah
uvoz plemenjakov

350
50

10.000
40.000

3,500.000
2,000.000

100

25.000

2,500.000

40

15.000

600.000

200

10.000

2,200.000

10

200.000

3.
4.
5.
6.

Skupaj

Upravičenci in pogoji:
– pod zaporedno št. 1 iz tabele 3: rejci plemenskih ovc
in koz v kontroli proizvodnje, preko območne selekcijske
službe, na podlagi dokazila o oddaji ovna, oziroma kozla v
vzrejališče na testni postaji v Logatcu;
– pod zaporednimi št. 2, 3 in 4 iz tabele 3: testna
postaja za ovne v Logatcu, na podlagi zapisnika republiške
komisije za licenciranje ovnov in kopije računa o nakupu ali
prodaji živali,
– pod zaporedno št. 5 iz tabele 3: rejci, ki imajo s
selekcijsko službo v reji drobnice sklenjeno pogodbo o alternativni vzreji ovnov in kozlov, na podlagi zapisnika komisije upravne enote za odbiro ovnov in kozlov in na podlagi
dokazil o prodaji plemenjaka s kmetije za potrebe pripusta,

2,000.000
12,800.000

– pod zaporedno št. 6 iz tabele 3: rejci plemenskih
tropov ovc in koz, ki imajo živali v kontroli proizvodnje, in tudi
društva ali združenja, ki kupijo plemenjaka za potrebe svojih
članov.
Sredstva za ukrep iz tega člena se uveljavljajo preko
republiške selekcijske službe v reji drobnice.
Sredstva za izvedbo ukrepa iz tega člena se zagotavljajo s proračunske postavke ministrstva 5536-Sredstva za
neposredna plačila v kmetijstvu-EKO 0.
Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v
tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina neposrednega plačila iz tega člena sorazmerno
zmanjša.
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7. člen
(plemenski prašiči)
Ukrep neposrednega plačila za plemenske prašiče je
namenjen širjenju kvalitetnih plemenskih prašičev v široko
rejo.
Višine sredstev za ukrep iz tega člena so naslednje:
Tabela 4: Plemenski prašiči
Zap.
št.

Namen

1.

MLADICE čistopasemske:
– breje
– nebreje
MERJASCI:
a) z lastnim testom:
– kmečka reja
– osemenjevalni center
b) merjasci s testiranimi starši
c) testirani, priznana križanja
UVOZ PRAŠIČEV
a) MLADICE čistopasemske:
– testirane
– s testiranimi starši
b) MERJASCI:
– merjasci s testiranimi starši
– z lastnim testom
kmečka reja
– osemenjevalni center

2.

3.

Skupaj

Upravičenci:
– pod zaporednima št. 1 in 3 iz tabele 4: kmetijska
gospodarstva (kupci plemenskih živali), ki izvajajo selekcijsko kontrolo, rejska središča in osemenjevalni centri,
– pod zaporedno št. 2 iz tabele 4: vsa kmetijska gospodarstva, ki kupijo plemenske živali.
Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena:
– plemenske prašiče so upravičenci kupili v času od
1. januarja do 30. novembra 2001,
– živali so slovenske reje, vzrejene v potrjenih selekcijskih središčih, razmnoževalnih farmah ali vzrejnih središčih;
– živali morajo ustrezati pogojem, ki jih določa pravilnik, ki ureja vodenje rodovništva, ugotavljanje proizvodnosti
živali, ocenjevanje plemenske vrednosti in priznavanje plemenjakov, kar se potrdi z izdanimi porekli in listom o prodaji
plemenskih prašičev;
– dobavitelj plemenskih živali jamči, da živali ustrezajo
zahtevam pravilnika iz prejšnje alinee;
– upravičenec mora vzrejati živali v skladu z republiškim selekcijskim programom;
– upravičenec, ki je prejel sredstva za ta namen, je
dolžan v skladu z republiškim selekcijskim programom zagotoviti in opraviti preizkus proizvodnih lastnosti za vse živali iz
uvoza najkasneje do 31. decembra 2002.
Sredstva za izvedbo ukrepa iz tega člena se zagotavljajo s proračunske postavke ministrstva 5536-Sredstva za
neposredna plačila v kmetijstvu-EKO 0.
Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v
tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina neposrednega plačila iz tega člena sorazmerno
zmanjša.

Št.
živali

Višina sredstev
(SIT/žival)

Skupaj (SIT)

30
280

38.000
28.500

1,140.000
7,980.000

115
20
100
100

57.000
114.000
47.500
28.500

6,555.000
2,280.000
4,750.000
2,850.000

20
60

76.000
57.000

1,520.000
3,420.000

40

95.000

3,800.000

10
10

114.000
228.000

1,140.000
2,280.000
37,715.000

8. člen
(zahtevek za neposredno plačilo za rejo
plemenskih živali)
Zahtevek za neposredna plačila za vzrejo plemenskih
živali iz 4., 5., 6. in 7. člena te uredbe se vloži na Agencijo
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska cesta 160, Ljubljana, na obrazcu »Zahtevek za
premijo za rejo plemenske živali«, ki je kot priloga sestavni
del te uredbe.
Zahtevki iz tega člena se vlagajo v naslednjih rokih:
– za obdobje od 1. januarja do 30. septembra 2001,
od 1. do 31. oktobra 2001;
– za obdobje od 1. oktobra do 30. novembra 2001,
od 1. do 10. decembra 2001.
Zahtevku iz tega člena je, poleg že vloženega obrazca
»A Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu« do 6. julija
2001, ki je sestavni del uredbe o ukrepih kmetijske politike
in se vlaga le ob vložitvi zbirne vloge, treba priložiti še:
A) za plemenske bike, žrebce, ovne in kozle:
– kopijo računa za prodane oziroma kupljene živali ali
poročila o testu živali, izvedbi embriotransfera, oziroma prevozu živali, kjer je razvidna pasma, ime živali in ušesna
številka ter točen naslov kupca in prodajalca živali oziroma
testne postaje, kjer so živali v testu,
– potrdilo Republiške govedorejske službe oziroma potrdilo Republiške selekcijske službe v konjereji in reji drobnice o upravičenosti premije na podlagi selekcijskega programa za posamezne namene.
B) za plemenske prašiče:
– za vsakega upravičenca list o obnovi oziroma prodaji
plemenskih prašičev, ki ga izda Biotehniška Fakulteta –
Oddelek za zootehniko. Iz lista o obnovi oziroma prodaji
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morajo biti razvidni: kategorija živali, njihove ušesne številke
in način obnove (iz nakupa, oziroma iz uvoza) ter naslov
prodajalca in kupca.
Postopek za izvedbo ukrepa neposrednih plačil za plemenske živali je določen v uredbi o ukrepih kmetijske politike.
9. člen
(neposredna plačila za teleta, pitana na višjo maso)
Namen ukrepa neposrednih plačil za teleta, pitana na
višjo maso, je podpora prireji teletine, pridobljene s pitanjem
telet na višjo maso.
Upravičenci do sredstev iz tega člena so kmetijska
gospodarstva ter druge fizične ali pravne osebe, ki redijo
teleta po pogojih in tehnologiji, ki jih določa blagovna znamka, in ki imajo vse govedo na kmetijskem gospodarstvu
označeno in registrirano ter vpisano v register govedi na
kmetijskem gospodarstvu v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– teleta morajo biti slovenskega porekla;
– teleta morajo biti vzrejena ter registrirana po sistemu
blagovnih znamk;
– teleta morajo biti mlečnih pasem oziroma teličke kombiniranih pasem;
– klavna masa trupov telet mora biti najmanj 125 kg in
ne več kot 150 kg.
Izpolnjevanje pogojev predpisanih za določeno blagovno znamko potrdi nosilec blagovne znamke na obrazcu »Zahtevek za premijo za teleta pitana na višjo maso«, ki je kot
priloga sestavni del te uredbe. Dokument o izpolnjevanju
pogoja o klavni masi izda kontrolna organizacija.
Postopek za izvedbo ukrepa neposrednih plačil za teleta, pitana na višjo maso, je določen v uredbi o ukrepih
kmetijske politike.
Zahtevek se vloži na Agencijo Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160,
Ljubljana na obrazcu »Zahtevek za premijo za teleta pitana
na višjo maso«, in sicer:
– za obdobje od 1. januarja do 30. septembra 2001: v
roku od 1. oktobra do 15. oktobra 2001;
– za obdobje od 1. oktobra do 30. novembra 2001: v
roku od 1. decembra do 15. decembra 2001;
– za obdobje od 1. decembra do 31. decembra 2001:
v roku od 1. januarja do 15. januarja 2002. V tem primeru
se upoštevajo pogoji za pridobitev premije in višina premije,
ki so veljali v letu 2001.
Zahtevku iz prejšnjega odstavka mora biti priložena
kopija dokumenta kontrolne organizacije o masi in razvrstitvi
klavnih trupov v kakovostni tržni razred v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in
polovic na klavni liniji.
Sredstva za izvedbo ukrepa iz tega člena se zagotavljajo s proračunske postavke ministrstva 5536-Sredstva za
neposredna plačila v kmetijstvu-EKO 0.
Višina neposrednih plačil za teleta, pitana na višjo maso, v letu 2001 znaša 20.000 tolarjev na žival.
Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v
tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina neposrednega plačila iz tega člena sorazmerno
zmanjša.
10. člen
(ukrep pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov
oziroma živil)
Namen ukrepa pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil je sofinanciranje promocije kmetijstva in
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živilstva na sejmih in pri drugih promocijskih akcijah v Republiki Sloveniji in v tujini, s strani ministrstva.
Upravičenci do sredstev iz tega člena so kmetijska
gospodarstva ter druge fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko, ribiško in živilsko dejavnost oziroma storitve za
kmetijstvo s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji oziroma v njihovem imenu in za njihov račun
pooblaščene pravne osebe, ki se ukvarjajo s promocijo
oziroma projekti pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov
in živilskih proizvodov.
Ukrep se lahko izvaja za izdelavo in izvedbo promocijskih aktivnosti kmetijstva in živilstva v tujini, udeležbo podjetij
slovenske živilsko predelovalne industrije na sejmih v tujini
in organizacijo kmetijsko-živilskih sejmov v Republiki Sloveniji, na podlagi javnega razpisa. Pogoji za pridobitev sredstev in roki se določijo v javnem razpisu, delež sofinanciranja pa znaša do 40 odstotkov celotne vrednosti. Višina
sredstev za ta namen znaša skupno 63,000.000 tolarjev.
Vloge se vložijo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana.
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev iz tega
člena vodi komisija, ki jo za posamezen namen imenuje
minister, pristojen za kmetijstvo. Komisija pregleda prispele
vloge in jih oceni. O pregledu in oceni vlog sestavi komisija
zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, dan in uro pregledovanja in ocenitve vlog,
– imena članov komisije,
– seznam prispelih vlog,
– seznam vlog, ki so prispele prepozno,
– seznam nepopolnih in neutemeljenih vlog,
– seznam upravičencev do sredstev po tej uredbi in
predlagane višine sredstev, ki naj se dodelijo za posamezen
namen.
Na podlagi zapisnika komisije minister, pristojen za
kmetijstvo, z odločbo odloči o vloženih zahtevkih. Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih sklene ministrstvo z upravičenci pogodbe, s katerimi natančneje uredi način in pogoje
izkoriščanja dodeljenih sredstev.
11. člen
(KMG-MID)
Vsa kmetijska gospodarstva, ki že imajo identifikacijsko
številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), morajo pri
izpolnjevanju vlog uporabljati obstoječo identifikacijsko številko.
12. člen
(vloge)
Vloge za sredstva po 2., 4., 5., 6., 7. in 9. členu te
uredbe vlagajo upravičenci oziroma vlagatelji 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 vlagatelj), morajo vlogi priložiti obrazec: »Podatki o subjektu –
pooblaščenem vlagatelju«, ki je sestavni del uredbe o ukrepih kmetijske politike ter pisno pooblastilo upravičencev.
Vlagatelji jamčijo za pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, s
svojim podpisom. Pooblaščeni vlagatelji, ki sredstva po tej
uredbi pridobijo za druge upravičence, morajo tako pridobljena sredstva nakazati upravičencem najkasneje v petih
delovnih dneh po njihovem prejemu.
Nepopolne in prepozne vloge iz prejšnjega odstavka
se zavržejo s sklepom agencije, razen vlog, ki so nepopolne
zaradi očitnih napak.
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Kot očitna napaka iz prejšnjega odstavka se šteje:
1. pomanjkljivost podatkov o:
– naslovu vlagatelja oziroma upravičenca,
– nosilcu dejavnosti (ime in priimek oziroma naziv,
EMŠO oziroma matična številka, davčna številka, naslov ali
številka računa),
2. neskladnost podatkov iz vloge s podatki iz uradnih
evidenc.
Nepopolne vloge iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec oziroma vlagatelj dopolni v roku 8 dni po prejemu
poziva o dopolnitvi. Če vloge upravičenec v določenem roku
ne dopolni oziroma jo dopolni neustrezno, se ta s sklepom
agencije zavrže.
Zoper sklep ali odločbo agencije lahko upravičenec
vloži pritožbo na ministrstvo.
Kopije vlog so upravičenci dolžni hraniti še štiri leta od
dneva pridobitve sredstev, če s posebnimi predpisi ni drugače določeno.
13. člen
(ponovna preveritev postopka)
Zoper odločbo agencije za vloge iz členov 2., 4., 5.,
6., 7. in 9. te uredbe je možno, v roku 15 dni od prejema
odločbe, vložiti na ministrstvo zahtevo za ponovno preveritev
postopka dodeljevanja sredstev. Prepozno vložene zahteve
za preveritev postopka se zavržejo. O ponovni preveritvi
postopka odloči minister s sklepom.
14. člen
(nadzor)
Za izvajanje nadzora nad izvajanjem določb te uredbe
je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za
kmetijstvo.
15. člen
(vračilo neupravičeno pridobljenih sredstev)
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je za kateri koli
namen pridobitve sredstev po tej uredbi navajal neresnične
podatke, se sredstev ne dodeli oziroma je upravičenec dolžan vrniti v državni proračun vsa neupravičeno pridobljena
sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila upravičencu do dneva vračila.
V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne more
pridobiti sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike ministrstva, za dobo dveh let, o čemer odloči minister z odločbo.
Rok iz tega odstavka prične teči z dnem vročitve odločbe
upravičencu.
16. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-26/2001-1
Ljubljana, dne 24. avgusta 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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3782.

Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99, 56/99, 22/00) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o taksi za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov
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biološko, mehansko ali mehansko-biološko obdelavo ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Za upravičene stroške se
ne šteje izgradnja ali opremljanje zbiralnic ločenih frakcij.
3. člen
Taksa se plačuje za obremenjevanje okolja od odpadkov, odloženih na odlagališču za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke.
Osnova za takso se določi na podlagi enot obremenitve tal in enot obremenitve zraka v koledarskem letu na
naslednji način:

I. SPLOŠNE DOLOČBE
osnova za takso = Ctal x EOtal + Czrak x EOzrak
1. člen
Ta uredba določa višino, način obračunavanja, odmere
in plačevanja takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: taksa) ter merila za znižanje in oprostitev plačevanja
takse.
Obremenjevanje okolja iz prejšnjega odstavka je obremenjevanje tal s količino odloženih odpadkov in obremenjevanje zraka z emisijo metana zaradi odloženih biorazgradljivih odpadkov.
2. člen
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. Odpadki so odpadki iz predpisa o ravnanju z odpadki.
2. Inertni odpadki so inertni odpadki iz predpisa o odlaganju odpadkov.
3. Biorazgradljivi odpadki so biorazgradljivi odpadki iz
predpisa o odlaganju odpadkov.
4. Komunalni odpadki so odpadki iz klasifikacijskega
seznama odpadkov, ki so navedeni v skupini s klasifikacijsko oznako 15 in 20.
5. Odlagališče je odlagališče odpadkov iz predpisa o
odlaganju odpadkov.
6. Obstoječe odlagališče je obstoječe odlagališče iz
predpisa o odlaganju odpadkov.
7. Obdelava odpadkov je vsak fizikalen, termičen, kemičen ali biološki proces vključno s sortiranjem odpadkov, s
katerim se spremenijo lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred njihovim odlaganjem, ali z namenom zmanjšanja biorazgradljivih snovi v
odpadkih, ali z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti,
lažjega ravnanja z njimi, ali povečanja možnosti za njihovo
predelavo. Izločevanje ločenih frakcij z ločenim zbiranjem
komunalnih odpadkov in sežiganje ali sosežiganje odpadkov ni obdelava odpadkov.
8. Enota obremenitve tal z odlaganjem odpadkov je
enota, določena kot podlaga za izračun osnove za obračunavanje in odmero takse (v nadaljnjem besedilu: enota obremenitve tal).
9. Enota obremenitve zraka z emisijo metana iz odlagališč odpadkov je enota, določena kot podlaga za izračun
osnove za obračunavanje in odmero takse (v nadaljnjem
besedilu: enota obremenitve zraka).
10. Upravičeni stroški so stroški za izvedbo del izgradnje novega odlagališča, rekonstrukcije ali razširitve obstoječega odlagališča in stroški nabave naprav ter izgradnje objektov za obdelavo odpadkov pred odlaganjem. Upravičeni
stroški so tudi stroški za izvedbo del izgradnje objektov ali za
nakup opreme zbirnih centrov, kot so določeni v predpisu o
ravnanju z ločenimi frakcijami pri opravljanju javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki, ter stroški izgradnje in
nabave opreme sortirnic odpadkov in objektov ali naprav za

kjer je:
– Ctal
– EOtal
– Czrak
– EOzrak

cena za enoto obremenitve tal,
število enot obremenitve tal,
cena za enoto obremenitve zraka in
število enot obremenitve zraka.

4. člen
Zavezanec za plačilo takse je upravljavec odlagališča (v
nadaljnjem besedilu: zavezanec).
II. VIŠINA TAKSE
5. člen
Ceno za enoto obremenitve tal določi Vlada Republike
Slovenije s sklepom do 31. decembra tekočega leta za
naslednje leto.
Cena za enoto obremenitve zraka je enaka ceni za
enoto obremenitve zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki
jo določi Vlada Republike Slovenije skladno s predpisom, ki
ureja takso za obremenjevanja zraka z emisijo ogljikovega
dioksida.
III. OBRAČUNAVANJE TAKSE
6. člen
Zavezanec plačuje takso v znesku, ki je enak osnovi za
takso za odpadke, ki jih je odložil na odlagališče v koledarskem letu.
Osnova za takso se lahko zniža za znesek, ki se ga
določi na podlagi količin v odlagališčnem plinu zajetega
metana, ki zgori ali se ga zajame v koledarskem letu, za
katerega velja osnova za takso, na naslednji način:
znižanje osnove za takso = Czrak x G x R + 0,44 x E
kjer je:
–G
– Czrak
–R
–E

globalni grelni potencial metana,
ki je enak 21,
cena za enoto obremenitve zraka,
količina metana, izražena v kg, ki zgori ali se
ga zajame in
električna energija, proizvedena iz zajetega
odlagališčnega plina, izražena v kWh.

Zavezanec količino v odlagališčnem plinu zajetega metana, ki v koledarskem letu, za katerega uveljavlja znižanje
osnove za takso, zgori ali kako drugače oksidira (R), ugotavlja
na podlagi podatkov, pridobljenih s predpisanim obratovalnim
monitoringom za odlagališča, in podatkov iz meritev količin
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zajetega plina, ali samo iz podatkov o proizvedeni električni
energiji in izkoristku pretvorbe goriva v elektriko, če se plin v
celoti uporablja za proizvodnjo električne energije.
Zavezanec lahko uveljavlja znižanje osnove za takso iz
drugega odstavka tega člena samo za odlagališče, na katerem se odpadki odlagajo, in največ do višine, ki ne presega
višine takse za odpadke, ki so bili odloženi v istem obdobju
na odlagališču.
7. člen
Število enot obremenitve tal EOtal iz 3. člena se v
odvisnosti od vrste odlagališča izračuna na podlagi mase
odloženih odpadkov v koledarskem letu, izražene v kg, in
števila enot obremenitve tal za en kg odloženih odpadkov
iz tabele 1.
Tabela 1: Število enot obremenitve tal za en kg odloženih odpadkov glede na vrsto odlagališča
Vrsta odlagališča

Število enot obremenitve tal

Odlagališče za inertne odpadke
Odlagališče za nenevarne odpadke
Odlagališče za nevarne odpadke

1
2
10

8. člen
Število enot obremenitve zraka EOzrak iz 3. člena te
uredbe se v odvisnosti od stopnje razgradljivosti odpadkov
izračuna na podlagi mase odloženih odpadkov v koledarskem letu, izražene v kg, in števila enot obremenitve zraka
za en kg odloženih odpadkov.
Število enot obremenitve zraka za en kilogram odloženih odpadkov iz prejšnjega odstavka se za posamezno vrsto
biorazgradljivega odpadka izračuna na naslednji način:

število enot obremenitve zraka = G x DOC x DOCF x F
x (MCH4/MC)
kjer je:
–G
DOC
– DOCF
F
MCH4/MC

globalni grelni potencial metana, ki je
enak 21,
delež razgradljivega organskega ogljika
v odpadkih,
delež organskega ogljika v odpadkih,
ki se pretvori v toplogredne pline,
delež metana v odlagališčnem plinu in
razmerje molske mase metana in ogljika,
ki je enako 16/12.

Delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih
(DOC) se izraža kot količnik med maso razgradljivega organskega ogljika v odloženih odpadkih in celotno maso odloženih odpadkov.
Delež metana v odlagališčnem plinu (F) se izraža kot
količnik med prostornino metana v odlagališčnem plinu in
prostornino vseh drugih plinov, ki nastanejo pri biorazgradnji
odloženih odpadkov.
Delež organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne
pline (DOCF), se izraža kot količnik med maso razgradljivega organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline, in
maso vsega razgradljivega organskega ogljika v odloženih
odpadkih.
9. člen
Delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih
(DOC) iz prejšnjega člena se izračuna na naslednji način:

DOC = 0,4 (A) + 0,17 (B) + 0,15 (C) + 0,30 (D)
kjer je:
A – delež papirja, lepenke in tekstila v odpadkih,
B – delež odpadkov iz zelene biomase in naravnega
lesa, ki nastanejo kot odpadki iz vrtov in parkov in kot odpadki pri predelavi rastlin, ki ni namenjena prehrani,
C – delež odpadne hrane in organskih odpadkov, ki
nastanejo pri proizvodnji ali pripravi hrane. To so predvsem
kompostirni odpadki iz gospodinjstev, menz in restavracij,
kompostirni odpadki iz primarne proizvodnje hrane v kmetijstvu, lovu, ribištvu in ribogojstvu ter kompostirni odpadki, ki
nastajajo pri proizvodnji hrane rastlinskega izvora in kompostirni odpadki, ki nastanejo pri pripravi in predelavi mesa, rib
in drugih živil živalskega izvora, in
D – delež odpadkov iz obdelave in predelave lesa in
proizvodnje plošč ter pohištva in drugih odpadkov iz lesa,
lubja, plute in slame.
Deleži biorazgradljivih odpadkov A, B, C in D iz prejšnjega odstavka se izražajo kot količniki med maso posamezne biorazgradljive sestavine odpadkov v celotni količini
odpadkov in maso vseh odloženih odpadkov.
10. člen
Če z obdelavo komunalnih odpadkov pred njihovim
odlaganjem ni zmanjšana količina posamezne vrste biorazgradljivih odpadkov, se za deleže biorazgradljivih odpadkov
A, B, C in D za izračun deleža razgradljivega organskega
ogljika v odpadkih (DOC) iz prejšnjega člena upoštevajo
naslednje vrednosti:
A = 0,12
B = 0,05
C = 0,25
D = 0,05
Zavezanec lahko za izračun deleža razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (DOC) pri obračunavanju takse
za odložene ostanke komunalnih odpadkov upošteva druge
vrednosti deležev biorazgradljivih odpadkov, če ima v predpisani evidenci o odlaganju odpadkov podatke o:
– vsebnosti biorazgradljivih sestavin A, B, C ali D v
odloženih ostankih komunalnih odpadkov, ali
– količini in vrstah biorazgradljivih sestavin, ki so bile s
predhodno obdelavo iz komunalnih odpadkov izločene.
11. člen
Če se delež organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline (DOCF) in delež metana v odlagališčnem plinu
(F) ne ugotavljata na način iz drugega odstavka 12. člena te
uredbe, se za izračun števila enot obremenitve zraka iz 8.
člena te uredbe upoštevajo naslednje vrednosti: DOCF =
0,77 in F = 0,5.
12. člen
Zavezanec maso odloženih odpadkov, maso odloženih
biorazgradljivih odpadkov in delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih za potrebe obračunavanja takse ugotavlja na podlagi podatkov o količini in vrsti ter stopnji obdelave prevzetih in odloženih odpadkov iz predpisane evidence, ki jo vodi o odpadkih, do 31. decembra v letu, za
katerega se plačuje taksa.
Zavezanec delež organskega ogljika v odpadkih, ki se
pretvori v toplogredne pline (DOCF) in delež metana v odlagališčnem plinu (F) za potrebe obračunavanja takse ugotavlja na podlagi podatkov, pridobljenih s kemično analizo odpadkov ali drugimi preiskusi o biorazgradnji odpadkov, delež metana v odlagališčnem plinu (F) pa tudi s kemično
analizo odlagališčnega plina.
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13. člen
Zavezanec, ki je začel odlagati odpadke, za določitev
osnove za prvo odmero takse navede podatke o sestavi in
predvideni letni masi odloženih odpadkov in deležu biorazgradljivih odpadkov na podlagi pridobljenega dovoljenja za
odlaganje odpadkov.
IV. ODMERA TAKSE
14. člen
Zavezanec mora pri Agenciji Republike Slovenije za
okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 31. marca tekočega leta vložiti napoved za plačilo takse za preteklo leto (v
nadaljnjem besedilu: napoved), v kateri navede vse potrebne podatke za odmero takse. Obliko in vsebino napovedi
predpiše minister, pristojen za varstvo okolja, v soglasju z
ministrom, pristojnim za finance.
Zavezanec, ki med koledarskim letom preneha odlagati odpadke, mora vložiti napoved v tridesetih dneh po prenehanju odlaganja odpadkov.
Zavezanec lahko uveljavlja oprostitev ali zmanjšanje
plačila takse na podlagi zakona o varstvu okolja in določb te
uredbe.
15. člen
Agencija odmeri takso z odločbo. Izrek odločbe vsebuje znesek odmerjene takse, znesek določene in vplačane
akontacije in znesek doplačila ali vračila takse ter rok plačila.
Taksa mora biti odmerjena do 31. oktobra tekočega
leta za preteklo leto, če je bila napoved vložena pravočasno
in osnova za plačilo takse pravilno prikazana.
16. člen
Če zavezanec v napovedi ne posreduje količine na
odlagališču odloženih odpadkov, ali če količine odloženih
odpadkov ne more posredovati, ker ni izvajal tehtanja pred
odlaganjem odpadkov, se zavezancu za izračun osnove za
takso določi maso odloženih odpadkov, tako da se:
– za komunalne odpadke upošteva število prebivalcev
na območju izvajanja javne službe ravnanja komunalnih odpadkov, katerih odpadke se odlaga na odlagališču, in da
vsak od njih povzroči letno 400 kg komunalnih odpadkov, in
– za komunalne in druge z njimi pomešane odpadke
upošteva število prebivalcev na območju izvajanja javne
službe ravnanja komunalnih odpadkov, katerih odpadke se
odlaga na odlagališču, in da vsak od njih povzroči letno
600 kg komunalnih odpadkov.
17. člen
Zavezanec mora dokumentacijo, s katero dokazuje resničnost podatkov v vloženi napovedi in pravilnost obračuna
osnove za odmero takse ali upravičenost do oprostitve ali
zmanjšanja plačila takse, hraniti še najmanj pet let od dneva
pravnomočnosti odločbe o odmeri takse.
V. NAČIN PLAČEVANJA TAKSE
18. člen
Zavezanec plačuje takso med letom v obliki mesečnih
akontacij na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
Morebitna razlika med zneskom takse, določenim z
akontacijo, in zneskom takse, odmerjene z odločbo iz
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15. člena te uredbe, se mora plačati ali vrniti zavezancu v
roku 30 dni po dokončnosti odločbe.
19. člen
Znesek mesečne akontacije iz prvega odstavka prejšnjega člena znaša dvanajstino zadnje odmerjene takse,
povečano ali zmanjšano sorazmerno odstotku spremembe
cene za enoto obremenitve tal ali cene za enoto obremenitve zraka iz 5. člena te uredbe.
Znesek mesečne akontacije zavezanca iz 13. člena te
uredbe znaša dvanajstino predvidenega zneska takse za
tekoče leto, ki se izračuna na podlagi podatkov o sestavi in
predvideni letni masi odloženih odpadkov in deležu biorazgradljivih odpadkov na podlagi pridobljenega dovoljenja za
odlaganje odpadkov.
Znesek mesečne akontacije iz prvega odstavka tega
člena zapade v plačilo zadnji delovni dan v mesecu za tekoči
mesec, znesek mesečne akontacije iz drugega odstavka
tega člena pa zadnji delovni dan v mesecu za obveznost, ki
je nastala pred tremi meseci.
20. člen
Če zavezanec v napovedi ni pravilno prikazal osnove za
plačilo takse ali napovedi ni vložil, se mu taksa odmeri na
podlagi podatkov o odlaganju odpadkov na odlagališču iz
njegovega poročila o odlaganju odpadkov za leto, za katero
se taksa odmerja.
Če zavezanec poročila o odlaganju odpadkov iz prejšnjega odstavka ni oddal, se mu taksa odmeri na podlagi
podatkov o letnih količinah odloženih odpadkov iz njegovega dovoljenja za odlaganje odpadkov, za obstoječa odlagališča pa na podlagi izračuna za maso odloženih odpadkov iz
16. člena te uredbe.
Zavezanec mora odmerjeno takso iz prejšnjega odstavka skupaj z zamudnimi obrestmi plačati v tridesetih dneh po
prejemu odločbe.
VI. MERILA ZA OPROSTITEV ALI ZNIŽANJE
PLAČILA TAKSE
21. člen
Zavezanec lahko z vložitvijo vloge na agencijo uveljavlja
oprostitev ali zmanjšanje plačila takse najkasneje do 31.
marca tekočega leta zaradi izvajanja sanacijskih ali drugih
del v istem letu za zmanjšanje obremenjevanja tal oziroma
zraka zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču v istem letu.
O uveljavitvi oprostitve ali zmanjšanja plačila takse odloča
agencija s posebno odločbo.
Zavezanec uveljavlja oprostitev ali zmanjšanje plačila
takse posebej za odlaganje komunalnih odpadkov in posebej za odlaganje odpadkov, ki se jih ne razvršča kot komunalne odpadke v skupini 20 00 in 15 00 po klasifikacijskem
seznamu odpadkov iz predpisov na področju ravnanja z
odpadki.
22. člen
Zavezancu za plačilo takse za odlaganje odpadkov, ki
niso komunalni odpadki, se na podlagi ugotovitve o dejanskih upravičenih stroških za izvedbo sanacijskih ali drugih
del za zmanjšanje obremenjevanja tal oziroma zraka zaradi
odlaganja odpadkov na odlagališču v odločbi o odmeri takse plačilo takse zmanjša do zneska sredstev, ki jih vloži v to
izvedbo, vendar tako, da skupna višina državne pomoči,
odobrena v celotnem obdobju izvajanja posameznih sanacijskih ali drugih del ne presega:

Stran

7306 / Št. 70 / 31. 8. 2001

– 30% upravičenih investicijskih stroškov za izvedbo
sanacijskih ali drugih del za prilagoditev obstoječega odlagališča predpisanim zahtevam,
– 30% upravičenih investicijskih stroškov za gradnjo
objektov ali nakup naprav, namenjenih obdelavi odpadkov z
namenom zmanjšanja obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov na obstoječem odlagališču,
– 30% upravičenih investicijskih stroškov za širitev
obstoječega odlagališča za odlaganje odpadkov in
– 15% upravičenih investicijskih stroškov za gradnjo
novega odlagališča za odlaganje odpadkov, če je povzročitelj odpadkov majhno ali srednje veliko podjetje.
Oprostitev ali zmanjšanje plačila takse se uveljavlja za
upravičene investicijske stroške:
– iz prve alinee prejšnjega odstavka do roka, ki je za
posamezno prilagoditev obstoječega odlagališča določen s
predpisom o odlaganju odpadkov, vendar najdlje do
31. decembra 2008, ko se morajo obstoječa odlagališča
prilagoditi vsem zahtevam predpisa o odlaganju odpadkov,
– iz druge alinee prejšnjega odstavka do roka, ki je za
obdelavo odpadkov določen s predpisi o ravnanju z odpadki, vendar najdlje do 31. decembra 2008, ko se morajo
obstoječa odlagališča prilagoditi vsem zahtevam predpisa o
odlaganju odpadkov,
– iz tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka največ tri
leta po 26. aprilu 2001.
Oprostitev ali zmanjšanje plačila takse zavezancu za
plačilo takse za odlaganje odpadkov iz prve, druge, tretje
alinee prvega odstavka tega člena lahko doseže 40 odstotkov upravičenih stroškov investicije, če zavezanec izvaja
svojo dejavnost na območju, ki je upravičeno do dodeljevanja regionalne državne pomoči.
Zavezanec iz prvega odstavka tega člena mora v vlogi
za uveljavitev oprostitve ali zmanjšanja plačila takse navesti
podatke o vseh prejetih zneskih oprostitev ali zmanjšanj
plačila takse in drugih oblik pomoči iz občinskega ali državnega proračuna, ki jih je prejel za izvedbo posameznih sanacijskih del ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov.
23. člen
Zavezancu se plačilo takse za odlaganje komunalnih
odpadkov zniža ali oprosti:
– za izvedbo sanacijskih ali drugih del za prilagoditev
obstoječega odlagališča za odlaganje nenevarnih odpadkov
predpisanim zahtevam,
– za gradnjo obratov ali nakup naprav, namenjenih obdelavi odpadkov z namenom zmanjšanja obremenjevanja
okolja zaradi odlaganja odpadkov na obstoječem odlagališču nenevarnih odpadkov v obdobju, ki je za obdelavo odpadkov določen v predpisih na področju ravnanja z odpadki,
– za gradnjo novega odlagališča nenevarnih odpadkov
s celotno kapaciteto odlaganja za najmanj 500.000 ton
komunalnih odpadkov in
– za širitev obstoječega odlagališča za odlaganje nenevarnih odpadkov, če je več kot 70% širitve odlagališča
namenjena odlaganju komunalnih odpadkov.
Oprostitev ali zmanjšanje plačila takse se uveljavlja za
upravičene investicijske stroške:
– iz prve alinee prejšnjega odstavka do roka, ki je za
posamezno prilagoditev določen v predpisu o odlaganju
odpadkov, vendar najdlje do 31. decembra 2008, ko se
morajo obstoječa odlagališča prilagoditi vsem zahtevam
predpisa o odlaganju odpadkov,
– iz druge alinee prejšnjega odstavka do roka, ki je za
obdelavo odpadkov določen s predpisi na področju ravnanja z odpadki, vendar najdlje do 31. decembra 2008, ko se
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morajo obstoječa odlagališča prilagoditi vsem zahtevam
predpisa o odlaganju odpadkov,
– iz tretje alinee prejšnjega odstavka najdlje tri leta po
31. decembru 2003, ko se morajo obstoječa odlagališča,
ki se ne bodo prilagodila določbam predpisa o odlaganju
odpadkov, zapreti, in
– iz četrte alinee prejšnjega odstavka najdlje do
31. decembra 2008, ko se morajo obstoječa odlagališča
prilagoditi vsem zahtevam predpisa o odlaganju odpadkov.
24. člen
Zavezancu, ki upravlja odlagališče nenevarnih odpadkov kot infrastrukturo lokalne javne službe odlaganja komunalnih odpadkov in ki je pridobil odločbo iz prvega odstavka
21. člena te uredbe, agencija v odločbi o odmeri takse
oprosti ali zmanjša plačilo takse do zneska sredstev, ki jih
vložil v izvedbo sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje
obremenjevanja okolja.
Zavezancu iz prejšnjega odstavka se z odločbo o odmeri takse oprosti ali zmanjša plačilo takse, če so bila sredstva za plačilo takse nakazana v proračune lokalnih skupnosti, na območju katerih se izvaja javna služba odlaganja
komunalnih odpadkov, in so bile lokalne skupnosti investitorji ali pa so za izvedbo sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja okolja zavezanca pooblastile.
25. člen
Zavezanec lahko v rokih iz 22. in 23. člena te uredbe
uveljavlja oprostitev ali zmanjšanje plačila takse tudi za odplačevanje glavnice posojila, ki je bilo najeto za izvedbo
sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja tal
oziroma zraka zaradi odlaganja odpadkov, če sta mu bila za
izvedbo teh sanacijskih ali drugih del odobrena oprostitev
takse ali zmanjšanje plačila takse in je bila izvedba zaključena pred roki iz 22. in 23. člena te uredbe. Če gre za
odlaganje odpadkov, ki niso komunalni odpadki, se mora pri
uveljavljanju oprostitev ali zmanjšanja plačila takse iz prejšnjega stavka upoštevati tudi pogoj o skupni višini državne
pomoči iz prvega odstavka 22. člena te uredbe.
VII. NADZOR
26. člen
Izvajanje te uredbe nadzirajo inšpektorji, pristojni za
varstvo okolja.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
27. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
zavezanec, ki stori prekršek:
– če ne vloži napovedi v predpisanem roku ali če v
napovedi in njenih prilogah ne prikaže pravilno podatkov za
odmero takse (14. člen te uredbe),
– če predpisani čas ne hrani dokumentacije, s katero
dokazuje resničnost podatkov iz napovedi (17. člen te uredbe).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba zavezanca, ki je pravna
oseba in stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Za novo odlagališče odpadkov ali za širitev obstoječega odlagališča, ki bo pridobilo dovoljenje za odlaganje odpadkov za nova odlagališča odpadkov skladno z določbami
predpisa za odlaganje odpadkov 24 mesecev po uveljavitvi
te uredbe, se lahko uveljavlja oprostitev ali zmanjšanje plačila takse tudi za odplačevanje glavnice posojila, ki je bilo
najeto za izgradnjo novega odlagališča.
29. člen
Cena za eno enoto obremenitve tal za leto 2001 je
0,5 tolarja.
30. člen
Zavezanci plačujejo takso od 1. januarja 2002.
Znesek mesečne akontacije, ki ga plačujejo obstoječi
zavezanci v letu 2002, se določi na podlagi:
– podatkov o količini in vrstah odloženih odpadkov iz
zavezančeve evidence o odlaganju odpadkov za obdobje
leta 2000 skladno s predpisom o ravnanju z odpadki in
– podatkov o količini zajetega metana v letu 2000.
Zavezanec mora posredovati upravi podatke za določitev zneska mesečne akontacije iz prejšnjega odstavka najkasneje do 31. oktobra 2001.
31. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-15/2001-1
Ljubljana, dne 23. avgusta 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3783.

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

Št.
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– Slive in trnulje:
– slive

12'’.

2. tarifno oznako 1003 00 90 – Drug, od 1. januarja
do 15. junija, doda besedilo, ki se glasi:
‘’– Drug, od 1. septembra do 31. decembra
pr”.
3. tarifno oznako 1004 00 00 Oves, od 1. januarja do
15. junija, doda besedilo, ki se glasi:
“Oves, od 1. septembra do 31. decembra
pr”.
4. tarifno oznako 1005 90 00 – Druga, od 1. januarja
do 31. avgusta, doda besedilo, ki se glasi:
“– Druga, od 1. septembra do 31. decembra
pr”.
5. tarifno oznako 1008 90 10 - - tritikala (križanec pšenica*rž), od 1. januarja do 15. junija, doda besedilo, ki se
glasi:
“- - tritikala (križanec pšenica*rž),
od 1. septembra do 31. decembra
pr”.
6. tarifno oznako 1103 13 90 - - - druga, od 1. januarja
do 31. avgusta, doda besedilo, ki se glasi:
“- - - druga, od 1. septembra do 31. decembra
pr”.
7. tarifno oznako 1104 23 90 - - - samo drobljena, od
1. januarja do 31. avgusta, doda besedilo, ki se glasi:
“- - - samo drobljena,
od 1. septembra do 31. decembra
pr”.
8. tarifno oznako 2302 10 90 - - drugi, od 1. januarja
do 31. avgusta, doda besedilo, ki se glasi:
“- - drugi, od 1. septembra do 1. decembra
pr”.
2. člen
Avtonomni ukrep znižanja carinske stopnje za blago iz
1. točke prejšnjega člena velja do 30. septembra 2001.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-14/2000-5
Ljubljana, dne 29. avgusta 2001.
Vlada Republike Slovenije

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, 41/01 in 60/01) se za:
1. tarifno oznako 0713 39 00 doda besedilo, ki se
glasi:
“0809
Marelice, češnje in višnje, breskve
(vključno z nektarinami),
slive, trnulje, sveže

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3784.

Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
ureditvi trga z žiti

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

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi uredbe o ureditvi
trga z žiti
1. člen
V uredbi o ureditvi trga z žiti (Uradni list RS, št. 34/01
in 55/01) se v 32. členu doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
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»Ne glede na določbe 9. in 10. člena te uredbe se za
izvajalca intervencijskega nakupa za pšenico, rž, ječmen ali
koruzo letine 2001 določi zavod. Zavod s soglasjem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja določi intervencijska skladišča izmed skladišč, ki so last
zavoda.«
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo »prodaje« doda besedilo »ter o skladiščenju«.
Tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-09/2001-3
Ljubljana, dne 24. avgusta 2001.
Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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3786.

Sklep o odprtju Generalnega konzulata
Republike Slovenije v Tirani

Na podlagi 14. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00 in 30/01) ter na predlog ministra za zunanje zadeve št. 211-01/01-39 z dne 27. 6. 2001 je Vlada
Republike Slovenije na 36. seji dne 12. 7. 2001 sprejela

SKLEP
o odprtju Generalnega konzulata Republike
Slovenije v Tirani
1. člen
Odpre se Generalni konzulat Republike Slovenije v
Tirani na čelu s častnim generalnim konzulom.
Konzularno območje obsega celotno Republiko Albanijo.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih, kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z
Republiko Albanijo.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-112/2001-2
Ljubljana, dne 12. julija 2001.

3785.

Odlok o določitvi naročil zaupne narave listin s
področja upravnih notranjih zadev

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Na podlagi 4. točke 2. člena zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 30/01) izdaja Vlada
Republike Slovenije

ODLOK
o določitvi naročil zaupne narave listin
s področja upravnih notranjih zadev
1. člen
Vsi posli, povezani z oblikovanjem obrazcev in drugih
tiskovin, izborom zaščitnih elementov, materialov in tehnologije izdelave obrazcev in drugih tiskovin ter s samo izdelavo in personalizacijo obrazcev potovalnih in identifikacijskih dokumentov, prometnih dovoljenj, vizumov, dovoljenj
za prebivanje in drugih tiskovin za tujce ter nalepk za tehnične preglede motornih in priklopnih vozil, so naročila
zaupne narave.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-14/2001-1
Ljubljana, dne 21. avgusta 2001.

3787.

Sklep o imenovanju častnega generalnega
konzula v Tirani

Na podlagi 23. in 28. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 45/01) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00 in 30/01) ter na predlog ministra za zunanje
zadeve št. 211-01/01-39 z dne 27. 6. 2001 je Vlada Republike Slovenije na 36. seji dne 12. 7. 2001 sprejela

SKLEP
o imenovanju častnega generalnega konzula
v Tirani
1. člen
Za častnega generalnega konzula Republike Slovenije
v Tirani se imenuje Kujtim Qemal Hysenai.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-112/2001-1
Ljubljana, dne 12. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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3788.

Sklep o spremembi višine prispevka za RTV
programe

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV Slovenija (Uradni list
RS, št. 88/99) je Vlada Republike Slovenije na 73. korespondenčni seji dne 27. 8. 2001 sprejela

SKLEP
o spremembi višine prispevka za RTV programe
1. člen
Mesečni prispevek za televizijski in radijski program
RTV Slovenija plačujejo uporabniki radijskih in TV sprejemnikov v pavšalnem znesku, in sicer:
1. Za zasebno rabo RTV sprejemnikov
a) Zavezanci – fizične osebe plačujejo
mesečni prispevek za vse svoje TV in radijske
sprejemnike, ki jih uporabljajo osebno oziroma
skupaj s člani svoje družine v pavšalnem znesku 2.395 SIT
b) Če ima zavezanec za zasebno rabo
le radijski sprejemnik oziroma sprejemnike,
plačujejo mesečni prispevek v višini
709 SIT
Po ceni, ki velja za fizične osebe pod
a) in b) plačujejo prispevek tudi pravne osebe
in posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost,
vendar za vsak TV in radijski sprejemnik,
če je sprejemnik namenjen izključno
osebni rabi zaposlenih ali posameznika,
ki opravlja samostojno dejavnost.
2. Za javno rabo RTV sprejemnikov
a) Pravne osebe in posamezniki,
ki opravljajo samostojno dejavnost, in ki imajo
TV in radijske sprejemnike v svojem poslovnem
prostoru kot so: gostinski lokal, hotel, turistična
naselja, trgovine, restavracije in podobno
in so namenjeni javni rabi, plačujejo v primeru
ene poslovne enote, v kateri so taki
sprejemniki, mesečni pavšalni prispevek višini 6.777 SIT
V primeru več takih poslovnih enot pa
za vsako prispevek, zmanjšan za 30%.
b) Če ima poslovna enota iz prejšnje
točke samo radijske sprejemnike, znaša
pavšalni prispevek
2.540 SIT
c) Hoteli in druga turistična podjetja
plačujejo za vsakih prvih 10 TV sprejemnikov
v hotelskih sobah
pavšalni mesečni prispevek v znesku
10.168 SIT
za vsak nadaljnji TV sprejemnik pa
504 SIT
Če hotelsko podjetje v posameznem
mesecu ne doseže 60% prodajnega
nočitvenega učinka oziroma obratuje sezonsko,
je upravičeno do olajšave v višini 50%
mesečnega zneska prispevka.
3. Cene iz prve in druge točke so najvišje drobnoprodajne cene.
2. člen
Plačila prispevka so oproščene naslednje skupine naročnikov:
– invalidi s 100% telesno okvaro,
– invalidi z manj kot 100% telesno okvaro, če jim je
priznana tudi pravica do dodatka za postrežbo in tujo pomoč,
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– osebe, ki so trajno izgubile sluh,
– ustanove za varstvo otrok, šole, bolnišnice, domovi
za ostarele, invalidske organizacije in invalidske delavnice,
za sprejemnike, ki so namenjeni vzgojnemu procesu oziroma razvedrilu varovancem, učencem oziroma bolnikom,
– diplomatska in konzularna predstavništva, na podlagi
recipročnosti.
Zavezanci, navedeni v prvih treh alineah prejšnjega
odstavka, lahko uveljavljajo oprostitev plačila prispevka le na
podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma odločbe ali sklepa drugega pristojnega organa, ki odloča o stopnji in vrsti invalidnosti na podlagi
zakona ali podzakonskega akta.
3. člen
Ta sklep začne veljati 1. septembra 2001.
Št. 384-03/2001-4
Ljubljana, dne 27. avgusta 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3789.

Izjava po 14. členu Mednarodne konvencije o
odpravi vseh oblik rasne diskriminacije

Na podlagi prvega odstavka 14. člena Mednarodne
konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (Uradni
list SFRJ, Mednarodne pogodbe in drugi sporazumi, št.
6/67), tretjega odstavka 77. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) je Vlada Republike Slovenije na 71. korespondenčni seji dne 21. 8. 2001
sprejela naslednji

SKLEP
Republika Slovenija priznava Odboru za odpravo rasne
diskriminacije pristojnost sprejemati in obravnavati sporočila
posameznih oseb ali skupin oseb pod njeno jurisdikcijo, ki
trdijo, da so žrtve kršitve pravic, naštetih v Mednarodni konvenciji o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, storjenih s
strani Republike Slovenije.
Odbor za odpravo rasne diskriminacije sme obravnavati samo tista sporočila iz Republike Slovenije, za katere se je
prej prepričal, da se ista zadeva ni ali ne obravnava v drugem mednarodnem postopku.
Št. 904-06/2001-5
Ljubljana, dne 21. avgusta 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
3790.

Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje
šarke, ki jo povzroča virus Plum pox potyvirus

Na podlagi 73. člena zakona o zdravstvenem varstvu
rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe o ukrepih
za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke,
ki jo povzroča virus Plum pox potyvirus
1. člen
V odredbi o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja šarke, ki jo povzroča virus Plum pox potyvirus (Uradni list
RS, št. 32/00, 39/00, 21/01 in 45/01 ) se 15. člen
spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(okužene drevesnice)
V primeru okužbe drevesnice s šarko fitosanitarni inšpektor odredi naslednje ukrepe:
– uničenje okuženih gostiteljskih rastlin;
– prepoved ponovnega sajenja sadilnega materiala gostiteljskih rastlin na isti lokaciji za takratno in naslednjo rastno dobo od izvedbe ukrepa iz prejšnje alinee;
– tretiranje listnih uši;
– izvajanje dodatnih fitosanitarnih ukrepov.
Za okužene gostiteljske rastline iz prejšnjega odstavka
se šteje izhodiščni material iz istega matičnega nasada oziroma sadike iste sorte oziroma istega porekla.
Imetnik lahko vloži prijavo iz prvega odstavka 12. člena
te odredbe po preteku tekoče rastne dobe od odrejene
prepovedi iz druge alinee prvega odstavka tega člena.«
2. člen
V tretjem odstavku 18. člena se beseda »prvega« nadomesti z besedilom »drugega odstavka 12. člena, druge
alinee prvega odstavka 17. člena«.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-24/00-4
Ljubljana, dne 24. avgusta 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

3791.

Pravilnik o medicinskih merilih, načinu in
postopku ugotavljanja možganske smrti ter
sestavi komisije za ugotavljanje možganske
smrti

Na podlagi petega odstavka 12. člena zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja
(Uradni list RS, št. 12/00) izdaja minister za zdravje

Uradni list Republike Slovenije

PRAVILNIK
o medicinskih merilih, načinu in postopku
ugotavljanja možganske smrti ter sestavi
komisije za ugotavljanje možganske smrti
1. člen
S tem pravilnikom se določajo podrobna medicinska
merila, način in postopek ugotavljanja možganske smrti ter
sestava komisije, ki ugotavlja možgansko smrt.
2. člen
Možganska smrt po tem pravilniku je dokončno in nepovratno prenehanje delovanja celotnih možganov (možganskega debla in možganskih hemisfer) pri osebi, ki se ji ob
umetnem dihanju vzdržuje delovanje srca in krvnih obtočil.
3. člen
Postopek ugotavljanja možganske smrti po tem pravilniku se lahko začne pri osebi, ki ima klinično sliko apnoične
neodzivne kome.
Apnoična neodzivna koma po tem pravilniku je stanje
globoke nezavesti, ko oseba ne kaže spontanih dihalnih
gibov in ima ugasle reflekse možganskega debla. Lahko pa
ima izvabljive hrbtenjačne reflekse in hemodinamične reflekse (pospešitev pulza in povečanje krvnega tlaka) na bolečinske dražljaje ali ob hipoksiji oziroma hiperkapnji (pri testu
apneje ali ob izklopu respiratorja).
Pri novorojenčkih do enega tedna starosti ugotavljanje
možganske smrti po tem pravilniku ni možno.
4. člen
Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena ni mogoče
začeti postopka ugotavljanja možganske smrti po tem pravilniku pri stanjih, ki so jih povzročili ali jih spremljajo:
1. zastrupitve z alkoholom in drugimi nevrotoksičnimi
snovmi;
2. delovanje tolikšnih doz hipnotičnih in psihotropnih
zdravil, kot so barbiturati, benzodiazepini in nevroleptiki, ki
lahko vplivajo na stanje zavesti;
3. deeferentacija zaradi delovanja zdravil ali strupov, ki
blokirajo živčno-mišični prenos, zaradi izjemno hude oblike
Guillian-Barréjevega sindroma, zaradi obtočnih okvar možganskega debla ali zaradi encefalitisa možganskega debla
(sindrom motorične uklenjenosti);
4. primarna podhladitev (ko je temperatura v zadnjiku
32° C ali manj);
5. endokrina ali metabolična koma (hepatična, uremična, pri porfiriji);
6. cirkulacijski šok.
Pri stanjih, navedenih v prejšnjem odstavku, je treba
počakati, da vzroki kome minejo oziroma jih je treba aktivno
odpravljati. Če kljub vsem ukrepom to ni mogoče in je upravičen sum ireverzibilne okvare možganov, se lahko začne
postopek ugotavljanja možganske smrti, pri čemer je v tem
primeru potreben dokaz zaustavitve znotrajlobanjskega obtoka krvi.
5. člen
Kadar je mogoče, je treba ugotoviti, ali gre za akutno
primarno ali sekundarno okvaro možganov.
Kot primarne okvare možganov po tem pravilniku štejejo hude mehanske poškodbe glave, znotrajlobanjske krvavitve, ishemični infarkt možganov, maligni znotrajlobanjski tumorji, akutni hipertenzivni hidrocefalus.
Kot sekundarna okvara po tem pravilniku šteje hipoksična ali ishemična prizadetost možganov, predvsem po
zaustavitvi srca ali daljšem cirkulacijskem šoku.
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6. člen
Za ugotovitev možganske smrti po tem pravilniku morajo biti hkrati dokazani naslednji klinični znaki:
1. Pacient je v apnoični komi.
2. Ni decerebracijske rigidnosti (ekstenzijske drže zgornjih in spodnjih udov) z ekstenzijskimi krči na bolečinsko
draženje v področju trigeminusa. Ni dekortikacijske drže
(fleksije zgornjih in ekstenzije spodnjih udov z ugotovljenim
hipertonusom ustreznih mišic). Ni epileptičnih napadov. Izvabljivost hrbtenjačnih refleksov pa ne izključuje diagnoze
možganske smrti.
3. Zenici sta hromi (neodzivni tudi na močno osvetlitev), srednje široki ali skrajno razširjeni (izključiti je treba
vpliv morebitnega midriatičnega zdravila).
4. Kornealni refleks je na obeh straneh neizvabljiv.
5. Ni refleksnega odziva (skrčenja obraznih mišic) na
bolečinski dražljaj v področju trigeminalnega živca (močan
pritisk na infraorbitalno odprtino ali rob orbite).
6. Ni cefalo-okularnega refleksa (znaka oči lutke). Če
obstaja sum poškodbe vratne hrbtenice, se ta del pregleda
ne opravi.
7. Ni vestibulo-okularnega refleksa (nistagmusa) pri izpiranju sluhovodov z ledeno mrzlo vodo.
8. Ni žrelnega refleksa (skrčenja faringealnega mišičja
ob mehaničnem draženju žrela).
9. Ni refleksa kašljanja pri draženju sluznice sapnika z
aspiracijskim katetrom.
10. Pri testu apneje ni dihalnih gibov. Test apneje se
ne opravi pri prvem, ampak šele ob koncu drugega kliničnega pregleda, potem ko so bili pri prvem in drugem pregledu
izpolnjeni vsi ostali kriteriji za diagnozo možganske smrti.

Da se dokaže nepovratnost klinične slike možganske
smrti, mora med prvo in drugo ugotovitvijo popolnega prenehanja delovanja možganov miniti predpisani najkrajši presledek, ki je odvisen od bolnikove starosti in vrste okvare
možganov.
Izjemoma zadostuje en sam klinični pregled, če je dopolnjen z dokazom popolne zaustavitve znotrajlobanjskega
obtoka krvi.

7. člen
Za ugotovitev možganske smrti po tem pravilniku je
obvezen potrdilni izvid dopolnilne instrumentalne preiskave,
opravljene ob bolnikovi postelji. To je EEG brez možganske
električne aktivnosti ali dokaz zaustavitve znotrajlobanjskega
obtoka krvi s perfuzijsko scintigrafijo ali z dopplersko ultrasonografijo.
Za ugotovitev možganske smrti sta potrebna dva EEG
posnetka brez možganske električne aktivnosti, narejena z
enakimi najkrajšimi presledki kot klinična pregleda. Če gre
za primarno supratentorijsko okvaro, zadošča en EEG posnetek brez možganske električne aktivnosti.
Za ugotovitev možganske smrti zadošča ob dokazanih
kliničnih znakih tudi enkratna ugotovitev zastoja znotrajlobanjskega obtoka krvi.
Transkranialna dopplerska ultrasonografija se lahko
uporabi kot dopolnilna metoda v primerih, ko je z njo mogoče zanesljivo ugotoviti nepovratno zaustavitev znotrajlobanjskega obtoka krvi. Pri tem je treba izključiti sistemsko arterijsko hipotenzijo.
Preiskava akustičnih potencialov možganskega debla,
ki pokaže ugaslost vseh valov razen prvega, lahko nadomesti dela kliničnega pregleda pod točkama 5 in 6 iz prejšnjega člena, če sta zaradi drugih poškodb ali okvar neizvedljiva.
Če zaradi poškodbe oči ali prej obstoječih nevroloških okvar
ni mogoče opraviti preiskave zeničnih reakcij in kornealnega
refleksa ali ta ni smiselna, je za ugotovitev možganske smrti
po tem pravilniku obvezen dokaz zaustavitve znotrajlobanjskega obtoka krvi.

10. člen
Klinični pregled za ugotavljanje možganske smrti po
tem pravilniku opravi komisija, ki jo sestavljajo: neodvisno
drug od drugega dva zdravnika, od katerih je eden zdravnik
specialist anesteziolog ali zdravnik specialist internist ali
zdravnik specialist pediater, ki dela na področju intenzivne
medicine in je izkušen v zdravljenju bolnikov s hudimi poškodbami možganov, drugi pa je zdravnik specialist nevrolog ali zdravnik specialist nevrokirurg ali zdravnik specialist z
izkušnjami na področju intenzivne medicine in zdravljenja
hudih poškodb možganov, in zdravnik, ki opravi instrumentalne preiskave.
Klinični pregled in instrumentalne preiskave se morajo
opraviti po strokovnih pravilih, ki veljajo za postopke ugotavljanja možganske smrti.

8. člen
Možganska smrt se ugotavlja z dvema zaporednima
kliničnima pregledoma, opravljenima v skladu s 6. členom
tega pravilnika, ki pokažeta ugaslost vseh preiskanih možganskih funkcij.

9. člen
Pri primarni okvari možganov je najkrajši predpisani
presledek iz drugega odstavka prejšnjega člena 6 ur pri
odraslih in mladostnikih nad 12 let, 12 ur pri otrocih starih
od 2 do 12 let, 24 ur pri otrocih starih od 2 mesecev do
2 let in 72 ur pri dojenčkih mlajših od 2 mesecev.
V primeru, da se ne more opraviti EEG pregleda, se pri
supratentorijski okvari ta čas podaljša na 24 ur za odrasle in
mladostnike nad 12. letom in 48 ur za otroke stare od
2 mesecev do 12 let.
V primeru primarno infratentorijske okvare ali kadar
primarna lokalizacija okvare ni znana, možganske smrti po
tem pravilniku ni mogoče ugotoviti brez EEG pregledov ali
dokazane zaustavitve znotrajlobanjskega obtoka krvi.
Pri sekundarni okvari možganov veljajo presledki, predpisani za primarno okvaro možganov. Kadar ni mogoče uporabiti EEG pregleda ali dokazovanja zaustavitve možganskega obtoka krvi, je najkrajši predpisani presledek iz drugega
odstavka prejšnjega člena 24 ur pri odraslih in mladostnikih
nad 12. letom starosti in 72 ur pri otrocih starih od 1 tedna
do 12 let.

11. člen
Za čas nastopa možganske smrti se po tem pravilniku
šteje čas ugotovitve možganske smrti.
12. člen
Do ugotovitve možganske smrti bolnika ni mogoče
obravnavati kot možnega dajalca delov telesa za presaditev.
Dopusten ni noben medicinski ukrep ali poseg, usmerjen v
pripravo bolnika za odvzem delov človeškega telesa, ki bi bil
v nasprotju z interesi zdravljenja.
13. člen
Po ugotovitvi možganske smrti po tem pravilniku mora
zdravnik ustaviti vse nadaljnje terapevtske postopke.
Ne glede na prejšnji odstavek je pod pogoji, ki jih
določa zakon, dopustno nadaljevati medicinske postopke v
primeru, da je umrli možen dajalec delov človeškega telesa
za presaditev.
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14. člen
Diagnostični postopki in ugotovitve morajo biti zapisani
na obrazcu (zapisnik o ugotavljanju možganske smrti), ki je
kot priloga sestavni del tega pravilnika.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o natančnejših medicinskih kriterijih in načinu za
ugotavljanje nastanka smrti osebe, od katere se smejo vzeti
deli telesa za presaditev zaradi zdravljenja (Uradni list SFRJ,
št. 74/82).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 512-1/01
Ljubljana, dne 3. avgusta 2001.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
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3792.

Navodilo o načinu, obliki in rokih posredovanja
podatkov o upravičencih do odškodnine na
podlagi zakona o skladu za poplačilo
odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja
(ZSPOZ)

Za izvrševanje 12. člena zakona o skladu za poplačilo
odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list
RS, št. 18/01) in na podlagi 13. člena uredbe o izdaji
obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega
nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine (Uradni
list RS, št. 60/01) izdaja ministrica za gospodarstvo

NAVODILO
o načinu, obliki in rokih posredovanja podatkov
o upravičencih do odškodnine na podlagi
zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam
vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ)
1. člen
Navodilo ureja način, obliko in roke za posredovanje
oziroma pridobivanje podatkov, ki jih potrebuje Slovenska
odškodninska družba (v nadaljnjem besedilu: SOD) za izdajo odločb o višini odškodnine na podlagi 12. člena zakona o
skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (v nadaljnjem besedilu: ZSPOZ).
2. člen
Za izvajanje nalog v skladu z določbami ZSPOZ, potrebuje SOD o upravičencih, določenih v 6. členu ZSPOZ,
naslednje podatke:
– priimek in ime upravičenca,
– EMŠO,
– davčna številka,
– datum rojstva,
– država stalnega prebivališča po šifrantu SOD,
– država stalnega prebivališča – opis,
– poštna številka,
– kraj,
– ulica in hišna številka,
– izdajatelj akta,
– številka akta,
– datum pravnomočnosti akta,
– vrsta nasilnega dejanja oziroma prisilnega ukrepa,
– zakonska podlaga za pridobitev statusa upravičenca
do odškodnine po ZSPOZ,
– obdobje trajanja prisilnega dejanja oziroma prisilnega ukrepa, za katero se priznava odškodnina po ZSPOZ,
– število družinskih članov za katere se uveljavlja odškodnina za izgubo življenja bližnjega,
– skupina invalidnosti v primeru upravičenca iz 6. člena ZSPOZ, ki je pridobil status žrtve vojnega nasilja na
podlagi odločbe upravnega organa o priznanju statusa vojnega invalida,
– številka bančnega računa upravičenca,
– naziv banke,
– datum revizije.
3. člen
Podatke, navedene v prejšnjem členu tega navodila,
pridobi SOD iz:
– evidence upravičencev po zakonu o žrtvah vojnega
nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 68/96,
70/97, 39/98, 43/99, 19/00, 28/00, 1/01 in 64/01), ki
jo vzdržuje podjetje ComLand na podlagi pogodbe, sklenjene z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve,
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– evidence upravičencev po zakonu o popravi krivic
(Uradni list RS, št. 59/96 in 11/01), ki jo vodi Komisija za
izvajanje zakona o popravi krivic,
– evidence upravičencev na podlagi zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo leta 1991 (Uradni list
RS, št. 49/97), ki jo vodi ministrstvo za obrambo.
Upravljavec evidence iz prve alinee prejšnjega odstavka tega člena je dolžan podatke posredovati SOD na
CD-romu v roku 30 dni od prejema zahteve s strani SOD.
Podatke iz evidence iz druge alinee prvega odstavka
tega člena oziroma iz aktov, s katerimi je pristojni organ
odločil o upravičencih in njihovih pravicah po zakonu o
popravi krivic, vpiše pristojna oseba ministrstva za pravosodje v program, ki ji ga pošlje SOD. Pristojna oseba je dolžna
podatke izpolniti v roku 30 dni po prejemu programa in jih
na CD-romu oziroma disketi, skupaj z enim izvodom izpisa,
na katerem pristojna oseba potrdi verodostojnost teh podatkov s podatki iz aktov, izdanih na podlagi zakona o popravi
krivic, poslati SOD.
Podatke iz evidence iz tretje alinee prvega odstavka
tega člena oziroma iz aktov, s katerimi je pristojni organ
odločil o upravičencih in njihovih pravicah po zakonu o
posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo leta 1991, vpiše
pristojna oseba ministrstva za obrambo v program, ki mu ga
pošlje SOD. Pristojna oseba je dolžna podatke izpolniti v
roku 30 dni po prejemu programa in jih na CD-romu oziroma
disketi, skupaj z enim izvodom izpisa, na katerem pristojna
oseba potrdi verodostojnost teh podatkov s podatki iz aktov,
izdanih na podlagi zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni
za Slovenijo leta 1991, poslati SOD.
4. člen
Podatke iz drugega odstavka prejšnjega člena tega
navodila je SOD v roku 15 dni po njihovem prejemu dolžan
vnesti v posebni program (v nadaljnjem besedilu: program
ZSPOZ), s pomočjo katerega bodo zapisi ločeni po izdajateljih aktov, to je upravnih enotah, ter na popolne in nepopolne zapise.
5. člen
Verodostojnost popolnih zapisov, sestavljenih iz podatkov evidence iz prve alinee prvega odstavka 3. člena tega
navodila, potrdi ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Nepopolne zapise, sestavljene iz podatkov evidence iz
prve alinee prvega odstavka 3. člena tega navodila, SOD
posreduje izdajateljem, to je upravnim enotam, skupaj s
programom ZSPOZ. Upravne enote so dolžne manjkajoče
podatke dopolniti v roku 40 dni po prejemu programa s
strani SOD.
Izpolnjene podatke pošljejo upravne enote SOD na
CD-romu oziroma disketi skupaj z enim izvodom izpisa teh
podatkov, na katerem pristojni delavec potrdi istovetnost teh
podatkov, vnesenih v program, s podatki iz ugotovitvenih
aktov iz 12. člena ZSPOZ.
6. člen
Ustrezno strokovno pomoč izdajateljem v zvezi s programom ZSPOZ zagotavlja SOD.
7. člen
Pravnomočne akte iz 12. člena ZSPOZ, izdane po
uveljavitvi tega navodila, pošljejo pristojni organi SOD v roku
15 dni po pravnomočnosti akta.
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8. člen
SOD je dolžan s prejetimi podatki oziroma zapisi ravnati v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS, št. 59/99, 57/01 in 59/01) in uredbo o pisarniškem
poslovanju in o dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva (Uradni list RS, št. 72/94).
9. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

3793.

Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev,
za katera je bilo v času od 11. aprila 2001 do
25. julija 2001 izdano podaljšanje odločbe o
registraciji oziroma spremenjena uporaba v
odločbi o registraciji v Republiki Sloveniji

Na podlagi 28. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

SEZNAM
registriranih fitofarmacevtskih sredstev,
za katera je bilo v času od 11. aprila 2001
do 25. julija 2001 izdano podaljšanje odločbe
o registraciji oziroma spremenjena uporaba
v odločbi o registraciji v Republiki Sloveniji
I
Fitofarmacevtska sredstva, za katera je bilo v času od
11. aprila 2001 do 25. julija 2001 izdano podaljšanje odločbe o registraciji oziroma spremenjena uporaba v odločbi o
registraciji v Republiki Sloveniji:

Stran
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* pomen oznak v rubriki Mesto prodaje:
1. Fitofarmacevtska sredstva se lahko prodajajo le v
kmetijskih apotekah;
2. Fitofarmacevtska sredstva se razen v kmetijskih apotekah lahko prodajajo tudi v cvetličarnah, trgovinah z neživilskim blagom in posebnem delu trgovin z mešanim blagom;
3. Fitofarmacevtska sredstva se razen v kmetijskih apotekah lahko prodajajo tudi v cvetličarnah, trgovinah z neživilskim blagom in posebnem delu trgovin z mešanim blagom.
II
Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-238/01
Ljubljana, dne 8. avgusta 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.

3794.

Seznam dopolnitev seznama registriranih
fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji

Na podlagi 28. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

SEZNAM
dopolnitev seznama registriranih
fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
I
Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 31/01) se dopolni z
naslednjimi fitofarmacevtskimi sredstvi, za katera so bile v
času od 11. aprila 2001 do 25. julija 2001 izdane odločbe
o registraciji v Republiki Sloveniji:
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* pomen oznak v rubriki Mesto prodaje:
1. Fitofarmacevtska sredstva se lahko prodajajo le v
kmetijskih apotekah;
2. Fitofarmacevtska sredstva se razen v kmetijskih
apotekah lahko prodajajo tudi v cvetličarnah, trgovinah z
neživilskim blagom in posebnem delu trgovin z mešanim
blagom;
3. Fitofarmacevtska sredstva se razen v kmetijskih
apotekah lahko prodajajo tudi v cvetličarnah, trgovinah z
neživilskim blagom in posebnem delu trgovin z mešanim
blagom.
II
Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-9/01-2
Ljubljana, dne 8. avgusta 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.

3795.

Seznam dopolnitev seznama zdravil za uporabo
v veterinarski medicini

Na podlagi 72. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja
Veterinarska uprava Republike Slovenije

SEZNAM
dopolnitev seznama zdravil za uporabo
v veterinarski medicini
Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 106/00 in 62/01) se dopolni z naslednjim
seznamom zdravil, za katera je bilo do 15. 8. 2001 izdano
dovoljenje za promet:
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3796.

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

mag. Zoran Kovač l. r.
Direktor
Veterinarske uprave RS

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

ODLOČBO
o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa slinavke in parkljevke
I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke (Uradni
list RS, št. 56/01) se v prilogi 1 za besedilom »Nemčija«
doda besedilo »Nizozemska«.
II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-28/01-1
Ljubljana, dne 24. avgusta 2001.
Direktor
Veterinarske uprave RS
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.

BANKA SLOVENIJE
3797.

Št. 323-390/00-2
Ljubljana, dne 27. avgusta 2001.

Stran

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 3. 9. do 9. 9. 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 3. 9. do 9. 9. 2001
Naziv pravne osebe

2M D.O.O.
3PRO D.O.O.
A & B TURIZEM D.O.O.
AB3 D.O.O.
ABAX D.O.O.
ACD-AVTOCENTER DODIČ D.O.O.
PODGRAD
ACTIV-AGRIA D.O.O.
ADAX INTERNATIONAL D.O.O.
ADRIA LAB D.O.O.
AFFARI D.O.O.
AGENCIJA ZA PROMET D.O.O.
ALAS HODŽIĆ IN DRUGI D.N.O.
ALBAK D.O.O.
ALBOCOM D.O.O.

Transakcijski račun v banki

02053-0014713632
02053-0050901519
02011-0016718352
03130-1012484048
10100-0029167895
10100-0010108947
02033-0017206445
02085-0015058742
29000-0003161087
02056-0015940535
02222-0050969092
02056-0089394367
02033-0019542205
20470-0013706148

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe

ALCU D.O.O.
ALEKSEL D.O.O.
ALESTEL D.O.O. IZOLA
ALKALOID D.O.O.
ALLCOMB D.O.O.
ALPOS OPREMA TRGOVIN D.O.O.
ALTERNA INTERTRADE D.D. D. ZA
R. INŽ.
ALU ALPREM D.O.O.
ANDA C D.O.O.
ANDECO D.O.O.
ANDOR GROUP D.O.O.
ANIKI D.O.O.
ANIMPORT D.O.O.
APLOM D.O.O.
APOLLONIA D.O.O.
ARABICA D.O.O.
ARANŽERSKI STUDIO
DESIGN D.O.O.
AREKA D.O.O.
ARIMEX D.O.O.
ARKO D.O.O.
ARMING D.O.O.
ASOBI D.O.O.
ASTRONOMSKO DRUŠTVO ORION
ATELJE VILLA D.O.O.
ATLANTIDA & CO., D.O.O.
ATOM KRŠKO D.O.O.
AVTO JAMNIK D.O.O.
AVTO KLUB BENCIN ADRENALIN
AVTO NOVAK D.O.O. LJUBLJANA
BARIAN D.O.O.
BARIN D.O.O.
BARVAL D.O.O.
BERNARD K.D. LJUBLJANA
BIBA TRADE D.O.O.
BIROMA D.O.O.
BOCK D.O.O.
BOMI, D.O.O., LJUBLJANA
BONAFIN, D.O.O., LJUBLJANA
BORTAN ŽAGAR & CO D.N.O.
BOVIA D.O.O.
C.E.T.A. D.O.O. LJUBLJANA
CAR-MIX D.O.O.
CATV MIKLAVŽ D.O.O.
CELICA D.O.O. LJUBLJANA
CHARGO NET’S STORITVE
CIKLUS D.O.O. DOMŽALE
CKTZ D.O.O.
COLOR AVTO D.O.O.
CONTEX D.O.O.
COPSA D.O.O. KOČEVJE
ČOP MARIJA S.P.
D.A. STUDIO RAZPOTNIK
DAMIT D.O.O.
DEKORS D.O.O.
DEMONT-TRG. SERVIS,
GOSTIN. D.O.O.
DETEKTIV. DR. FRANJIČ IN
DRUGI D.N.O.
DID DELAVNICA D.O.O.
DIETPHARM D.O.O. LJUBLJANA
DIGRA D.O.O.
DOBIM TRADE D.O.O.
DOLLY D.O.O.
DOLOMITI COMMERCE D.O.O.
DOM DVA TOPOLA D.O.O.
DRU. MEŠANI PEVSKI ZBOR
MAVRICA
DRUŠTVO KABELSKEGA SISTEMA
CATV RADLJE – VUHRED
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUB.
POKRAJINE

Št.

Transakcijski račun v banki

18300-0013602376
04750-0000308220
10100-0000013769
02085-0013596855
25100-9707399124
33000-4189936913
02923-0014180376
18300-0051300262
04302-0000297968
03130-1008275994
03100-1085684919
02312-0010193448
03128-1009550672
20470-0014661113
02056-0015579210
04515-0000306834
02085-0011881216
02056-0010655005
14000-0560589078
03173-1061090484
02053-0014161120
02018-0052254735
04515-0000288307
03181-1008526762
02010-0020192456
02980-0014912649
02021-0017029717
07000-0000099903
02019-0013352060
02027-0020251860
03118-1086796724
10100-0029170126
02060-0020093879
02056-0014602711
02053-0011454529
05100-8010054430
02010-0017729141
02010-0015503573
02312-0020173875
18300-0019346716
02010-0017282941
02027-0089582707
25100-9705355140
02010-0089127543
02373-0011767679
02019-0015982603
02010-0016727907
04515-0000307513
17000-0000016818
02320-0012293785
26338-0012790929
02054-0015132332
02053-0013012349
18301-0016698955
02060-0017553837
02056-0052817316
02014-0012543228
17000-0000042135
02373-0012016775
02312-0014203428
02011-0019502737
02027-0019878022
10100-0029153248
02027-0089878848
20470-0018951811
03170-1003169118
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Naziv pravne osebe

DUAL LM D.O.O. ZAGORJE
ECONTRADE D.O.O. LJUBLJANA
EGAL D.O.O.
EGUS D.O.O.
EKOFINK D.O.O.
E-LEDER D.O.O.
ELETROSIGNAL D.O.O. CELJE
ELLUMA INTERNATIONAL D.O.O.
ELMAR D.O.O. ŽALEC
ENJA D.O.O.
EPAT & R TIŠOV ALEKSANDER IN
ROMAN D.N.O.
EPRO D.O.O.
ERGO D.O.O. IDRIJA
ESART D.O.O.
ESCO D.O.O.
EURO D.O.O.
EVACO D.O.O.
EVANGELIČANSKA CERKVENA
OBČINA
EVERET INTERNATIONAL D.O.O.
FARMIN INŽENIRING D.O.O.
FAX MAX D.O.O.
FIBA-PROIZV. STOR. IN
TRG PODJ. D.O.O.
FIDA D.O.O.
FINESA D.O.O.
FLEK D.O.O.
FONTANA, ŠPOR. IN
DADIĆ-PEŠA D.N.O.
FONTANA-GOSTINSTVO,
TRGOVINA, TURIZEM,
EXPORT-IMPORT, D.O.O.,
IL. BISTRICA
FORMAT D.O.O.
FORTIA D.O.O.
FRANGROS D.O.O. ŠKOFJA VAS
FUGA D.O.O.
GALERIJA AŽBE D.O.O.
GASILSKA ZVEZA ŠKOFJA LOKA
GASTRO PLUS D.O.O.
GEODETSKI BIRO MARIBOR D.O.O.
GEOID D.O.O.
GIIB D.O.O.
GIPON D.O.O.
GLOBAL COMPONENT D.O.O.
GOLOB D.O.O.
GRADBENO PODJETJE
RADLJE D.O.O.
GREEN LINE D.O.O.
GVD D.O.O.
HB & MG TRADE D.O.O.
HB PLASTIKA D.O.O.
HETA EXPORT-IMPORT D.O.O.
HIDROSTIK D.O.O.
HIGRAD D.O.O.
HOTEL LEK D.O.O.
HUBERT POD. ZA PROIZ. IN
TRG. D.O.O.
ILES D.O.O.
ILEX IMPEX D.O.O.
ILICH D.O.O.
INDEPENDENT D.O.O.
INFOMEDIA 3 FILMING D.O.O.
INPLUS D.O.O.
INTEK D.O.O.
INTERUNICO D.O.O.
IRC MS
ISKRA ERO D.O.O.
ITOJA D.O.O.
IZOL ITP D.O.O.
IZSELJ. DRUŠTVO
SLOVENIJA V SVETU

Transakcijski račun v banki

26338-0035277469
02010-0013342607
02032-0015015943
02033-0016770139
02032-0019189562
02019-0012865896
06000-0001146063
02010-0016635854
06000-0508501265
02083-0013321376
07000-0000080891
03173-1012717942
04752-0000307928
02150-0010184411
02043-0012024797
02053-0018876096
04515-0000179958
12340-0089842312
03100-1008472531
06000-0036984556
04302-0000308056
12341-0018834868
03118-1012068021
06000-0056561096
02056-0014242647
02373-0016987637

10100-0029170902
30000-0080068880
05100-8010053945
06000-0094368107
29000-0055065884
02083-0013097209
07000-0000099806
02222-0013704117
25100-9703088153
02011-0013855009
02011-0017313059
04202-0000306651
10100-0029115030
04851-0000308509
20470-0019594824
02058-0017517463
02021-0019687032
17000-0000043493
02045-0015489151
02056-0035361778
02085-0018135097
10100-0029108822
07000-0000067602
02041-0018607315
14000-0553036949
02085-0019005478
25100-9707600108
25100-9703295151
29000-0003088725
04515-0000306543
02056-0018776524
02056-0019525752
06000-0893230134
03138-1002703243
02056-0073780859
02085-0019789917
02085-0016092471
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Naziv pravne osebe

IZZIV D.O.O.
JADRA PLAN D.O.O.
JADRALNI KLUB BURJA IZOLA
JA-NE D.O.O.
JATIS D.O.O.
JAVNO PODJETJE KENOG D.O.O.
JEHOVOVE PRIČE, KVS
JEKOTEAM D.O.O.
JOMAR D.O.O.
JUKI COMMERCE D.O.O.
KALES D.O.O.
KEGLJAŠKI KLUB HIDRO
KERA-TRADE D.O.O. ZAGORJE
KLEK D.O.O.
K-LESNA D.O.O.
KLIMA D.D.
KLUB SLO. PR. DELOV ZA
MOT. VOZILA
KLUB ŽIROVSKIH ŠTUDENTOV
KMEČKA ZADRUGA KRŠKO Z.O.O.
KOGOVŠEK ADAPT. LOGATEC,
D.O.O.
KOLMAN D.O.O.
KORREBI GOLD D.O.O.
KOSTANJ ŠKOFJA LOKA D.O.O.
KOVINOUSLUGA D.O.O.
KREATUR D.O.O.
KRMILO D.O.O.
KRPAN D.O.O.
KULTURNO DRUŠTVO
RADLJE OB DRAVI
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO
LEHEN
KUNSTEL D.O.O.
KZ DOBRUNJE Z.O.O.
LABUS, D.O.O., LJUBLJANA
LAFARGE PERLMOOSER D.O.O.
LAMELIT D.O.O.
LEITNER & LEITNER D.O.O.
LESENDRO D.O.O.
LESONIT D.D.
LIBRES D.O.O.
LIFT CHIP ARH
TADIČ & DJOŠAN D.N.O.
LINIA D.O.O.
LIVARNA VUZENICA D.O.O.
LMB D.O.O.
LOTOS D.O.O.
LOVSKA DRUŽINA ROVTE
MAGUS-R D.O.O.
MAKLEN, D.O.O.,
LJUBLJANA-ŠENTVID
MAKOMTRADE D.O.O.
MALI PRINC D.O.O.
MARLES HIŠE D.O.O.
MARMOR ŽELEZNIK D.O.O.
M-ART ŽERTUŠ IN DEŽAN D.N.O.
MATOLES D.O.O.
MAX MEDICO D.O.O.
MEDIAGS D.O.O.
MEDISTAR D.O.O.
MERI-IMPEX D.O.O.
MEŠANI PEVSKI ZBOR
“JOŽE SREBRNIČ” DESKLE
METAL-LUKIČ BOŽIDAR K.D
METALOTRG D.O.O.
MI VAM D.O.O.
MIBRA D.O.O.
MIHALIČ MODERNI ELEMENTI
D.O.O.
MILENIJ D.O.O.
MIPOL D.O.O.
MI-RO D.O.O.

Transakcijski račun v banki

02027-0017533144
02053-0052854032
10100-0029145003
02053-0018056058
02056-0015839267
14000-0523178797
02014-0016928307
03100-1086725050
02053-0012071934
10100-0000035497
14000-0547270978
02021-0013782060
26338-0013405036
18300-0013783863
02033-0011326887
06000-0026374502
02056-0019650979
07000-0000100194
02980-0014771126
02027-0018075859
02045-0013834040
10100-0029148398
07000-0000100097
02046-0015247378
20470-0012532351
02022-0050180873
26330-0017847155
20470-0014106370
20470-0051181225
02027-0018950702
19100-0010026750
02019-0018171311
29000-0001918614
30000-0002996463
02044-0013066431
02044-0010466734
10100-0000013672
02312-0018348335
02056-0089531622
02222-0016859333
25100-9703013172
10100-0029168283
10100-0000034139
02025-0018996584
02060-0010059520
02010-0011534527
02032-0017676168
03179-1012701934
04515-0000178503
11970-0035183967
02027-0010709776
25100-9704774110
02083-0069459156
04750-0000308123
02010-0016066173
02312-0016055158
14000-0516824424
06000-0890547987
02027-0011776873
10100-0011648531
25100-9704082112
03181-1061122684
02045-0052385041
04515-0000304797
02373-0019820037

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe

MIZING D.O.O.
MODA LABUS D.O.O.
MUPP D.O.O.
NADA D.O.O.
NIKOLETA, D.O.O.
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA
PIRAN
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA
TOLMIN
ODBOJKARSKI KLUB MISLINJA
OLYMPIA D.O.O.
OLYMPIA D.O.O.
OMA D.O.O. RADOVLJICA
OMICRON D.O.O.
OO SIND. CARINSKE UPRAVE
R. SLO.
OPIM INŽENIRING D.O.O.
OREHKOMERC D.O.O.
OTOLINEA D.O.O.
OVIK D.O.O.
P. CENTER ZA RAZ. GOS. D.O.O.
RIBNICA
PAKART-PROIZV. IN
TRŽENJE D.O.O.
PALEX EUR D.O.O.
PARS LIPOVŽ K.D. LJUBLJANA
PARTNER 92 D.O.O.
PEROMA D.O.O.
PERSPEKTIVA D.O.O.
PETEK D.O.O.
PETEX D.O.O. LJUBLJANA
PEZDIRC - STORITVE, TRGOVINA IN
GOSTINSTVO D.O.O.
PGD D.O.O. LJUBLJANA
PGD KOMPOLJE
PGD LAZE
PGD LEŠANE
PGD LJUBNO OB SAVINJI
PGD ROVTE
PGD VARNOST MARIBOR
PIGRAD D.O.O.
PIMEX D.O.O.
PINUS D.O.O.
PLAMENEC D.O.O.
PLAVALNI KLUB RINA
PLEŠKO & NESA D.N.O.
PLETENINE PENTLJA D.O.O.
POGAČNIK SELCA
POL D.O.O.
PPT COMMERCE D.O.O.
PRELES D.O.O.
PRIMAKEM D.O.O.
PRINC D.O.O.
PRING D.O.O.
PRO 92, D.O.O.
PROMOBILE D.O.O.
QMI - VERTIGO D.O.O.
QUICK M.B. D.O.O.
RAČUNOVODSKA DRUŽBA, D.O.O.
RADIOKLUB ELEKTRON
RAF, D.O.O., ILIRSKA BISTRICA
RARIKA D.O.O.
RAZOR D.O.O.
REC TRADE D.O.O.
REHA D.O.O.
REJTA D.O.O.
RELS, D.O.O.
RESNOVA D.O.O.
RIHA D.O.O.
ROLPAP D.O.O.
ROTOPLAST D.O.O.
RUDA D.O.O.
RUT D.O.O. RUT

Transakcijski račun v banki

02018-0014706908
02019-0053886517
02046-0015834422
02312-0012759971
02085-0015809328
10100-0029079237
04753-0000307297
20470-0013497792
03135-1012797598
10100-0030187365
07000-0000100291
03104-1012470093
02019-0016524639
04752-0000189103
25100-9705476196
02014-0014254793
02036-0012443113
02321-0053964451
02980-0017761636
14000-0595670680
02044-0010328315
25100-9708454193
25100-9703457141
10100-0029171387
06000-0062510882
02045-0011084284
11430-0017800188
02044-0010837953
02046-0015284626
02019-0017164839
12341-0013968669
13426-0017757480
02025-0014522653
04515-0000307707
04515-0000308677
04430-0000213902
10100-0029169253
04515-0000308774
02053-0017412851
02053-0012074165
02013-0011149290
03128-1008586007
02053-0013485224
02043-0013587952
03128-1007299496
02068-0011478529
02053-0011812459
02053-0019313178
02085-0016624904
02045-0010960221
02024-0035005319
02085-0011784507
02010-0050961244
03157-1003252302
10100-0029171096
02053-0018065079
02222-0019789121
05100-8010056661
05100-8000048977
02053-0052425195
02053-0011821480
29000-0055032710
20470-0017353348
10100-0029019097
04753-0000308364
03158-1012218448
04753-0000307006
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S.A.N.N. D.O.O.
SANITA D.O.O. LJUBLJANA
SATOR D.O.O.
SECO TOOLS SI D.O.O.
SENON D.O.O. LJUBLJANA
SIJ D.O.O.
SILMO LINE D.O.O.
SIND PODJ. VELANA
SIND. PAPIR SERVIS
SIND. EN. ONKOL. INŠT
SIND.PODJ.SAP SERVO LJ
SIND.VIZ, OSNOVNE ŠOLE II
M.SOBOTA
SINDIKAT DRUŽBE SADJARSTVO
BLANCA
SINDIKAT DRUŽBE ŽIVILA KRANJ
SINDIKAT KC
SINDIKAT KMETIJSKE ZA. IZLAKE
SINDIKAT LISCA SEVNICA PE ZAG.
SINDIKAT PODJETJA AMD ASTA
SKEI - PODRUŽ. SINDIKATA LIVARNA
VUZENICA D.O.O.
SOLEX D.O.O.
SOTLAR, D.O.O., PODGRAD
STATE EXPRESS D.O.O.
STEKLO IZOLA D.O.O.
STUDIO ANIMA IN
DRUŽBENIK D.N.O.
STUDIO MODUL D.O.O.
SVIZ SIND. ZAV. GIM. JURIJ VEGA
IDRIJA
SVIZ SREDNJA KMETIJSKA ŠOLA
MARIBOR
SVIZ VRTEC OTONA ZUPANČIČA
SŽ METAL D.O.O.
ŠKRINJAR D.O.O.
LOČE PRI POLJČANAH
ŠKZ D.O.O.
ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO
TRI SRCA
ŠPIKELJ, D.O.O., ILIRSKA BISTRICA
ŠPORT. DRUŠTVO TRIJE HRASTI
ŠPORTNO DRUŠTVO SEL
T.T.Y.D.O.O.
TEGRAM D.O.O.
TEHNIK D.O.O.
TIGER BOHINJ D.O.O.
TIMEX AH D.O.O.
TIMKA TRADE TRG. D.O.O.
TOOLCO D.O.O.
TOTRA PROM D.O.O.
TRGOPROMET-ENIKO D.O.O.
LAVROVEC
TRIPEX D.O.O. CELJE
TTIJ D.O.O. JESENICE
V&M CO., D.O.O.
VARNOST CENTER D.O.O.
VERITA ŠMID & CO.
VERPACK D.O.O.
VETMEDIKA D.O.O.
VIGNJEVIČ VIGOS D.N.O.
VIKOMONT, D.O.O. LJUBLJANA
VINJA D.O.O.
VINOGRAD. ZADRUGA
ORMOŽ Z.O.O.
VISIO D.O.O. LJUBLJANA
VITAL MESTINJE D.D. MESTINJE
VIZIJA 2001,D.O.O.
VOBO D.O.O.
VRAMI D.O.O.
WEISS-AUSE D.O.O.
WORLDCAF D.O.O.
YUREX D.O.O.
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Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

14000-0556556109
02085-0010243274
03123-1009534524
29000-0055007005
02044-0017517276
18300-0012639166
05100-8010056370
02012-0017824103
02060-0013048478
02012-0012267070
02012-0010194568

Z.A. BLODNJAK M. IN
MESERKO D.N.O.
ZAVRTANIK IN OSTALI D.N.O.
ZDR. ŠOF. IN AVTOMEH. SAP
ZDRUŽENJE PNEVMOLOGOV
SLOVENIJE GOLNIK
ZETING D.O.O.
ZNAKOM D.O.O.
ZSSS VARNOST MARIBOR
ZSSS-SINDIKAT STILLES
ZVEZA PRIJ. MLAD. MOSTE

12340-0018446044

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 3. 9. do 9. 9. 2001 so
na
internetni
strani
Banke
Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/

03158-1086664396
07000-0000100388
02012-0018424339
26338-0035554792
26338-0035547905
03125-1012121513

02085-0089582387
04751-0000307492
02012-0013405656
07000-0000099709
04515-0000307125
02013-0010039319
04515-0000307610
02379-0018039308
02012-0020297991

Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

20470-0011548965
02053-0013037084
10100-0029170320
05100-8010056467
10100-0029154412
02021-0016483316
02056-0018250590

SODNI SVET
3798.

04752-0000304048
04515-0000306931
02060-0016601782
25100-9700230145
06000-0113252067
04515-0000307804
12341-0035023780
10100-0029170223
02060-0013379248
02021-0010371734
29000-0055014377
10100-0029162075
02013-0011405176
90672-0000013641
14000-0529800890
02234-0010210753
25100-9705626158
02056-0012683663
07000-0000100485
06000-0065530977
07000-0000050239
02018-0020214277
02010-0019122837
02054-0019573089
06000-0108600626
05100-8010048416
02085-0053776971
02010-0013600918
02033-0013291428
04103-0000307331
19100-0010014237
06000-0026964650
02010-0010187488
04515-0000266288
02013-0013961126
02027-0014537202
03179-1008459736
02923-0015335452

Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
vrhovnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka 24.
člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96 in 24/98) je Republika Slovenija, Sodni svet na 38.
seji dne 12. 7. 2001 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnika na položaj svetnika
vrhovnega sodišča
Na položaj svetnika vrhovnega sodišča se s 25. 4.
2001 imenuje mag. Gorazd Kobler, vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču RS.
Republika Slovenija
Sodni svet
Predsednik
mag. Mile Dolenc l. r.

3799.

Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka 24.
člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96 in 24/98) je Republika Slovenija, Sodni svet na 38.
seji dne 12. 7. 2001 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča
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Na položaj svetnice višjega sodišča se z 18. 5. 2001
imenuje Gordana Ristin, višja sodnica na Višjem sodišču v
Ljubljani.

Republika Slovenija
Sodni svet
Predsednik
mag. Mile Dolenc l. r.

3800.

Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
višjega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka 24.
člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96 in 24/98) je Republika Slovenija, Sodni svet na 38.
seji dne 12. 7. 2001 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnika na položaj svetnika
višjega sodišča
Na položaj svetnika višjega sodišča se s 6. 6. 2001
imenuje Anton Bizjak, višji sodnik na Višjem sodišču v
Ljubljani.

Republika Slovenija
Sodni svet
Predsednik
mag. Mile Dolenc l. r.

3801.
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3802.

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k
vložitvi kandidatur

Na podlagi četrtega in petega odstavka 62. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99
in 28/00) je Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9,
Ljubljana na 38. seji dne 12. 7. 2001 sprejel naslednji

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za prosta mesta predsednikov naslednjih sodišč:
a) predsednik Višjega sodišča v Ljubljani
b) predsednik Višjega sodišča v Celju
c) predsednik Višjega sodišča v Mariboru
d) predsednik Okrožnega sodišča v Kopru
e) predsednik Okrožnega sodišča v Celju
f) predsednik Okrožnega sodišča v Mariboru
g) predsednik Okrožnega sodišča v Kranju
h) predsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti
i) predsednik Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu
j) predsednik Okrožnega sodišča v Novem mestu
k) predsednik Okrožnega sodišča v Krškem
in za prosta mesta podpredsednikov sodišč:
l) podpredsednik Višjega sodišča v Celju
m) podpredsednik Višjega sodišča v Mariboru
n) podpredsednik Okrožnega sodišča v Kopru
o) podpredsednik Okrožnega sodišča v Celju
p) podpredsednik Okrožnega sodišča v Mariboru
r) podpredsednik Okrožnega sodišča v Kranju
s) podpredsednik Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu
š) podpredsednik Okrožnega sodišča v Novem mestu
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom
svoje strokovne dejavnosti in opisom organizacijskih izkušenj po izvolitvi v sodniško funkcijo. Prijavo naj v 15 dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9,
Ljubljana, p.p. 639.
Republika Slovenija
Sodni svet
Predsednik
mag. Mile Dolenc l. r.

Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka 24.
člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96 in 24/98) je Republika Slovenija, Sodni svet na 38.
seji dne 12. 7. 2001 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrožnega sodišča
Na položaj svetnika okrožnega sodišča se z 12. 7.
2001 imenuje mag. Miran Pritekelj, okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Celju.

Republika Slovenija
Sodni svet
Predsednik
mag. Mile Dolenc l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3803.

Statut Slovenskega inštituta za revizijo

Slovenski inštitut za revizijo objavlja na podlagi 14. in
131. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01)

STATUT
Slovenskega inštituta za revizijo
UVODNI DOLOČBI
Pomen izrazov
1. člen
Naslednji izrazi v tem statutu, upoštevaje ustrezno število in sklon, pomenijo:
– statut: ta statut;
– člen: člen tega statuta;
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– točka: točka člena;
– ZRev: zakon o revidiranju, ZRev-1 (Uradni list RS, št.
11/01);
– ZR: zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in
65/93);
– inštitut: Slovenski inštitut za revizijo iz 10. do 20.
člena ZRev-1;
– ustanovitelj: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije;
– registrirana oseba: oseba, vpisana v register, ki ga
vodi inštitut;
– svet: katerikoli od svetov iz 9., 15. in 19. člena
statuta;
– pooblaščeni ocenjevalec: oseba iz točke 2.2 četrtega člena;
– strokovna področja, povezana z revidiranjem: področja iz 5. člena Zrev-1;
– velika revizijska družba: revizijska družba iz 4. člena
Zrev-1 ali samostojni revizor iz 4. člena Zrev-1, v kateri
oziroma pri katerem je v delovnem razmerju več kot sedem
pooblaščenih revizorjev; za pooblaščene revizorje v delovnem razmerju se štejejo tudi revizorji, ki za veliko revizijsko
družbo opravljajo naloge revidiranja po pogodbi;
– mala revizijska družba: revizijska družba iz 4. člena
Zrev-1 ali samostojni revizor iz 4. člena Zrev-1, v kateri
oziroma pri katerem je v delovnem razmerju največ sedem
pooblaščenih revizorjev; za pooblaščene revizorje v delovnem razmerju se štejejo tudi revizorji, ki za malo revizijsko
družbo opravljajo naloge revidiranja po pogodbi;
– strokovni naziv: strokovni naziv iz točk 2.1, 2.2, 4.1
do 4.6 in 8 drugega odstavka 4. člena;
– ZUP: zakon o splošnem upravnem postopku;
– direktor: direktor inštituta.
Razmerja, ki jih ureja statut
2. člen
S tem statutom inštitut ureja svoje naloge, svojo organiziranost, svoje poslovanje, svoje organe in njihove pristojnosti, način odločanja, druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje inštituta, ter vrste in vsebino
registrov, ki jih vodi.
USTANOVITEV
Ustanovitelj
3. člen
Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana,
je na podlagi 5. člena ZR (Uradni list RS, št. 32/93) dne 29.
julija 1993 ustanovila Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Inštitut je bil dne 24. 7. 2001 usklajen z
določbami Zrev-1.
Edini ustanovitelj inštituta je Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
NALOGE, JAVNA POOBLASTILA IN DEJAVNOST
INŠTITUTA
Dejavnost inštituta
4. člen
Inštitut opravlja naloge in ima pristojnosti, določene z
zakonom in tem statutom, na področju revidiranja in strokovnih področjih, povezanih z revidiranjem.
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Inštitut ima tele pristojnosti in opravlja tele naloge:
1. sprejema in objavlja
1.1. računovodske standarde,
1.2. standarde revidiranja,
1.3. poslovnofinančne standarde,
1.4. standarde notranjega revidiranja,
1.5. standarde revidiranja informacijskih sistemov,
1.6. standarde na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme;
2. določa strokovna znanja in izkušnje, organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse strokovnih znanj in
izdaja potrdila o strokovnih znanjih, potrebnih za opravljanje
nalog
2.1. pooblaščenega revizorja in revizorja,
2.2. pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin ter pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme;
3. odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje
3.1. storitev revidiranja,
3.2. nalog pooblaščenega revizorja in revizorja,
3.3. nalog pooblaščenega ocenjevalca;
4. določa strokovna znanja in izkušnje, organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse strokovnih znanj in
izdaja potrdila o strokovnih znanjih, potrebnih za pridobitev
strokovnih nazivov
4.1. preizkušeni notranji revizor,
4.2. preizkušeni računovodja,
4.3. preizkušeni poslovni finančnik,
4.4. preizkušeni revizor informacijskih sistemov,
4.5. preizkušeni davčnik,
4.6. računovodja;
5. opravlja druge strokovne naloge in storitve, povezane z razvojem revizijske stroke, ocenjevanja vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme, računovodstva,
poslovnih financ, notranjega revidiranja, revidiranja informacijskih sistemov ter davčnega proučevanja in svetovanja;
6. vodi registre
6.1. revizijskih družb in samostojnih revizorjev,
6.2. pooblaščenih revizorjev in revizorjev,
6.3. pooblaščenih ocenjevalcev,
6.4. oseb, ki so pridobile strokovne nazive, ki jih podeljuje inštitut;
7. določa smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev in priporočila za oblikovanje cen na strokovnih področjih, povezanih z revidiranjem;
8. izvaja izobraževanje na strokovnih področjih, povezanih z revidiranjem, izdaja potrdila o pridobljenih znanjih in
podeljuje strokovne nazive v skladu s sklepom strokovnega
sveta ter vodi registre s teh področij;
9. svetuje in opravlja razvojno-raziskovalno delo na področju svoje dejavnosti;
10. izdaja knjige, revije, periodiko in časopise ter objavlja strokovne publikacije na ali po elektronskih medijih s
področja svoje dejavnosti.
V sodni register se naloge inštituta vpisujejo kot dejavnost:
– računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti
ter davčno svetovanje (K/74.120);
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– drugo izobraževanje d. n., (M/80.422);
– raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja (K/73.201);
– izdajanje knjig (DE/22.110);
– izdajanje časopisov (DE/22.120);
– izdajanje revij in periodike (DE/22.130);
– izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
(DE/22.140);
– drugo založništvo (DE/22.150);
– knjigoveštvo in dodelava (DE/22.230);
– razmnoževanje zvočnih zapisov (DE/22.310);
– razmnoževanje videozapisov (DE/22.320);
– razmnoževanje računalniških zapisov (DE/22.330).
ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE INŠTITUTA
Pooblastila direktorja inštituta in predsednikov svetov
5. člen
Direktor inštituta zastopa in predstavlja inštitut brez omejitev.
Predsednika revizijskega in strokovnega sveta zastopata inštitut v postopkih izvajanja javnih pooblastil v okviru
pristojnosti svetov, ki jih vodita.
Pooblaščanje drugih oseb
6. člen
Direktor inštituta lahko daje drugim osebam pisna pooblastila za sklepanje splošno določenih vrst pogodb in za
druge splošno določene vrste pravnih poslov (splošna pooblastila) oziroma za sklepanje posamično določenih pogodb in za druga posamično določena pravna opravila (posebna pooblastila).
Pooblaščenec lahko v okviru svojih pooblastil podeli
drugi osebi pisno pooblastilo za zastopanje inštituta samo s
predhodnim soglasjem direktorja inštituta.
Pri izvajanju pooblastil mora pooblaščenec upoštevati
določbe veljavnih zakonov, akta o ustanovitvi inštituta, statuta, sklepe organov inštituta in direktorja inštituta ter ves čas
skrbeti za ugled inštituta.
Podpisovanje listin
7. člen
Listine podpisujejo osebe, ki so pooblaščene za zastopanje inštituta, vsaka v okviru pooblastil iz statuta. Osebe, ki
jih pooblasti direktor inštituta v skladu s 6. členom statuta,
podpisujejo listine v okviru tako podeljenega pooblastila.
ORGANIZIRANOST INŠTITUTA
Organizacijske enote
8. člen
Svet inštituta lahko določi za opravljanje posamezne
dejavnosti ali dela dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti na
določenem območju organizacijske enote inštituta, ki imajo
posebna pooblastila v pravnem prometu in poseben obračun rezultatov poslovanja (odslej enota). S sklepom se določijo ime enote, sedež enote, obseg njenih pooblastil v pravnem prometu ter oseba, ki je pooblaščena za zastopanje
enote, in obseg pooblastil te osebe.
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Enota iz prejšnjega odstavka tega člena nima lastnosti
pravne osebe ter nastopa v imenu in za račun inštituta.
ORGANI INŠTITUTA
Svet inštituta
9. člen
Inštitut upravlja svet inštituta.
Pristojnosti sveta inštituta
10. člen
Svet inštituta
1. sprejema statut ter njegove spremembe in dopolnitve pa tudi druge splošne akte, ki jih sprejema inštitut;
2. sprejema programe dela in razvoja inštituta ter
spremlja njihovo izvajanje;
3. določa finančni načrt in načrt poslovanja ter sprejema letno poročilo inštituta;
4. določa smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev in priporočila za oblikovanje cen na strokovnih področjih, povezanih z revidiranjem;
5. določa tarifo in cene za storitve, ki jih opravlja inštitut;
6. voli in razrešuje predsednika sveta inštituta;
7. opravlja druge zadeve, za katere je tako določeno s
statutom.
Članstvo v svetu inštituta
11. člen
Svet inštituta ima trinajst članov. Štiri člane imenuje
ustanovitelj, šest članov osebe, ki so vpisane v register pri
inštitutu (odslej registrirane osebe), dva člana minister za
finance in enega člana zaposleni v inštitutu.
Mandat članov sveta inštituta traja štiri leta, pri čemer
so lahko člani po poteku mandata ponovno imenovani.
Imenovanje članov sveta inštituta
12. člen
Osebe iz prvega odstavka 11. člena so dolžne nove
člane sveta inštituta imenovati najkasneje mesec dni pred
potekom mandata obstoječih članov in o imenovanju pisno
obvestiti direktorja inštituta.
Imenovanje članov, ki jih imenujejo registrirane osebe
13. člen
Postopek za imenovanje članov, ki jih imenujejo registrirane osebe, se začne na podlagi sklepa o začetku postopka, ki ga sprejme svet inštituta vsaj tri mesece pred potekom
mandata obstoječih članov sveta inštituta.
Direktor inštituta v 8 dneh po sprejetju sklepa objavi
sklep o začetku postopka za imenovanje novih članov sveta
inštituta v reviji Revizor ter pošlje odpravek sklepa ustanovitelju, ministru za finance, predsedniku revizijskega sveta in
predsednikom odborov sekcij.
Predsednik revizijskega sveta in predsedniki odborov
sekcij skličejo volilno zasedanje sekcij ter pozovejo člane
sekcij, naj predlagajo kandidate najkasneje mesec dni pred
dnem volilnega zasedanja sekcij.
Kandidate predlaga odbor, lahko pa tudi najmanj trije
člani sekcije, izmed članov sekcije. Število kandidatov ni
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omejeno. Kot pravočasen se šteje vsak predlog, ki je bil kot
priporočena pošiljka oddan na pošto na zadnji dan roka ali
najkasneje na ta dan oddan neposredno v tajništvo inštituta
med uradnimi urami.
Za člane sveta inštituta, ki jih imenujejo registrirane
osebe, se imenujeta predsednika revizijskega sveta in strokovnega sveta, ostali štirje člani pa se izvolijo. Vse sekcije
skupaj so enotno volilno telo. Za člane so izvoljene osebe,
ki dobijo največje število glasov.
Postopek imenovanja vodi volilni odbor, ki ga sestavljajo predsednik revizijskega sveta in predsedniki odborov
sekcij.
Volilni odbor določi način glasovanja ter ugotovi izid
volitev in o njem v osmih dneh pisno obvesti direktorja
inštituta.
Imenovanje člana, ki ga imenujejo zaposleni
v inštitutu
14. člen
Direktor inštituta v roku iz prvega odstavka prejšnjega
člena skliče tudi volilno sejo oseb, ki so v delovnem razmerju v inštitutu. Na tej seji zaposleni v inštitutu predlagajo
enega ali več kandidatov za člana sveta inštituta, ki ga imenujejo oni. Za člana sveta inštituta je imenovana oseba, ki
prejme največ glasov.
REVIZIJSKI SVET
Pristojnosti revizijskega sveta
15. člen
Revizijski svet
1. sprejema standarde revidiranja in druga pravila revizijske stroke, tudi kodeks poklicne etike;
2. določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih
znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in revizorja;
3. odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje
3.1. dejavnosti revidiranja,
3.1. nalog pooblaščenega revizorja in revizorja;
4. opravlja nadzor nad revidiranjem;
5. sprejema usmeritve za razvoj na področju revizijske
stroke ter skrbi za uvajanje najprimernejših strokovnih rešitev na tem področju;
6. določa strokovne podlage za programe dela in razvoja inštituta na področju revizijske stroke;
7. daje svetu inštituta in direktorju inštituta mnenja in
predloge glede organizacije dela in možnosti za razvoj dejavnosti na področju revizijske stroke;
8. daje svetu inštituta predloge za vključevanje inštituta
v mednarodne organizacije ter predloge za organiziranje
strokovnih srečanj s področja revizijske stroke doma in v
tujini;
9. oblikuje sodila za določanje smernic za oblikovanje
cen revizijskih storitev;
10. opravlja druge strokovne naloge in storitve, povezane z razvojem revizijske stroke.
Sestava revizijskega sveta
16. člen
Revizijski svet ima devet članov. Člani se imenujejo za
štiri leta in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.
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Direktor je po funkciji član revizijskega sveta.
Pet članov revizijskega sveta, ki morajo imeti dovoljenje
za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, imenujejo pooblaščeni revizorji.
Tri člane, predstavnike zainteresirane javnosti, imenuje
minister za finance. Za te člane so lahko imenovane osebe,
ki imajo ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja
računovodstva in financ.
Imenovanje članov revizijskega sveta
17. člen
Člane revizijskega sveta, ki morajo imeti dovoljenje za
opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, imenujejo pooblaščeni revizorji.
Člane revizijskega sveta, ki so predstavniki zainteresirane javnosti, imenuje minister za finance, od tega dva na
predlog Gospodarske zbornice Slovenije.
Imenovanje članov, ki jih imenujejo pooblaščeni
revizorji
18. člen
Osebe iz prejšnjega člena so dolžne imenovati nove
člane revizijskega sveta vsaj mesec dni pred potekom mandata obstoječih članov in o imenovanju pisno obvestiti direktorja inštituta.
Postopek za imenovanje članov, ki jih imenujejo pooblaščeni revizorji, se začne na podlagi sklepa o začetku
postopka, ki ga sprejme revizijski svet vsaj tri mesece pred
potekom mandata obstoječih članov revizijskega sveta.
Direktor inštituta v 8 dneh po sprejetju sklepa objavi
sklep o začetku postopka za imenovanje novih članov revizijskega sveta v reviji Revizor ter pošlje odpravek sklepa ministru za finance, Gospodarski zbornici Slovenije in predsedniku revizijskega sveta.
Predsednik revizijskega sveta skliče volilno zasedanje
pooblaščenih revizorjev ter pozove pooblaščene revizorje,
naj predlagajo kandidate najkasneje mesec dni pred dnem
volilnega zasedanja sekcij.
Število kandidatov ni omejeno.
Kandidate predlaga revizijski svet, lahko pa tudi najmanj deset pooblaščenih revizorjev. Kandidaturi morata biti
priloženi obrazložitev kandidatovega poznavanja problematike revizijske stroke in njegovega dotedanjega prispevka k
razvoju revizijske stroke ter njegova izjava o privolitvi v kandidaturo.
Kot pravočasen se šteje vsak predlog kandidata, ki je
bil kot priporočena pošiljka oddan na pošto najkasneje na
zadnji dan roka ali najkasneje na ta dan oddan neposredno v
tajništvo inštituta med uradnimi urami.
Od pooblaščenih revizorjev, ki so v delovnem razmerju
v isti revizijski družbi ali pri istem samostojnem revizorju
in/ali zanjo ali zanj pogodbeno delajo, je lahko izvoljen en
sam pooblaščeni revizor.
Za člane revizijskega sveta, ki jih volijo pooblaščeni
revizorji, se izvoli najmanj ena izmed oseb, ki so zaposlene v
velikih revizijskih družbah, in najmanj ena izmed oseb, ki so
zaposlene v malih revizijskih družbah. Za člane so izvoljene
osebe, ki dobijo največje število glasov.
Revizijski svet imenuje tričlansko volilno komisijo, ki
vodi postopek imenovanja.
Volilna komisija določi način glasovanja ter ugotovi izid
volitev in o njem v osmih dneh pisno obvesti direktorja
inštituta.

Stran

7336 / Št. 70 / 31. 8. 2001

Uradni list Republike Slovenije

STROKOVNI SVET

Sestava strokovnega sveta

Pristojnosti strokovnega sveta

20. člen
Strokovni svet ima enajst članov.
Devet članov imenujejo osebe, ki so pridobile kateregakoli od strokovnih nazivov, po enega člana iz vrst univerzitetnih ali visokošolskih učiteljev s področij, za katera se
podeljujejo strokovni nazivi, pa imenujeta Ekonomska fakulteta v Ljubljani in Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru.
Člani strokovnega sveta se imenujejo za dobo štirih let
in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.

19. člen
Strokovni svet
1. sprejema
1.1. računovodske standarde,
1.2. poslovnofinančne standarde,
1.3. standarde notranjega revidiranja,
1.4. standarde revidiranja informacijskih sistemov,
1.5. standarde na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme;
2. sprejema načela, standarde, stališča in pojasnila
standardov, kodekse poklicne etike ter navodila in priporočila za strokovna področja, povezana z revidiranjem;
3. določa strokovna znanja in izkušnje ter odloča o
organiziranju strokovnega izobraževanja, izvajanju preizkusov strokovnih znanj in pogojih za izdajanje potrdil o strokovnih znanjih, potrebnih za pridobitev strokovnih nazivov:
3.1. preizkušeni notranji revizor;
3.2. preizkušeni računovodja;
3.3. preizkušeni poslovni finančnik;
3.4. preizkušeni revizor informacijskih sistemov;
3.5. preizkušeni davčnik oziroma drugih strokovnih nazivov iz 8. točke drugega odstavka 4. člena;
4. odloča o izdaji potrdil o strokovnih znanjih iz prejšnje
točke in izbrisu oseb iz prejšnje točke iz registra;
5. določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih
znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca;
6. opravlja nadzor nad opravljanjem nalog s področij,
za katera sprejema standarde;
7. sprejema usmeritve za razvoj na področjih, za katera
sprejema standarde, ter skrbi za uvajanje najprimernejših
strokovnih rešitev na teh področjih;
8. določa strokovne podlage za programe dela in razvoja inštituta na strokovnih področjih, za katera sprejema
standarde;
9. daje svetu inštituta in direktorju inštituta mnenja in
predloge glede organizacije dela in možnosti za razvoj dejavnosti na strokovnih področjih, za katera sprejema standarde;
10. daje svetu inštituta predloge za vključevanje inštituta v mednarodne organizacije ter predloge za organiziranje
strokovnih srečanj s področij, za katera sprejema standarde, doma in v tujini;
11. določa priporočila za oblikovanje cen na strokovnih področjih, povezanih z revidiranjem;
12. opravlja druge strokovne naloge in storitve, povezane z razvojem področij, za katera sprejema standarde.

Imenovanje članov strokovnega sveta
21. člen
Osebe iz drugega odstavka prejšnjega člena so dolžne
imenovati nove člane strokovnega sveta najkasneje mesec
dni pred potekom mandata obstoječih članov in o imenovanju pisno obvestiti direktorja inštituta.
Imenovanje članov, ki jih imenujejo osebe
s strokovnimi nazivi
22. člen
Postopek za imenovanje članov, ki jih imenujejo osebe
s strokovnimi nazivi, se začne na podlagi sklepa o začetku
postopka, ki ga sprejme strokovni svet vsaj tri mesece pred
potekom mandata obstoječih članov strokovnega sveta.
Direktor inštituta v 8 dneh po sprejetju sklepa objavi
sklep o začetku postopka za imenovanje članov strokovnega sveta v reviji Revizor ter pošlje odpravek sklepa predsednikom odborov sekcij pooblaščenih revizorjev in revizorjev
ter sekcij preizkušenih notranjih revizorjev, preizkušenih računovodij in računovodij, preizkušenih poslovnih finančnikov, preizkušenih davčnikov, pooblaščenih ocenjevalcev in
preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov pa tudi obema fakultetama.
Predsedniki odborov sekcij skličejo volilno zasedanje
sekcij ter pozovejo člane sekcij, naj predlagajo kandidate
najkasneje mesec dni pred dnem volilnega zasedanja sekcij.
Kandidate predlaga odbor, lahko pa tudi najmanj trije
člani posamezne sekcije iz drugega odstavka tega člena,
izmed članov sekcije.
Število kandidatov ni omejeno.
Kot pravočasen predlog se šteje vsak predlog, ki je bil
kot priporočena pošiljka oddan na pošto najkasneje na zadnji dan roka ali najkasneje na ta dan oddan neposredno v
tajništvo inštituta med uradnimi urami.
Osebe s strokovnimi nazivi izvolijo za člane sveta dva
člana iz prvih dveh največjih sekcij po številu članov na dan
sprejetja sklepa o začetku postopka imenovanja ter po enega člana iz vsake sekcije iz 34. člena. Vse sekcije iz drugega odstavka tega člena skupaj so enotno volilno telo. Za
člane so izvoljene osebe, ki dobijo v posamezni sekciji
največje število glasov.
Postopek imenovanja vodi volilni odbor, ki ga sestavljajo predsednik strokovnega sveta in predsedniki odborov
sekcij.
Volilni odbor določi način glasovanja ter ugotovi izid
volitev in o njem v osmih dneh pisno obvesti direktorja.
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SKUPNE DOLOČBE O TRAJANJU IN PRENEHANJU
MANDATA ČLANOV SVETOV
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23. člen
Če novi člani sveta niso imenovani pravočasno, nadaljujejo obstoječi člani delo v svetu tudi po poteku mandata
do imenovanja novih članov.

Pri izvajanju javnih pooblastil se udeležba na seji sveta presoja po ZUP.
Sejo sveta lahko skliče tudi direktor inštituta, če je to
nujno zaradi interesov inštituta.
Seja sveta se skliče pisno. Člani morajo prejeti obvestilo o sklicu seje najmanj pet dni pred dnem seje, v njem pa
mora biti naveden tudi dnevni red seje.
Pri izvajanju javnih pooblastil se seje sklicujejo po določbah Zrev-1 in ZUP.

Odstop

Sprejemanje odločitev

Podaljšanje mandata

24. člen
Član sveta lahko odstopi na podlagi pisne izjave, ki jo
naslovi na direktorja inštituta. V tem primeru mu mandat
preneha v 30 dneh od dne, ko je izjava prispela na inštitut.
Odpoklic
25. člen
Osebe, ki so imenovale člane v svet, lahko člane sveta,
ki so jih imenovale, kadarkoli odpokličejo.
Odpoklic oseb, ki so jih imenovale registrirane osebe,
lahko predlaga odbor sekcije, katere član je član sveta,
čigar odpoklic se predlaga, ali najmanj deset članov te sekcije. Predlog za odpoklic mora biti tehtno utemeljen. O
odpoklicu se odloča po enakem postopku kot o imenovanju.
Zaposleni v inštitutu lahko odpokličejo člana sveta, ki
so ga imenovali, na neposrednem javnem glasovanju z večino glasov.
Če dvema od članov, ki jih imenujejo registrirane osebe, predčasno preneha mandat zaradi odstopa, odpoklica
ali smrti, se po pravilih iz tega člena izvede nadomestno
imenovanje v letu dni.
SEJE IN ODLOČANJE SVETOV
Sveti
26. člen
S tem poglavjem se urejata delo in odločanje svetov.
Predsednik sveta
27. člen
Svet izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika.
Predsednik revizijskega in predsednik strokovnega sveta se izvolita izmed oseb, ki so jih v revizijski oziroma strokovni svet imenovale registrirane osebe.
Predsednik sveta sklicuje in vodi seje sveta ter opravlja
druge zadeve, za katere je tako določeno s statutom ali za
katere ga svet posebej pooblasti.
V primeru odsotnosti predsednika izvaja njegova pooblastila podpredsednik.
Seje sveta
28. člen
Svet odloča na sejah.
Sejo sveta skliče predsednik sveta.
Seje sveta se smejo udeležiti le člani sveta in direktor
inštituta ter osebe, ki so povabljene na sejo kot poročevalci.

29. člen
Svet lahko veljavno odloča, če je navzoča večina članov.
Vsak član ima na seji sveta en glas.
Predsednik sveta predstavlja inštitut na področju strokovnega dela iz njegove pristojnosti.
Revizijski in strokovni svet lahko pritegneta k sodelovanju zunanje člane oziroma strokovnjake s posameznih področij dejavnosti inštituta, ki pa na seji sveta nimajo pravice
glasovati.
Revizijski in strokovni svet načelno sprejemata odločitve soglasno. Če posamezne odločitve ni mogoče sprejeti
na tak način, se sprejme z večino glasov članov enega od
obeh svetov. Svet inštituta sprejema odločitve z navadno
večino glasov.
Pri odločanju v okviru izvajanja javnih pooblastil ravna
svet v skladu z določbami Zrev-1 in ZUP.
Zapisniki sej
30. člen
O sejah sveta se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik sveta oziroma oseba, ki je sejo vodila. Na zahtevo
posameznega člana se v zapisniku navede njegovo ločeno
mnenje.
DIREKTOR INŠTITUTA
Pristojnosti direktorja inštituta
31. člen
Direktor inštituta
– organizira in vodi delo in poslovanje inštituta,
– predstavlja in zastopa inštitut,
– odgovarja za zakonitost dela inštituta,
– pripravlja predloge za organe inštituta in izvaja njihove sklepe,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem obračunu in sestavlja poslovna poročila,
– v skladu z letnim poslovnim načrtom inštituta odloča
o porabi sredstev ter nabavi in prodaji osnovnih sredstev,
– odloča o izdajanju publikacij inštituta v okviru sredstev, predvidenih za ta namen z letnim poslovnim načrtom;
– na podlagi programov organizira strokovno izobraževanje in izvajanje preizkusov strokovnih znanj, potrebnih za
pridobitev strokovnih nazivov, ki jih podeljuje inštitut;
– ukrepa v primeru motenj v poslovanju,
– sprejema ukrepe za preprečevanje nastanka škode,
– odloča o zaposlitvi in sklepa pogodbe o zaposlitvi na
podlagi programa o zaposlovanju,
– odloča o razporejanju zaposlenih k določenim delom
in nalogam,
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– izreka disciplinske ukrepe na prvi stopnji v skladu s
predpisi o delovnih razmerjih,
– sprejema akte in navodila v okviru svojih pristojnosti,
– opravlja druge zadeve, za katere tako določa statut,
akt o ustanovitvi inštituta ali drug splošni akt inštituta.
V okviru izvajanja javnih pooblastil iz pristojnosti revizijskega sveta izdaja direktor inštituta sklepe in odredbe.
V okviru izvajanja javnih pooblastil iz pristojnosti strokovnega sveta izdaja sklepe in odredbe pooblaščeni zaposleni v inštitutu, ki ga določi direktor.
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Vsaj eden od članov odbora sekcije mora biti univerzitetni ali visokošolski učitelj. Mandat članov odbora sekcije
traja štiri leta in so lahko po poteku mandata ponovno imenovani.
Predsednika in člane odbora sekcije volijo člani sekcije v skladu s 37. členom.
Člani odbora sekcije izvolijo enega od članov odbora
sekcije za predsednika odbora sekcije; ta vodi delo odbora
sekcije ter sklicuje in vodi seje odbora sekcije.
Pristojnosti odborov sekcij

Imenovanje in razrešitev direktorja inštituta
32. člen
Direktorja inštituta imenuje in razrešuje svet inštituta.
Mandat direktorja traja štiri leta. Po poteku mandata je
ista oseba lahko znova imenovana za direktorja inštituta.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje
tele pogoje:
– da ima strokovni naziv pooblaščeni revizor,
– da ima lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje
inštituta,
– da ni bila pravnomočno obsojena na kazen zapora
več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana.
V zvezi z načinom razpisa za imenovanje direktorja in
njegovo razrešitvijo se uporabljajo določbe zakona o zavodih, če niso v nasprotju z Zrev-1.
SEKCIJE
Strokovno delo sekcij
33. člen
Strokovno delo inštituta poteka v sekcijah.
Člani sekcij so registrirane osebe s področja revidiranja in strokovnih področij, povezanih z revidiranjem.
Sekcije so tudi volilno telo za volitve tistih članov sveta
inštituta, revizijskega sveta in strokovnega sveta, za katere
Zrev-1 določa, da jih volijo registrirane osebe.
Sekcije lahko na poziv direktorja sveta inštituta ali svetov inštituta dajo mnenje o posameznem strokovnem vprašanju s svojega področja.
Vrste sekcij
34. člen
Organizirane so tele sekcije:
1. sekcija pooblaščenih revizorjev in revizorjev;
2. sekcija pooblaščenih ocenjevalcev;
3. sekcija preizkušenih računovodij in računovodij;
4. sekcija preizkušenih poslovnih finančnikov;
5. sekcija preizkušenih notranjih revizorjev;
6. sekcija preizkušenih davčnikov;
7. sekcija preizkušenih revizorjev informacijskih siste-

36. člen
Odbori sekcij opravljajo strokovno delo ter skrbijo za
izvajanje sklepov revizijskega sveta in strokovnega sveta.
Odbor sekcije pooblaščenih revizorjev in revizorjev predlaga revizijskemu svetu v sprejetje standarde revidiranja,
druga pravila revizijske stroke in druga strokovna načela ter
strokovna stališča na področju revidiranja.
Odbori sekcij pooblaščenih ocenjevalcev, preizkušenih računovodij in računovodij, preizkušenih poslovnih finančnikov, preizkušenih notranjih revizorjev, preizkušenih
revizorjev informacijskih sistemov in preizkušenih davčnikov
predlagajo strokovnemu svetu v sprejetje standarde, druga
pravila stroke in druga strokovna načela ter strokovna stališča na svojih področjih.
Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev predlaga
strokovnemu svetu odvzem dovoljenja za opravljanje nalog
pooblaščenega ocenjevalca.
Odbor sekcije predlaga pristojnemu svetu predlog
smernic za oblikovanje cen storitev inštituta s svojega področja.
Volitve odborov sekcij
37. člen
Člane odbora sekcije in vodjo odbora sekcije izvolijo
člani sekcije z večino glasov na volilnem zasedanju sekcije, na katerem se imenujejo tudi člani sveta inštituta, revizijskega sveta in strokovnega sveta. Mandat članov traja
štiri leta. Člani in vodja so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
Komisije in delovne skupine
38. člen
Strokovno delo lahko poteka tudi v komisijah in delovnih skupinah, ki jih ustanavlja revizijski svet oziroma odbor
sekcije.
Če se strokovna vprašanja nanašajo na področje dejavnosti več sekcij, lahko revizijski in strokovni svet ali strokovni
svet imenuje(ta) skupno komisijo ali delovno skupino.
Po izpolnitvi naloge komisija ali delovna skupina preneha obstajati.

mov.
Sekcija pooblaščenih revizorjev in revizorjev je posvetovalno telo revizijskega sveta, preostale sekcije pa so posvetovalna telesa strokovnega sveta.
Odbori sekcij
35. člen
Delo sekcije vodi petčlanski odbor sekcije. Odbor sekcije sestavljajo predsednik in štirje člani.

REGISTRI
39. člen
Inštitut vodi
1. register revizijskih družb in samostojnih revizorjev,
2. register pooblaščenih revizorjev in revizorjev,
3. register pooblaščenih ocenjevalcev,
4. registre oseb, ki so pridobile strokovne nazive iz
točk 2.1, 2.2, 4.1 do 4.6 in 8 drugega odstavka 4. člena.
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Register revizijskih družb in samostojnih revizorjev
40. člen
V register revizijskih družb in samostojnih revizorjev se
vpisujejo revizijske družbe in samostojni revizorji z dovoljenjem za opravljanje storitev revidiranja.
V register revizijskih družb in samostojnih revizorjev
inštitut vpiše
1. firmo in sedež revizijske družbe ali samostojnega
revizorja,
2. naslov revizijske družbe ali samostojnega revizorja,
3. številko dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja
in datum, ko je stopilo v veljavo,
4. zavarovalnico, pri kateri je zavarovana odgovornost
revizijske družbe ali samostojnega revizorja za škodo, ki jo
povzroči s kršitvijo pravil revidiranja in/ali revizijske pogodbe, ter višino zavarovalne vsote,
5. imena in priimke pooblaščenih revizorjev oziroma
revizorjev, ki so zaposleni v revizijski družbi ali pri samostojnem revizorju, in datum, do katerega dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma revizorja velja
oziroma datum podaljšanja veljavnosti dovoljenja in datum,
do katerega podaljšano dovoljenje velja,
6. številko in datum veljavnosti pravnomočne odločbe,
s katero je bil pooblaščenemu revizorju in/ali revizorju izrečen pogojni odvzem dovoljenja in/ali odvzem dovoljenja.
Register pooblaščenih revizorjev in revizorjev
41. člen
V register pooblaščenih revizorjev in revizorjev inštitut
vpiše
1. ime in priimek pooblaščenega revizorja oziroma revizorja in datum, do katerega dovoljenje za opravljanje nalog
pooblaščenega revizorja oziroma revizorja velja oziroma datum podaljšanja veljavnosti dovoljenja in datum, do katerega
podaljšano dovoljenje velja;
2. revizijsko družbo ali samostojnega revizorja, pri kateri ali katerem so navedene osebe zaposlene, ter datum
zaposlitve in prenehanja delovnega razmerja;
3. številko in datum, od katerega velja pravnomočna
odločba, s katero je bil pooblaščenemu revizorju in/ali revizorju izrečen pogojni odvzem dovoljenja in/ali odvzem dovoljenja, ter datum, do katerega velja pogojni odvzem.
Register pooblaščenih ocenjevalcev
42. člen
V register pooblaščenih ocenjevalcev inštitut vpiše
1. ime in priimek pooblaščenega ocenjevalca,
2. vrsto dovoljenja (za ocenjevanje vrednosti podjetij,
nepremičnin, strojev in opreme), datum, do katerega velja
posamezna vrsta dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca oziroma ocenjevalca oziroma datum podaljšanja veljavnosti dovoljenja in datum, do katerega podaljšano dovoljenje velja;
3. firmo, sedež in naslov osebe, pri kateri je samostojni
ocenjevalec zaposlen, če opravlja storitve ocenjevanja za to
osebo, oziroma njegovo firmo, sedež in naslov, če opravlja
storitve ocenjevanja kot podjetnik;
4. v primeru zavarovanja odgovornosti zavarovalnico,
pri kateri je zavarovana odgovornost osebe, pri kateri je
zaposlen, oziroma njegova odgovornost za škodo, ki jo povzroči s kršitvijo pravil ocenjevanja, ter višino zavarovalne
vsote;
5. številko in datum, od katerega velja pravnomočna
odločba, s katero je bil pooblaščenemu ocenjevalcu izrečen
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pogojni odvzem dovoljenja in/ali odvzem dovoljenja, ter datum, do katerega velja pogojni odvzem.
Registri oseb, ki so pridobile strokovne nazive
43. člen
Inštitut vodi registre oseb, ki so pridobile strokovne
nazive, ločeno po vrstah nazivov. V registre oseb, ki so
pridobile strokovne nazive, inštitut vpiše
1. ime in priimek osebe, ki je pridobila strokovni naziv,
datum, od katerega velja odločba o podelitvi strokovnega
naziva, datum potrdila o opravljenem dodatnem strokovnem
izobraževanju po pravilih inštituta z navedbo obdobja, za
katero potrdilo velja, ter številko in datum, od katerega velja
odločba o odpravi ali razveljavitvi podelitve;
2. firmo, sedež in naslov osebe, pri kateri je oseba, ki
je pridobila strokovni naziv, zaposlena, če opravlja storitve,
za katere je pridobila strokovni naziv, za to osebo, oziroma
firmo, sedež in naslov osebe, ki je pridobila strokovni naziv
in opravlja storitve, za katere ga je pridobila, kot podjetnik;
3. v primeru zavarovanja odgovornosti zavarovalnico,
pri kateri je zavarovana odgovornost osebe, pri kateri je
oseba, ki je pridobila strokovni naziv, zaposlena, oziroma
odgovornost osebe, ki je pridobila strokovni naziv, za škodo, ki jo povzroči s kršitvijo pravil ocenjevanja, ter višino
zavarovalne vsote.
Inštitut vpiše v registre tudi druge podatke, če revizijski
oziroma strokovni svet presodi, da so pomembni za javnost
in če oseba, na katero se nanašajo, pisno izjavi, da dovoljuje vpis teh podatkov v registre.
Vpogled v registre
44. člen
Inštitut omogoča javnosti vpogled v registre na sedežu
inštituta vsak delovni dan med 11. in 12. uro dopoldne.
Na zahtevo in ob plačilu s tarifo določenega zneska
izda inštitut potrdilo o podatkih, vpisanih v registre, ali izpisek posameznih podatkov iz registrov.
Vodenje registrov
45. člen
Po uradni dolžnosti vpiše inštitut v ustrezni register vse
podatke iz svojih evidenc najkasneje v 15 dneh po dnevu
nastanka oziroma začetka veljavnosti pravnega dejstva.
Osebe, ki se vpisujejo v registre, so dolžne inštitutu
sporočiti podatke, ki jih nima v svojih evidencah, najkasneje
v 15 dneh po dnevu nastanka oziroma začetka veljavnosti
pravnega dejstva.
Ob plačilu s tarifo določenega zneska pošlje inštitut
osebi, ki je vpisana v register, izpisek iz registra o izvedbi
vpisa, izbrisa ali spremembe vpisa.
Način in obliko vodenja registrov določi direktor inštituta.
Direktor inštituta predpiše podrobnejša navodila za vodenje registra.
46. člen
Inštitut objavi vsak mesec v reviji Revizor in na spletnih
straneh imenski seznam pooblaščenih revizorjev, revizorjev
in pooblaščenih ocenjevalcev z veljavnim dovoljenjem za
opravljanje nalog, datumom odločbe o podelitvi dovoljenja
in datumom, do katerega dovoljenje velja, ter seznam drugih
oseb, ki so pridobile strokovni naziv in opravile dodatno
strokovno izobraževanje po pravilih inštituta, z datumom
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odločbe o podelitvi naziva in datumom potrdila o opravljenem dodatnem izobraževanju po pravilih inštituta ter navedbo obdobja, za katero potrdilo velja.
SPLOŠNI AKTI INŠTITUTA
47. člen
Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo po
enakem postopku kot statut.
Splošni akti inštituta so poleg statuta in akta o ustanovitvi tudi pravilniki, sklepi in drugi akti, ki jih sprejemajo organi
inštituta in s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za
delo in poslovanje inštituta, v skladu z zakonom in statutom.
PREHODNA DOLOČBA
48. člen
Statut je začel veljati dne 24. julija 2001. Z uveljavitvijo
statuta je prenehal veljati statut, ki ga je svet sprejel na seji
11. januarja 1994.
Sveti so dolžni smernice, tarifo in pravila iz členov
16/(2)-4,5; 18/(1)-4; 19/(1)-4.,5; 55/(3) in 123/(5)
ZRev-1 sprejeti do 31. decembra 2001.
Pristojnosti iz 18. člena ZRev-1 bo v skladu s 131/(4).
členom ZRev-1 do izvolitve revizijskega sveta opravlja strokovni svet; odločitve sprejema na podlagi predloga odbora
sekcije pooblaščenih revizorjev in revizorjev.
Direktor inštituta je dolžan v osmih dneh po sprejetju
statuta sprejeti sklep o uvedbi postopka za imenovanje članov revizijskega sveta ter pozvati strokovni svet in odbor
sekcije pooblaščenih revizorjev in revizorjev, naj predlagata
kandidate najkasneje do 5. septembra 2001.
V istem roku lahko poleg strokovnega sveta in odbora
sekcije kandidate predlaga tudi najmanj deset članov te
sekcije.
S sprejetjem statuta prenehajo veljati določbe akta o
ustanovitvi zavoda Slovenski inštitut za revizijo, ki niso v
skladu z določbami statuta.
Osebe, ki se vpisujejo v enega od registrov, so dolžne
inštitutu poslati podatke iz 2., 3. in 5. točke drugega odstavka 40. člena, 2. točke 41. člena, 3. in 4. točke 42. člena
ter 2. in 3. točke 43. člena statuta najkasneje do 31. decembra 2001.
Inštitut bo vpise v registre, ki jih vodi, izvedel po uradni
dolžnosti do 31. decembra 2001.
Št. 05/01
Ljubljana, dne 24. julija 2001.
Predsednik sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
Vinko Perčič l. r.
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OBČINE

BENEDIKT
3804.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Lenart za
območje Občine Benedikt

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90 in 85/00) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine
Benedikt na seji dne 28. 3. 2001 sprejel

PROGRAM
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lenart za območje Občine Benedikt
UVOD
1. člen
S tem programom se opredeljujejo vsebina, postopek
in roki priprave in sprejemanja prostorskih sestavin planskih
aktov za območje Občine Benedikt, seznam organov in
organizacij, ki sodelujejo v postopku ter način njihovega
sodelovanja, izvajalci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti
ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo projekta.
RAZLOGI ZA ZAČETEK POSTOPKA PRIPRAVE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN
OBČINSKIH PLANSKIH AKTOV
2. člen
Občina Benedikt je ob svojem nastanku oziroma pričetku delovanja za svoj teritorij prevzela akte bivše Občine
Lenart, med drugim tudi planske akte.
Tako veljajo za Občino Benedikt naslednji planski akti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 42/87 in
24/88 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94,
56/79 in 71/98) in
– prostorske sestavine srednjeročnega družbenega
plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 (Uradni list
SRS, št. 42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, št.
60/93, 62/94, 56/97 in 71/98).
Oba navedena akta sta bila v prostorskih sestavinah
nazadnje spremenjena in dopolnjena v letu 1998 v okviru
postopka, ki ga je vodila takratna Občina Lenart.
Z nastankom samostojne občine so se v skladu z lastnimi potrebami in predstavami o nadaljnjem razvoju in njegovem usmerjanju pojavile potrebe po revidiranju nekaterih
prostorskih rešitev in ureditev. Potrebe zahtevajo proučitev
in ustrezne prostorske odločitve zlasti v zvezi z:
– občinskim središčem – ureditvenim območjem naselja Benedikt
– ureditvenimi območji drugih naselij
– opredelitvijo do pobud za spremembo namenske rabe iz kmetijskih in gozdnih v stavbna zemljišča na območju
razpršene gradnje

– prostorskimi ureditvami za gradnjo komunalne infrastrukture (čistilne naprave…)
– ureditvijo območja za dejavnosti proizvodnje (obrtno
industrijska cona, 2. faza).
Dodatne razloge za prilagoditev prostorskih sestavin
planskih aktov predstavljajo v zadnjem času spremenjeni
zakonski okviri:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99) pomembno vplivajo na pripravo dokumentacije in poseganje v prostor v občini
– z začetkom leta 1999 je bila z izločitvijo teritorija
občin Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana iz dotedaj skupne
Občine Lenart uveljavljena nova meja občine
– v izdelavi so oziroma še bodo izdelane nekatere strokovne podlage, na podlagi katerih je smiselno prilagoditi
prostorske odločitve
– podane so bile pripombe občanov za spremembo namenske rabe zemljišč (iz primarne rabe v stavbna zemljišča)
– v letu 1999 sta bila sprejeta nova zakona, ki urejata
varstvo kulturne dediščine in varstvo oziroma ohranjanje
narave.
PODLAGE ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
PROSTORSKIH SESTAVIN OBČINSKIH
PLANSKIH AKTOV
3. člen
Naročnik, izdelovalec in koordinator priprave sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
Naročnik sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana občine je Občina
Benedikt, Benedikt 16a, 2234 Benedikt.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za občino bo
izbran na podlagi najugodnejše ponudbe iz zbiranja ponudb
za izbor izvajalca.
Koordinator priprave in usklajevanja ter izvedbe postopkov sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine je župan Občine
Benedikt in od njega pooblaščena oseba.
4. člen
Zakonske podlage, strokovne podlage in obseg priprave
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine bodo
upoštevani vsi relevantni predpisi.
Za območje občine so na razpolago naslednje strokovne podlage:
– strokovne podlage za določitev vodovarstvenih območij
– strokovne podlage za kategorizacijo občinskih cest.
Poleg strokovnih podlag se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov upoštevajo ustrezni odloki in drugi sprejeti občinski predpisi, ki v
planske akte še niso ustrezno vključeni.
Pred izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov se izdelajo še naslednje
strokovne podlage:
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– za poselitev:
– za ureditveno območje naselja Benedikt
– za razpršeno gradnjo in razpršeno poselitev v občini
– za druga področja:
– strokovne podlage za varovanje naravne in kulturne dediščine
– strokovne podlage za širitev proizvodne cone (obrtno industrijska cona Benedikt II)
– in morebitne dodatne strokovne podlage, za katere se njihova potreba izkaže v postopku.
Priprava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov občine bo obsegala izdelavo osnutka, dopolnjenega osnutka in predloga akta v obliki odloka, kartografskega dela plana, kartografske dokumentacije k planu in
ustrezne obrazložitve.
VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH
SESTAVIN PLANSKIH AKTOV OBČINE
5. člen
Dolgoročni in srednjeročni plan občine se spremenita
in dopolnita v prostorskih sestavinah, in sicer na naslednjih
področjih:
– poselitev; spreminjajo se:
– ureditvena območja naselij
– druga območja za poselitev
– stavbna zemljišča na območjih razpršene gradnje
– vsa druga področja, kjer gre za uskladitev s spremenjenimi obveznimi izhodišči dolgoročnega plana države za
pripravo občinskih planskih aktov
– vsa tista področja, kjer gre za uskladitev s sprejetimi
občinskimi predpisi
– prilagoditev kartografskega dela plana teritoriju občine.
Vsebinske spremembe se vključijo v vse potrebne dele
planskih aktov občine: v odlok, v kartografski del plana in v
kartografsko dokumentacijo k planu.
MINISTRSTVA, KI SODELUJEJO V POSTOPKU
6. člen
V postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine sodelujejo naslednja
ministrstva:
– področje poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad RS za prostorsko planiranje
– kmetijstvo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
– gozdarstvo: Zavod za gozdove Slovenije, izpostava
Maribor
– varovanje okolja: Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za varstvo narave
– varstvo kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo,
Uprava RS za kulturno dediščino
– varstvo naravne dediščine: Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava RS za varstvo narave
– energetika: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Oddelek za energetiko
– promet in zveze: Ministrstvo za promet in zveze
– vodno gospodarstvo: Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za varstvo narave
– obramba in zaščita: Ministrstvo za obrambo.
Ministrstva sodelujejo v postopku dvakrat. Najprej na
podlagi vloge občine posredujejo svoje strokovne podlage
in obvezna izhodišča za pripravo osnutka sprememb in do-
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polnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine, nato pa
z njimi poteka še uskladitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine (pred pridobitvijo sklepa Vlade RS o usklajenosti prostorskih sestavin občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči).
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je
potrebno pridobiti tudi strokovne podlage oziroma predhodna mnenja, pogoje oziroma soglasja drugih organov, ki
niso našteti, se le-ta pridobe v postopku; in obratno – v
primeru, da katero od zgoraj naštetih soglasij ni potrebno,
se le-to opusti.
Zgoraj navedeni organi in organizacije morajo na zahtevo koordinatorja ali izdelovalca podati svoje podlage, izhodišča, pogoje za izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega plana oziroma preveriti usklajenost predloga sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana s svojimi prej podanimi pogoji v roku 30 dni od
podane zahteve. Če v tem roku ne podajo usmeritev oziroma soglasij, se šteje, da ni potrebna zaščita njihovih interesov oziroma da soglašajo s predlogi sprememb in dopolnitev.
7. člen
Iz vsebinskih razlogov bodo v postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov za
območje Občine Benedikt v fazah priprave osnutka, obravnave pripomb iz javne razgrnitve in obravnav ter priprave
dopolnjenega osnutka, po potrebi pa tudi v drugih fazah, na
ustrezni način vključeni še naslednji organi in organizacije:
– Direkcija RS za ceste, Ljubljana
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Maribor
– ELES – Elektro Slovenija p.o., javno podjetje za
prenos, nakup, prodajo in izvoz električne energije
– Elektro Maribor – PE Maribor-okolica, javno podjetje
za distribucijo električne energije
– Elektro Maribor – PE Gornja Radgona, javno podjetje za distribucijo električne energije
– Telekom Slovenije, enota Maribor
– Mariborski vodovod
– Cestno podjetje Maribor
– JKP Nigrad Maribor.
Navedeni organi in organizacije sodelujejo v postopku
priprave, strokovne obravnave in usklajevanja sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov za območje
občine s predlogi, mnenji in strokovnimi podlagami.
POSTOPEK PRIPRAVE IN VERIFIKACIJE SPREMEMB
IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN
OBČINSKIH PLANSKIH AKTOV
8. člen
Koordinator razpošlje vloge na ustrezna ministrstva in
jih zaprosi za strokovne podlage in podatke o obveznih
izhodiščih kot podlago za pripravo osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine. Za
ustrezne osnove zaprosi tudi druge organe in organizacije,
ki bodo iz vsebinskih razlogov vključene v postopek priprave
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občine.
Preveri se strokovne podlage, ki so že na razpolago, in
izdela manjkajoče.
Fizične in pravne osebe na teritoriju občine se na krajevno običajen način obvesti o začetku postopka za pripravo
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osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov.
Na podlagi gornjih gradiv, izdelanih strokovnih podlag
ter zahtevanih vsebinskih sprememb in zahtev občine pripravi izdelovalec osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Župan bo predložil osnutek sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine občinskemu svetu
Občinski svet bo sprejel sklep o javni razgrnitvi osnutka
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občine, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije
ter na krajevno običajen način.
Javna razgrnitev bo trajala en mesec, v tem času pa bo
organizirana tudi javna obravnava. Občani bodo o slednji
obveščeni na krajevno običajni način.
V času javne razgrnitve in javne obravnave bo koordinator zbiral in evidentiral vse pisne in ustne pripombe in predloge fizičnih in pravnih oseb k osnutku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine. Do njih bo
izdelovalec pripravil strokovna stališča.
Občinski svet bo zavzel stališče do pripomb in predlogov oziroma do njihove utemeljenosti.
Na podlagi stališč občinskega sveta do pripomb in
predlogov iz javne razgrnitve in obravnave bo izdelovalec
pripravil dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Koordinator bo v sodelovanju z izvajalcem poskrbel, da
bo izvedena uskladitev dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z vsemi relevantnimi ministrstvi.
Na podlagi usklajevanja bo oblikovan predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Župan bo na podlagi 49. in 50. člena zakona o urejanju prostora poslal usklajeni predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana občine Ministrstvu za okolje in prostor oziroma Vladi
RS v ugotovitev usklajenosti z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana RS.
Po pridobitvi sklepa Vlade RS bo Občinski svet občine
Benedikt sprejel spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine z odlokom.
Sprejeti odlok bo objavljen v Uradnem listu RS in bo
začel veljati osmi dan po objavi.

ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
PROSTORSKIH SESTAVIN OBČINSKIH
PLANSKIH AKTOV
9. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine bodo pripravljene
v naslednjih okvirnih rokih:
– sprejem programa priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine: na seji Občinskega sveta občine Benedikt v marcu 2001
– izbor izvajalca: v marcu 2001
– pridobitev gradiv ministrstev in ostalih organov in organizacij: v dveh mesecih po sprejetju programa priprave
(maj 2001)
– izdelava strokovnih podlag: v dveh mesecih po izboru izvajalca (maj 2001)
– priprava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine: v treh mesecih po izboru izvajalca oziroma enem mesecu po prejemu pogojev ministrstev in pridobitvi strokovnih podlag (junij 2001)
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– določitev osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine: v naslednjem mesecu
(julij 2001)
– javna razgrnitev in javna obravnava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine: v 1 mesecu po objavi sklepa (september 2001)
– stališča do pripomb iz javne razgrnitve in obravnav:
14 dni po zaključeni javni razgrnitvi in obravnavah (oktober
2001)
– dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine: 14 dni
– usklajevanje z ministrstvi: v naslednjih dveh mesecih
(november, december 2001)
– pridobitev sklepa Vlade RS: v 45 dneh po posredovanju vloge (februar 2002)
– občinski svet bo sprejel odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine v dveh mesecih po posredovanju vloge
Vladi RS (februar/marec 2002).
FINANČNA SREDSTVA
10. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov ter izdelavo strokovnih podlag se potrebna finančna sredstva zagotovijo iz proračuna Občine Benedikt za leti
2001 in 2002.
Št. 00303-007/2001
Benedikt, dne 22. avgusta 2001.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

JESENICE
3805.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko
reševalna služba Jesenice

Na podlagi 3. in 12. člena zakona o gasilstvu (Uradni
list RS, št. 71/93, 1/95, 28/95, 73/97 in 28/00), 2. in
3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96),
26. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00) in 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski
svet občine Jesenice na redni 31. seji dne 26. 7. 2001
sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna
služba Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
“Gasilsko reševalna služba Jesenice”, je poklicna gasilska enota, ki opravlja preventivna in operativna dela v
zvezi z varstom pred požarom, ter zaščito in reševanje ob
naravnih in drugih nesrečah na območju Občine Jesenice.
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Izven območja Občine Jesenice opravlja naloge v primerih
in po pogojih, ki jih določa ustanovitelj, ter država s posebnimi predpisi.
Naloge iz prvega odstavka tega člena poleg poklicne
gasilske enote izvajajo tudi gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev na območju Občine Jesenice.
Ta društva so:
1. Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Blejska Dobrava,
2. Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Jesenice,
3. Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Koroška Bela,
4. Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Hrušica,
5. Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Planina pod
Golico,
6. Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Javorniški Rovt.
Poleg “Gasilsko reševalne službe Jesenice” ter prostovoljnih gasilskih društev, pa lahko pri opravljanju del in nalog
zavoda sodelujejo tudi druge organizacije, ki opravljajo dejavnost zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah
(npr. GRS, organizacije, ki opravljajo dejavnost reševanja iz
vode ipd.).
2. člen
Gasilsko reševalna služba na Jesenicah je organizirana
kot javni zavod (v nadaljevanju: zavod). Dejavnost zavoda
šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Izključni ustanovitelj zavoda je Občina Jesenice.
3. člen
Ime, sedež in pravni status zavoda
lme zavoda je: Gasilsko reševalna služba Jesenice.
Skrajšano ime zavoda je: GARS Jesenice.
Sedež zavoda je: Cesta železarjev 35, Jesenice.
Zavod ima status pravne osebe.
II. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod opravlja naslednjo dejavnost:
– gašenje požarov,
– reševanje ljudi in premoženja ob naravnih in drugih
nesrečah,
– izvajanje zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
– izvajanje zaščite in reševanja ob prometnih nesrečah,
– reševanje z višin in globin,
– intervencije po nalogu ustanovitelja.
V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti so to:
– L/ 75.252 Poklicno in prostovoljno gasilstvo
– L/ 75.25 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
– L/ 75.251 Vodenje, izvajanje in podpora enot civilne
zaščite
– L 75.253 Druge oblike zaščite in reševanja
– K/ 74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje
– M/ 80.422 Drugo izobraževanje d.n.
– I/ 60.24 Cestni tovorni promet
– G/ 51.70 Druga trgovina na debelo
– G/ 52.480 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
– K/ 74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
Zavod na območju občine lahko opravlja gospodarsko
dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti za katero je zavod ustanovljen. Gospodarsko dejavnost zavod oprav-
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lja v okviru posebej ustanovljene organizacijske enote, ki
nima pooblastil za samostojno nastopanje v pravnem prometu.
III. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet zavoda.
Svet zavoda
6. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima sedem članov. Svet
zavoda sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanovitelja, od katerih je en predstavnik poveljnik Občinskega gasilskega poveljstva (OGP)
Jesenice po funkciji,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– dva predstavnika uporabnikov.
7. člen
Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje Občinski svet občine Jesenice, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predstavnika delavcev zavoda imenujejo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlagajo
reprezentativni sindikati zavoda in zaposleni z najmanj tremi
podpisi. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljen je kandidat, ki dobil večino
glasov delavcev, ki so volili.
Enega predstavnika uporabnikov v svet zavoda imenuje gospodarska družba, ki dejavnost zavoda sofinancira v
največjem deležu.
Enega predstavnika uporabnikov v svet zavoda imenujejo vsi sofinancerji (razen sofinancerja, navedenega v tretjem odstavku tega člena), skupno. Način imenovanja, skupaj s potrebno večino za imenovanje, se določi v statutu
zavoda.
8. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Po poteku
mandata so lahko izvoljeni še za eno mandatno obdobje.
9. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom
dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda
po enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev zavoda preneha delovno razmerje v zavodu.
V primeru, da član sveta zavoda sam zahteva razrešitev, o tem odloči svet zavoda.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal
mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma
izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku
delavcev, takoj določi rokovnik za nove volitve.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebno, če je prenehal mandat enemu članu in je do
izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
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10. člen
Pristojnosti sveta zavoda
Svet zavoda sprejema:
– statut in druge splošne akte zavoda,
– programe dela in razvoja,
– finančni načrt in zaključni račun.
Druge naloge sveta zavoda:
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih s področja delovanja zavoda,
– imenuje člane strokovnega sveta zavoda,
– razpisuje volitve predstavnika delavcev za člana sveta
zavoda,
– spremlja uresničevanje obveznosti ustanovitelja, ki
jih določa ta odlok,
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakon, akt o
ustanovitvi, ter statut zavoda.
Strokovni svet
11. člen
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje
svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih
strokovnjakov s področja gasilstva. Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov, ter naloge strokovnega sveta
se natančneje določi v statutu zavoda v skladu z zakonom in
tem odlokom.
Direktor zavoda
12. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in
vodi delo in poslovanje zavoda, ga predstavlja in zastopa, ter
je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela.
Direktor zastopa zavod neomejeno, razen glede pridobitve ter odtujitve nepremičnin, o čemer odloča ustanovitelj.
13. člen
Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa, po
predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.
Direktor mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
1. končana VII. stopnja izobrazbe ustrezne tehnične
smeri, pravne ali ekonomske smeri oziroma organizacijske
smeri,
2. najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
3. najmanj 5 let izkušenj na področju gasilstva
ali
1. končana VI. stopnja izobrazbe ustrezne tehnične
smeri, pravne ali ekonomske oziroma organizacijske smeri,
2. najmanj 8 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
3. najmanj 5 let izkušenj na področju gasilstva.
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku mandata
lahko ponovno imenovan.
14. člen
Pred potekom časa, za katerega je imenovan, je lahko
direktor razrešen:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o
delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem
zakonu,

Št.

70 / 31. 8. 2001 / Stran 7345

– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih
aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov
zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
IV. FINANCIRANJE ZAVODA
15. čIen
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda. Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za delovanje v skladu z
zakonom, standardi in normativi.
Ustrezen del sredstev za delovanje zavoda se zagotavlja s sofinanciranjem zainteresiranih fizičnih in pravnih oseb,
za katere zavod na podlagi posebnih pogodb opravlja svojo
dejavnost.
Zavod upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem, ki je namenjeno dejavnosti zavoda.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne sme pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja, ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi
bremeni.
Za upravljanje s premoženjem zavod odgovarja ustanovitelju.
16. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno le do višine sredstev, ki so v proračunu za
tekoče leto namenjena za dejavost zavoda. Ustanovitelj ne
odgovarja za druge obveznosti zavoda.
Presežek prihodkov, ki jih zavod doseže pri opravijanju
svoje dejavnosti, uporablja izključno za razvoj svoje dejavnosti.
17. člen
Dejavnost zavoda sofinancirajo zainteresirane pravne
osebe oziroma fizične osebe. Z osebami, ki sofinancirajo
dejavnost zavoda, sklene zavod posebne pogodbe o sofinanciranju. S pogodbami se opredeli dejavnost, ter obseg dejavnosti, ki jo zavod izvaja za sofinancerje, ter višina sredstev, ki
jo le-ti letno zagotavljajo za delovanje javnega zavoda.
Pogodba o sofinanciranju stopi v veljavo, ko jo potrdi
ustanovitelj.
18. člen
Program zavoda s finančno konstukcijo pripravi zavod v
sodelovanju z ustanoviteljem, najkasneje do 15. septembra
za vsako naslednje leto, in ga uskladi tudi s pravnimi osebami, ki sofinacirajo dejavnost zavoda.
V. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA
19. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani
oziroma programi občine,
– daje soglasje k statutu zavoda, k statusnim spremembam ter notranji organizaciji in sistemizaciji,
– imenuje direktorja zavoda,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnim načrtom,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in
drugimi predpisi.
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20. člen
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda, razen
sprejemanja akta o ustanovitvi, oziroma njegovih sprememb,
imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda, imenovanja direktorja zavoda, ter soglasja k statutu zavoda, ki
jih izvršuje Občinski svet občine Jesenice, izvršuje župan
Občine Jesenice.
VI. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
21. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine
in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju registrirane dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi
predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za
poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih
pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu kot zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Za opravljanje dejavnosti iz prvega člena tega odloka
sklene zavod s prostovoljnimi gasilskimi društvi, ter drugimi
organizacijami, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju, ustrezne pogodbe o obsegu delovanja in sofinanciranja.
23. člen
Pravni posli, ki jih je do dne ustanovitve javnega zavoda
sklenil v okviru svoje dejavnosti Poklicni gasilsko reševalni
servis ŽJ d.o.o. Jesenice, ostanejo v celoti v veljavi.
24. člen
Vse operativne naloge, ki sodijo v dejavnost javnega
zavoda, do začetka delovanja zavoda opravlja Poklicni gasilsko reševalni servis ŽJ d.o.o. Jesenice.
Naloge v.d. direktorja javnega zavoda opravlja direktor
Poklicnega gasilsko reševalnega servisa ŽJ d.o.o. Jesenice.
25. člen
Spremembe odloka se sprejemajo po istem postopku
kot odlok.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 021-8/01
Jesenice, dne 26. julija 2001.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
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3806.

Pravilnik o spremembi pravilnika o oddaji
občinskih službenih stanovanj v najem

Na podlagi 4. člena stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96) ter 10. člena statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet
občine Jesenice na 31. redni seji dne 26. 7. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o oddaji občinskih
službenih stanovanj v najem
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme sprememba pravilnika o
oddaji občinskih službenih stanovanj v najem (Uradni list
RS, št. 95/99).
Sprememba pravilnika o oddaji občinskih službenih
stanovanj v najem se nanaša izključno samo na prilogo 1
(Seznam službenih stanovanj).
2. člen
Spremeni se priloga 1 – Seznam službenih stanovanj,
tako da se glasi:
“Priloga 1
m2

Seznam službenih stanovanj
148 C. M. Tita 41, Jesenice (l. gr. 1980)
St. št. 87 trisobno
221 C. M. Tita 114, Jesenice (l. gr. 1957)
St. št. 1
trisobno
St. št. 2
trisobno s kabinetom
St. št. 3
trisobno s kabinetom
St. št. 4
garsonjera
St. št. 5
garsonjera
St. št. 6
dvosobno s kabinetom
St. št. 7
dvosobno s kabinetom
St. št. 8
dvosobno s kabinetom
St. št. 9
garsonjera
227 Titova 9, Jesenice (l. gr. 1959)
St. št. 6
enosobno
St. št. 8
dvosobno
307 C. talcev 2, Jesenice (l. gr. 1940)
St. št. 1
garsonjera
St. št. 3
dvosobno
St. št. 4
dvosobno s kabinetom
St. št. 5
dvosobno
St. št. 6
dvosobno s kabinetom
St. št. 7
dvosobno
St. št. 8
dvosobno s kabinetom
356 Hrušica 57 (l. gr. 1993)
St. št. 2
enosobno
421 C. C. Tavčarja 3/b (l. gr. 1976)
St. št. 11 dvosobno
499 Hrušica 71/g (l. gr. 1991)
St. št. 13 dvosobno
546 Tomšičeva 5 (l. gr. 1959)
St. št. 1
dvosobno

75,92
125,21
107,71
107,71
26,88
28,95
90,10
90,10
88,66
18,13
45,74
46,90
28,00
48,00
59,49
47,56
60,72
58,07
56,20
42,99
56,83
63,69
68,18

3. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati osmi dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
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KOBARID
3807.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Tolmin in srednjeročnega družbenega
plana Občine Tolmin za območje Občine
Kobarid dopolnjen 1996

Občinski svet občine Kobarid je na podlagi prvega
odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00) na seji
dne 21. 8. 2001 sprejel

PROGRAM
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin
(Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica,
Tolmin 8/87; 9/90) in srednjeročnega
družbenega plana Občine Tolmin (Uradno glasilo
občin Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin 8/87;
5/91) za območje Občine Kobarid dopolnjen
1996 (v nadaljevanju: dolgoročnega plana
Občine Kobarid)
1. člen
Namen in vsebina programa priprave
S tem programom priprave se določita vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kobarid ter opredeli vse sodelujoče, ki
bodo vključeni v postopek priprave sprememb, njihovega
vključevanja, opredelitev strokovnega nosilca za izvedbo
sprememb in dopolnitev plana ter časovna opredelitev izvedbe posameznih faz z načinom financiranja.
2. člen
Okvirna vsebina sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov
– predlog sprememb oziroma dopolnitev v namenski
rabi površin.
3. člen
Vsebina strokovnih podlag in način priprave sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov
V vsebinskem smislu se spremembe in dopolnitve pripravijo skladno s 5. in 43. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 – kot njun smiseln izvleček).
Strokovne podlage se pripravijo skladno z navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in PIA (Uradni list SRS, št.
19/85). Grafični prikaz naj smiselno upoštevajo določila
25. in 39. člena tega navodila.
4. člen
Nosilec strokovnih aktivnosti
Nosilec strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev občinskega plana akta je strokovna služba Občine Kobarid. Služba vodi in organizira naslednje aktivnosti:
– koordinira delo vseh sodelujočih organov in organizacij na državnem in lokalnem nivoju;
– organizira pripravo strokovnih podlag z zunanjimi strokovnimi sodelavci;
– skrbi za pridobitev ustreznega gradiva za pripravo
osnutka sprememb in dopolnitev občinskega planskega
akta;
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– opravlja vse potrebne prostorske preveritve in pripravi predlog stališč do nameravanih posegov na kmetijska
zemljišča;
– pripravi stališča do pripomb in predlogov, danih v
času javne razgrnitve in javne obravnave osnutka sprememb
in dopolnitev planskega akta;
– med potekom dela skrbi za usklajevanje predloga
sprememb in dopolnitev z obveznimi izhodišči prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije;
– pripravi osnutek, dopolnjeni osnutek in usklajen osnutek (končni) sprememb in dopolnitev občinskega planskega
akta.
5. člen
Sodelovanje pri pripravi osnutka sprememb
Pri pripravi sprememb in dopolnitev planskega akta
sodelujejo:
1. Občinski svet občine Kobarid s svojo strokovno službo
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 56, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000
Ljubljana za področja:
– vodnega gospodarstva
– varovanja okolja
– varstva naravne dediščine
– rudarstva
– energetike
– poselitve
4. Ministrstvo za kulturo za področje varovanja kulturne
dediščine, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin
7. Elektro Primorska, Enota Tolmin
8. Telekom Slovenije, Kidričeva 17, 5000 Nova Gorica
9. Komunala Tolmin
10. ZVKND (seznanitev), Delpinova 16, 5000 Nova
Gorica.
Opis načina sodelovanja:
1. Občinski svet spremlja izdelavo strokovnega gradiva, daje pobude za planske spremembe, ter sprejema stališča za oblikovanje osnutka in predloge sprememb in dopolnitev občinskega planskega akta.
2. Ministrstva RS v roku 30 dni od datuma prejetih vlog
s strani občine podajo svoje pogoje ali posredujejo strokovne podlage glede na obvezna izhodišča prostorskih sestavin
Dolgoročnega prostorskega plana RS, ki se nanašajo na
dolgoročni plan Občine Kobarid.
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine se
seznani s predvidenimi spremembami in dopolnitvami dolgoročnega plana Občine Kobarid.
4. Zavod za gozdove Tolmin izdela strokovna mnenja
do posameznih predlogov sprememb in dopolnitev DP.
5. Javna podjetja dajo v zvezi s komunalno in energetsko infrastrukturo svoje predloge za posege v prostor s
predhodno pripravljenimi in usklajenimi strokovnimi podlagami zanje v roku 30 dni.
6. člen
Postopek priprave, sprejemanja in določitev
terminskega plana
– Po sprejetju programa priprave občinska služba prične s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve
DP občine Kobarid in istočasno prične s pridobivanjem smernic, mnenj in pogojev vseh sodelujočih v postopku. V ta
namen pripravi program dela s seznamom eventualnih strokovnih podlag, ki ji bo treba pripraviti po potrebi. Predlaga
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izbor najustreznejših izvajalcev. Čas zbiranja smernic: 30 dni
(22. 8.–21. 9. 2001)
Rok: 24. 8. 2001
– Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Kobarid v grafični in tekstualni obliki,
Rok: 22. 8. 2001
– Občinski svet sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev DP občine. Čas razgrnitve:
24. 8.–23. 9. 2001
Rok: 23. 8. 2001
– Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev DP
občine, ki vključuje tudi javne obravnave na sedežu občine.
V javni razpravi občinska strokovna služba sodeluje s pripravljanjem odgovorov na pripombe in predloge ter oblikuje
stališča do izraženih predlogov skupaj z nosilci izdelave
strokovnih podlag. Javna razprava: 21. 9. 2001
Čas razgrnitve: 24. 8.–23. 9. 2001
– Vsi udeleženci v postopku javne obravnave lahko
podajo svoje predloge in pripombe le v času javne razgrnitve
in javnih obravnav.
– Občinski svet občine Kobarid bo obravnaval vse podane pripombe in predloge na osnutek sprememb in dopolnitev DP občine, ki so bili podani pravočasno ter do njih zavzel
ustrezna stališča. Na podlagi poročila občinske strokovne
službe bo občinski svet odločal o njihovi utemeljenosti.
Rok: 25. 9. 2001
– Občinska strokovna služba vodi postopek dopolnjevanja osnutka planskih sprememb in dopolnitev, ga dostavi
sektorskim upravljavcem prostora in pridobi njihova pisna
soglasja.
Rok: 26. 9. 2001
– Župan Občine Kobarid dostavi dopolnjen osnutek
sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Kobarid Ministrstvu za okolje in prostor RS v oceno skladnosti z
obveznimi izhodišči državnega prostorskega plana (49. in
50 člen ZUreP).
Rok: 7. 10. 2001
– Usklajen in dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev DP župan posreduje občinskemu svetu v sprejem.
Rok: 23. 11. 2001
– Občinski svet obravnava in sprejme predlog sprememb in dopolnitev DP občine z odlokom.
Rok: 30 dni.
– Občinska strokovna služba pripravi odlok za objavo v
Uradnem listu RS.
Rok: 25. 11. 2001
– Občinska strokovna služba skupaj z izbranim izvajalcem pripravi končni elaborat sprememb in dopolnitev DP, ki
ga dostavi v ustreznem številu kopij Uradu RS za prostorsko
planiranje, Upravni enoti Tolmin in inšpekcijskim službam.
Rok: 25. 11. 2001
7. člen
Finančne obveznosti
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega planskega akta se zagotovijo potrebna finančna sredstva v proračunu Občine Kobarid.
8. člen
Ta program priprave začne veljati dan po potrditvi na
seji Občinskega sveta občine Kobarid.
Št. 35003-3/01
Kobarid, dne 21. avgusta 2001.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.
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KOSTEL
3808.

Odlok o javnem redu in miru v Občini Kostel

Na podlagi 3., 25. in 241. 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 in 66/93), uredbe o hrupu v
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95),
21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS in Uradni
list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS in 44/96 – odl. US RS
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) je
Občinski svet občine Kostel na 23. redni seji dne 19. 7.
2001 sprejel

ODLOK
o javnem redu in miru v Občini Kostel
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Poleg ukrepov, ki jih predpisuje zakon o prekrških zoper javni red in mir, so s tem odlokom predpisani ukrepi za:
– varstvo javnega reda in miru,
– varstvo ljudi in premoženja,
– varstvo zdravja in čistoče,
– varstvo zunanjega videza naselij in zelenih površin,
– varstvo pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju,
– čas trajanja javnih prireditev,
– ravnanje z opuščenimi vozili,
– ravnanje s kmetijskimi zemljišči, na območju Občine
Kostel.
2. člen
Vsakdo, ki stalno ali začasno prebiva ali se kako drugače zadržuje na območju Občine Kostel, se mora obnašati
tako, da:
– s svojim življenjem in delom ali dejanji ne moti, vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku,
– ne ogroža varnosti občanov, njihovega zdravja in premoženja,
– skrbi za privlačen videz kraja kjer živi, dela ali se
začasno zadržuje,
– spoštuje splošna moralna in etična načela in
– ne opušča ali opravlja dejanj, ki so po tem odloku
obvezna ali prepovedana.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku so neposredno
odgovorne osebe, ki jih same storijo, za prekrške, ki jih
storijo mladoletne osebe pa starši, skrbniki ali rejniki, ki jim
je zaupano varstvo, vzgoja ali oskrba mladoletnikov, če so
prekrški posledica njihove pomanjkljive skrbi za mladoletnike.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi zakona o javnih shodih in prireditvah.
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu
in javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma priredi-
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tve, ki ga določi organizator, v gostinskem lokalu ali drugem
javnem objektu pa lastnik ali upravljalec oziroma odgovorna
oseba.
Oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje javnega reda in
miru, je dolžna:
1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru oziroma v javnem lokalu,
2. poskrbeti, da se s prireditvenega prostora oziroma
javnega lokala odstranijo vse vinjene in druge osebe, ki ogrožajo javni red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo prisotne,
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v odločbi
ali potrdilu o priglasitvi javnega shoda ali javne prireditve
oziroma zapreti in izprazniti javni lokal po izteku obratovalnega časa,
4. skrbeti, da se na prireditvenem prostoru ali v javnem
lokalu mladini pod 18. letom starosti ne toči alkoholnih
pijač,
5. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti po 22.
uri brez spremstva staršev ne zadržuje na prireditvenem
prostoru in v javnem lokalu,
6. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in
javnih prireditev ter drugih javnih lokalov parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev
v cestnem prometu,
7. po končani prireditvi ali javnem shodu prireditveni
prostor očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje,
8. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz odločbe o dovolitvi prireditve ali potrdila o priglasitvi javnega shoda ali javne prireditve.
5. člen
Javne prireditve z uporabo glasbil in zvočnih naprav
lahko izjemoma trajajo tudi med 22. in 6. uro na podlagi
dovoljenja za uporabo zvočnih naprav na javni prireditvi, ki
ga izda pristojni upravni organ, po predhodnem soglasju
pristojnega občinskega organa.
6. člen
Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:
1. ogrožati javni red in mir v gostinskih in drugih javnih
prostorih, na prireditvah in stanovanjskih naseljih,
2. točiti alkoholne pijače v prodajalnah, kjer prodajajo
živila, ki so namenjene predvsem za to dejavnost,
3. točiti alkoholne pijače mladoletnikom,
4. nositi v gostinske lokale nevarne predmete,
5. kajenje v javnih prostorih, razen v delih, ki so posebej označeni in ločeni od prostorov, namenjenih nekadilcem, v prostorih vzgojno-izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, v slaščičarnah in mlečnih restavracijah, v delovnih prostorih, kjer to ni dovoljeno, v prostorih državnih organov, ki
so namenjeni stikom s strankami in povsod tam, kjer je to z
napisom prepovedano,
6. prenočevati po senikih, kozolcih, v zapuščenih vozilih in v drugih za to neprimernih prostorih,
7. zadrževati se na prireditvenem prostoru po končani
prireditvi ali v gostinskem lokalu po končanem obratovalnem
času,
8. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben
način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je trošenje za ta namen omejeno,
9. puščati motorna vozila z delujočim motorjem v strnjenih naseljih in v bližini stanovanjskih hiš, kjer bi to motilo
stanovalce, v času od 22. do 6. ure pa na teh mestih
ogrevati motorje več kot tri minute,
10. odlagati les ali drug material na javno površino, na
vodovodno ali kanalizacijsko omrežje ali drug objekt za splošno rabo,
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11. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti
ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov zoper njihovo
voljo,
12. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati
ali kako drugače onesnažiti napisne table, spomenike, prometne in neprometne znake, klopi, ograje, poštne nabiralnike, posode za odpadke in druge naprave ali predmete za
splošno rabo,
13. vstopati brez dovoljenja v prostore, kamor je vstop
prepovedan, če je prepoved vidno označena ali če je kraj
kako drugače zavarovala uradna oseba,
14. z vpitjem ali prepevanjem motiti okolico v času, ko
se zagotavlja mir občanom,
15. voziti prevozna sredstva brez glušnikov ali z neprimernimi glušniki in vozila, ki povzročajo čezmeren hrup,
16. metati petarde in druga pirotehnična in eksplozivna
sredstva na mestih, kjer to ogroža varnost občanov,
17. izzivati pretepe, nerede in prepire,
18. ovirati ali motiti oziroma ogrožati organizirane sprevode, javne shode, zborovanja, sestanke in druge javne
prireditve,
19. s prekomernim hrupom motiti okolico v času, ko
se zagotavlja mir občanom,
20. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila,
prikolice ali druge delovne stroje na hišnih dohodih, garažnih dovozih in drugih površinah, ki niso namenjene za parkiranje,
21. pred pogrebom in med njim je zaradi spoštljivega
odnosa do pokojnika v bližini okolice, kjer ta leži, prepovedano z glasbo ali kako drugače motiti svojce in druge udeležence pogreba,
22. s kakršnimkoli ravnanjem motiti televizijske, radijske programe in telekomunikacijske zveze,
23. motiti ali ovirati kopalce na krajih, kjer je kopanje
dovoljeno.
7. člen
Kartanje in hazardiranje z namenom pridobivanja materialnih koristi na območju Občine Kostel ni dovoljeno,
razen v za to registriranem poslovnem objektu. Kartanje ali
igranje drugih iger lahko prepove v svojem lokalu tudi lastnik ali upravljalec. Prepoved mora biti objavljena na vidnem mestu.
8. člen
V času od 22. do 6. ure so prepovedana dela in dejavnosti, ki povzročajo hrup, ob nedeljah in praznikih pa ves
dan, so prepovedana dela in dejavnosti, ki povzročajo čezmeren hrup (motorna žaga in žaganje drv ter izvajanje drugih
hrupnih opravil, ki povzročajo v okolju visoke ravni hrupa) in
tako motijo mir in počitek v naseljih in zaselkih, razen v
primerih, ko je za to izdano dovoljenje pristojnega organa.
Izvzeta so kmetijska dela in obratovalnice.
Omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za opravljanje nujnih vzdrževalnih del.
9. člen
Naprave za povzročanje zvokov, radijski in televizijski
sprejemniki, glasbila in druga akustična sredstva se smejo
uporabljati le tako, da ne motijo drugih ljudi v okolju. Izjemoma se smejo uporabljati zvočna sredstva za opozorilne in
varnostne namene kot to določajo posebni predpisi. Uporaba zvočnih naprav je na javnih prostorih dovoljena le, če ima
tisti, ki uporablja zvočne naprave posebno dovoljenje pristojnega organa za uporabo zvočnih naprav na javnem prostoru. Izvzete so tiste osebe, ki opravljajo svojo obrtno dejavnost na ta način.
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10. člen
Uporaba zvočnih naprav na prireditvah na prostem v
času turistične sezone sme trajati praviloma do 24. ure, z
dovoljenjem pristojnega upravnega organa tudi do poznejše
ure.
Na prireditvah v posebej za to določenih zaprtih prostorih uporaba zvočnih naprav ne sme presegati dovoljene
ravni hrupa v naravnem in življenjskem okolju. Časovna omejitev iz prvega odstavka tega člena ne velja za uporabo
zvočnih naprav na prireditvah na posebej za to določenih
prostorih, če se s tem ne povzroča hrup v naravnem in
bivalnem okolju ter stanovanjskih objektih.

III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
11. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja je prepovedano:
1. namerno odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in
površine, ki so javnega pomena (npr. telefonske govorilnice, poštni nabiralniki, javna razsvetljava, prometni in neprometni znaki idr.),
2. nepooblaščenim osebam nositi na javnih shodih,
prireditvah in v javnih lokalih hladno in strelno orožje ali
predmete, s katerimi se lahko prizadene telesna poškodba,
3. netiti ali prenašati ogenj na način, ki ogroža varnost
ljudi ali premoženja, povzroča zadimljenje okolja, kjer bivajo
občani, odmetavati ogorke in pepel ali sežigati travo, listje in
druge odpadke na krajih, kjer obstaja nevarnost požara,
sežigati gume, plastiko, odpadno olje in druge škodljive
snovi,
4. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo
žico ali drugimi nevarnimi predmeti,
5. organizirati tekmovanje ali treniranje v streljanju z
orožjem izven za to določenih strelišč brez dovoljenja pristojnega organa oziroma streljati ali loviti s strelnim orožjem
v naselju oziroma na krajih, kjer je lahko ogrožena varnost
ljudi in premoženja,
6. puščati pse brez nadzora in voditi popadljivega psa
brez nagobčnika oziroma imeti psa, ki s svojim lajanjem
pretirano moti in vznemirja okolico ter opuščati opozorila
“HUD PES”, če je pri hiši pes,
7. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali,
8. puščati domače živali na javnih mestih in prometnih
površinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez
hrane, vode in zaščite pred slabim vremenom ali kako drugače mučiti živali, puščati domače živali, da delajo škodo na
tujih vrtovih, njivah in drugih površinah, omogočiti domačim
živalim, da odlagajo iztrebke na javnih površinah v strnjenih
naseljih in tako onesnažujejo okolico,
9. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali
umazati pročelja objektov in ljudi, ki se nahajajo na javnih
površinah ob cesti,
10. z metanjem kamenja ali drugih predmetov poškodovati ali ogrožati ljudi in premoženje,
11. imeti ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo ali
druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža prometno varnost, posega v cestno telo ali kvari zunanji videz
kraja,
12. prislanjati predmete ali stvari na stene hiš, izložbena okna ali kamorkoli, kjer to lahko povzroči škodo, ovira
promet ali kvari videz,
13. brez dovoljenja lastnika oziroma upravljavca ali
uporabnika uničevati, trgati ali pobirati sadje, poljske in
vrtne pridelke, kopati zemljo, pesek in kamenje, sekati ali
pobirati les in ga odvažati ter odvajati vodo iz naravnih
vodotokov,
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14. vleči hlodovino po lokalnih ali krajevnih cestah in
poteh,
15. odlagati hlodovino in druge predmete v jarke oziroma če se začasno odloži, je potrebno omogočiti pretok
meteorne vode po jarkih,
16. sankati, smučati, drsati, kotalkati ali rolkati ter žogati se na javnih prometnih površinah,
17. puščati predšolske otroke brez nadzora, na cestah
in drugih javnih mestih,
18. krošnjariti, preprodajati ali vsiljevati kakršnekoli
predmete ali storitve po stanovanjih ali na javnih krajih,
19. streljati s strelnim orožjem, z zračno puško, lokom
ali podobnimi napravami na kraju, kjer je lahko ogrožena
varnost ljudi, živali in premoženja,
20. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo,
jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost padca,
21. na kakršenkoli način onemogočiti dostop do hidrantov,
22. metati sneg na vozišče iz pločnikov in dvorišč pri
čiščenju snega,
23. prekopavanje in podkopavanje javne poti brez ustreznega dovoljenja upravljavca ali jih kakorkoli poškodovati,
24. postavljati na javne prometne površine ležeče policaje, deske ali podobne predmete, ki bi ovirali promet.
12. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali upravljavec:
1. odstraniti ali primerno zavarovati objekte, ki ne služijo več svojemu namenu in kvarijo videz kraja,
2. obnoviti, odstraniti ali primerno zavarovati objekte, ki
kvarijo videz kraja ali ogrožajo varnost ljudi ali premoženja in
so še vedno v uporabi,
3. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki
zmanjšujejo preglednost,
4. odstraniti ob vseh javnih površinah suha drevesa
oziroma suhe veje dreves pri katerih obstaja nevarnost, da
padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo
premoženje.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
13. člen
Z namenom varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. odmetavati, spuščati ali odlagati predmete, snovi ali
odpadke v naravno okolje ali druge površine in prostore, ki
niso za to določeni,
2. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živini, to je
spuščati odplake, fekalije ali gnojnico v vodotoke, v opuščene vodnjake, na javne poti in v cestne jarke, kakor tudi na
območju objektov za preskrbo s pitno vodo,
3. prati motorna vozila, delovne stroje s priključki in
druge predmete na bregovih in strugah vodotokov in na
zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov,
4. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko
povzročijo zamašitev le-teh,
5. pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo
zaprte in spuščati odplake iz greznice po površini,
6. puščati odpadke v zaščitenih območjih vodnih zajetij
ali jih kakorkoli onesnažiti,
7. puščati odprte pokrove kontejnerjev in posod za
smeti,
8. v sušnem obdobju gnojiti z gnojnico ali gnojevko v
bližini stanovanjskih hiš in v posebej varovanih območjih,
9. puščati neočiščeno cestišče pri delu, ki posega na
javno cesto,
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10. spuščati odpadna olja in druge naftne derivate v
naravno okolje,
11. povzročati ali razširjati smrad, plin ali prah, ki moti
ljudi v urbanih naseljih,
12. prevažati žagovino in druge razpršilne stvari tako,
da se raznašajo po cestišču in okolici,
13. pobirati in prevažati odpadke na način, ki povzroča
onesnaževanje okolja,
14. na javnih površinah zanemariti red in čistočo tako,
da kvari videz, moti okolico ali ogroža zdravje ljudi,
15. spuščati ali metati v studenec, potok ali reko snovi,
ki onesnažijo vodo,
16. gojiti zdravju škodljive rastline, izdelovati zdravju
škodljive snovi in jih razpečevati ali uporabljati.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH
POVRŠIN
14. člen
Lastniki oziroma uporabniki motornih in drugih vozil,
kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo sprotno očistiti javno cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo ali obračanjem
teh vozil in strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in
gozdnih površin oziroma cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo ali blatom. Obračanje na njivah in drugih
površinah mora biti urejeno tako, da s tem ni ovirana javna
površina.
15. člen
Vzdrževalci oziroma upravljavci cest so dolžni zaradi
varnosti prometa in čistoče pravočasno odstraniti z asfaltnih
cest in drugih javnih površin pesek, ki so ga posipali zaradi
poledice.
Enako velja tudi za druge snovi, ki bi lahko vplivale na
varnost prometa in čistočo površin iz prejšnjega odstavka.
16. člen
Izložbena okna morajo biti čista in estetsko urejena.
Reklamni in javni napisi morajo biti estetsko oblikovani in
vzdrževani ter ne smejo ovirati dostopa.
17. člen
Vsak stanovanjski in poslovni objekt mora biti opremljen s hišno številko na vidnem mestu.
18. člen
Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih in drugih zgradb, so dolžni pred svojim objektom in pripadajoči
funkcionalni površini:
1. skrbeti za ustrezno vzdrževanje zunanjega videza
objekta,
2. skrbeti za ureditev zunanjih površin,
3. čimprej očistiti sneg, ki je zapadel ali padel s strehe
na javno površino, dohode k stanovanjskim in drugim zgradbam, kanalizacijske jaške ali hidrante,
4. odstraniti sneg s strehe objekta, če količina zapadlega snega ogroža varnost mimoidočih,
5. skrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani
žlebovi in odtoki meteornih voda, snegobrani, dimniki in
podobne naprave, ki so obrnjene na javno površino,
6. posekati drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki ovira
promet vozil in pešce na javnih krajih,
7. poskrbeti, da se s streh oziroma žlebov nemudoma
odstranijo ledene sveče in prepreči njihovo nadaljnje nastajanje, če ogrožajo varnost mimoidočih,
8. odstraniti opuščena vozila.
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19. člen
Zaradi varstva zunanjega videza naselij je prepovedano:
1. pisati, risati ali na kakršenkoli drugi način zamazati
zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno,
2. parkirati osebna in tovorna motorna vozila, avtobuse
ali delovne stroje v stanovanjskih naseljih izven za to določenih mest in prostorov,
3. parkirati vozila v naravnem okolju brez dovoljenja
lastnika ali upravljavca,
4. postavljati provizorične objekte na javnih površinah
in na površinah, ki za to niso namenjene,
5. zastavo in prapore ter druge simbole uporabljati v
nasprotju z veljavnimi predpisi.
6. hoditi ali voziti v naseljenih krajih izven poti, lomiti
drevje, grmičevje in trganje cvetja,
7. odlagati dotrajano stanovanjsko opremo, drva ali
drugo navlako na javnih površinah in v okolici stanovanjskih
enot.
Pristojni občinski organ lahko v izjemnih primerih in za
določena čas, dovoli odstopanje od prepovedi iz 2. in 4.
točke tega člena.
20. člen
Prepovedano je postavljati šotore, bivalne avtobuse,
avtomobilske prikolice za bivanje in barake, ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki niso za to določena in brez
soglasja lastnika.
Pristojni občinski organ lahko za določen čas dovoli
bivanje oziroma taborjenje na zemljiščih, ki niso za to
določena po predhodnem soglasju lastnika oziroma upravljavca zemljišča in pristojne inšpekcijske službe. Šotor,
bivalni avtobus, avtomobilsko prikolico za bivanje ali barako mora lastnik odstraniti v roku, ki mu ga določi pristojni
organ. Če tega ne stori lastnik sam, pristojni organ z
odločbo določi podjetje ali podjetnika, ki to stori na stroške lastnika. Če lastnika ali uporabnika ni mogoče ugotoviti, se odstranitev opravi na stroške proračuna občine. V
primeru, da se lastnik ugotovi kasneje, se stroški odstranitve izterjajo kasneje.
VI. VARSTVO PRED HRUPOM V NARAVNEM IN
BIVALNEM OKOLJU
21. člen
Zaradi varstva pred hrupom v naravnem in bivalnem
okolju je prepovedano:
1. na javnih prireditvah in drugih javnih mestih in v
zasebnih prostorih povzročati prekomeren hrup z uporabo
zvočnikov, radijskih in televizijskih sprejemnikov, glasbil in
drugih naprav za povzročanje zvokov, še posebej pa v času
med 22. in 6. uro,
2. z vpitjem, petjem, hrupom motornih vozil, koles z
motorjem, uporabo petard in drugih pirotehničnih sredstev
ali na kak drug način motiti nočni mir in počitek občanov
med 22. in 6. uro, preko celega dne pa povzročati čezmeren hrup ali ropot v neposredni bližini šole, vrtca, zdravstvene postaje, pokopališč, cerkva in strnjenih stanovanjskih
naseljih.
22. člen
Hrup je vsak zvok, ki v naravnem in življenjskem okolju
vzbuja nemir, moti človeka in škoduje njegovemu zdravju ali
počutju ali škodljivo vpliva na okolje. Vir hrupa je objekt ali
naprava, katerega uporaba ali obratovanje povzroča v okolju
stalen ali občasen hrup, in je predvsem:
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– industrijski, obrtni ali drug proizvodni objekt ali naprava, objekt ali naprava v kmetijstvu in gozdarstvu,
– cestna in železniška infrastruktura, parkirna hiša ali
odprto parkirišče,
– letališče ali helikoptersko vzletišče,
– strelišče ali poligon za uničevanje neeksplodiranih
ubojnih sredstev,
– poligon za potrebe zaščite in reševanja,
– objekt za športne ali druge javne prireditve,
– gostinski ali zabaviščni lokal, ki uporablja zvočne naprave,
– odprto ali prekrito gradbišče,
– avtodromi, vrtiljaki, športna strelišča in podobni zabaviščni objekti in naprave.
Vir hrupa je tudi javna prireditev, javni shod in vsaka
uporaba zvočnih ali drugih naprav, ki povzročajo hrup, če se
odvija na javnem kraju, na prostem ali v objektu, ki za takšne
dejavnosti sicer ni namenjen.
23. člen
Za mejne vrednosti ravni hrupa, ukrepanje za preprečevanje in zmanjšanje hrupa, nadzor, kazni, splošne, prehodne in končne določbe se uporabljajo določbe o hrupu v
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
VII. ČAS TRAJANJA JAVNIH PRIREDITEV
24. člen
Javne prireditve v Občini Kostel, na katerih se uporabljajo glasbila in zvočne naprave, ki motijo nočni mir in počitek ljudi v naravnem in bivalnem okolju se lahko organizirajo
praviloma ob petkih, sobotah in nedeljah ter predprazničnih
in prazničnih dneh in smejo trajati:
1. ob petkih in nedeljah ter predprazničnih dneh do
22. ure, ob sobotah in prazničnih dneh do 24. ure,
2. pristojni upravni organ za upravne notranje zadeve z
odločbo lahko določi podaljšan čas trajanja prireditve, samo
s predhodnim soglasjem pristojnega občinskega organa.
Izjemoma lahko pristojni upravni organ za upravne notranje
zadeve lahko izda dovoljenje za podaljšanje javnih prireditev
ne glede na dan, oziroma datum dogajanja, vendar samo ob
predhodni pridobitvi soglasja občinskega organa.
VIII. RAVNANJE Z OPUŠČENIMI VOZILI
25. člen
Opuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene
registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je huje
poškodovano in nihče ne skrbi zanj, na parkirnem prostoru,
pločniku, zeleni površini, kmetijski površini, gozdni površini
ali na drugi površini, katere lastnik je pravna ali fizična oseba
oziroma je vknjižena kot javno dobro.
26. člen
Pristojni občinski upravni organ v postopku odstranjevanja opuščenega vozila najprej pismeno opozori lastnika
opuščenega vozila, da je dolžan v roku osmih dni odstraniti
opuščeno vozilo s površine iz prejšnjega člena. Če v določenem roku lastnik ne odstrani opuščenega vozila, izda
pristojni občinski upravni organ odločbo o odstranitvi s katero določi podjetje ali podjetnika, ki to stori na stroške lastnika. Če ni možno ugotoviti, kdo je lastnik opuščenega vozila,
odredi pristojni občinski upravni organ odstranitev vozila na
stroške proračuna občine. V primeru, da se lastnik ugotovi
kasneje, se stroški odstranitve izterjajo kasneje.
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IX. RAVNANJE S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI
27. člen
Kmetijska zemljišča so zemljišča, ki so primerna za
kmetijsko pridelavo, razen stavbnih in vodnih zemljišč ter za
druge namene določenih zemljišč. Med kmetijska zemljišča
spadajo tudi vsa zemljišča v zaraščanju, ki niso določena za
gozd na podlagi zakona o gozdovih.
28. člen
Kmetijska zemljišča je treba uporabljati v skladu z njihovim namenom ter preprečevati njihovo onesnaževanje ali
drugačno degradiranje in onesnaževanje ali drugačno zaviranje rasti rastlin.
29. člen
Pravna ali fizična oseba, ki je lastnik, zakupnik ali
drug uporabnik kmetijskega zemljišča mora na svojih,
zakupljenih ali drugače dodeljenih neobdelovalnih kmetijskih zemljiščih dopustiti drugim čebelarjenje, lov in rekreativno nabiranje plodov prostorastočih rastlin, zelnatih
prostorastočih rastlin, gob in prostoživečih živali v skladu
s predpisi ter dopustiti prosto gibanje drugim osebam po
neobdelovalnih kmetijskih zemljiščih, če se s tem ne povzroči škoda. Povzročitelj škode na zemljišču ali pridelku
je odškodninsko odgovoren lastniku, zakupniku ali drugemu uporabniku kmetijskega zemljišča oziroma pridelka
v skladu s predpisi.
30. člen
Lastnik, zakupnik ali drug uporabnik kmetijskega
zemljišča mora obdelovati kmetijsko zemljišče na predpisan način in kot dober gospodar in mora kmetijsko proizvodnjo prilagoditi ekološkim in talnim razmeram, uporabljati zemljiščem in kraju primerne metode za preprečevanje zbitosti tal, erozije in onesnaženja ter za zagotavljanje
trajne rodovitnosti zemljišč. Če kmetijska inšpekcija ali
kmetijska svetovalna služba ugotovi, da obdelovalec ne
uporablja kmetijskega zemljišča v skladu s prvim odstavkom tega člena, razišče vzroke za tako stanje. V skladu z
ugotovljenim stanjem naloži kmetijski inšpektor obdelovalcu izvedbo primernih ukrepov. Obdelovalec mora ukrepe izvesti najpozneje do začetka kmetijskih del v naslednjem koledarskem letu oziroma v enem letu, sicer se
izvedba potrebnih ukrepov na stroške lastnika, zakupnika
ali drugega uporabnika kmetijskega zemljišča zagotovi v
izvršilnem postopku.
31. člen
Za rabo kmetijskih zemljišč, njihovo varstvo, promet
in zakup, agrarne operacije in skupne pašnike, nadzor,
kazni, splošne, prehodne in končne določbe se uporabljajo določbe zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 59/96).
X. KAZENSKE DOLOČBE
32. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek:
1. kdor ravna v nasprotju s 16., 21. in 22. točko 6.
člena,
2. kdor ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 5., 10., 13., 14.,
15., 17., 19., 21. in 24. točko 11. člena,
3. kdor ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 6., 8., 9., 10.,
14., 15. in 16. točko 13. člena,
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4. kdor ne ravna v skladu s 14. členom,
5. kdor ne ravna v skladu s 15. členom,
6. kdor ne ravna v skladu s 17. členom,
7. kdor ravna v nasprotju z 2. in 4. točko 19. člena,
8. kdor ravna v nasprotju z 20. členom,
9. kdor ne ravna v skladu z 21. členom,
10. kdor ravna v nasprotju s 24. členom,
11. kdor ne ravna v skladu s 25. in 26. členom.
33. člen
Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti iz 5. in 19. točke
11. člena se kaznuje z denarno kaznijo od 20.000 do
300.000 tolarjev; odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev.
34. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 20.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek:
1. kdor ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ali
8. točko 4. člena,
2. kdor ravna v nasprotju s 1., 2., 4., 7., 9., 11., 12.,
13., 15., 17. in 23. točko 6. člena,
3. kdor ravna v nasprotju s 7. členom,
4. kdor ravna v nasprotju z 8. členom,
5. kdor ravna v nasprotju s 4., 6., 7., 8., 11., 12., 18.,
20., 22. in 23. točko 11. člena,
6. kdor ravna v nasprotju s 4., 5., 7. in 11. točko
13. člena,
7. kdor ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ali
8. točko 18. člena,
8. lastniki in upravljavci lokalov, ki ravnajo v nasprotju s
16. členom,
9. kdor ravna v nasprotju s 1. in 5. točko 19. člena.
35. člen
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek takoj na mestu:
1. kdor ravna v nasprotju s 3., 5., 6., 8., 10., 14., 18.,
19. in 20. točko 6. člena,
2. kdor ravna v nasprotju z 9. in 16. točko 11. člena,
3. kdor ne ravna v skladu z 12. členom,
4. kdor ravna v nasprotju z 12. in 13. točko 13. člena,
5. kdor ravna v nasprotju s 3. točko 19. člena.
36. člen
Denarno kazen za prekršek po 35. členu izreče in
izterja od povzročitelja prekrška takoj na mestu pooblaščena oseba.
37. člen
Zoper kršitelje po 3. členu tega odloka se uvede postopek o prekršku.
38. člen
Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku predlagajo pristojni občinski upravni organi, drugi organi in organizacije, ki izvajajo javna pooblastila, občani in oškodovanci.
XI. KONČNI DOLOČBI
39. člen
Na področjih, kjer v času izvajanja odloka ugotovijo
pomanjkljivosti, se le-te lahko odpravijo z odločbo, ki jo izda
pristojni občinski organ.

Št.

70 / 31. 8. 2001 / Stran 7353

40. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03 04/01
Vas, dne 19. julija 2001.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

3809.

Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini
Kostel

Na podlagi 40. in 41. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 16. člena statuta
Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet
občine Kostel na 23. redni seji dne 19. 7. 2001 sprejel

ODLOK
o lokalni turistični vodniški službi v Občini Kostel
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo načini in pogoji za opravljanje lokalne turistične vodniške službe v Občini Kostel.
2. člen
Lokalno turistično vodniško službo v Občini Kostel organizira in vodi Turistično športno društvo Kostel (v nadaljnjem besedilu: TŠD Kostel).
3. člen
Lokalni turistični vodnik po tem odloku je oseba, ki
domačim in tujim obiskovalcem Občine Kostel razkazuje in
strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturnozgodovinske
spomenike, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti.
Za lokalnega turističnega vodnika po tem odloku se ne
štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah in drugih pomembnih objektih, ko opravljajo dejavnosti v okviru svoje
službe.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
4. člen
Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo osebe, ki naredijo tečaj strokovne usposobljenosti za lokalnega
turističnega vodnika.
5. člen
Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalne
turistične vodniške službe organizira po potrebi TŠD Kostel ali
s strani Občine Kostel pooblaščena turistična ali druga organizacija, izvaja pa strokovna izobraževalna organizacija. Program za ugotavljanje strokovne usposobljenosti pripravi strokovna izobraževalna organizacija, potrdi pa Občina Kostel.
Znanje preverja tričlanska komisija, ki jo imenuje župan
Občine Kostel.
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6. člen
Ko strokovna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalnega turističnega vodnika potrebno znanje, mu izda izkaznico, ki velja 3 leta in jo je mogoče podaljšati. Izkaznica
je pravokotne oblike v velikosti 5,5 cm x 8,5 cm z natisnjenim grbom Občine Kostel, imenom in priimkom, ter nazivom
lokalni turistični vodnik, zaporedno evidenčno številko iz
registra, datumom izdaje in rokom veljavnosti.
Kandidat, ki ni pozitivno opravil preizkusa znanja za
turističnega vodnika, se lahko ponovno priglasi na naslednji
preizkus v roku, ki ga določi komisija.
7. člen
Osebe, ki jim je bila izdana izkaznica za opravljanje
poslov lokalnega turističnega vodnika, se vpišejo v register
lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi Občina Kostel.
Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– evidenčna matična številka osebe,
– prebivališče,
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
III. NAČIN OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI
8. člen
Lokalna turistična vodniška služba se izvaja v obliki
razpisanih rednih in naročenih ogledov Občine Kostel. Naročila sprejema TŠD Kostel ali s strani Občine Kostel pooblaščena turistična ali druga organizacija, če zagotovi ustrezne pogoje za strokovno opravljanje lokalne turistične
vodniške službe.
9. člen
Turistična vodstva pri rednih in občasnih ogledih pokrajine Kostel in njenih kulturnih in naravnih znamenitosti se
zaračunavajo po ceniku, ki ga pripravi TŠD Kostel, potrdi pa
Občina Kostel.
10. člen
Lokalni turistični vodnik ne sme neposredno prevzemati vodstev in jih opravljati za svoj račun, ampak samo po
naročilu organizacij iz 8. člena.
11. člen
Lokalni turistični vodnik mora na vodenjih nositi priponko, ki mu jo izda Občina Kostel, biti primerno urejen in
opremljen.
12. člen
TŠD Kostel vodi evidenco o opravljenih turističnih vodstvih. O tem pošlje letno poročilo Občinskemu svetu občine
Kostel in Gospodarski zbornici Slovenije. Evidenca mora
poleg ostalih podatkov vsebovati tudi podatke, ki jih določa
7. člen tega odloka.
Turistične in druge organizacije iz 8. člena tega odloka
so dolžne trimesečno poročati TŠD Kostel o opravljenih
vodstvih po Občini Kostel.
13. člen
Lokalni turistični vodniki, ki so že ob uveljavitvi zakona
o pospeševanju turizma opravljali dejavnost lokalnega turi-
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stičnega vodenja, lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti, s tem, da izpolnijo pogoje iz 4. člena tega odloka in
opravijo izpit za preveritev strokovne usposobljenosti, kot to
določa 5. člen tega odloka.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvajajo občinski in drugi
pristojni organi nadzora in lahko na kraju samem izterjajo
denarno kazen.
Pri izvajanju pooblastil iz prejšnjega odstavka so zbrane
kazni prihodek občinskega proračuna.

IV. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami prvega
odstavka 4. člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
denarno kaznijo 50.000 tolarjev.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju
z določbami prvega odstavka 4. člena.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami prvega
odstavka 4. člena.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s določbami 10. člena.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Nadzor in ukrepanje se začne izvajati z uveljavitvijo
odloka.
17. člen
Župan Občine Kostel imenuje tričlansko komisijo za
preverjanje znanja v roku enega meseca od uveljavitve tega
odloka (5. člen).
Občinska uprava občine Kostel vzpostavi register lokalnih turističnih vodnikov v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka (7. člen).
TŠD Kostel izdela cenik storitev za dejavnost, ki jo
opravljajo lokalni turistični vodniki v roku enega meseca od
uveljavitve tega odloka (9. člen).
TŠD Kostel pripravi obrazec za vodenje evidence o
opravljenih turističnih vodstvih v roku enega meseca od
uveljavitve tega odloka (12. člen).
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03 05/01
Vas, dne 19. julija 2001.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

70 / 31. 8. 2001 / Stran 7355

VSEBINA

Stran

Stran

VLADA

BANKA SLOVENIJE

3781. Uredba o neposrednih plačilih za rejo živali in plemenskih živali ter podporah za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2001
3782. Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov
3783. Uredba o dopolnitvah uredbe o avtonomnem
ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za
določeno blago
3784. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o ureditvi trga z žiti
3785. Odlok o določitvi naročil zaupne narave listin s
področja upravnih notranjih zadev
3786. Sklep o odprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Tirani
3787. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula v Tirani
3788. Sklep o spremembi višine prispevka za RTV programe
3789. Izjava po 14. členu Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije

3797. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 3. 9. do 9. 9. 2001 7328
7293
7303
7307
7307
7308
7308

SODNI SVET
3798. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
vrhovnega sodišča
3799. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča
3800. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
višjega sodišča
3801. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrožnega sodišča
3802. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi
kandidatur

7331
7331
7332
7332
7332

7308
7309

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3803. Statut Slovenskega inštituta za revizijo

7332

7309

OBČINE
MINISTRSTVA
3790. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje
šarke, ki jo povzroča virus Plum pox potyvirus
3791. Pravilnik o medicinskih merilih, načinu in postopku ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije za ugotavljanje možganske smrti
3792. Navodilo o načinu, obliki in rokih posredovanja
podatkov o upravičencih do odškodnine na podlagi zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ)
3793. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev,
za katera je bilo v času od 11. aprila 2001 do 25.
julija 2001 izdano podaljšanje odločbe o registraciji oziroma spremenjena uporaba v odločbi o
registraciji v Republiki Sloveniji
3794. Seznam dopolnitev seznama registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
3795. Seznam dopolnitev seznama zdravil za uporabo
v veterinarski medicini
3796. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa slinavke in parkljevke

7310
7310

7316

7317
7320
7321
7328

BENEDIKT
3804. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje Občine Benedikt
7341
JESENICE
3805. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice
7343
3806. Pravilnik o spremembi pravilnika o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem
7346
KOBARID
3807. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin za območje Občine Kobarid dopolnjen
1996
7347
KOSTEL
3808. Odlok o javnem redu in miru v Občini Kostel
7348
3809. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini
Kostel
7353

Stran

7356 / Št. 70 / 31. 8. 2001

Uradni list Republike Slovenije

Pravkar izšlo
Prof. dr. Bogomir Sajovic

LASTNINSKA PRAVICA, IZVEDENE IN
POSEBNE PRAVICE
Najbolj plodovit avtor založbe Uradni list, klasični civilist profesor Sajovic je izdal svojo deseto
knjigo. Z njo avtor dopolnjuje predvsem razmišljanja, ki jih je predstavil v knjigah o temeljih
skupnosti civilnega prava, naravi lastninske pravice in posesti.
Že naslovi poglavij povedo, da avtor tokrat obravnava nadvse aktualna vprašanja, na primer
služnosti, užitek in zelo obsežno tudi lastninsko pravico. Ob povzemanju zakonodaje na tem
področju v evropskih državah tudi opozarja, da je utemeljeno obravnavanje stanovanjske pravice
kot posebne pravice.
Če je prof. dr. Sajovic pri svojem pisanju zazrt v teoretična vprašanja, je sodnik slovenskega
vrhovnega sodišča Tone Frantar strogo omejen na sodno prakso o lastninski pravici, motenju
posesti, razmerjih med solastniki itd., tako da je knjiga posrečena kombinacija teorije in prakse.
Cena: 7992 SIT

Koda: 10556
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

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

LASTNINSKA PRAVICA,
IZVEDENE IN POSEBNE PRAVICE

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
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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,
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objave@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770

