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DRŽAVNI ZBOR

4635. Zakon o dopolnitvi zakona o policiji (ZPol-A)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona

o policiji (ZPol-A)

Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o policiji (ZPol-A),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
13. novembra 2001.

Št. 001-22-133/01
Ljubljana, dne 21. novembra 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O POLICIJI (ZPol-A)

1. člen
V zakonu o policiji (Uradni list RS, št. 49/98 in 66/98

– popravek) se za 126. členom doda 126.a člen, ki se
glasi:

“126.a člen
(1) Do sprejema zakona, ki bo urejal parlamentarni

nadzor nad delom nosilcev obveščevalno-varnostne dejav-
nosti, mora minister za notranje zadeve (v nadaljnjem bese-
dilu: minister) omogočiti delovnemu telesu državnega zbora,
pristojnemu za nadzor nad delom varnostnih in obveščeval-
nih služb (v nadaljnjem besedilu: komisija za nadzor), stalen
nadzor nad zakonitostjo dejavnosti policije pri izvajanju poo-
blastil določenih v 49. členu tega zakona in 150., 151.,
152. in 155. členu zakona o kazenskem postopku (Uradni
list RS, št. 63/94, 70/94 – popravek, 25/96 – odl. US,
5/98 – odl. US, 49/98 – ZPol, 72/98, 6/99 in 66/00) v
skladu z določili tega člena.

(2) O izvrševanju dejavnosti policije glede uporabe po-
oblastil navedenih v prvem odstavku tega člena minister
poroča komisiji za nadzor s polletnim in letnim poročilom,
poročilo pa lahko kadarkoli zahteva tudi komisija.

(3) Poročila, določena v drugem odstavku tega člena
vsebujejo navedbe o izvedenih ukrepih iz četrtega odstavka
tega člena ter:

– število uporabljenih ukrepov po posameznem zakon-
skem pooblastilu;

– število uporabljenih ukrepov po posameznih kaznivih
dejanjih;

– število uporabljenih ukrepov po posameznih obmo-
čjih;

– število oseb zoper katere so bili izvedeni ukrepi in
število podanih kazenskih ovadb.

(4) O uporabi ukrepov po 150., 151., 152. in
155. členu in načinu izvajanja ukrepov po drugem, tretjem
in četrtem odstavku 152. člena zakona o kazenskem po-
stopku lahko komisija za nadzor preveri skladnost števila
izvajanih ukrepov s številom odredb preiskovalnega sodni-
ka in skladnost izvedenih posameznih ukrepov z izrekom
odredbe preiskovalnega sodnika. O izvrševanju dejavnosti
policije glede uporabe pooblastil iz 49. člena tega zakona
lahko komisija za nadzor preveri skladnost izdanih pisnih
odobritev generalnega direktorja policije oziroma njegove-
ga namestnika in državnega tožilca s številom izvajanih
ukrepov po teh odobritvah ter preveri, če so bili izvedeni
postopki skladni z določili šestega in sedmega odstavka
49. člena tega zakona.

(5) Člani komisije so dolžni varovati podatke zaupne
narave, ki so jih izvedeli v zvezi z delom komisije. Dolžnost
varovanja zaupnih podatkov ne preneha s prenehanjem član-
stva v komisiji oziroma s prenehanjem mandata.”

2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 210-01/94-5/17
Ljubljana, dne 13. novembra 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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4636. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
sodnih taksah (ZST-I)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-I)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o sodnih taksah (ZST-I), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 13. novembra 2001.

Št. 001-22-134/01
Ljubljana, dne 21. novembra 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O SODNIH TAKSAH (ZST-I)

1. člen
V zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/90 –

prečiščeno besedilo in Uradni list RS št. 14/91, 38/96,
20/98, 50/98 – odl. US, 70/00 in 41/01) se v 2. točki
2. člena besedilo: “v izvršilnem postopku” nadomesti z be-
sedilom: “v postopku izvršbe in zavarovanja”.

V 5. točki se na koncu doda besedilo “v postopku
prisilne poravnave in v likvidacijskem postopku,”.

9. točka se črta.
Dosedanja 10. točka postane 9. točka.

2. člen
V drugem odstavku 3. člena se črta vejica in besedilo

“za sodno poravnavo pa obe stranki”.

3. člen
V drugem odstavku 4. člena se črta 3. točka. Doseda-

nje 4. do 7. točka postanejo 3. do 6. točka.

4. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Sodne takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (so-

dni kolki), gotovini ali z uporabo informacijske tehnologije.”
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Za vloge strank ter odločbe, prepise, potrdila ozi-

roma izpiske sodišča, ki so v skladu z zakonom ali mednaro-
dno pogodbo posredovani z uporabo informacijske tehnolo-
gije, se taksa predpisana s taksno tarifo lahko zniža v odstot-
ku oziroma številu točk, ki ga določi Vlada Republike Slove-
nije.”

5. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Če taksa za vlogo, s katero se predlaga izdaja

odločbe ali oprava dejanja ali za pravno sredstvo, niti po
opominu ni v celoti plačana ali če vlogi ni priloženo dokazilo
o plačilu sodne takse in niso podani pogoji za oprostitev
plačila sodnih taks, sodišče šteje vlogo za umaknjeno, če
zakon ne določa drugače.”

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Če taksa za drugo vlogo ni plačana v celoti, to ni

ovira za sodni postopek ali za opravo posameznega dejanja,
če zakon ali taksna tarifa ne določa drugače.”

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

6. člen
V prvem odstavku 10. člena se beseda “republike”

nadomesti z besedama “Republike Slovenije”.

7. člen
V prvem odstavku 11. člena se črta besedilo “Rdeči

križ Slovenije in druge”.

8. člen
V prvem odstavku 12. člena se prva in druga alinea

spremenita tako, da se glasita:
“ – za prvi predlog za vknjižbo in za prvo vknjižbo

lastninske pravice na zgradbi ali posameznem delu zgradbe,
– za prijavo terjatev delavcev po zakonu o prisilni po-

ravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 8/96,
39/97 in 52/99).”

Na koncu druge alinee se pika nadomesti z vejico in
dodajo nova tretja, četrta in peta alinea, ki se glasijo:

“ – za vlogo o umiku in za odločbo o umiku tožbe,
predloga, pravnega sredstva oziroma druge vloge,

– za poravnavo ter
– v postopku za odločanje o dodelitvi brezplačne prav-

ne pomoči.”.

9. člen
V drugem odstavku 16. člena se besedilo “196. člen”

nadomesti z besedilom “191. člen”.

10. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedilo “izvršilnem ali

kazenskem postopku” nadomesti z besedilom: “kazenskem
postopku ali postopku izvršbe in zavarovanja”.

Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

11. člen
20. člen se črta.

12. člen
23. člen se črta.

13. člen
Drugi odstavek 24. člena se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi od-

stavek, se črtata besedi “in drugega”.

14. člen
V tretjem odstavku 29. člena se v zadnjem stavku be-

seda “tretjem” nadomesti z besedo “drugem”.

15. člen
V šestem odstavku 30. člena se beseda “republike”

nadomesti z besedama “Republike Slovenije”.

16. člen
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:

“32.a člen
(1) Če sodišče vlogo, za katero je plačana taksa, zavr-

že, se stranki vrne polovico takse, ki je plačana v skladu s
tem zakonom.
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(2) Če stranka vlogo, za katero je plačala takso, umak-
ne preden je sodišče razpisalo narok za obravnavo, če se
odloča brez obravnave, pa pred izdajo odločbe ali če stranki
pred izdajo odločbe skleneta sodno poravnavo, se stranki
vrne polovico takse, ki je plačana v skladu s tem zakonom.

(3) Če se vloga šteje za umaknjeno, ker taksa ni bila
plačana oziroma, ker ni bilo predloženo dokazilo o plačilu
takse, je stranka dolžna za vlogo plačati četrtino takse, ki je
določena s tem zakonom. V tem primeru se kazenska taksa
ne plača.”

17. člen
V tarifni številki 1 taksne tarife se v tretjem odstavku

besedi “izvršilnem postopku” nadomestita z besedami “iz-
vršbi in zavarovanju”.

Peti in šesti odstavek se črtata.

18. člen
V tarifni številki 2 taksne tarife se v četrtem odstavku

besedi “izvršilnem postopku” nadomestita z besedami “iz-
vršbi in zavarovanju”.

Šesti in sedmi odstavek se črtata.
V pojasnilu k tarifni številki 2 taksne tarife se v prvem

stavku pod opombo e) črta besedilo “oziroma v takso za
poravnavo”, v drugem stavku pa besedi “oziroma poravna-
vo”.

19. člen
V tarifni številki 3 taksne tarife se črtata sedmi in osmi

odstavek.

20. člen
V I. poglavju taksne tarife se črta oddelek “4. Poravna-

va” in tarifna številka 4 taksne tarife.

21. člen
V pojasnilu k tarifni številki 5 taksne tarife se pri opombi

a) število “8” nadomesti s številom “7”.
Pri opombi b) se število “8” nadomesti s številom “7”.

22. člen
V II. poglavju taksne tarife se črta oddelek “4. Poravna-

va” in tarifna številka 8 taksne tarife.

23. člen
V tarifni številki 11 taksne tarife se črta četrti odstavek.

24. člen
V tarifni številki 11a taksne tarife se črta drugi odsta-

vek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
V pojasnilu k tarifni številki 11a taksne tarife se besedi-

lo pod opombo b) spremeni tako, da se glasi:
“b) Taksna obveznost po drugem odstavku te tarifne

številke nastane z vložitvijo pritožbe.”
V pojasnilu k tarifni številki 11a taksne tarife se besedi-

lo pod opombo c) spremeni tako, da se glasi:
“c) Taksni zavezanec v primerih iz prvega odstavka je

udeleženec, ki mu je naloženo plačilo odškodnine, v prime-
rih iz drugega odstavka pa vložnik pritožbe.”

25. člen
V tarifni številki 14 taksne tarife se v šestem odstavku

črta točka 3). Dosedanja točka 4) postane točka 3).

26. člen
V tarifni številki 18 taksne tarife se prvi odstavek spre-

meni tako, da se glasi:
“(1) Za vknjižbo ali predznambo lastninske pravice se

plača takso 1.000 točk.”
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Za vknjižbo ali predznambo drugih pravic, ki se

vpisujejo v zemljiško knjigo, se plača takso 500 točk.”
V pojasnilu k tarifni številki 18 taksne tarife se pri opombi

b) besedilo: “ali izvršilnem postopku” nadomesti z besedi-
lom “ali postopku izvršbe in zavarovanja”, črta se opomba
c), pri opombi č) se točka 3) spremeni tako, da se glasi: “za
vpis v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti”, pri
točki 5) pa se besedilo “ali izvršilnega postopka” nadomesti
z besedilom “ali postopka izvršbe in zavarovanja”.

27. člen
Naslov IV. poglavja taksne tarife se spremeni tako, da

se glasi:

“IV. TAKSE V STEČAJNEM POSTOPKU, POSTOPKU
PRISILNE PORAVNAVE IN LIKVIDACIJE”.

28. člen
Prvi odstavek tarifne številke 19 taksne tarife se spre-

meni tako, da se glasi:
“(1) Za predlog za začetek postopka za:
– stečaj se plača taksa 3.000 točk,
– prisilno poravnavo se plača taksa 2.000 točk,
– likvidacijo se plača taksa 1.000 točk.”.
V drugem odstavku se odstotek “5%” nadomesti z od-

stotkom “2%”, besedilo “največ do vrednosti 2.000 točk”
pa se nadomesti z besedilom “najmanj 100 točk in največ
2.000 točk”.

V tretjem odstavku se število “10.000” nadomesti s
številom “5.000”.

29. člen
V prvem odstavku tarifne številke 20 taksne tarife se pri

2. točki število “50.000” nadomesti s številom “20.000”.

30. člen
V prvem odstavku tarifne številke 21 taksne tarife se

število “1.000” nadomesti s številom “500”.

31. člen
V tarifni številki 22 taksne tarife se prvi odstavek spre-

meni tako, da se glasi:
“(1) Za vpis ustanovitve delniške družbe in komanditne

delniške družbe se plača taksa glede na število ustanovite-
ljev:

Število ustanoviteljev Taksa

od 1 do 50 5.000 točk
od 51 do 100 10.000 točk
nad 100 15.000 točk”.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornos-

tjo se plača taksa glede na število ustanoviteljev:

Število ustanoviteljev Taksa

1 1.000 točk
od 2 do 10 2.000 točk.
nad 10 3.000 točk”.
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V tretjem odstavku se število “3.000” nadomesti s šte-
vilom “1.500”.

V četrtem odstavku se število “1.000” nadomesti s
številom “500”.

V petem odstavku se število “500” nadomesti s števi-
lom “250”.

V šestem odstavku se število “3.000” nadomesti s
številom “1.500”.

V pojasnilu k tarifni številki 22 se pri opombi b) besedi
“tečajnim postopkom” nadomestita z besedilom “stečajnim
postopkom, postopkom prisilne poravnave in likvidacije”.

32. člen
V tarifni številki 23 taksne tarife se v drugem odstavku

število “1.000” nadomesti s številom “500”.
V četrtem odstavku se število “500” nadomesti s števi-

lom “250”.
V petem odstavku se število “1.000” nadomesti s števi-

lom “500”.

33. člen
Naslov VII. poglavja “Postopek v upravnih sporih in

računskih upravnih sporih” se spremeni tako, da se glasi:
“VII. Postopek v upravnih sporih in postopek za sodno var-
stvo po zakonu o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS,
št. 56/99), zakonu o zavarovalništvu (Uradni list RS, št.
13/00 in 91/00 – popravek) in zakonu o bančništvu (Ura-
dni list RS, št. 7/99 in 59/01)”.

V prvem odstavku tarifne številke 27 taksne tarife se za
besedama “upravni spor” doda besedilo: “oziroma posto-
pek za sodno varstvo po zakonu o trgu vrednostnih papirjev,
zakonu o zavarovalništvu in zakonu o bančništvu”.

34. člen
Naslov VIII. poglavja “Zahteva za sodno varstvo v po-

stopku o prekrških” in tarifna številka 29 taksne tarife se
črtata.

35. člen
Naslov tarifne številke 31 taksne tarife se dopolni tako,

da se glasi:
“2. Prepisi in preslikave”.
Prvi odstavek tarifne številke 31 taksne tarife se spre-

meni tako, da se glasi:
“(1) Za prepisovanje listin iz sodnih spisov ali iz zbirke

listin, ki ga opravi sodišče na zahtevo stranke, se plača od
lista izvirnika takso 30 točk, za vsak nadaljnji izvod prepisa
pa takso 5 točk. Če se opravi preslikava listine iz sodnega
spisa ali iz zbirke listin s pomočjo tehničnih sredstev (fotoko-
pirni stroj, osebni računalnik, tiskalnik in podobno), se plača
od lista izvirnika takso 5 točk.”

V tretjem odstavku se za besedo “Prepis” dodata bese-
di “ali preslikava”.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Za prepis sodnega zapisnika, ki se izdela na naro-

ku, se taksa ne plača.”

36. člen
V IX. poglavju taksne tarife se črta oddelek “5. Protesti”

in tarifna številka 34 taksne tarife.

37. člen
Tarifna številka 37 taksne tarife se spremeni tako, da

se glasi:
“Za opomin za plačilo takse se plača taksa glede na

vrednost neplačane takse:

Vrednost neplačane takse Taksa za opomin

do 100 točk 50 točk
od 100 do 500 točk 100 točk
od 500 do 1.000 točk 250 točk
nad 1.000 točk 500 točk”.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen
Takse za vloge, odločbe in dejanja, glede katerih je

nastala taksna obveznost do dneva, ko začne veljati ta za-
kon, se plačujejo po dosedanjih predpisih in po dosedanji
tarifi.

Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za
dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne
plača taksa po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne
vrne.

Če po uveljavitvi tega zakona sodišče druge stopnje
razveljavi odločbo, ki jo je sodišče prve stopnje izdalo, pre-
den je začel veljati ta zakon, se za odločbo sodišča prve
stopnje taksa ne doplača, preveč plačana taksa pa se ne
vrne.

39. člen
Takse, ki niso bile plačane zaradi sklepa Ustavnega

sodišča o zadržanju izvrševanja zakona o sodnih taksah
(sklep Ustavnega sodišča, št. U-I-97/00 z dne 5. 4. 2001,
Uradni list RS, št. 29/01 in 46/01 – popravek), se plačajo
po določbah tega zakona, če so za taksnega zavezanca
ugodnejše.

Določbe 5. člena tega zakona se uporabljajo za vloge,
ki so izročene sodišču po uveljavitvi tega zakona.

40. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 436-03/89-1/24
Ljubljana, dne 13. novembra 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA

4637. Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste
Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku
Cogetinci–Vučja vas

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in
45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o lokacijskem načrtu za smer avtoceste

Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku
Cogetinci–Vučja vas
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S to uredbo se, ob upoštevanju prostorskih sestavin

dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in prostorskih sestavin družbenega plana SR
Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 ter prostor-
skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega  družbenega
plana Občine Gornja Radgona za območje Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici in za območje Občine Radenci, prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega  družbenega pla-
na Občine Ljutomer za območje Občine Križevci, sprejme
lokacijski načrt za smer avtoceste Maribor–slovensko-ma-
džarska meja na odseku Cogetinci–Vučja vas (v nadaljnjem
besedilu: lokacijski načrt). Lokacijski načrt je izdelal LUZ,
d.d., Ljubljana, pod št. projekta 4612–B, s sodelovanjem
ZEU DNI, d.o.o., Murska Sobota, avgusta 2000.

2. člen
Lokacijski načrt vsebuje tekstualne opise in grafične

prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek,
zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in uredi-
tev ter okoljevarstvene ukrepe.

Tekstualni del obsega:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– opis funkcije objektov,
– opis prometno tehničnih rešitev,
– opis ureditev komunalno energetskih infrastruktur,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– oceno stroškov,
– etape izvajanja,
– seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega

načrta s podatki o lastništvu,
– tehnične elemente za zakoličenje,
– soglasja organov in organizacij,
– poročilo o vplivih na okolje.
Grafični del obsega:
– pregledno karto v M 1:30000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-

njeročnega  družbenega plana Republike Slovenije v M
1:250000,

– prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-
njeročnega plana občin Sv. Jurij ob Ščavnici, Radenci in
Križevci v M 1:25000 in v M 1:5000,

– pregledno karto trase v M 1:5000,
– ureditveno situacijo v M 1:1000,
– zbirnik komunalnih vodov v M 1:1000,
– vzdolžni prerez v M 1:5000/500,
– normalne prečne prereze v M 1:50,
– katastrski načrt v M 1:2000,
– načrt gradbenih parcel v M 1:2000,
– načrt obodne parcelacije v M 1:2000.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega par-

cele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:

K.o. Grabonoš:
Območje odkupa zemljišč:
Parcele številka 122, 186, 187, 194, 195, 205, 206,

215, 379, 402, 404, 411, 412, 414, 415, 417, 418,
421, 422, 424, 435, 440, 441, 442/2, 445/2, 446/1,
446/2, 449, 450, 453, 548, 549, 550/1, 550/2, 551,
552, 553/2, 555/1, 555/2, 556, 559, 560, 562/1,

562/2, 563/1, 563/2, 564/2, 566, 567, 568/1, 568/2,
569, 571, 572, 574, 575, 577, 578, 580, 581, 583,
668/2, 670, 671/2, 671/3, 673/2, 675/1, 675/2,
676/1, 681, 682, 683/3, 684/6, 687/1, 715/1, 715/2,
715/3, 1167, 1168, 1187, 1188/1, 1188/5, 1188/6,
1188/7, 1191, 1192/1, 1192/2, 1194, 1195, 1199/1,
1199/2, 1199/3, 1200/2, 1200/5, 1201, 1203,
1204/2, 1204/3, 1204/4, 1204/5, 1204/7, 1204/8,
1204/9, 1204/10, 1206, 1208/1, 1208/3, 1227/2,
1229/1, 1232/3, 1234/2, 1265, 1266, 1275, 1279,
1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1293,
1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301,
1302, 1303, 1304, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310,
1311, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315, 1316, 1317,
1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1327, 1336/9,
1336/10, 1337, 1370, 1371, 1372.

Telekomunikacijsko omrežje:
Parceli številka 598, 1319.
Sanacija hidromelioracijskih sistemov:
Parcele številka 1275, 1279, 1280, 1283, 1284,

1285.

K.o. Blaguš:
Območje odkupa zemljišč:
Parcele številka 20, 567/1, 567/2, 568/1, 568/3,

584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593,
594, 595/1, 595/2, 595/3, 598, 627/1, 648.

Sanacija hidromelioracijskih sistemov:
Parcele številka 584, 586, 588.
Telekomunikacijsko omrežje:
Parcela številka 598.
Vodovod:
Parceli številka 586, 627/1.

K.o. Okoslavci:
Območje odkupa zemljišč:
Parcele številka 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895,

896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905,
906, 907, 908, 909.

Sanacija hidromelioracijskih sistemov:
Parcele številka 889, 890, 895, 896, 897, 898, 899,

900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909.

K.o. Dragotinci:
Območje odkupa zemljišč:
Parcele številka 325/2, 326, 332/1, 332/2, 386/1,

406/1, 406/4, 411/4, 412/1, 412/2, 412/3, 416/2,
420/1, 422, 426, 431, 432/1, 432/2, 432/3, 432/4,
433/1, 433/2, 435, 437, 447/1, 448, 450, 454, 456,
457, 459, 460/1, 460/2, 464, 470, 474, 479, 480,
484, 502, 741, 748, 749, 750/1, 750/2, 751, 752,
757, 758/3, 758/4, 758/5, 759/1, 759/2, 759/3,
763/1, 797, 798, 803, 804, 805, 806, 807, 812, 814/1,
870, 895/2, 898, 932/3, 934/2, 935/1, 935/3, 936/7,
936/8, 946, 948, 949, 950, 951/1, 951/2, 952, 956,
957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966,
967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 977, 978,
996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1007, 1008, 1009,
1016, 1017, 1021, 1022, 1023, 1024, 1037.

Električno omrežje:
Parcele številka 437, 442, 443, 444, 935/1, 1024.
Vodovod:
Parcele številka 1011, 1012, 1013, 1014, 1015,

1016.
Telekomunikacijsko omrežje:
Parcele številka 477, 480, 481, 484.
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Sanacija hidromelioracijskih sistemov:
Parcele številka 996, 997, 998, 999, 1000, 1001,

1002, 1003, 1004, 1005, 1006/1, 1006/2, 1006/3,
1007, 1008.

K.o. Slaptinci:
Območje odkupa zemljišč:
Parcele številka 10, 11, 13, 16, 25/1, 35/1, 35/2,

36, 39, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 42/1, 42/2, 43, 44, 45,
46/1, 46/2, 63/2, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/3, 79, 80, 82, 83/2,
1060/2, 1060/3.

K.o. Selišči:
Območje odkupa zemljišč:
Parcele številka 302, 303, 304, 307, 309, 310, 345,

347, 348/1, 348/2, 348/3, 350/1, 350/2, 350/3,
350/4, 351, 352/1, 352/2, 357, 360, 361/2, 364/2,
374, 376, 378, 382/1, 383/1, 384, 385, 394/2, 397,
399, 400, 515/1, 516/1, 516/2, 516/3, 517/2, 530/1,
530/2, 531/1, 531/2, 532/1, 532/2, 533, 534/2,
546/1, 546/2, 549, 550, 551, 552, 554/1, 561/1,
561/2, 561/3, 563, 564, 812/2, 814/3, 818/4, 882,
883, 884, 887, 888, 889, 890, 891, 894, 922, 925,
1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022/1, 1042.

Električno omrežje:
Parcele številka 339, 880, 882, 883, 885, 886, 887,

899.

K.o. Bučečovci:
Območje odkupa zemljišč:
Parcele številka 645/2, 645/3, 650, 651/2, 659/2,

660/2, 660/3, 660/4, 660/5, 660/6, 660/7, 660/9,
660/10, 660/11, 660/12, 660/13, 660/14, 660/15,
660/16, 660/17, 660/18, 660/19, 660/21, 660/22,
661, 662, 663/3, 664, 678/5, 680/2, 681, 684/2,
684/33, 684/34, 684/36, 684/37, 684/55, 684/56,
684/57, 684/58, 684/59, 684/61, 684/68, 686, 687,
688, 689, 690, 692, 693, 695, 696, 702, 703, 704,
705, 706, 731, 767, 768, 771, 772, 775, 781, 782,
785, 789, 790, 793, 794, 797, 798, 802, 805, 806,
809, 810, 813, 814, 819, 820, 823, 826, 828, 829,
838, 841, 852, 855, 856, 859, 860, 864, 871, 877,
880, 884, 889/1, 891, 894, 897, 900, 903/2, 906/2,
915, 917/1, 920/1, 920/2, 922, 923/1, 923/2, 926/1,
979/1, 980, 981/1, 982/1, 990, 992, 993/5, 993/6,
993/7, 998, 999, 1000.

Vodovod:
Parcela številka 684/1.

K.o. Vučja vas:
Območje odkupa zemljišč:
Parcele številka 560, 567/1, 567/4, 572, 583,

584/3, 585, 595, 596/2, 1023, 1036.
Vodovod:
Parcele številka 596/2, 1023, 597/1.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen
Ureditveno območje iz 3. člena te uredbe obsega:
– območje avtoceste z vsemi spremljajočimi objekti in

ureditvami (deviacije cest in poti, nadvozi, podvozi, mostovi,
viadukti, prepusti, priključek, oskrbna postaja, cestninska
postaja),

– območje ureditev obcestnega prostora, vključno z
rekultivacijo zemljišč,

– območje regulacij vodotokov,
– območje ureditev obstoječih vodotokov ter meliora-

cijskih in namakalnih sistemov,
– območje prestavitev infrastrukturnih objektov in na-

prav,
– območje okoljevarstvenih ukrepov.

IV. PROMETNO-TEHNIČNI POGOJI UREJANJA
OBMOČJA

5. člen
Trasa avtoceste se zasnuje kot štiripasovna cesta z

izven nivojskimi križanji, z odstavnimi pasovi in vmesnim
ločilnim pasom.

6. člen
Vertikalne in horizontalne elemente avtoceste se pro-

jektira z upoštevanjem računske hitrosti 120 km/h. Deviaci-
jo regionalne ceste se projektira z upoštevanjem računske
hitrosti 80 km/h, priključne rampe, deviacije drugih katego-
riziranih cest in krajevnih cest z upoštevanjem računske
hitrosti 40 km/h. Minimalni horizontalni radij avtoceste zna-
ša 900 m, minimalni vertikalni radij 15000 m, maksimalni
vzdolžni sklon 2.50% in maksimalni prečni sklon 6.00%.

Projektirani normalni prečni profil avtoceste znaša
26.20 m, in sicer 4 vozni pasovi po 3.75 m, 2 robna pasova
po 0.50 m, srednji ločilni pas širine 3.20 m, 2 odstavna
pasova širine 2.50 m in dve bankini po 1.00 m.

7. člen
Trasa avtoceste:
Dolžina odseka trase avtoceste Cogetinci–Vučja vas

znaša 11615 m. Odsek avtoceste se prične v km 0+450, v
območju Cogetincev oziroma severno Grabonoškega vrha,
na meji med Občinama Cerkvenjak in Sv. Jurij ob Ščavnici.
Od začetka odseka, kjer poteka v globokem vkopu, trasa
poteka proti vzhodu, skozi gozdnato območje Kamenščaka
ter južno od Grabonoša preide v ravninski del Ščavniške
doline. Na prečenju regionalne ceste R III-714 Gornja Rad-
gona (Grabonoš)–Sv. Jurij ob Ščavnici je predviden priklju-
ček “Sv. Jurij ob Ščavnici”, v sklopu katerega je z zahodne
strani predvidena tudi oskrbna postaja, z obojestranskim
bencinskim servisom in parkirišči ter s prostori za počitek.

Za priključkom “Sv. Jurij ob Ščavnici” trasa v dolgem
loku preči Ščavniško dolino ter se severno od naselja Dra-
gotinci preusmeri na jugovzhod, v gričevnato območje južno
od Rožičkega vrha, se v nadaljevanju preusmeri proti vzho-
du, poteka preko manjših sedel severno od Slaptincev ter z
viadukti preči doline Kamenega, Stanetinskega in Kupetin-
skega potoka. V nadaljevanju poteka med Veselim Gričem
in Kupetinci, preko Kupetinskega lesa ter se južno od nase-
lja Zasadi preusmeri proti severovzhodu, proti Bučečovcem
oziroma Vučji vasi. Odsek se konča v osi preložene regio-
nalne ceste R I-230 Radenci–Križevci, južno od Vučje vasi,
v km 12+065.

8. člen
Priključek:
Priključek “Sv. Jurij ob Ščavnici” se locira v km

3+483, na prečenju deviirane regionalne ceste R III-714
Sv. Jurij ob Ščavnici–Gornja Radgona in se oblikuje kot
polovična deteljica. Omogoča priključevanje lokalnega pro-
meta iz Gornje Radgone oziroma Radencev na severu in
Sv. Jurija na jugu.
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Normalni prečni profil enosmerne rampe znaša 9.00 m,
od tega vozišče 5.00 m, dva robna pasova po 0.50 m in
bankini po 1.50 m. Normalni prečni profil dvosmerne rampe
znaša 10.70 m, in sicer dva vozna pasova po 3.50 m, dva
robna pasova po 0.35 m in dve bankini po 1.50 m.

Za rampo 807-2,2-1 znaša normalni prečni profil
10.15 m, od tega vozišče 6.50 m, dva robna pasova po
0.30 m, pločnik 1.55 m, berma 0.30 m in bankina 1.20 m.

9. člen
Oskrbna postaja:
Oskrbna postaja “Sv. Jurij ob Ščavnici” se locira med

km 2+880 in km 3+340 ter se z zahodne strani naveže na
priključek “Sv. Jurij ob Ščavnici”. Spremljajoči objekt obse-
ga obojestranski bencinski servis s pripadajočim progra-
mom, restavracijo, parkirišča s prostorom za počitek in re-
kreacijo.

Bencinski servis na severni strani se nameni le za po-
trebe avtoceste, na južni strani pa se zagotovi, ločeno od
avtoceste, vendar na istem objektu, možnost dostopa lokal-
nemu prometu preko dvosmerne rampe.

10. člen
Cestninska postaja:
Cestninska postaja odprtega tipa “Dragotinci” se locira

vzhodno od Dragotincev v km 6+230. Predvidi se cestnin-
ska postaja s sedmimi vstopno-izstopnimi mesti, dimenzioni-
rana tako, da omogoča uvedbo ABC sistema pobiranja
cestnine. Normalni prečni profil cestninske postaje 39.00 m
se zagotovi 60.00 m pred otoki vstopajočih vozil in preide v
normalni prečni profil avtoceste na dolžini 230.00 m.

11. člen
Zaradi izgradnje avtoceste se izvedejo deviacije na-

slednjih cest in poti:
Deviacije kategoriziranih in krajevnih cest:
807-2,1-1: Krajevna cesta “pri Babiču”, NPP 8.85 m,

prečka avtocesto v km 1+082 v nadvozu.
Dolžina deviacije 0.392 km.

807-2,1-2: Krajevna cesta, NPP 8.00 m, prečka avto-
cesto v km 1+680 v podvozu. Dolžina devi-
acije 0.330 km.

807-2,1-14: Lokalna cesta Dragotinci–Okoslavci, NPP
8.85 m, prečka avtocesto v km 5+000 v
podvozu. Dolžina deviacije 0.630 km.

807-2,1-16: Krajevna cesta Dragotinci–Dragotinski vrh,
NPP 8.00 m, prečka avtocesto v nadvozu.
Dolžina deviacije 0.460 km.

807-2,1-17: Lokalna cesta Dragotinci–Rožički vrh, NPP
7.00 m, prečka avtocesto v podvozu. Dol-
žina deviacije 0.540 km.

807-2,1-30: Krajevna cesta Selišči–Kupetinci, NPP
8.00 m, prečka avtocesto v nadvozu. Dolži-
na deviacije 0.370 km.

807-2,1-35: Krajevna cesta Selišči–Zasadi, NPP
8.00 m, prečka avtocesto v nadvozu. Dolži-
na deviacije 0.230 km.

807-2,1-39: Krajevna cesta Zasadi–Bučečovci, NPP
10.60 m, prečka avtocesto v nadvozu. Dol-
žina deviacije 0.460 km.

Deviacije poljskih poti:
807-2,1-3: Poljska pot v km 2+040, NPP 8.00 m, preč-

ka avtocesto v podvozu. Dolžina deviacije
0.090 km.

807-2,1-5: Poljska pot od km 0+840 do km 1+160
levo, NPP 4.00 m, dolžina deviacije
0.380 km.

807-2,1-6: Poljska pot od km 1+080 do km 1+680
desno, NPP 4.00 m, dolžina deviacije
0.660 km.

807-2,1-7: Poljska pot od km 2+015 do km 3+400
levo, NPP 4.00 m, dolžina deviacije 1.520
km.

807-2,1-8: Poljska pot od km 1+680 do km 3+240
desno, NPP 4.00 m, dolžina deviacije
1.750 km.

807-2,1-11: Poljska pot ob nasipu avtoceste od km
3+850 do km 4+190 levo, NPP 4.00 m,
omogoča dostope do kmetijskih površin.
Deviacije prečka avtocesto pod mostom čez
Ščavnico (807-2,5-2) in se naveže na ob-
stoječe poljske poti. Dolžina deviacije
0.480 km.

807-2,1-12: Poljska pot ob nasipu avtoceste od km
4+190 do km 4+780 levo, NPP 4.00 m,
omogoča dostope do kmetijskih površin,
naveže se na obstoječo poljsko pot ob reki
Ščavnici ter na krak opuščene lokalne ce-
ste Dragotinci–Okoslavci. Dolžina deviacije
0.630 km.

807-2,1-13: Poljska pot ob nasipu avtoceste od km
4+580 do km 4+880 desno, NPP 4.00 m,
omogoča dostope do kmetijskih površin,
navezuje se na obstoječo poljsko pot ob
melioracijskem jarku ter krak opuščene lo-
kalne ceste Dragotinci–Okoslavci. Dolžina
deviacije 0.350 km.

807-2,1-15: Poljska pot ob vkopu avtoceste od km
4+960 do km 5+600 levo, NPP 4.00 m,
omogoča dostope do kmetijskih površin ob
avtocesti. Naveže se na preloženo lokalno
cesto Dragotinci–Okoslavci (deviacija 807-
2,1-14) ter deviacijo 807-2,1-16. Dolžina
deviacije 0.670 km.

807-2,1-15.1: Poljska pot ob vkopu avtoceste od km
5+000 do km 5+140 levo, NPP 4.00 m,
omogoča dostope do kmetijskih površin do-
mačije Miler. Naveže se na deviacijo polj-
ske poti 807-2,1-15. Dolžina deviacije
0.210 km.

807-2,1-18: Poljska pot ob nasipu avtoceste od km
5+800 do km 6+220 levo, NPP 4.00 m,
omogoča dostope do kmetijskih površin in
do objektov cestninske postaje, naveže se
na obstoječo poljsko pot in deviacijo lokal-
ne ceste Dragotinci–Rožički vrh (807-2,1-
17). Dolžina deviacije 0.420 km.

807-2,1-19: Poljska pot ob nasipu avtoceste od km
5+800 do km 6+080 desno, NPP 4.00 m,
omogoča dostope do kmetijskih površin,
navezuje se na deviacijo poljske poti (807-
2,1-20) in deviacijo lokalne ceste Dragotin-
ci–Rožički vrh (807-2,1-17). Dolžina devia-
cije 0.280 km.

807-2,1-20: Poljska pot ob nasipu in vkopu avtoceste
od km 6+080 do km 6+880 desno, NPP
4.00 m, omogoča dostope do kmetijskih
površin, navezuje se na deviacijo poljske
poti (807-2,1-19) in deviacijo 807-2,1-22,
ki v podvozu prečka avtocesto. Dolžina de-
viacije 0.860 km.

807-2,1-21: Poljska pot ob pritoku Kamenega potoka
od km 6+580 do km 6+940 levo, NPP
4.00 m, omogoča dostope do kmetijskih
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površin, naveže se na obstoječo poljsko
pot in deviacijo 807-2,1-22, ki v podvozu
prečka avtocesto. Dolžina deviacije 0.360
km.

807-2,1-22: Poljska pot, ki omogoča prečkanje avtoce-
ste v podvozu v km 6+880, NPP 7.00 m.
Nanjo se priključi več poljskih poti. Dolžina
deviacije 0.180 km.

807-2,1-23: Poljska pot ob nasipu avtoceste od km
6+880 do km 7+010 desno, NPP 4.00 m,
omogoča dostope do kmetijskih površin,
naveže se na obstoječo poljsko pot in devi-
acijo 807-2,1-22. Dolžina deviacije je
0.140 km.

807-2,1-24: Poljska pot ob nasipu in vkopu avtoceste
od km 6+920 do km 7+250 levo, NPP
4.00 m, omogoča dostope do kmetijskih
površin, naveže se na poljsko pot 807-2,1-
21 in deviacijo gozdne ceste 807-2,1-25.
Dolžina deviacije 0.326 km.

807-2,1-25: Poljska pot, ki omogoča prečkanje avtoce-
ste v nadvozu v km 7+262, NPP 8.00 m.
Nanjo se priključi dve poljski poti. Dolžina
deviacije 0.270 km.

807-2,1-26: Poljska pot ob nasipu in vkopu avtoceste
od km 7+250 do km 7+740 levo ter od km
7+740 do km 7+800 desno (prečka avto-
cesto pod viaduktom 807-2,6-1), NPP
4.00 m, omogoča dostope do kmetijskih
površin, naveže se na poljsko pot 807-2,1-
25 in deviacijo gozdne ceste 807-2,1-25.
Dolžina deviacije 0.700 km.

807-2,1-27: Poljska pot pod viaduktom 807-2,6-2 v km
8+010, NPP 4.00 m, omogoča dostope
do kmetijskih površin. Preložitev zaradi po-
ložaja podpor viadukta. Dolžina deviacije
0.240 km.

807-2,1-28: Poljska pot pod viaduktom 807-2,6-2 v km
8+210, NPP 4.00 m, omogoča dostope
do kmetijskih površin in čistilnega objekta.
Dolžina deviacije 0.120 km.

807-2,1-29: Poljska pot ob ukopu avtoceste od km
8+380 do km 8+450 desno, NPP 4.00 m,
omogoča dostope do kmetijskih površin ter
do domačije Rajzer, naveže se na deviacijo
krajevne ceste 807-2,1-30. Dolžina devia-
cije 0.068 km.

807-2,1-31: Poljska pot ob vkopu avtoceste od km
8+440 do km 8+825 levo vse do poljske
poti pod viaduktom 807-2,6-3, NPP
4.00 m, omogoča dostope do kmetijskih
površin. Dolžina deviacije 0.404 km.

807-2,1-33: Poljska pot ob vkopu avtoceste od km
9+240 do km 9+450 levo, NPP 4.00 m,
omogoča dostope do kmetijskih površin,
naveže se na krajevno cesto 807-2,1-35,
ki v nadvozu prečka avtocesto. Dolžina de-
viacije 0.210 km.

807-2,1-34: Poljska pot ob vkopu avtoceste od km
9+220 do km 9+425 desno, NPP 4.00 m,
omogoča dostope do kmetijskih površin,
naveže se na krajevno cesto 807-2,1-35,
ki v nadvozu prečka avtocesto. Dolžina de-
viacije 0.210 km.

807-2,1-36: Poljska pot ob vkopu avtoceste od km
9+450 do km 10+180 levo, NPP 4.00 m,
omogoča dostope do kmetijskih površin,

naveže se na krajevno cesto 807-2,1-35,
ki v nadvozu prečka avtocesto in na obsto-
ječo poljsko pot. Dolžina deviacije 0.710
km.

807-2,1-37: Poljska pot ob brežinah avtoceste od km
9+425 do km 10+390 desno, NPP
4.00 m, omogoča dostope do kmetijskih
površin. Naveže se na krajevno cesto 807-
2,1-35 Selišči–Zasadi, ki prečka avtocesto
pod mostom 807-2,5-4, ter se priključi na
deviacijo krajevne ceste Zasadi–Bučečovci
(807-2,1-39). Dolžina deviacije 1.210 km.

807-2,1-40: Poljska pot ob nasipu avtoceste od km
10+680 do km 11+640 levo, NPP 4.00 m,
omogoča dostope do kmetijskih površin,
naveže se na lokalno cesto 807-2,1-39, ki
v nadvozu prečka avtocesto ter deviacijo
807-2,1-41, ki prečka avtocesto v podvo-
zu. Dolžina deviacije 1.000 km.

807-2,1-41: Poljska pot, ki omogoča prečkanje avtoce-
ste v podvozu v km 11+640, NPP 4.00 m.
Nanjo se priključita dve poljski poti. Dolžina
deviacije 0.270 km.

807-2,1-42: Poljska pot ob nasipu avtoceste od km
10+640 do km 12+005 levo, NPP 4.00 m,
omogoča dostope do kmetijskih površin,
naveže se na poljsko pot 807-2,1-41, ki v
podvozu prečka avtocesto ter s potekom
pod viaduktom 807-2,6-4 omogoča pove-
zovanje s krajevno cesto R I-230 Bučečov-
ci. Dolžina deviacije 0.560 km.

12. člen
Na odseku avtoceste se zgradijo naslednji objekti:

Viadukti:
807-2,6-1: Viadukt čez dolino Kamenega potoka od

km 7+723 do km 7+857, dolžina
134.00 m, širina 27.92 m.

807-2,6-2: Viadukt čez dolino Stanetinskega potoka
od km 8+000 do km 8+254, dolžina
254.00 m, širina 27.92 m.

807-2,6-3: Viadukt čez dolino Kupetinskega potoka od
km 8+754 do km 9+098, dolžina
344.00 m, širina 27.92 m.

807-2,6-4: Viadukt čez železniško progo in regionalno
cesto v Vučji vasi od km 11+983 do km
12+102, dolžina 119.00 m, širina
30.62 m.

Mostovi:
807-2,5-2: Most čez reko Ščavnico v km 4+180, dolži-

na 30.94 m, širina 27.92 m.
807-2,5-3: Most čez Dragotinski potok v km 5+700,

dolžina 6.00 m, širina 72.00 m.
807-2,5-4: Most čez jarek 12 in podhod za visoko di-

vjad v km 10+420, dolžina 8.60 m, širina
26.80 m.

Podvozi:
807-2,3-14: Podvoz za prečkanje krajevne ceste 807-

2,1-2 v km 1+680, dolžina 11.90 m, širina
31.52 m, svetla višina 4.40 m.

807-2,3-15: Podvoz za deviacijo gozdne ceste v km
2+040, dolžina 8.00 m, širina 32.92 m,
svetla višina 4.70 m.

807-2,3-16: Podvoz regionalne ceste R III-714 v km
3+483, dolžina 10.90 m, širina 39.60 m,
svetla višina 4.70 m.
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807-2,3-17: Podvoz krajevne ceste 807-2,1-17 v km
5+805, dolžina 7.00 m, širina 26.80 m,
svetla višina 4.60 m.

807-2,3-18: Podvoz poljske poti 807-2,1-22 v km
6+884, dolžina 7.00 m, širina 26.80 m,
svetla višina 4.60 m.

807-2,3-19: Podvoz poljske poti 807-2,1-41 v km
11+638, dolžina 5.00 m, širina 26.80 m,
svetla višina 4.00 m.

Nadvozi:
807-2,4-1: Nadvoz za prečkanje poljske poti “pri Babi-

ču” 807-2,1-1 v km 1+083, dolžina
65.00 m, širina 9.40 m.

807-2,4-2: Nadvoz za prečkanje lokalne ceste Drago-
tinci–Okoslavci 807-2,1-14 v km 5+003,
dolžina 80.00 m, širina 9.40 m.

807-2,4-3: Nadvoz za prečkanje krajevne poti 807-2,1-
25 v km 7+262, dolžina 56.00 m, širina
8.60 m.

807-2,4-4: Nadvoz za prečkanje krajevne ceste Seli-
šči–Kupetinci 807-2,1-30 v km 8+446,
dolžina 70.00 m, širina 8.60 m.

807-2,4-5: Nadvoz za prečkanje krajevne ceste Seli-
šči–Zasadi 807-2,1-35 v km 9+436, dolži-
na 64.00 m, širina 8.60 m.

807-2,4-6: Nadvoz za prečkanje lokalne ceste Buče-
čovci–Zasadi 807-2,1-39 v km 10+700,
dolžina 50.00 m, širina 11.10 m.

807-2,4-7: Nadvoz za prečkanje krajevne ceste Drago-
tinci–Dragotinski vrh 807-2,1-16 v km
5+550, dolžina 70.00 m, širina 8.00 m.

Prepusti:
807-2,3-2 Prepust Kajnihov jarek 2 v km 0+618, dol-

žina 68.00 m, profil ∅ 200 cm.
807-2,3-3 Prepust Kosov jarek 3 v km 0+770, dolžina

81.50 m, profil 4.00 × 3.00 m.
807-2,3-4 Prepust jarek 5 v km 1+410, dolžina

59.66 m, profil 4.50 × 3.30 m.
807-2,3-5 Prepust za Grabonoški potok na avtocesti v

km 2+060, dolžina 61.10 m, profil
5.00 × 3.00 m.

807-2,3-5.1 Prepust za Grabonoški potok pod deviacijo
807-2,1-7, profil 3.00 × 2.00 m.

807-2,3-5.2 Prepust za Grabonoški potok pod deviacijo
807-2,1-8, profil 3.00 × 2.00 m.

807-2,3-6 Prepust za potok iz Goše na deviaciji
807-2,1-11 v km 0+435, dolžina 8.34 m,
profil 5.00 × 2.00 m.

807-2,3-6.1 Prepust za potok iz Goše na rampi R1 v km
0+135, dolžina 17.37 m, profil
5.00 × 1.80 m.

807-2,3-6.2 Prepust za potok iz Goše na rampi R7 v km
0+151, dolžina 17.37 m, profil
4.00 × 1.80 m.

807-2,3-6.3 Prepust za potok iz Goše na rampi R5 v km
0+465, dolžina 30.76 m, profil
4.00 × 1.80 m.

807-2,3-7 Prepust MJ 14 v km 3+760, dolžina
43.65 m, profil 4.00 × 3.00 m.

807-2,3-8 Prepust Kameni potok na deviaciji
807-2,1-26 v km 0+634, dolžina 8.72 m,
profil 4.00 × 2.00 m.

807-2,3-9 Prepust MJ 3 v km 4+580, dolžina
44.80 m, profil 5.00 × 3.00 m.

807-2,3-9.1 Prepust MJ 3 na deviaciji 807-2,1-12 v km
0+400, dolžina 8.35 m, profil ∅ 200 cm.

807-2,3-10 Prepust jarek 9 v km 6+080, dolžina
58.90 m, profil ∅ 200 cm.

807-2,3-11 Prepust potok Belic na avtocesti v km
6+945, dolžina 65.15 m, profil
4.00 × 3.00 m.

807-2,3-11.1 Prepust potok Belic na deviaciji
807-2,1-23 v 0+081, dolžina 7.53 m, pro-
fil ∅ 200 cm.

807-2,3-11.2 Prepust potok Belic na deviaciji
807-2,1-21 v 0+181, dolžina 6.18 m, pro-
fil ∅ 200 cm.

807-2,3-11.3 Prepust potok Belic na deviaciji
807-2,1-22 v 0+000, dolžina 11.09 m,
profil ∅ 200 cm.

807-2,3-12 Prepust jarek 10 pod avtocesto v 7+600,
dolžina 94.60 m, profil ∅ 200 cm.

807-2,3-12.1 Prepust jarek 10 na deviaciji 807-2,1-26 v
0+314, dolžina 21.50 m, profil ∅ 200 cm.

Oporne in podporne konstrukcije:
– oporna konstrukcija v globokem vkopu od km 8+390

do km 8+470, v dolžini 80.00 m.

V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja so za-
radi natančnejše obdelave možna odstopanja od zgoraj pred-
pisanih lokacij in dimenzij v skladu z določili o tolerancah,
navedenimi v 38. členu te uredbe.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

13. člen
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vse-

bovati tudi krajinsko ureditveni načrt za celotno območje
urejanja in arhitekturni načrt objektov ob avtocesti, ki morata
upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in
krajinsko oblikovanje:

Trasa avtoceste z objekti:
Odbojne ograje na avtocesti se izvede v kovinski izved-

bi in v višini do 0.75 m, izjemoma je dopustna izvedba
betonskih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami. Vme-
sni ločilni pas se zatravi ali zasadi z nizkimi grmovnicami s
plitkim koreninskim sistemom. Zaščitno žično ograjo višine
2.00 m se odmakne od nožice nasipa oziroma zunanjega
roba jarka 1–2 m. Potek ograje se prilagodi poteku trase
avtoceste in ramp.

Cestni objekti (nadvozi, podvozi, mostovi, viadukti), ce-
stna oprema in protihrupni zidovi morajo biti arhitekturno
oblikovani v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter v
sozvočju z urbano in krajinsko podobo prostora. Cestna
oprema in razsvetljava ceste morajo izkazovati enotne obli-
kovne elemente.

Priključek:
Območje priključka mora biti arhitekturno in krajinsko

oblikovano.
Oskrbna postaja:
Program in velikost obojestranske oskrbne postaje tipa

3 “Sv. Jurij ob Ščavnici” je za obe strani enak in obsega:
– bencinski servis, ki obsega z nadstrešnico pokrite

natakalne otoke za osebna in tovorna vozila ter objekt s
trgovino, skladiščem, javnimi sanitarijami s previjalnico in
okrepčevalnico,

– parkirne površine za parkiranje osebnih vozil, avtobu-
sov in tovornih vozil, locirane za bencinskim servisom, in

– površine za počitek in rekreacijo, z navezavo na par-
kirne površine.
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Objekti morajo biti oblikovani po načelih kakovostne
lokalne stavbne dediščine. Pri načrtovanju in gradnji je treba
uporabljati lokalno značilne materiale ter materiale, ki so
izdelani iz obnovljivih virov in so energetsko varčni. Obliko-
vanje stavbnih členov in celote mora temeljiti na kompozicij-
skih zakonitostih lokalne kulturne dediščine, oblikovnih zna-
čilnostih izbrane lokacije ter zmožnosti sodobnih tehnologij.

Cestninska postaja:
Cestninska postaja mora biti oblikovana po načelih

opisanih v predhodnem odstavku.
Posegi v obcestni prostor in urejanje obcestnega

prostora:
Med gradnjo se vegetacijo odstrani samo tam, kjer je

to nujno potrebno. Osnovni izhodišči nove zasaditve sta
zagotovitev čim večje vpetosti posega v prostor ter vzposta-
vitev vozniku prijetnega obcestnega prostora z možnostjo
razgleda. Zasaditve morajo temeljiti na obstoječem krajin-
skem vzorcu, vrstni sestavi in v prostoru značilnih oblikah
vegetacije (sklenjen gozdni sestoj, živice, posamezne skupi-
ne dreves, obvodna vegetacija). Gozdni robovi morajo biti
sanirani s primerno višinsko in vrstno strukturo avtohtone
vegetacije. Pri izdelavi zasaditvenega načrta v delu trase, ki
poteka preko gozdnatih območij mora sodelovati pristojna
gozdarska služba.

Relief naj bo oblikovan v skladu z naravnimi reliefnimi
oblikami. Nasipne in vkopne brežine se izvedejo z naklo-
nom, ki se čim bolj približuje naravnemu, z zaokroženim
iztekom v okoliški teren ter humusirajo in zatravijo oziroma
zasadijo z višjo vegetacijo. V večjih vkopih naj bodo brežine
spreminjajočih se naklonov, berme naj bodo po možnosti
nagnjene v vzdolžni smeri, spreminjajočih se smeri ter z
zaokroženim iztekom v okoliški teren.

Regulacije vodotokov se izvedejo sonaravno, s povze-
manjem oblik naravnih vodotokov in zasaditvijo avtohtone,
drevesne in grmovne, obvodne vegetacije. Dele vodotokov,
ki po izvedbi regulacijskih del izgubijo pretočno funkcijo, se
rekultivira v skladu z rabo sosednjih zemljišč ali preuredi v
nadomestni biotop z vsemi potrebnimi objekti, da bodo za-
gotavljali stalne hidrološke razmere.

Vse odseke obstoječih cest oziroma območij drugih
rab, ki po izgradnji avtoceste in drugih ureditev ostanejo
brez funkcije, je treba rekultivirati v skladu z rabo sosednjih
zemljišč (v kmetijska zemljišča, vegetacijske sestoje) oziro-
ma v nadomestne biotope. Kjer ostanejo v funkciji ceste, pa
se njihovi profili ustrezno prilagodijo novim obremenitvam,
ostanki pa prav tako rekultivirajo.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

14. člen
Zaradi gradnje avtoceste je treba prestaviti, zamenjati

oziroma zaščititi komunalno energetske objekte. Projektira-
nje in gradnja komunalno energetskih naprav in objektov
mora potekati v skladu s pogoji posameznih upravljavcev teh
objektov in naprav oziroma v skladu s pogoji, ki bodo dolo-
čeni v izvedbenih načrtih.

Z ustreznimi tehničnimi ukrepi je potrebno omogočiti
prečkanje obstoječe in predvidene komunalne infrastruktu-
re preko avtoceste.

15. člen
Vodovod:
Na trasi avtoceste se vodovod vasi Dragotinci v km

5+825 zamenja, zaščiti in prestavi v podvoz v km 5+800.
Na širšem območju trase avtoceste je predvidena iz-

gradnja novega vodovoda DN 150. Trasa avtoceste petkrat

tangira predvideni vodovodni cevovod, zato se za prečkanja
v km 1+040, v km 4+800 in v km 10+760 predvidi vgradnjo
polno obbetonirane betonske cevi ∅ 40 cm. Predvideni
vodovod bo v km 3+480 potekal v podvozu pod avtocesto,
v km 8+440 pa v sklopu nadvoza nad avtocesto.

Za potrebe napajanja oskrbne postaje se na predvideni
cevovod Grabonoš–Sv. Jurij izvede vodovodna priključka
DN 100 mm v km 3+410 in 3+540. Za potrebe napajanja
cestninske postaje se na cevovod v km 5+800 izvede vodo-
vodni priključek DN 100 mm. Na območju oskrbne in ce-
stninske postaje je potrebno zagotoviti zadostno količino
vode za gašenje.

V sklopu izgradnje avtoceste je treba zgraditi vsa križa-
nja vodovoda z avtocesto, vodovod od vodohrana Cerkve-
njak do oskrbne postaje ter vodovod v servisni cesti od km
10+760 naprej.

16. člen
Kanalizacija:
Odpadno vodo iz cestninske postaje se spelje v dvo-

prekatno pretočno greznico ob objektu. Padavinske vode s
strešin se preko peskolovov odvaja v ponikovalnico ali bližnji
odvodnik.

Za odpadno vodo z območja oskrbne postaje se izve-
de odpadna kanala F1 in F2. Kanala se v km 3+230 oziro-
ma 3+300 zaključita z biološko čistilno napravo ustrezne
velikosti. Iztoka iz čistilnih naprav sta speljana v lokalne
odvodnike. Voda v iztokih mora po kvaliteti ustrezati določi-
lom strokovnega navodila o tem, katere snovi se štejejo za
nevarne in škodljive snovi in o dopustni temperaturi vode
(Uradni list SRS, št. 18/85) in uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 35/96). Padavinske vode s strešin se
odvaja neposredno v bližnji odvodnik.

17. člen
Elektrika:
Srednjenapetostni vodi:
Pri križanju avtoceste s srednjenapetostnimi elektro-

energetskimi vodi se prestavi ali višinsko korigira in doda
nosilne stebre naslednje daljnovode:

– DV 20 kV Videm v km 4+795 (prestavitev),
– DV 20 kV v km 5+415 (višinsko korigiranje),
– DV 20 kV v km 8+710 (višinsko korigiranje).
Za napajanje transformatorskih postaj se izvede pri-

ključno kabelsko povezavo DV 20 kV od DV 20 kV Grabono-
ški vrh za TP 1 (Oskrbna postaja) in od DV 20 kV v km
5+400 za TP 2 (Cestninska postaja).

Transformatorske postaje:
Na območju avtoceste se zgradi in ustrezno uredi

transformatorski postaji, za kateri se smiselno uporabi dolo-
čila 13. člena (pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajin-
sko oblikovanje) te uredbe:

– TP 1 (TP Oskrbna postaja) v km 3+280,
– TP 2 (TP Cestninska postaja) v km 6+220.
Nizkonapetostni vodi:
Na trasi avtoceste se v km 0+940 demontira tangirane

vode in oporišča ter izvede pokablitev obstoječega NN voda
v kabelsko kanalizacijo.

Za napajanje cestninske postaje se izvede nizkonape-
tostni kabelski razvod iz TP 2, za napajanje oskrbne postaje
pa iz TP 1.

18. člen
Telekomunikacijsko omrežje:
Na križanju avtoceste s telekomunikacijskimi vodi se

izvedejo naslednje ureditve:
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– krajevni kabel se v km 0+875 zamenja in izvede v
kabelski kanalizaciji,

– kabel (ki se ga zamenja) in optični kabel v km 3+365
se prestavi v kabelsko kanalizacijo. Iz kabelskih jaškov na
območju prestavitev se predvidi kabelsko kanalizacijo za
izvedbo TK priključkov za oskrbno postajo,

– krajevni kabel v km 5+635 se prestavi in zaščiti s
PVC cevjo,

– kabel v km 10+720 se na mestu prečkanja z avtoce-
sto zaščiti s polcevmi in obbetonira. Ob obbetonirani zaščit-
ni cevi se doda še rezervno PVC cev.

Zaradi predvidene izgradnja TK omrežja na širšem ob-
močju je treba ob izgradnji avtoceste predvideti kabelsko
kanalizacijo s pripadajočimi jaški v pločniku nadvoza v km
8+450 in v km 9+435.

Treba je zagotoviti TK navezavo cestninske postaje od
obstoječega omrežja ob levi brežini avtoceste med km
5+620 in km 6+230.

19. člen
Plinovod:
Trasa avtoceste v km 11+990 prečka visokotlačni pli-

novod DN 100.
Plinovod je treba pri križanju z avtocesto zaščititi z

armiranobetonskimi ploščami in lendaporjem v raščenem
terenu. Plinovod poteka minimalno 1.35 m pod utrjenim
voziščem ceste. Pred kakršnimkoli posegom ob plinovodu
je potrebno označiti traso plinovoda od prisotnosti nadzora
upravljavca plinovoda. Upoštevati je potrebno posebne var-
nostne ukrepe za dela v 30.00 m pasu plinovoda, ki jih
predpisuje upravljavec plinovoda.

Na obeh straneh ceste se postavi označevalni trak ter
table za označevanje plinovoda. Obcestne jarke je potrebno
na mestu prečkanja s plinovodom tlakovati z betonskimi
ploščami najmanj 3.00 m na vsako stran od skrajnega plino-
voda do vrha brežine.

20. člen
Javna razsvetljava:
S sistemom javne razsvetljave se ustrezno razsvetli

avtocestni priključek “Sv. Jurij ob Ščavnici”, podvoza
807-2,3-16 in 807-2,3-17 ter območji oskrbne postaje in
cestninske postaje.

21. člen
Klic v sili:
Na celotni trasi avtoceste po desni strani v odstavnem

pasu poteka 7-cevna kabelska kanalizacija (3 × PE dvojček
in 1 × PE cev) za klic v sili.

22. člen
Komunalni odpadki:
Komunalne odpadke z oskrbne in cestninske postaje

se odvaža na komunalno deponijo v skladu s predpisi Obči-
ne Sv. Jurij ob Ščavnici.

VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR

23. člen
Odkupi obstoječih objektov:
Zaradi fizične odstranitve ob gradnji se odkupi stano-

vanjski objekt Dragotinci 16 z gospodarskimi objekti, na
parcelah številka 332/2 in 426, obe k.o. Dragotinci, v km
5+060 levo.

24. člen
Tla:
Posegi v tla naj se izvajajo tako, da bodo prizadete čim

manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene po-
vršine naj se uporabijo infrastrukturne površine in površine,
na katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji naj se uporablja-
jo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično
brezhibni ter le materiali, za katere obstajajo dokazila o
njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih
površin je potrebno preprečiti emisije prahu in gradbenih
materialov z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem
vremenu. S teh površin je potrebno preprečiti tudi odtekanje
vod na kmetijsko obdelovalne površine. Pri ravnanju z odpa-
dnimi vodami se upoštevajo določila 26. člena te uredbe.
Potrebno je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odla-
ganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod
na tehnoloških površinah.

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba
izdelati projekt o uporabi rodovitnega dela prsti. Prst se
odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo devastiranih in
degradiranih tal. S sanacijo razgaljenih površin je treba za-
četi že v času gradnje avtoceste. Prst naj se odstranjuje in
premešča na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaže-
nja s škodljivimi snovmi in mešanja z manj kvalitetnim materi-
alom. Deponije se izvedejo tako, da se ohrani njena plod-
nost in količina, pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in
živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1.20 m.
Deponije je treba zaščititi pred onesnaževanjem in erozijski-
mi procesi. Med gradnjo se vodi evidenca o mestih in količi-
nah odstranjene prsti in lokacijah za deponiranje ter o na-
daljnji uporabi za sanacijo. Z viški rodovitne zemlje razpola-
ga lokalna skupnost v skladu z veljavnimi občinskimi odloki.

25. člen
Ureditve na območjih kmetijskih zemljišč:
Na območju, kjer avtocesta preseka izgrajene meliora-

cijske in namakalne komplekse, se v skladu z določili
26. člena te uredbe izvedejo delne rekonstrukcije oziroma
prilagoditve sistemov tako, da je zagotovljeno njihovo nadalj-
nje delovanje.

Investitor je dolžan omogočiti dostop na kmetijska zem-
ljišča v času izgradnje in po izgradnji.

Po končani gradnji mora investitor na vplivnem obmo-
čju posegov zagotoviti izvedbo kmetijsko prostorskih – ure-
ditvenih operacij, s katerimi bodo ponovno vzpostavljene
možnosti za kmetijsko rabo.

Lastnikom, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo in
bodo zaradi gradnje izgubili kmetijska zemljišča, se zagotovi
ustrezna nadomestna kmetijska zemljišča oziroma za kmetij-
ska zemljišča, katerih namenska raba se bo zaradi gradnje
avtocestnega odseka spremenila, usposobi druga zemljišča
za kmetijsko proizvodnjo, pri čemer se omogoči možnost za
sonaravno kmetijsko pridelavo.

Ureditve obcestnega prostora morajo opravljati tudi
funkcijo zmanjševanja onesnaženja kmetijskih zemljišč.

26. člen
Vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi:
Zaradi gradnje avtoceste se vodni režim, posebej pa

režim odtoka visokih voda na vplivnem območju, ne sme
poslabšati. Zato mora investitor izvesti potrebne ureditve na
vodotokih, ki jih križa avtocesta ali druge ureditve, določene
s to uredbo. Nove ureditve vodotokov morajo biti skladne z
obstoječimi ureditvami vodotokov oziroma njihovo rabo ter
zagotavljati ustrezno poplavno varnost. Naravne struge ob-
stoječih vodotokov se ohranja v največji možni dolžini.
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Površinski vodotoki:
Prečkanja vodotokov se načrtujejo tako, da bo svetli

profil sposoben prevajati merodajno 100-letno vodo pri var-
nostni višini, ki praviloma ne sme biti manjša od 1.00 m,
izjemoma pa 0.50 m. Zagotovi se, da bo tudi najmanjši
predlagan prerez objekta pod avtocesto normalno preho-
den, torej vsaj 2.00 m visok in 1.50 m širok oziroma prereza
vsaj ∅ 200.

Na obravnavanem odseku avtoceste se predvidi uredi-
tev naslednjih:

– vodotokov:
807-2,7-7 Grabonoški potok v km 2+060 v dolžini

492 m,
807-2,7-8 Potok iz Goše v priključku “Sv. Jurij ob Ščav-

nici” v dolžini 930 m,
807-2,7-11 Ščavnica v km 4+180 v dolžini 490 m,
807-2,7-15 Dragotinski potok v km 5+700 v dolžini

267 m,
807-2,7-17 Potok Belic v km 6+860 v dolžini 260 m,
807-2,7-12 Kameni potok pod viaduktom 807-2,6-1 v

dolžini 146 m in zavarovanje v bližini stebrov,
807-2,7-26 Stanetinski potok pod viaduktom 807-2,6-2

– zavarovanje v bližini stebrov,
807-2,7-24 Kupetinski potok pod viaduktom 807-2,6-3 –

prestavitev v dolžini 100 m in zavarovanje v
bližini stebrov,

807-2,7-20 Samorički potok v priključku “Vučja vas” v
dolžini 400 m;

– hudourniških grap in jarkov:
807-2,7-2 Jarek 2 (Kajnihov) v km 0+580 v dolžini

203 m,
807-2,7-3 Jarek 3 (Kosov) v km 0+780 v dolžini 227 m,
807-2,7-4 Jarek 4 z iztokom v jarek 5 v dolžini 150 m,
807-2,7-5 Jarek 5 v km 1+410 v dolžini 270 m,
807-2,7-6 Jarek 6 v km 1+680 v dolžini 259 m,
807-2,7-16 Jarek 9 v km 6+080 v dolžini 545 m,
807-2,7-18 Jarek 10 v km 7+600 v dolžini 411 m,
807-2,7-19 Jarek 12 v km 10+420 v dolžini 247 m,
807-2,7-23 Jarek 13 v km 9+740 dolžini 36 m,
807-2,7-22 Jarek 14 v km 9+240 v dolžini 545 m,
807-2,7-21 Jarek 21 v km 12+000 v dolžini 171 m;

– melioracijskih jarkov:
807-2,7-9 MJ 14, v km 3+760, v dolžini 545 m,
807-2,7-13 MJ 3, v km 4+580, v dolžini 427 m,
807-2,7-14 MJ 3a, v dolžini 208 m,
807-2,7-10 MJ 12, v dolžini 411 m,
807-2,7-25 Jarek C, v dolžini 390 m.

V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja so za-
radi natančnejše obdelave možna odstopanja od zgoraj na-
vedenega obsega urejanja v skladu z določili o tolerancah,
navedenimi v 38. členu te uredbe.

Zaradi preprečevanja velikih poškodb na površinah ob
iztoku iz prepusta 807-2,3-9, je potrebno z odgovarjajočimi
ukrepi preprečiti dotok poplavnih voda Ščavnice na to ob-
močje. Zato se zgradi levobrežni nasip ob Ščavnici, in sicer
od prečkanja potoka z avtocesto do sotočja z Okoslavskim
potokom in ob Okoslavskem potoku do mostu na lokalni
cesti v Okoslavcih.

Predvideni posegi preureditev vodotokov se morajo
izvesti tako, da se bistveno ne spremeni narava vodotoka, to
je pretok vode, kakovost vode in biološka raznovrstnost.
Zato je pri posegih v vodotoke potrebno dela izvajati tako,
da so izpolnjene naslednje zahteve:

– preureditev vodotokov mora biti sonaravna in čim
bolj podobna stanju pred posegom;

– potreben obseg in način ureditve posameznega vo-
dotoka je treba opredeliti tudi z upoštevanjem zahteve, da
se bo z njo na njenem priključku na obstoječe korito zago-
tavljalo odtočne pogoje visokih voda, s katerimi se ne bo
direktno ogrožalo stabilnosti sedanjega korita gorvodno in
dolvodno od tega priključka;

– vsa dela na vplivnem območju posameznih vodoto-
kov je treba izvajati tako, da bo tudi v času gradnje omogo-
čen čim bolj neoviran odtok morebitnih visokih voda in se
odtočne razmere teh voda na vplivnem območju ne bodo
občutno poslabšale. V času gradnje korito vodotoka dolvo-
dno ne sme presušiti. Koncentracije suspendiranih snovi na
izpustu v dolvodno ležeče korito ne smejo presegati
30 mg/l, zagotovljene morajo biti minimalne koncentracije
kisika (>4 mg O2/l). Preusmeritev vode v novo korito je
potrebno izvesti tako, da ne pride do pomorov življa v vodo-
toku. Zasaditev brežin je potrebno izvesti takoj, ko gradbena
dela in letni čas to omogočijo;

– preprečiti je treba vsako večje odnašanje materiala v
času gradnje zaradi katere bi se lahko občutneje spremenili
odtoki visokih voda in kakovost vode;

– za ohranjanje kakovosti površinskih vodotokov velja-
jo zaščitni ukrepi za varovanje vodnih virov v nadaljevanju
tega člena.

Odvodnjavanje cestnega telesa:
Na celotnem odseku avtoceste se v struge naravnih

odvodnikov spušča le čista padavinska voda oziroma voda,
ki po kvaliteti ustreza določilom strokovnega navodila o tem,
katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o
dopustni temperaturi vode (Uradni list SRS, št. 18/85) in
uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Na sistem
odvodnje ne smejo biti priključeni nobeni iztoki sanitarno–
fekalnih ali drugih onesnaženih (tehnoloških) vod.

Padavinsko vodo s cestišča se od km 0+000 do km
3+480 ter od km 4+900 do km 12+065 odvaja v vodote-
snih kanalizacijskih cevovodih dimenzije ∅ 300-800 mm,
na odseku od km 3+480 do km 4+900 pa v obcestnih
jarkih.

Vse padavinske vode s cestnih površin preko požiralni-
kov odtekajo v kanalizacijske cevovode oziroma v obcestne
jarke, ki se navezujejo na zadrževalne bazene – čistilne
objekte v zemeljski izvedbi z zbiralci olj in usedalniki nesna-
ge. Odvedene vode se po čiščenju na zadrževalnih bazenih
– čistilnih objektih izlivajo v odvodnike. Na kanalizacijski
sistem avtoceste se smejo priključiti le odpadne vode iz
cestnih površin ter iz oskrbne postaje. Priključevanje odpa-
dnih voda iz drugih območij bodisi na kanalizacijsko omrežje
avtoceste ali v obcestne jarke ni dovoljeno.

Zadrževalni bazeni – čistilni objekti morajo zagotavljati
zahtevano vodotesnost, ki jo je treba za predvidene lokacije
preveriti in opredeliti ob izkopu, ter jo po potrebi zagotoviti z
odgovarjajočimi ukrepi in biti dimenzionirani tako, da bo
zadrževalni čas za vse vode, ki bi po projektni rešitvi lahko
pritekle vanj, omogočal učinkovito sedimentiranje trdnih del-
cev in vsaj delno razgradnjo organskih snovi. Potrebno je
redno vzdrževanje. Mulj v usedalnikih je treba obravnavati
kot posebni odpadek.

Cestišča vseh priključnih cest in deviacij se odvodnjava
z odprtimi obcestnimi jarki.

Treba je pripraviti poslovnik o obratovanju in vzdrževa-
nju sistema za odvod meteornih vod s cestišča. Poslovnik
mora za primere razlitja večjih količin goriv, olj in drugih za
vodotoke škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov
vsebovati načrt za preprečevanje vdora teh snovi v vodotoke
in za njihovo odstranitev.



Uradni list Republike Slovenije Št. 93 / 23. 11. 2001 / Stran 9053

Zavarovanje vodnih virov:
Avtocesta ne sme v ničemer poslabšati obstoječega

stanja kvalitete vodnih virov, kar je treba doseči z ustreznimi
gradbeno-tehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom gradnje
ter po izgradnji z ustreznim načinom vzdrževanja. Ob even-
tualnem poslabšanju stanja je investitor dolžan zagotoviti
ustrezno oskrbo s pitno vodo.

Na celotni trasi je potrebno med gradnjo in obratova-
njem avtoceste preprečiti izliv polutantov v podtalje in povr-
šinske vodotoke, ki odtekajo na področje Murske depresije,
ki je pomemben regionalni vir pitne vode.

Posebno pozornost je treba nameniti varovanju podtal-
nice v območju:

– med km 0+720 in km 0+840: zaledje vira pitne vode
Ivanjci,

– v območju km 5+200: zaledje vodnjaka Vrbnjak,
– v območju km 8+400: zaledje vodnjaka Rajzer,
– med km 10+000 in km 12+065 (konec odseka), še

posebno med km 11+970 in km 12+065: napajalno zale-
dje črpališč vode v Lukavcih in Cven ter vaških vodnjakov v
Bučečovcih in Dobravi.

Po izdelavi geološkega elaborata v okviru projektov za
pridobitev gradbenega dovoljenja ter na podlagi monitoringa
v času gradnje, je potrebno ugotoviti ali bo zaradi gradnje
vkopov prišlo do vplivov na te vodne vire, ter natančneje
določiti dele trase in ukrepe, kjer so potrebni posebni ukrepi
varstva vodnih virov. V primeru pričakovanega oziroma ugo-
tovljenega vpliva avtoceste na vodne vire, moteno ali one-
mogočeno vodooskrbo (kakovost, količina), je treba zagoto-
viti ustrezne varovalne ukrepe oziroma nadomestne vodne
vire.

Na teh odsekih je potrebno poleg ukrepov, navedenih
v poglavju Odvodnjavanje cestnega telesa, upoštevati še
naslednje ukrepe za zavarovanje vodnih virov:

Ker se na odseku avtoceste od km 10+000 do km
12+065 posegom pod nivo najvišje podtalnice zaradi grad-
beno-tehničnih zahtev ni mogoče izogniti (temeljenje), je
potrebno izkop izvajati s čisto tehnologijo in ga primerno
zavarovati pred morebitnimi izlivi škodljivih snovi. Pri tem je
potreben stalen nadzor za to pristojnih služb.

Med gradnjo je treba predvideti naslednje ukrepe:
– projekt izgradnje viadukta mora predvideti vse ukre-

pe, da se med samo izgradnjo in v času obratovanja prepre-
či vdor polutantov v podtalnico,

– med samo izgradnjo mora biti delovišče zavarovano,
vsa dela se lahko izvajajo le pod takšnimi pogoji, da se
prepreči onesnaženje tal in vdor polutantov v podtalnico,

– na delovišču lahko obratujejo le brezhibni stroji zava-
rovani pred izlitji pogonskih goriv in maziv, oziroma olj v tla in
podtalnico,

– vsa razlitja nevarnih snovi morajo biti takoj sanirana,
onesnažena zemljina ali kamenina mora biti takoj odstranje-
na in odpeljana na za to določeno deponijo,

– za izgradnjo se smejo uporabljati le okolju prijazni
materiali,

– viadukt mora biti zgrajen tako, da ni možno odtekanje
meteornih voda ali izpustov iz vozil v podtalnico,

– med samo izgradnjo prometnice je potrebna stalna
nadzorna služba, ki bo kontrolirala izvajanje ustreznih ukre-
pov za zaščito podzemne vode.

V fazi izgradnje veljajo tudi vsi ukrepi, ki so predvideni
za zavarovanje vodnih virov na preostalih odsekih avtoceste.

Na preostalih odsekih avtoceste je treba upoštevati
naslednje pogoje:

– med gradnjo je potrebno predvideti vse ukrepe, da
se prepreči razlitje in vdor polutantov v okolje,

– na počivališčih, parkiriščih in avtocestnih objektih je
treba zagotoviti neškodljivo odvajanje odpadne in umazane
padavinske vode,

– v območju sredinskega pasu je treba zagotoviti te-
snost,

– za zbiranje padavinske vode s cest in drugih promet-
nih površin je treba predvideti robnike in cestne odtoke,

– zbrano padavinsko vodo je treba voditi preko tesnih
cevovodov s fleksibilnimi zvezami ali za te potrebe urejenih
obcestnih jarkov v ustrezne objekte za čiščenje onesnažene
padavinske vode z usedalnim ali zadrževalnim bazenom ter
separatorjem za lahke tekočine.

Za površine na območju oskrbne postaje je potrebno
pridobiti posebno soglasje Zdravstvenega inšpektorata Re-
publike Slovenije. Površine morajo biti zasnovane v vodone-
prepustni izvedbi in zgrajene z olje odpornimi materiali. Ka-
nalizacija v območjih parkirišč, namenjenih tovornim vozilom
in avtobusom, se uredi s posebnim kanalizacijskim siste-
mom in lovilci olj, ki ustrezajo EU 858-1 in so dimenzionirani
tako, da zagotavljajo kontrolirano odvajanje naftnih deriva-
tov, v smislu določil uredbe o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz postaj za preskrbo vozil z gorivi, objektov za
vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motor-
na vozila (Uradni list RS, št. 10/99). Oskrbna postaja je
priključena na dve lokalni čistilni napravi ustrezne velikosti v
km 3+230 in km 3+300. Meteorne vode, potencialno one-
snažene z naftnimi derivati, morajo biti vodene v lovilce olj,
katerih velikost mora biti prilagojena dotokom, ki bi vanje
lahko pritekli.

Melioracije in namakalni sistemi:
Trasa avtoceste prizadene hidromelioracijski sistem Bi-

serjane–Grabonoš. Za zagotovitev normalne odvodnje se
prilagodi jarke:

– Potok iz Goše (807-2,7-8),
– MJ 14 (807-2,7-9),
– MJ 3 (807-2,7-13),
– MJ 3a (807-2,7-14),
– MJ 12 (807-2,7-10)
ter izvede novo drenažno mrežo na skupni površini

približno 45 ha. Potrebni so naslednji melioracijski ukrepi:
– izkop potrebnih melioracijskih jarkov, obrobnih jar-

kov in obcestnih jarkov,
– cevna drenažna mreža v kombinaciji z gramoznim

filtrom,
– agromelioracijski ukrepi: globoko podrahljanje, apne-

nje in založno gnojenje.

27. člen
Varovanje objektov in območij naravne dediščine:
Celotni odsek trase avtoceste je potrebno pred grad-

njo fotodokumentirati v skladu z navodili službe za varstvo
naravne dediščine. Za varovanje objektov in območij narav-
ne dediščine se upošteva določbe 28. člena in zadnjega
poglavja 13. člena te uredbe. Investitor obvesti pristojni
zavod o začetku del in zagotovi naravovarstveni nadzor pri
gradnji.

Ker se pri zemeljskih delih lahko odkrijejo objekti geolo-
ške naravne dediščine (paleontološke, strukturne, mineralo-
ške), je potreben občasen geološki nadzor na celotnem ob-
močju gradnje. Nadzor mora izvajati strokovna geološka insti-
tucija. V primeru pomembnejših geoloških najdb je treba ob-
vestiti strokovno organizacijo, ki poda strokovne smernice
glede ohranjanja dediščine oziroma nadaljnjega ukrepanja.

28. člen
Varovanje flore in vegetacije, favne in biotopov ter

gozdnih zemljišč:
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Na naravovarstveno vrednih območjih Kamenščaka,
Radgonsko–Kapelskih goric in Kupetinskega lesa naj dela
ne potekajo v spomladanskem obdobju razmnoževanja
(gnezdenje ptic, mrestenje dvoživk).

Med gradnjo se je treba izogibati vsem začasnim pose-
gom v stoječe vode, vodotoke ali njihove puferske pasove,
ki jih označuje grmovna ali drevesna vegetacija. Preprečiti je
treba odlaganje vsakršnega gradbenega ali izkopanega ma-
teriala, splakovanje delovnega orodja v okoliških vodah, spu-
ščanje betonskega mleka ali cementnih odpadkov v okoli-
ške vode ter odtekanje naftnih derivatov, ki se uporabljajo za
delovanje gradbenih strojev in transportnih sredstev. Vse
naravno ohranjene vodotoke je treba med gradnjo varovati,
regulirane pa obsaditi z obvodno vegetacijo ter tako omogo-
čiti ponovno vzpostavitev obvodnih biotopov. Načrt obsadi-
tve vodotoka mora biti sestavni del načrta ureditve tega
vodotoka.

Pred začetkom gradnje je treba obvestiti o predvide-
nem začetku in poteku del ribiške družine, ki z obravnavani-
mi vodotoki upravljajo in gospodarijo. Ob morebitnem regu-
lacijskem posegu v vodotoke morajo izloviti na mestu grad-
benih del vse ribe in piškurje in jih preseliti v neprizadete
dele istega ali podobnega vodotoka. Med samo gradnjo
trase avtoceste morajo izvajalci sproti obveščati ribiške dru-
žine o vsakem posegu v vodotoke in jim omogočiti ogled
gradbišč ob vodah.

V neposredni bližini avtoceste se v največji možni
meri ohrani naravna oblika gozda. Poseki gozda morajo
biti izvedeni strokovno, na podlagi detajlnega načrta. Od-
straniti je potrebno le drevje do roba obcestnega prosto-
ra, sečnja mora omogočiti predvsem učinkovito sanacij-
sko obsaditev in novo oblikovanje gozdnega roba. Pre-
prečeno mora biti vsako nepotrebno zasipavanje in od-
stranjevanje podrasti. Kjer ni možna uporaba obstoječih
poti, naj se trasirajo nove dovozne poti in locirajo začasni
manipulacijski prostori na mestih, kjer je največ primeša-
ne robinije, da se čimbolj ohrani naravna vegetacija. Od-
stranjen, uničen ali kako drugače prizadet gozdni rob in
na novo ustvarjene preseke je potrebno pričeti sanirati že
v času gradnje in zasaditi z avtohtonimi vrstami. Sajenje
mora potekati v spomladanskem ali jesenskem času. Pred
izvajanjem del v gozdnem prostoru se obvesti pristojni
zavod za gozdove.

Investitor je dolžan s prilagoditvijo izvoznih in spravilnih
poti omogočiti dostop na gozdna zemljišča v času gradnje in
po končani gradnji.

Živalim se nekontrolirano prehajanje čez avtocesto pre-
preči z varnostno žično ograjo višine 2.00 m. Vsem žival-
skim vrstam, ki jim bo z izgradnjo avtoceste prekinjena mi-
gracijska pot, je zagotovljeno prehajanje preko avtoceste
pod viadukti in mostovi, preko prepustov ter preko deviacij.
Posebej za prehod divjadi služijo:

– most čez jarek 12 in podhod za visoko divjad
(807-2,5-4) v km 10+420,

– podhod za divjad v kombinaciji s podvozom poljske
poti v km 11+640,

– prilagojen prostor pod viaduktom preko železniške
proge v km 12+000 (nekaj metrov širok neutrjen pas).

V skladu s tehničnimi možnostmi se pri vseh mosto-
vih izvede polica širine 1.50 m in višine 2.00 m na eni
strani za prehod malih sesalcev in dvoživk. Predeli pod
prehodi in mostovi se uredijo v prostor, ki je živalim prije-
ten (zatravljene oziroma peščene površine, varovalni ve-
getacijski pasovi do vstopa pod most, preprečevanje dru-
ge oblike rabe prostora). Pred prehodi mora biti varoval-
na ograja avtoceste, ki služi tudi kot usmerjevalna ograja,
ustrezno prirejena.

Varovanju in prehodom dvoživk služijo:
– varovalna ograja za dvoživke na obeh straneh avtoce-

ste od km 0+450 do km 0+950; minimalno 3 podhodi
∅ 100 cm;

– varovalna ograja za dvoživke na obeh straneh avtoce-
ste od km 1+250 do km 2+650; minimalno 6 podhodov
∅ 100 cm;

– varovalna ograja za dvoživke na desni strani avtoce-
ste od km 2+850 do km 3+350;

– varovalna ograja za dvoživke na obeh straneh od km
6+200 do km 7+550; minimalno 4 podhodi ∅ 100 cm;

– varovalna ograja za dvoživke na obeh straneh avtoce-
ste od km 7+900 do km 8+000;

– varovalna ograja za dvoživke na obeh straneh avtoce-
ste od km 8+350 do km 8+700; minimalno 1 podhod
∅ 100 cm;

– varovalna ograja za dvoživke na obeh straneh avtoce-
ste od km 9+150, do km 10+450; minimalno 2 podhoda
∅ 100 cm.

29. člen
Varovanje objektov in območij kulturne dediščine:
Investitor mora zagotoviti:
– rezervatno varstvo znane arheološke dediščine, ra-

zen v primeru AO Slaptinci–Rimsko gomilno grobišče (par-
celi številka 70 in 71, obe k.o. Slaptinci), kjer je poseg v
zavarovano območje dopusten pod pogojem, da evidentira-
ne gomile niso prizadete, pri čemer je potrebno gomile v
času gradnje tudi fizično zaščititi,

– izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na trasi av-
toceste, oskrbnega centra ter lokacijah spremljajočih uredi-
tev (deviacije, vodnogospodarske ureditve, premiki komu-
nalne in energetske infrastrukture),

– v primeru arheoloških najdb izvedbo zaščitnih izko-
pavanj potencialno odkritih zemljišč, vključno z vsemi poiz-
kopavalnimi postopki,

– v primeru izjemnih arheoloških najdb, skladno z
Evropsko konvencijo o varstvu arheološke dediščine, je
treba prilagoditi oziroma spremeniti tisti del prostorske ali
tehnične rešitve, ki bi utegnila škoditi arheološki dediščini,

– stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
Kapelico ob cesti Grabonoš–Sv. Jurij ob Ščavnici se z

območja priključka “Sv. Jurij ob Ščavnici” premakne na
parcelo številka 621, k.o. Blaguš.

Vsaka degradacija dediščine, morebitna rušenja, pre-
nos ali premik novoodkrite dediščine mora biti predho-
dno dogovorjena s pristojno službo za varstvo kulturne
dediščine.

Krajinske ureditve, objekti ob avtocesti in oprema avto-
ceste morajo biti oblikovno vključeni v obstoječo kulturno
krajino v smislu ohranjanja sedanje celovitosti in obstoječih
prvin podobe in oblike prostora.

Pred gradnjo je treba odsek trase avtoceste fotodoku-
mentirati na delih, kjer so evidentirana območja kulturne
dediščine, v skladu z navodili pristojne službe za varstvo
kulturne dediščine.

Pred pridobitvijo enotnega dovoljenja je treba pridobiti
soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine k
projektom krajinske ureditve, protihrupnih ograj, mostov in
prečkanj, premikov obstoječe infrastrukture, gradbišč, de-
ponij viškov materiala in eksploatacijskih baz v vplivnih ob-
močjih enot kulturne dediščine.

30. člen
Območja povojnih žrtev:
V primeru najdb posmrtnih ostankov vojnih in povojnih

žrtev v območju Oskrbne postaje Slovenske Gorice, je po-
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trebno ravnati skladno s splošnimi usmeritvami Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve – Sektorja za veterane,
vojne invalide in žrtve vojn, kakor tudi Komisije za razreševa-
nje vprašanj, povezanih z namembnostjo in ureditvijo gro-
bišč v Kočevskem Rogu in drugih tovrstnih grobišč v Slove-
niji pri Vladi Republike Slovenije.

31. člen
Varstvo pred hrupom:
Na podlagi prognoze prometa za 20-letno plansko ob-

dobje po končani gradnji so določeni naslednji ukrepi za
varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom:

– protihrupna ograja na bankini dolžine 160 m in višine
2.50 m, od km 0+720 do km 0+880, levo, ter protihrupna
ograja na robu vkopa dolžine 170 m in višine 1.50 m, od km
0+870 do km 1+040, levo, za zaščito objektov Mir;

– protihrupna ograja na robu vkopa dolžine 40 m in
višine 2.50 m, od km 1+080 do km 1+120, desno, ter
protihrupna ograja na bankini dolžine 120 m in višine
2.50 m, od km 1+120 do km 1+240, desno, za zaščito
objektov Babič;

– pasivna zaščita objektov Kolman v priključku
“Sv. Jurij”, v km 3+380, desno;

– protihrupni nasip na robu vkopa dolžine 260 m in
višine 1.00 m, od km 5+200 do km 5+460, desno, za
zaščito objektov Vrbnjak;

– protihrupna ograja dolžine 30 m in višine 3.00 m v
kombinaciji z opornim zidom avtoceste, od km 8+390 do
km 8+420, desno, ter protihrupna ograja dolžine 60 m in
višine 2.00 m, od km 8+460 do km 8+520, desno, za
zaščito objektov Rajzer;

– nasip dolžine 300 m in višine 1.40 m, od km 11+300
do km 11+600, desno, za zaščito naselja Bučečovci.

Protihrupne ograje morajo biti arhitekturno oblikovane
v skladu s tipiko prostora, vidno podrejene prvinam kulturne
krajine in vsaj na zunanji strani obsajene z grmovno in dreve-
sno vegetacijo. Protihrupni nasipi se ozelenijo.

Investitor mora pred začetkom izvajanja del izvesti za-
ščitne ukrepe, s katerimi bo zagotovljeno, da dovoljene
ravni hrupa v času gradnje v prizadetih stanovanjsko bivalnih
okoljih ne bodo presežene. Treba je upoštevati časovne
omejitve, uporabljati delovne naprave in stroje, ki so izdelani
v skladu z imisijskimi normami za hrup, izvesti monitoring
hrupa med gradnjo na območjih, določenih v poročilu o
vplivih na okolje in na mestih, kjer bo ocena obremenitve s
hrupom, kot posledica gradnje presegala dovoljene ravni,
izvesti začasne aktivne ali pasivne ukrepe. Investitor mora
ob gradnji avtoceste zagotoviti izvedbo zaščitnih ukrepov
pred hrupom v obsegu, ki se določi na podlagi prognoze
prometa za petletno obdobje po končani gradnji, nato pa jih
fazno dograjevati v skladu z določili uredbe o hrupu zaradi
cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95)
in v skladu z monitoringom, ki je določen v 34. členu te
uredbe, pri čemer je investitor dolžan upoštevati pravilnik o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter
o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96). V
skladu s tem so možna odstopanja od gornjih lokacij in
dimenzij.

32. člen
Odvzem gradbenega materiala in deponiranje viškov

materiala:
Za gradnjo odseka avtoceste je potrebno poleg materi-

ala, izkopanega na trasi, zagotoviti okvirno še 850.000 m3

kamnitega materiala, ki se ga pridobi v že obstoječih
pridobivalnih prostorih, ki obratujejo v skladu z izdanimi
dovoljenji.

Na odseku avtoceste je okvirno predvidenih
1.200.000 m3 presežkov materiala. Material se uporabi:

– za oblikovanje reliefa v območju priključka Sv. Jurij
ob Ščavnici in vzdolž trase avtoceste, v območju tega loka-
cijskega načrta,

– pri gradnji nasipa avtoceste na odseku Vučja vas–
Beltinci, na delu trase od priključka Vučja vas do mostu
preko Mure (v skladu z uredbo o lokacijskem načrtu za
avtocesto na odseku Vučja vas–Beltinci; Uradni list RS, št.
63/99),

– za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob Muri.
Prostorsko načrtovanje sanacije in izgradnje visokovo-

dnih nasipov ni predmet tega lokacijskega načrta. Investitor
sanacije in izgradnje visokovodnih nasipov je Ministrstvo za
okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, ki
na podlagi drugih prostorskih izvedbenih aktov in ustreznih
projektov pridobi dovoljenje za poseg v prostor, v kar so
vključene tudi transportne poti v območju nasipov.

Investitor gradnje avtoceste mora dostaviti material, pri-
meren za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov, na
mesto vgradnje v visokovodne nasipe. Transportne poti do
vstopa na visokovodne nasipe zagotovi investitor gradnje
avtoceste.

Vse obveznosti, vključno s terminskim načrtom izvaja-
nja del, uredita oba investitorja s posebnim sporazumom,
pred pridobitvijo dovoljenja za gradnjo avtocestnega odseka
Cogetinci–Vučja vas.

Neuporaben material in material, primeren za sanacijo
in izgradnjo visokovodnih nasipov, se v primeru časovne
neusklajenosti gradnje avtoceste in sanacije in izgradnje
visokovodnih nasipov, uporabi za sanacijo glinokopa Bore-
ci, sanacijo gramoznic in deponij. Ta območja niso vključe-
na v ureditveno območje tega lokacijskega načrta. Dovolje-
nje za sanacijo glinokopa Boreci je treba pridobiti na podlagi
odloka o ureditvenem načrtu glinokop Boreci (Uradni list
SRS, št. 42/87) in ustreznih projektov, za sanacijo gramoz-
nic in deponij pa na podlagi veljavnih prostorskih izvedbenih
aktov in ustreznih projektov.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

33. člen
Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih

infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospo-
darske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih
posegov,

– deli trase avtoceste z ureditvijo obcestnega prostora,
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omre-

žja,
– objekti na trasi avtoceste z zasaditvami in rekultivaci-

jami,
– priprava zemljišča na območju oskrbne postaje,
– objekti in zunanja ureditev na območju oskrbne postaje.
Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posa-

mezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaklju-
čene funkcionalne celote.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

34. člen
Monitoring:
Investitor gradnje avtoceste mora:
– zagotoviti celosten načrt monitoringa za področja, ki

jih določa poročilo o vplivih na okolje;
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– pri določitvi točk in vsebine monitoringa naj se smi-
selno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega sta-
nja, določila te uredbe in soglasij. V delih kjer je to mogoče,
je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoje-
čimi državnimi ali lokalnimi spremljanji stanj kakovosti oko-
lja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavine okolja (tla, vode,
zrak, hrup) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nad-
zora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posa-
mezne sestavine okolja;

– točke spremljanja stanja je treba zavarovati tako, da
je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.

Monitoring se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in
usmeritvami poročila o vplivih na okolje. Rezultati monitorin-
ga so javni in investitor poskrbi za dostopnost podatkov.

Dodatni zaščitni ukrepi, ki jih mora izvesti investitor na
podlagi rezultatov monitoringa, so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacija, povečanje obstoječih ali izgradnja novih

naprav in objektov,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ustrezni ukrepi.

35. člen
Organizacija gradbišča:
Območje gradbišča naj se čimbolj omeji na širino tra-

se. Za potrebe gradbišča naj se uporablja že obstoječe
komunikacije in ustvarja čim manj novih dovoznih poti. Po-
leg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih te ured-
be, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in
po izgradnji tudi:

– zagotoviti nemoteno odvijanje prometa na obstoje-
čem cestnem omrežju,

– zgraditi dostope, ki v načrtu niso predvideni, bodo pa
utemeljeno zahtevani v postopku zaslišanih prizadetih strank,

– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali
transportom med gradnjo, pred pričetkom del ustrezno ure-
diti in protiprašno zaščititi, po izgradnji avtoceste pa obnovi-
ti,

– infrastrukturne vode in ostale objekte obnoviti oziro-
ma sanirati, če bo na njih pri gradnji avtoceste zaradi preve-
likih obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta za-
gotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in
zemljišč,

– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje in obratovanja avtoceste,

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov pre-
ko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno
onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih
snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukre-
panje za to usposobljenih delavcev.

36. člen
Razmejitev in primopredaja:
Investitor mora poskrbeti za primopredajo vseh odse-

kov cest, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave,
komunalnih vodov in drugih naprav, katere v skladu z zako-
nom o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) niso sestavni
del ceste in jih ne bo prevzel v upravljanje. Pripraviti je treba
ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo
upravljavcem, ki so jih zavezani prevzeti.

37. člen
Dodatne obveznosti:
Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih čle-

nih, so obveznosti investitorja in izvajalcev tudi:
– zagotoviti pred pridobitvijo enotnega dovoljenja:

– študijo ukrepov na lokalnem cestnem omrežju, pri-
zadetem s transportom materiala ter

– študijo povečanja prometa zaradi avtocestnega pri-
ključka Sv. Jurij ob Ščavnici, ter ju dostaviti Občinskemu
svetu občine Sv. Jurij ob Ščavnici v pregled in potrditev. V
študijah je potrebno posebno pozornost posvetiti naseljem
Bolehničici, Žihlava, Jamna, Sv. Jurij ob Ščavnici, Čakova,
Grabonoš ter Kupetinci, Selišči, Slaptinci in Biserjane,

– vzdrževati protihrupne in varovalne ograje ter vegeta-
cijo na območju avtoceste,

– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske
ureditve, izvedene za potrebe avtoceste do prenosa v uprav-
ljanje upravljavcu vodotokov,

– sofinanciranje izgradnje vodovoda, ki bo napajal ob-
močje Občine Sv. Jurij iz smeri Ljutomera in Ptuja,

– reševati odkup zemljišč v sodelovanju z vsemi
prizadetimi.

X. TOLERANCE

38. člen
Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tej uredbi, se

morajo natančneje določiti v projektih za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja.

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopa-
nja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načr-
tom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pro-
metnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih ra-
zmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z obliko-
valskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika,
s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske
razmere.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi intere-
si in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo.

XI. NADZOR

39. člen
Izvajanje te uredbe nadzira Inšpektorat Republike Slo-

venije za okolje in prostor.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
Do izvedbe navedenih posegov se v območju ureja-

nja ohranja sedanja raba prostora. Prepovedane so spre-
membe namembnosti zemljišč in objektov, predvidenih
za rušitev.

41. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje

in prostor – Uradu Republike Slovenije za prostorsko pla-
niranje in na občinah Sveti Jurij ob Ščavnici, Radenci in
Križevci.
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42. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 350-08/2001-1
Ljubljana, dne 8. novembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

4638. Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi
obrazca podpora volivca

Na podlagi petega odstavka 13. člena in tretjega od-
stavka 59. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl.
US, 38/96 in 43/96 – odl. US, 82/98 – odl. US in 59/01)

O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o določitvi obrazca

podpora volivca

1. člen
V odredbi o določitvi obrazca podpora volivca (Uradni

list RS, št. 43/94) se doda nov 2.a člen, ki glasi: “Obrazce
podpora volivca so dolžne zagotoviti upravne enote, voliv-
cem pa so na voljo brezplačno.”

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

dr. Rado Bohinc l. r.
Minister

za notranje zadeve

4639. Odredba o spremembah odredbe o sprejemu
splošnega dela gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Jelendol

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

O D R E D B O
o spremembah odredbe o sprejemu splošnega

dela gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Jelendol

1. člen
V odredbi o sprejemu splošnega dela gozdnogospo-

darskega načrta gozdnogospodarske enote Jelendol (Ura-
dni list RS, št. 86/01) se v prvem odstavku 1. člena besedi-
lo »do 31. 12. 2001« nadomesti z besedilom »do 31. 12.
2009«.

2. člen
V 3. členu se besedilo »gozdnogospodarske enote

Kranj« nadomesti z besedilom »gozdnogospodarske enote
Jelendol«.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-03-2/00
Ljubljana, dne 7. novembra 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

4640. Pravilnik o veterinarsko-sanitarnih pogojih za
predelavo živil živalskega izvora kot dopolnilno
dejavnost na kmetiji

Na podlagi 72. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K
o veterinarsko-sanitarnih pogojih za predelavo
živil živalskega izvora kot dopolnilno dejavnost

na kmetiji

1. člen
Ta pravilnik določa veterinarsko-sanitarne pogoje za

predelavo živil živalskega izvora kot dopolnilno dejavnost na
kmetiji.

2. člen
Za ugotavljanje, ali so izpolnjeni veterinarsko-sanitarni

pogoji za predelavo živil živalskega izvora kot dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, se uporabljajo tiste določbe pravilnika,
ki ureja veterinarsko-sanitarne pogoje za proizvodnjo živil
živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo, ki
se nanašajo na kmetijske obrate.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 321 – 156/01
Ljubljana, dne 18. julija 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

4641. Pravilnik o sanitarno-zdravstvenih pogojih za
predelavo živil rastlinskega izvora kot
dopolnilno dejavnost na kmetiji

Na podlagi drugega odstavka 72. člena zakona o kmetij-
stvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
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P R A V I L N I K
o sanitarno-zdravstvenih pogojih za predelavo

živil rastlinskega izvora kot dopolnilno dejavnost
na kmetiji

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1.člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa sanitarno-zdravstvene pogoje za
predelavo živil rastlinskega izvora, ki morajo biti izpolnjeni
glede prostorov, opreme, naprav, higiene, načina dela in
osebja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

II. SPLOŠNI POGOJI

2. člen
(zdravstvena neoporečnost)

Pri predelavi živil rastlinskega izvora kot dopolnilni de-
javnosti na kmetiji morajo živila rastlinskega izvora ustrezati
pogojem, ki jih predpisuje ta pravilnik, in pogojem ki jih
predpisujejo:

– zakon, ki ureja zdravstveno ustreznost živil in izdelk-
ov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili,

– predpis, ki ureja pogoje, ki jim morajo glede mikro-
biološke neoporečnosti ustrezati živila v prometu,

– predpisi, izdani na podlagi zakona iz prve alinee tega
odstavka.

3. člen
(prostori, oprema in transport)

Prostore in opremo za predelavo živil rastlinskega izvo-
ra se sme uporabljati izključno za obdelavo, predelavo in
skladiščenje surovin in živil. Prostori morajo biti primerno
zaščiteni pred vstopom glodalcev, mrčesa in drugih živali v
prostore.

Prostori iz prejšnjega odstavka morajo biti priključeni
na vir pitne vode iz javnega vodovoda ali lastnega vira, ki
mora biti zaradi zagotavljanja zdravstveno ustrezne pitne
vode pod stalnim zdravstvenim nadzorom.

Odvajanje odplak iz poslovnih prostorov in objekta mora
biti urejeno v skladu s posebnimi predpisi. Kolikor je v kraju
zgrajena in v uporabi kanalizacija, mora biti objekt priključen
na javno kanalizacijsko omrežje.

Prostori za predelavo živil rastlinskega izvora morajo
imeti ločen čisti in nečisti del ter v njih tekočo toplo in hladno
vodo s posebnim umivalnikom za roke.

Delovni prostori, tla, stene, stropi, stroji in oprema
morajo biti čisti in dobro vzdrževani. Tla v vseh prostorih
morajo biti iz materialov, ki omogočajo mokro čiščenje in
razkuževanje, stene morajo biti iz takih materialov v vseh
prostorih izdelane do višine 1,8 m. Stiki sten in tal morajo
biti izvedeni z zaokrožnicami. Vsi talni odtoki morajo biti
rešetkasti. Mokro čiščenje in razkuževanje morajo omogočati
tudi materiali strojev, naprav in opreme.

V delovnih prostorih mora biti urejeno naravno
prezračevanje, v območju termične obdelave živil pa tudi
prisilno zračenje. Odprtine za naravno prezračevanje morajo
biti zavarovane pred vdorom insektov, glodalcev in drugimi
živalmi.

Delovni prostori morajo biti primerno osvetljeni.
Na voljo morajo biti zaprte posode za odpadke, izdela-

ne iz materiala, ki omogoča mokro čiščenje in razkuževanje.
Depo za odpadke mora biti urejen v posebnem, fizično

ločenem in ustrezno vzdrževanem prostoru, v katerem mora-
jo biti tla nagnjena proti talnem odtoku.

Prostori za skladiščenje oziroma shranjevanje (kratko-
trajno skladiščenje) živil morajo imeti:

– naravno ali prisilno zračenje in osvetlitev;
– zaščito pred glodalci, mrčesom in drugimi živalmi.
Vsa živila oziroma surovine morajo biti skladiščena

dvignjeno od tal.
Prostor pred objektom, kjer potekata dostava in izdaja

surovin oziroma živil, mora biti protiprašno urejen. Vozilo za
prevoz surovin in transportna posoda morata ustrezati pred-
pisanim minimalnim higienskim pogojem.

4. člen
(delovna in osebna higiena)

Pred prostorom za predelavo živil rastlinskega izvora
mora biti nameščena garderobna omara z delovno obleko.

Obvezna je uporaba delovne halje ali predpasnika in
pokrivala ter obuvala samo za te namene. Osebe, ki delajo z
živili, morajo stalno skrbeti za čisto delovno obleko in obutev.
Delovna obleka mora biti iz materiala, ki se lahko prekuha in
lika pri temperaturi nad 100 °C ali kemično čisti in mora biti
bele ali druge svetle pastelne barve.

Osebe, ki žive na kmetiji, lahko uporabljajo sanitarije v
stanovanjski hiši, v katerih morajo biti na voljo tekoča topla
in hladna voda, tekoče milo, brisače za enkratno uporabo in
dezinfekcijsko sredstvo ter koš za odpadke.

Za morebitno zaposleno osebje mora biti na razpolago
dodaten sanitarno garderobni prostor z dvodelno garderob-
no omaro za vsakega zaposlenega.

Med delovnim procesom je potrebno zagotoviti čistočo
delovnih prostorov, opreme in naprav. Po končanem delu je
potrebno opraviti temeljito čiščenje. Za shranjevanje čistil in
pripomočkov mora biti zagotovljen poseben prostor ali zrač-
na omara iz materiala, ki omogoča mokro čiščenje.

5. člen
(osebe)

Osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji kot
nosilci dopolnilne dejavnosti, in družinski člani, ki skupaj z
nosilcem sodelujejo pri predelavi živil rastlinskega izvora kot
dopolnilni dejavnosti na kmetiji, morajo imeti dokazilo o znan-
ju s področja higiene živil in osebne higiene ter dokazilo o
izpolnjevanju zdravstvenih zahtev za delo v proizvodnji živil.

Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo poleg
pogojev iz prejšnjega odstavka imeti tudi ustrezno strokovno
izobrazbo.

III. POSEBNI POGOJI

6. člen
(predelava sadja, zelenjave, gozdnih sadežev, začimb in

zelišč)
Predelava sadja, zelenjave, gozdnih sadežev, začimb

in zelišč obsega nečisti in čisti del proizvodnje.
V nečisti del sodita čiščenje in pranje sadja, zelenjave,

gozdnih sadežev, začimb in zelišč. Oprema v nečistem delu
mora obsegati: delovno površino, dvodelno pomivalno kori-
to oziroma bazensko korito, tuš za pranje zelenjave in sadja
ter odlagalno površino.

V čisti del sodijo postopki fine obdelave (npr. mletje,
rezanje sadja, zelenjave, gozdnih sadežev, začimb in zelišč),
postopki konzerviranja (pasterizacija, sterilizacija, ferment-
acija, zamrzovanje) ter polnjenje in pakiranje. V čistem delu
proizvodnje je za različne tehnološke postopke potrebno
urediti funkcionalno ločene prostore oziroma območja.
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Za sušenje sadja je potrebna sušilnica ter prostor, v
katerem je možno tudi skladiščenje manjših količin sadja.

Posebej je potrebno urediti prostor za žganjekuho, če
se ta opravlja kot proizvod v predelavi sadja.

Če se pri predelavi sadja, zelenjave, gozdnih sadežev,
začimb in zelišč opravlja tudi pakiranje in skladiščenje izdelk-
ov, je za to potrebno imeti urejen poseben prostor v skladu s
tem pravilnikom.

7. člen
(peka kruha, potic in peciva ter izdelava testenin

na tradicionalni način)
Skladiščni prostor za surovine za peko kruha, potic in

peciva ter za izdelavo testenin na tradicionalen način mora
biti suh, zračen in zaščiten pred glodalci, mrčesom in drugi-
mi živalmi.

Prostor za pripravo testa in oblikovanje izdelkov iz prejšn-
jega odstavka mora biti urejen in opremljen na naslednji način:

– delovne površine za oblikovanje izdelkov morajo biti
izdelane iz materialov, ki omogočajo mokro čiščenje in mora-
jo biti higiensko vzdrževane;

– imeti mora dvodelno pomivalno korito ali bazensko
korito z ročnim tušem, s toplo in hladno vodo ter z odlagalno
in odcejalno površino;

– v prostoru mora biti urejeno funkcionalno ločeno ob-
močje za ravnanje s svežimi jajci;

– v prostoru mora biti nameščen umivalnik za umivanje
rok s tekočo toplo in hladno vodo, tekočim milom in z
brisačami za enkratno uporabo.

Na kmetiji, kjer se opravlja peka kruha in ostalih izdelkov
na tradicionalni način, lahko te izdelke pečejo v obstoječi kruš-
ni peči, ki mora biti kurjena z drvmi ali posredno ogrevana.

Prostori za shranjevanje končnih izdelkov morajo biti
ustrezno prezračevani. Oprema v teh prostorih mora
omogočati mokro čiščenje in razkuževanje.

IV. NADZOR

8. člen
(uradni inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravlja-
jo zdravstveni inšpektorji v skladu s predpisi, ki urejajo
zdravstveno ustreznost živil.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen
(rok za uskladitev)

Obstoječe kmetije, ki proizvajajo živila rastlinskega iz-
vora kot dopolnilno dejavnost na kmetiji, morajo minimalne
tehnične pogoje, za katere je potrebna gradbeno tehnična
preureditev, uskladiti z določbami tega pravilnika v roku
dveh let od njegove uveljavitve.

10. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 321–160/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

4642. Pravilnik o pogojih za registracijo imetnikov
določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov za namene
zdravstvenega varstva rastlin, in o pogojih za
izdajanje rastlinskih potnih listov

Na podlagi 20., 21., 22., 23., 41., 43., 44., 45., 49.
in 50. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni
list RS, št. 45/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

P R A V I L N I K*
o pogojih za registracijo imetnikov določenih
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov za namene zdravstvenega varstva

rastlin, in o pogojih za izdajanje rastlinskih
potnih listov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik predpisuje pogoje za vpis v register imetni-
kov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin (v na-
daljnjem besedilu: register); obrazce in vsebino vloge za
vpis v register; vzpostavitev, vsebino in način vodenja regis-
tra; kriterije glede izjem za vpis v register; obveznosti regis-
triranih imetnikov; pogoje, obrazce in vsebino vloge za pri-
dobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov; obliko,
vsebino in vrste rastlinskih potnih listov ter postopek in po-
goje pri njihovi izdaji in namestitvi; obveznosti kupcev tistih
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki
jih spremlja rastlinski potni list ter način inšpekcijskih pregle-
dov pri registriranih imetnikih in pri izdajanju rastlinskih pot-
nih listov.

2. člen
(pomen izrazov)

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

1. seznami škodljivih organizmov ter seznami rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov so sezna-
mi, katerih vsebina je določena s predpisi, ki urejajo postop-
ke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih
organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov (v nadaljnjem besedilu: seznam);

2. imetniki rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorova-
nih predmetov (v nadaljnjem besedilu: imetniki) so fizične in
pravne osebe, ki so njihovi lastniki oziroma se ukvarjajo z
njihovo pridelavo, predelavo, uvozom, prodajo, distribucijo
ali jih drugače uporabljajo;

3. mesto pridelave je posest ali skupina zemljišč, ki je
posamezna pridelovalna enota z vsemi pripadajočimi objek-
ti, stroji in opremo, ki ji ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), dodeli identifikacijsko šte-
vilko KMG-MID v skladu s predpisi, ki urejajo zbirke podat-
kov ministrstva. Mesto pridelave ima lahko več ločenih enot
pridelave;

4. predelovalci so predelovalci rastlin in rastlinskih pro-
izvodov s Seznama V.A, zlasti lesa;

5. tržni pridelovalci in tržni predelovalci so fizične in
pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo oziroma predelavo
rastlin in rastlinskih proizvodov, ki so namenjeni trženju.

* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktive št. 2000/29/EC, 92/90/EC,
93/50/EC in 92/105/EC.
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3. člen
(register)

K vpisu v register imetnikov določenih rastlin, rastlin-
skih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdrav-
stvenega varstva rastlin, so zavezani tisti imetniki, ki opravlja-
jo dejavnost iz 7. člena tega pravilnika na določenem mestu
pridelave.

V registru se vodijo podatki o imetniku, odgovorni ose-
bi za zdravstveno varstvo rastlin, mestu pridelave in vrsti
pridelave oziroma druge dejavnosti, pridobljeni iz obrazcev
1 in 2 iz Priloge 1 in obrazcev 4, 5 in 6 iz Priloge 2. Prilogi 1
in 2 sta sestavni del tega pravilnika.

Register iz prvega odstavka tega člena se povezuje z
zbirkami podatkov ministrstva v skladu s predpisi, ki te zbir-
ke urejajo. Podatki o imetniku oziroma mestu pridelave se
lahko letno ažurirajo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo
ukrepov kmetijske politike.

4. člen
(mesto pridelave)

Za mesto pridelave se šteje:
– kmetijsko gospodarstvo kot lokacijsko, organizacij-

sko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, ki ima
enotno vodstvo ter se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo;

– druge lokacije, kjer imetniki, kot pravne ali fizične
osebe, vpisane v register, opravljajo vsaj eno izmed dejav-
nosti iz 7. člena tega pravilnika.

5. člen
(evidenca subjektov)

Imetniki morajo biti pred vpisom v register vpisani v
evidenco subjektov, ki se vodi na ministrstvu.

Kolikor imetnik ob vpisu v register še ni vpisan v evi-
denco subjektov, ga ministrstvo vpiše na podlagi vloge iz
11. člena tega pravilnika in v skladu s predpisi, ki urejajo
zbirke podatkov ministrstva, če na mestu pridelave opravlja
vsaj eno dejavnost iz 7. člena tega pravilnika. Dejavnost iz 7.
člena tega pravilnika lahko opravlja nosilec kmetijskega go-
spodarstva ali druge osebe na kmetijskem gospodarstvu.

V evidenco subjektov ministrstvo vpiše tudi odgovorno
osebo za zdravstveno varstvo rastlin.

6. člen
(odgovorna oseba)

Odgovorna oseba je fizična oseba, ki kot zakoniti za-
stopnik zastopa imetnika in se šteje za nosilca kmetijskega
gospodarstva po tem pravilniku.

Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin je fizič-
na oseba s strokovnimi izkušnjami pri pridelavi in zdravstve-
nem varstvu rastlin, ki izpolnjuje pogoje iz 10. člena tega
pravilnika.

Fizična oseba iz prejšnjih dveh odstavkov je lahko hkrati
odgovorna oseba in odgovorna oseba za zdravstveno var-
stvo rastlin.

II. REGISTER

7. člen
(dejavnosti za vpis v register)

K vpisu v register so zavezani imetniki, ki opravljajo vsaj
eno od naslednjih dejavnosti:

1. pridelava, predelava, skladiščenje in distribucija ras-
tlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s sez-
namov:

– V.A.I./1, kolikor le-te premeščajo,

– V.A.I./2, kolikor le-te premeščajo do tržnih pridelo-
valcev;

2. pridelava, predelava, skladiščenje in distribucija ras-
tlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s sez-
namov:

– V.A.II./1, kolikor le-te premeščajo v varovano obmo-
čje, priznano za določen škodljiv organizem,

– V.A.II./2, kolikor le-te premeščajo do tržnih pridelo-
valcev v varovano območje, priznano za določen škodljiv
organizem;

3. uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov s seznamov:

– V.B.I,
– V.B.II, kolikor se le-ti uvažajo v varovano območje,

priznano za določen škodljiv organizem;
4. pridelava, odkup in zbiranje v skladišču na območju

pridelave z namenom distribucije:
– gomoljev jedilnega krompirja Solanum tuberosum L.,
– plodov rastlin iz rodov Citrus L., Fortunella Swingle,

Poncirus Raf. in njihovih križancev.

8. člen
(izjeme glede vpisa v register)

Od vpisa v register so lahko izvzeti imetniki, ki se ukvar-
jajo z distribucijo oziroma s prodajo na drobno ali skladišče-
njem iz 1. in 2. točke prejšnjega člena, če naprej premešča-
jo rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, ki so že
tako opremljeni z rastlinskimi potnimi listi, da so pripravljeni
za prodajo končnemu uporabniku in jim zato ni potrebno
izdajati rastlinskih potnih listov.

Od vpisa v register so lahko izvzeti imetniki, ki se ukvar-
jajo s pridelavo oziroma predelavo iz 1. točke in s pridelavo
iz 4. točke prejšnjega člena, pod naslednjimi pogoji:

1. da gre za majhne pridelovalce oziroma predeloval-
ce, katerih

– pridelava oziroma predelava iz dejavnosti po prej-
šnjem členu izhaja iz zemljišča manjšega od 100 m2 za
pokrite oziroma 1000 m2 za nepokrite površine, ali

– dohodek iz dejavnosti po prejšnjem členu v gospo-
darskem letu ne presega 1/3 letne povprečne plače na
zaposlenega v Republiki Sloveniji,

2. da je celotna pridelava oziroma predelava in prodaja
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
namenjena za samooskrbo oziroma končno uporabo fizič-
nih oseb, ki niso tržni pridelovalci.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se morajo
zaradi nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov v regi-
ster vpisati vsi pridelovalci semenskega krompirja in ras-
tlin za saditev iz rodov: Chaenomeles Lindl., Cotonea-
ster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya
Lindl., Humulus L., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L.,
Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., Stranvaesia
Lindl. in Vitis L.

9. člen
(dodatne izjeme glede vpisa lastnikov gozdov

v register)
Od vpisa v register so izvzeti lastniki gozdov, v katerih

rastejo rastline kostanja in platane s Seznama V.A.I./1.,
točki 5 in 6, če je les ali lubje teh rastlin namenjen za:

– samooskrbo oziroma končno uporabo fizičnih oseb;
– premeščanje na območju Republike Slovenije z me-

sta pridelave do predelovalnih obratov, ki so vpisani v regi-
ster po tem pravilniku in ki morajo za prejete pošiljke lesa ali
lubja voditi evidenco o dobaviteljih oziroma poreklu.
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10. člen
(pogoji za vpis v register)

Imetnik se lahko vpiše v register, če:
– zagotovi odgovorno osebo za zdravstveno varstvo

rastlin; ta oseba je lahko imetnik sam ali oseba, ki je v
rednem delovnem ali v pogodbenem razmerju pri njem in v
njegovem imenu opravlja in izpolnjuje obveznosti, predpisa-
ne v 16. in 20. členu tega pravilnika,

– izpolni in podpiše izjavo na obrazcu 3 iz Priloge 1, ki
je del vloge za vpis v register iz 11. člena tega pravilnika, da
je pripravljen in sposoben izpolniti obveznosti, ki izhajajo iz
registracije, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno var-
stvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: zakon), in tem pravilni-
kom.

Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin mora
izpolnjevati najmanj naslednje pogoje glede strokovne uspo-
sobljenosti:

1. v primeru, da imetnik prideluje, predeluje, distribuira
ali uvaža le rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane
predmete, za katere se ne zahteva rastlinski potni list:

– srednješolska izobrazba kmetijske smeri ter eno leto
delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi, distribuciji ali uvo-
zu zadevnih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov, ali

– 3 leta delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi, distri-
buciji ali uvozu zadevnih rastlin;

2. v primeru, da imetnik prideluje, predeluje, distribuira
ali uvaža rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane pred-
mete, za katere se zahteva rastlinski potni list in izdaja ras-
tlinski potni list za svoje proizvode:

– višješolska ali visokošolska izobrazba, smer agrono-
mija, ter eno leto delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi,
distribuciji ali uvozu zadevnih rastlin, rastlinskih proizvodov
in nadzorovanih predmetov, ali

– srednješolska izobrazba kmetijske smeri ter 3 leta
delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi, distribuciji ali uvo-
zu zadevnih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov, ali

– 5 let delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi, distri-
buciji ali uvozu zadevnih rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov;

3. v primeru, da odgovorna oseba za zdravstveno var-
stvo rastlin zastopa imetnika in izdaja rastlinske potne liste v
njegovem imenu:

– višješolska ali visokošolska izobrazba, smer agrono-
mija, ter eno leto delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi,
distibuciji ali uvozu zadevnih rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov.

V primeru, da je odgovorna oseba za zdravstveno var-
stvo rastlin odgovorna za zdravstveno varstvo gozdnih rastlin
ali lesa, se zanjo zahteva enaka stopnja izobrazbe kot v
prejšnjem odstavku, vendar s področja gozdarstva.

11. člen
(vloga za vpis v register)

Vlogo za vpis v register mora imetnik vložiti pri Upravi
Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v na-
daljnjem besedilu: uprava). Vloga se vloži na obrazcih 1, 2 in
3 iz Priloge 1.

Imetnik mora k vlogi za vpis v register priložiti:
1. dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah odgovorne

osebe za zdravstveno varstvo rastlin:
– kopijo diplome ali spričevala,
– kopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna

doba in zaposlitve, oziroma potrdilo o statusu kmeta;

2. kopijo pogodbe, v primeru, da je odgovorna oseba
za zdravstveno varstvo rastlin v pogodbenem razmerju z
imetnikom; pogodba mora vsebovati natančno določene
obveznosti odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin;

3. kopijo zakupne pogodbe za zemljišča, v primeru, da
ima imetnik v zakupu kmetijska zemljišča.

12. člen
(odločba o vpisu v register)

Uprava vlogo evidentira in preveri v vlogi navedene
podatke.

Ministrstvo imetniku, ki je zavezan k vpisu v register,
dodeli neponovljivo registrsko številko v skladu s predpisi, ki
urejajo zbirke podatkov ministrstva.

Če se med postopkom za vpis v register ugotovi, da
imetnik ne opravlja vsaj ene izmed dejavnosti iz 7. člena
tega pravilnika ali da izpolnjuje določbe 8. ali 9. člena tega
pravilnika, uprava s sklepom zavrže vlogo za vpis v register
in imetnika obvesti, da ga bo vodila v evidenci zaradi more-
bitnih inšpekcijskih pregledov.

Če se med postopkom za vpis v register ugotovi, da je
imetnik zavezan k vpisu v register v skladu s 7. členom tega
pravilnika in izpolnjuje pogoje za vpis v register iz 10. člena
tega pravilnika, mu uprava izda odločbo o vpisu v register
najkasneje v roku treh mesecev od prejema popolne vloge.

Če v roku najmanj treh mesecev od prejema vloge ta ni
popolna ali je iz nje razvidno, da pogoji iz 10. člena tega
pravilnika niso izpolnjeni oziroma to ugotovi pristojni inšpek-
tor, uprava vpis v register z odločbo zavrne in imetnika ne
vpiše v register, dokler predpisani pogoji niso izpolnjeni.

13. člen
(izbris iz registra)

Registrirani imetnik mora v roku 30 dni po prenehanju
opravljanja dejavnosti, za katere se je registriral, pri Upravi
vložiti vlogo za izbris iz registra.

Uprava že registriranega imetnika po uradni dolžnosti
izbriše iz registra, če se na podlagi inšpekcijskega pregleda
ugotovi, da je prenehal izpolnjevati pogoje iz 10. člena tega
pravilnika ali ne izpolnjuje obveznosti, predpisanih z zako-
nom in 16. členom tega pravilnika, za čas do ponovnega
izpolnjevanja le-teh.

Ob ponovnem izpolnjevanju pogojev in obveznosti iz
prejšnjega odstavka mora imetnik predložiti dokazila o po-
novnem izpolnjevanju pogojev oziroma vložiti vlogo za vpis v
register iz 11. člena tega pravilnika.

14. člen
(vsebina in način vodenja registra)

V register se vpišejo zlasti podatki iz obrazcev 1 in 2 iz
Priloge 1, ter 4, 5 in 6 iz Priloge 2, lahko pa tudi drugi
podatki o kmetijskem gospodarstvu v skladu s predpisi, ki
urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike.

Register vzpostavi in vodi uprava. Register se vodi kot
računalniška zbirka podatkov, ki se za potrebe informacij-
skega sistema imenuje FITO-register. Način vodenja in vzdr-
ževanja FITO-registra določajo tudi predpisi, ki urejajo zbir-
ke podatkov ministrstva.

Kolikor se registrirani imetnik želi poleg ali namesto
dejavnosti, za katere je bil prvotno registriran, registrirati za
druge dejavnosti po tem pravilniku, mora pri upravi vložiti
vlogo o dopolnitvi vpisa v register na obrazcih 1 in 2 iz
Priloge 1, z oznako, da gre za dopolnitev vloge. Uprava izda
imetniku odločbo o dopolnitvi vpisa v register najkasneje v
roku treh mesecev od prejema popolne vloge.
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15. člen
(evidenca odgovornih oseb za zdravstveno

varstvo rastlin)
Uprava vzpostavi in vodi evidenco odgovornih oseb za

zdravstveno varstvo rastlin. V evidenci se na enoten način
vodijo podatki:

1. o odgovorni osebi za zdravstveno varstvo rastlin:
– ime in priimek,
– naslov s hišno številko,
– izobrazba,
– telefon/telefaks,
– davčna številka,
– enotna matična številka občana;
2. o imetniku:
– ime in priimek oziroma firma,
– naslov oziroma sedež s hišno številko,
– zakoniti zastopnik imetnika, kolikor to ni imetnik sam,
– datum sklenitve delovnega razmerja ali pogodbe z

odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin,
– dodeljena registrska številka.
Podatki iz prvih štirih alinei 1. točke prejšnjega odstav-

ka so dostopni vsem, ki izkažejo pravni interes.

16. člen
(obveznosti registriranih imetnikov)

Registrirani imetnik oziroma njegova odgovorna oseba
za zdravstveno varstvo rastlin je poleg obveznosti, določenih
z zakonom, dolžan izpolnjevati še naslednje:

1. prijaviti upravi vse spremembe podatkov, ki se vodi-
jo v registru, v roku 30 dni od njihovega nastanka, predvsem
glede spremembe:

– vrst rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov (ter njihove vzgojne stopnje),

– odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin,
– mesta pridelave,
– statusa, imena, sedeža ali naslova pravne ali fizične

osebe;
2. v času inšpekcijskega pregleda spremljati pristojne-

ga inšpektorja na njegovo zahtevo in mu nuditi vse potrebne
informacije;

3. opravljati redne vizualne zdravstvene preglede ras-
tlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, za
katere se je registriral v skladu s 7. členom tega pravilnika,
vključno z njihovimi registriranimi mesti pridelave. Da so
zdravstveni pregledi redni, se šteje takrat, ko so opravljeni v
ustreznem času in ko njihova pogostnost omogoča pravoča-
sno odkrivanje škodljivih organizmov in s tem povezano
učinkovito preprečevanje njihovega širjenja, kar je odvisno
od vrste rastlin, bližine potencialnih virov okužbe in številnih
drugih faktorjev, ki vplivajo na povečano fitosanitarno tvega-
nje. O teh pregledih mora voditi evidenco, ki naj za vsako
vrsto rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predme-
tov zajema najmanj podatke o njihovem izvoru, o obsegu in
času pregleda, ugotovljenem zdravstvenem stanju ter o upo-
rabi fitofarmacevtskih sredstev.

III. RASTLINSKI POTNI LIST

A) Dovoljenje

17. člen
(pogoji za pridobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih

potnih listov)
Do dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov je

upravičen le tisti imetnik (v nadaljnjem besedilu: upraviče-
nec), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da ima veljavno odločbo o vpisu v FITO-register in
dodeljeno neponovljivo registrsko številko,

– da ima odgovorno osebo za zdravstveno varstvo ras-
tlin, ki izpolnjuje pogoje iz 10. člena tega pravilnika,

– da je odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin
pridobila potrdilo o temeljnem znanju o škodljivih organi-
zmih, njihovem obvladovanju in predpisih o zdravstvenem
varstvu rastlin (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o temeljnem
znanju), pridobljeno na tečajih, za katere uprava potrdi izva-
jalca in program usposabljanja,

– da ima zapisnik pristojnega inšpektorja o izpolnje-
vanju obveznosti, ki izhajajo iz registracije v skladu z zako-
nom, ter pogojev glede vrste, oblike in vsebine rastlinskih
potnih listov iz 24., 25., 26., 27. in 28. člena tega pravilni-
ka, katerih vzorce pristojnemu inšpektorju predloži na vpo-
gled,

– da podpiše izjavo na vlogi za pridobitev dovoljenja za
izdajo rastlinskih potnih listov iz 18. člena tega pravilnika, da
je pripravljen in sposoben izpolniti obveznosti pri izdajanju
rastlinskih potnih listov v skladu z zakonom in tem pravilni-
kom.

Rastlinske potne liste lahko vnaprej natisne uprava ozi-
roma od uprave pooblaščene pravne in fizične osebe.

Ne glede na tretjo alineo prvega odstavka tega člena
lahko dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov pridobi
tudi imetnik, ki ne predloži potrdila o temeljnem znanju za
odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin, če izpol-
njuje druge predpisane pogoje iz prvega odstavka tega
člena.

Imetnik iz prejšnjega odstavka mora potrdilo o teme-
ljnem znanju za odgovorno osebo za zdravstveno varstvo
rastlin predložiti v roku enega leta po pridobitvi dovoljenja za
izdajo rastlinskih potnih listov.

18. člen
(vloga za pridobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih

potnih listov)
Vlogo za pridobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih pot-

nih listov upravičenec vloži pri upravi na obrazcih 4 in 5 iz
Priloge 2.

K vlogi je potrebno priložiti potrdilo o temeljnem znanju
iz tretje alinee prvega odstavka prejšnjega člena ter zapisnik
pristojnega inšpektorja iz četrte alinee prvega odstavka prej-
šnjega člena.

19. člen
(dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov)

Dovoljenje izda uprava v upravnem postopku najkasne-
je v roku treh mesecev po prejemu popolne vloge, če so
izpolnjeni pogoji iz 17. člena tega pravilnika.

Če se na podlagi inšpekcijskega pregleda ugotovi, da
je upravičenec prenehal izpolnjevati pogoje iz 17. člena
tega pravilnika ali ne izpolnjuje obveznosti, predpisanih z
zakonom in 20. členom tega pravilnika, se dovoljenje po
uradni dolžnosti razveljavi.

Dovoljenje se lahko razveljavi tudi na zahtevo upravi-
čenca, če le-ta preneha pridelovati, predelovati ali distribui-
rati rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete,
za katere se zahteva rastlinski potni list.

Kolikor upravičenec želi razširiti dovoljenje na druge
vrste rastlin, mora pri upravi vložiti dopolnilno vlogo na obraz-
cih 4 in 5 iz Priloge 2, z oznako, da gre za dopolnitev vloge.
Uprava izda upravičencu odločbo o dopolnitvi dovoljenja za
izdajo rastlinskih potnih listov najkasneje v roku treh mese-
cev od prejema popolne vloge.



Uradni list Republike Slovenije Št. 93 / 23. 11. 2001 / Stran 9063

20. člen
(obveznosti upravičencev pri izdajanju rastlinskih

potnih listov)
Upravičenec oziroma njegova odgovorna oseba za

zdravstveno varstvo rastlin je poleg obveznosti, določenih z
zakonom, dolžan izpolnjevati še naslednje obveznosti pri
izdajanju rastlinskih potnih listov:

– vsako leto do 30. aprila, oziroma za rastline, ki imajo
več rastnih dob v enem letu, najmanj mesec dni pred začet-
kom pridelave, prijaviti pristojnemu inšpektorju podatke o
predvideni letni pridelavi po vrstah rastlin, rastlinskih proiz-
vodov in nadzorovanih predmetov ter o nameravanem pre-
meščanju teh v varovana območja. Prijavo vloži na obrazcu
6 iz Priloge 2;

– prijaviti pristojnemu inšpektorju vse spremembe gle-
de vrste, oblike in vsebine rastlinskih potnih listov, najmanj
14 dni pred nameravano spremembo;

– najmanj eno leto hraniti listine in voditi evidenco gle-
de izdaje vseh vrst rastlinskih potnih listov;

– v primeru odsotnosti odgovorne osebe za zdravstveno
varstvo rastlin zagotoviti drugo odgovorno osebo za zdravstve-
no varstvo rastlin. Če gre za odsotnost, daljšo od enega
tedna, mora odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin s
pisnim pooblastilom imenovati drugo osebo, ki bo opravljala
naloge v njenem imenu. Za odsotnost, daljšo od enega me-
seca, pa mora upravičenec zagotoviti drugo odgovorno ose-
bo za zdravstveno varstvo rastlin, ki mora izpolnjevati vse
predpisane pogoje, in o tem obvestiti pristojnega inšpektorja.

B) Postopek pri izdajanju

21. člen
(izdajanje rastlinskih potnih listov)

Rastlinski potni list se izda za rastline, rastlinske proiz-
vode in nadzorovane predmete s Seznama V.A, kadar se le-
te premeščajo, in sicer:

1. rastlinski potni list mora spremljati pošiljke do kon-
čnega prejemnika, če gre za pošiljke rastlin, rastlinskih pro-
izvodov in nadzorovanih predmetov s seznamov:

– V.A.I./1 in
– V.A.II./1, če je pošiljka namenjena v varovano obmo-

čje, priznano za določen škodljiv organizem;
2. rastlinski potni list mora spremljati pošiljke do tržnih

pridelovalcev, če gre za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvo-
dov in nadzorovanih predmetov, ki se premeščajo za name-
ne nadaljnjega gojenja, s seznamov:

– V.A.I/.2 in
– V.A.II./2, če je pošiljka namenjena v varovano obmo-

čje, priznano za določen škodljiv organizem.
Pri izdajanju rastlinskega potnega lista za pošiljke ras-

tlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s Sez-
nama V.A, ki se uvažajo, veljajo določbe, določene z zako-
nom.

Za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane pred-
mete, ki niso razvrščeni na Seznam V.A, se rastlinski potni
listi ne smejo izdajati.

22. člen
(izjeme pri izdajanju rastlinskih potnih listov)

Brez rastlinskega potnega lista se lahko premeščajo
rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s Sez-
nama V.A, ki jih premeščajo:

– pridelovalci oziroma predelovalci, za katere ni obve-
zen vpis v register v skladu z 8. in 9. členom tega pravilnika,

– registrirani imetniki, če le-te premeščajo na lokalnem
trgu za končno uporabo fizičnih oseb, ki niso tržni pridelo-

valci ali predelovalci, razen v primerih iz tretjega odstavka 8.
člena tega pravilnika.

Za lokalni trg se šteje prodaja rastlin, rastlinskih proiz-
vodov in nadzorovanih predmetov na mestu pridelave ali na
maloprodajni tržnici, razen v primeru premeščanja lesa in
lubja, za katerega se kot lokalni trg šteje celotno ozemlje
Republike Slovenije.

23. člen
(pogoji za izdajo rastlinskega potnega lista)

Rastlinski potni list se sme izdati pred premeščanjem
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za
primere iz 21. člena tega pravilnika, če rastline, rastlinski
proizvodi in nadzorovani predmeti ter njihov rastni substrat:

– niso okuženi s škodljivimi organizmi s Seznamov I.A
in II.A ter

– izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s Sezna-
ma IV.A.

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti iz
prejšnjega odstavka, ki so namenjeni premeščanju v varova-
no območje, ter njihov rastni substrat morajo poleg pogojev
iz prejšnjega odstavka izpolnjevati še naslednje:

– da niso okuženi s škodljivimi organizmi s seznamov
I.B in II.B, za katere so bila posamezna varovana območja
priznana ter

– da izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s Sez-
nama IV.B, za katere so bila posamezna varovana območja
priznana.

Za zagotavljanje pogojev iz prejšnjih dveh odstavkov
morajo opravljati redne zdravstvene preglede rastlin, rastlin-
skih proizvodov in nadzorovanih predmetov:

– registrirani imetniki v skladu s 3. točko 16. člena
tega pravilnika in

– pristojni inšpektor v skladu s 33. členom tega pravil-
nika.

24. člen
(vrste rastlinskih potnih listov)

Vrste rastlinskih potnih listov so naslednje:
1. rastlinski potni list, ki se izda:
– ob premeščanju z mesta pridelave ali
– za uvoženo pošiljko rastlin, rastlinskih proizvodov in

nadzorovanih predmetov s Seznama V.A v skladu z določba-
mi zakona in drugega odstavka 21. člena tega pravilnika ali

– v primeru, da se pošiljka, ki jo že spremlja rastlinski
potni list, zadržuje na mestu pridelave prejemnika pošiljke
toliko časa, da je lahko prišlo do spremembe vzgojne sto-
pnje rastlin oziroma se šteje, da gre za nadaljnje gojenje ali
spremembo mesta pridelave;

2. nadomestni rastlinski potni list z oznako RP, ki se
izda za premeščanje pošiljke, ki jo že spremlja rastlinski
potni list:

– če se le-ta razdeli v ali sestavi iz več različnih posa-
mičnih pošiljk ali

– če je prišlo do spremembe zdravstvenega stanja ras-
tlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, pod
pogojem, da je opravljen zdravstveni pregled v skladu s 34.
členom tega pravilnika;

3. rastlinski potni list za varovana območja z oznako
ZP, ki se izda za premeščanje pošiljke v varovano območje
ali znotraj varovanega območja, priznanega za določen škod-
ljivi organizem.

Ne glede na določbe prve alinee 2. točke prejšnjega
odstavka se za namene varovanja poslovne tajnosti nado-
mestni rastlinski potni list lahko izda tudi v primeru, ko se
pošiljka, ki jo že spremlja rastlinski potni list, premešča
nespremenjena naprej.
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Rastlinski potni list iz 1. točke prvega odstavka tega
člena se izda tudi v primeru premeščanja pošiljke:

– skozi varovana območja, če ni nevarnosti za širjenje
škodljivih organizmov, ali

– iz varovanih območij.
Rastlinski potni list lahko združuje oznaki RP in ZP,

kadar je to ustrezno.

25. člen
(oblika in namestitev rastlinskega potnega lista)

Rastlinski potni list predstavlja uradna etiketa ali pa je
sestavljen iz uradne etikete in spremne listine.

Uradna etiketa je lahko nameščena bodisi na posa-
mezno rastlino, rastlinski proizvod ali nadzorovan predmet,
bodisi na njihovo embalažo ali prevozno sredstvo na način,
ki onemogoča ponovno uporabo.

Uradna etiketa ne sme biti že uporabljena in mora biti
izdelana iz primernega materiala glede trpežnosti, vodood-
pornosti in drugih okoljskih vplivov.

Uporabo samolepilnih uradnih etiket mora predhodno
odobriti uprava tako, da v dovoljenju za izdajo rastlinskih
potnih listov iz 19. člena tega pravilnika določi pogoje za
njihovo uporabo.

Spremna listina je lahko vsak dokument, ki se običajno
uporablja v trgovske namene in je priložen prevoznemu sred-
stvu, pod pogojem, da vsebuje podatke iz 27. člena tega
pravilnika.

26. člen
(posebna oblika in namestitev rastlinskega potnega lista

za določene rastline)
Uprava lahko za posamezne skupine rastlin določi upo-

rabo obvezne enotne namestitve in izgleda rastlinskega pot-
nega lista glede oblike, velikosti in barve, v skladu s predpi-
si, ki urejajo promet semenskega in sadilnega materiala.

Ne glede na določbe drugega odstavka prejšnjega čle-
na mora biti uradna etiketa za rastline s Seznama V.A.I/1
nameščena na vsako posamezno rastlino ali sveženj oziro-
ma na najmanjšo možno enoto pakiranja, namenjeno proda-
ji na drobno.

27. člen
(vsebina rastlinskega potnega lista)

Rastlinski potni list mora vsebovati naslednje podatke,
odvisno od vrste rastlinskega potnega lista oziroma porekla
pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih pred-
metov:

1. oznako “Rastlinski potni list Republike Slovenije”;
2. oznako kode države “SI”;
3. oznako “Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-

hrano” ali njegovo razpoznavno kodo;
4. registrsko številko imetnika;
5. individualno serijsko ali tedensko ali zbirno številko;
6. botanično ime;
7. količino;
8. v primeru pošiljke, ki je namenjena v določeno varo-

vano območje: razločno oznako “ZP” za rastlinski potni list,
ki je veljaven za namembno varovano območje, in ime oziro-
ma koda namembnega varovanega območja ali imena oziro-
ma kode vseh tistih varovanih območij, za katera pošiljka
izpolnjuje pogoje, ali zaporedne številke škodljivih organi-
zmov s seznamov varovanih območij, za katere pošiljka iz-
polnjuje pogoje;

9. v primeru pošiljke, za katero je potrebno izdati nado-
mestni potni list: razločno oznako “RP” za nadomestni ras-
tlinski potni list in registrsko številko izdajatelja prvotnega
rastlinskega potnega lista; izdajatelj lahko za namene varo-
vanja poslovne tajnosti namesto registrske številke izdajate-
lja prvotnega rastlinskega potnega lista uporabi svoje kodne
oznake dobaviteljev, za katere vodi evidenco in kar mora
predhodno odobriti uprava v dovoljenju za izdajo rastlinskih
potnih listov iz 19. člena tega pravilnika;

10. v primeru, da je poreklo rastlin, rastlinskih proizvo-
dov in nadzorovanih predmetov v drugi državi: ime države
porekla.

Če rastlinski potni list predstavlja samo uradna etiketa,
morajo biti na njej navedeni vsi podatki iz prejšnjega odstav-
ka oziroma se podatke iz 8. do 10. točke navede, kadar je
to ustrezno; v tem primeru spremna listina ni potrebna.

Če je rastlinski potni list sestavljen iz uradne etikete in
spremne listine, morajo biti na uradni etiketi navedeni vsaj
podatki iz 1. do 5. točke iz prvega odstavka tega člena, v
spremni listini pa vsi podatki iz prvega odstavka tega člena
oziroma se podatke iz 8. do 10. točke navede, kadar je to
ustrezno.

28. člen
(vpisovanje podatkov na rastlinski potni list)

Podatki se na rastlinski potni list lahko v celoti natisne-
jo. Če so uradne etikete vnaprej natisnjene, se manjkajoče
podatke bodisi natisne ali vpiše ročno z velikimi tiskanimi
črkami.

Botanična imena rastlin in rastlinskih proizvodov mora-
jo biti natisnjena oziroma napisana z latinskimi (znanstveni-
mi) imeni.

Z vsako naknadno spremembo ali izbrisom podatkov iz
rastlinskega potnega lista postane rastlinski potni list neve-
ljaven.

29. člen
(posebni pogoji pri rastlinskem potnem listu

za semenski krompir)
V primeru rastlinskega potnega lista za semenski krom-

pir se morajo uporabljati uradne etikete, ki jih lahko izdaja
samo imenovani organ in katerih oblika in vsebina ter posto-
pek izdajanja in tiskanja kot tudi imenovanje organa so pred-
pisani s predpisi, ki urejajo potrjevanje zdravstvenega stanja
in kakovosti semenskega krompirja ter promet s semenskim
krompirjem.

V primeru vnosa oziroma premeščanja pošiljk semen-
skega krompirja v varovano območje oziroma znotraj varova-
nega območja, priznanega za določen škodljivi organizem v
povezavi s semenskim krompirjem, mora biti na rastlinskem
potnem listu navedena tudi usklajenost s pogoji vnosa oziro-
ma premeščanja semenskega krompirja v to varovano ob-
močje oziroma znotraj tega varovanega območja v skladu z
8. točko 27. člena tega pravilnika.

30. člen
(obveznosti kupcev)

Kupci oziroma prejemniki, ki se ukvarjajo s tržno pride-
lavo oziroma predelavo ali nadaljnjo distribucijo prejetih ras-
tlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki jih
spremljajo rastlinski potni listi, morajo hraniti vse vrste ras-
tlinskih potnih listov najmanj eno leto. V primeru, da rastlin-
ski potni list sestavljata uradna etiketa in spremna listina, je
potrebno hraniti samo spremno listino.
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IV. INŠPEKCIJSKI NADZOR

31. člen
(inšpekcijski pregledi)

Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravlja
fitosanitarni oziroma gozdarski inšpektor. Inšpekcijski pre-
gledi se opravljajo pri registriranih imetnikih redno, najmanj
enkrat letno, razen za registrirane imetnike iz 4. točke 7.
člena tega pravilnika, pri katerih se inšpekcijski pregledi
opravljajo po potrebi. Inšpekcijski pregledi se opravljajo pred-
vsem na mestih pridelave, v sodelovanju z imetnikom oziro-
ma njegovo odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin
in obsegajo pregled listin, zdravstveni pregled, skladnost s
fitosanitarnimi predpisi in sestavo zapisnika.

Podrobnejši obseg inšpekcijskih pregledov iz tega čle-
na določi predstojnik Inšpektorata Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo z navodili v obliki
priročnika.

32. člen
(pregled listin)

S pregledom listin pristojni inšpektor preveri izpolnje-
vanje obveznosti registriranih imetnikov v skladu z zakonom
in tem pravilnikom.

Če se pri inšpekcijskem pregledu ugotovi, da obvezno-
sti iz prejšnjega odstavka niso izpolnjene, lahko pristojni
inšpektor upravi predlaga izbris imetnika iz registra v skladu
z drugim odstavkom 13. člena tega pravilnika.

Pristojni inšpektor opravlja tudi nadzor nad izpolnjeva-
njem pogojev glede izjem pri vpisu v register iz 8. in 9. člena
tega pravilnika ter glede izjem pri izdajanju rastlinskih potnih
listov iz 22. člena tega pravilnika.

33. člen
(zdravstveni pregled)

Pristojni inšpektor v času pregleda listin iz prvega od-
stavka prejšnjega člena ali z enim ali več naknadnimi inšpek-
cijskimi pregledi opravi tudi zdravstveni pregled rastlin, ras-
tlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, da preveri
izpolnjevanje pogojev iz 23. člena tega pravilnika.

Zdravstveni pregledi iz prejšnjega odstavka se opravlja-
jo vsaj vizualno in ne glede na določbe prvega odstavka
31. člena tega pravilnika najmanj tako pogosto kot je to
določeno v Seznamu IV.A.II oziroma za naslednje vrste pri-
delave najmanj tako pogosto kot sledi:

– pridelava semen in semenskega materiala: dvakrat
letno v času vegetacije;

– pridelava sadilnega materiala večletnih rastlin v sa-
djarstvu, vinogradništvu, hmeljarstvu in gozdarstvu ter ve-
čletnih okrasnih rastlin: dvakrat letno v času vegetacije;

– pridelava sadilnega materiala vrtnin in enoletnih okra-
snih rastlin, vključno z okrasnimi čebulicami in gomolji: en-
krat v pridelovalnem ciklusu.

Če se z zdravstvenim pregledom ugotovi, da pogoji iz
23. člena tega pravilnika niso izpolnjeni, pristojni inšpektor
prepove premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in nad-
zorovanih predmetov do izpolnjevanja pogojev in odredi
predpisane ukrepe v skladu s predpisi, ki urejajo ukrepe za
zatiranje in preprečevanje širjenja škodljivih organizmov, ter
o tem obvesti upravo.

34. člen
(izdaja rastlinskega potnega lista

za neokužene rastline)
Če se z zdravstvenim pregledom iz prejšnjega člena

ugotovi, da je del rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzoro-

vanih predmetov, kot tudi rastni substrat, ki se tam uporab-
lja, okužen s škodljivimi organizmi s seznamov I.A in II.A,
oziroma za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane
predmete, namenjene v določeno varovano območje, tudi s
seznamov I.B in II.B, se lahko dovoli izdaja rastlinskega
potnega lista za preostale rastline, rastlinske proizvode in
nadzorovane predmete, če ni suma da so le-ti okuženi in če
ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov. Za okužene
rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete pri-
stojni inšpektor prepove premeščanje do izpolnjevanja po-
gojev in odredi predpisane ukrepe v skladu s predpisi, ki
urejajo ukrepe za zatiranje in preprečevanje širjenja škodlji-
vih organizmov, ter o tem obvesti upravo.

35. člen
(zdravstveni pregled semenskega krompirja)

Zdravstvene preglede pri pridelavi semenskega krom-
pirja kot tudi izdajanje rastlinskih potnih listov opravlja ime-
novani organ v skladu z določbami predpisov, ki urejajo
potrjevanje zdravstvenega stanja in kakovosti semenskega
krompirja ter o prometu s semenskim krompirjem, in v skla-
du s tem pravilnikom.

36. člen
(inšpekcijsko spremljanje zdravstvenega stanja)

Za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin pristojni
inšpektor opravlja redno spremljanje zdravstvenega stanja
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov,
ne glede na določbe 31., 32., 33., 34. in 35. člena tega
pravilnika. Za te namene se inšpekcijski pregledi opravljajo
naključno in ne glede na poreklo rastlin, rastlinskih proizvo-
dov in nadzorovanih predmetov, kadarkoli in povsod tam,
kjer se le-ti pridelujejo, predelujejo, skladiščijo, premeščajo
ali na prodajnih mestih, kot tudi pri končnih kupcih.

Če se med inšpekcijskimi pregledi ugotovi, da rastline,
rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti pomenijo nevar-
nost za širjenje škodljivih organizmov oziroma da niso izpol-
njeni predpisani pogoji za premeščanje rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov, pristojni inšpektor
odredi ukrepe v skladu z zakonom.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen
(varovana območja)

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na varovana
območja, se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike
Slovenije k Evropski uniji.

38. člen
(premeščanje)

Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji
se šteje za premeščanje le premeščanje znotraj Republike
Slovenije, po tem datumu pa znotraj držav članic Evropske
unije.

39. člen
(rastlinski potni listi)

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na rastlinski
potni list, se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2003.

Oznaka na rastlinskem potnem listu iz 1. točke
27. člena tega pravilnika se z dnem pristopa Republike
Slovenije k Evropski uniji glasi: “Rastlinski potni list EU”.
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40. člen
(hramba uradnih etiket za semenski krompir)

Do začetka uporabljanja določb, ki se nanašajo na
rastlinski potni list, je uradne etikete za semenski krompir iz
29. člena tega pravilnika potrebno hraniti v skladu s 30.
členom tega pravilnika.

41. člen
(zdravstveni pregledi posevkov in objektov)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se obvezni zdravstve-
ni pregledi posevkov in objektov, semena in sadilnega mate-
riala kmetijskih in gozdnih rastlin opravljajo v skladu s tem
pravilnikom in z določbami pravilnika o obveznem zdravstve-
nem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega
materiala kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št.
52/86), kolikor niso v nasprotju z zakonom in tem pravilni-
kom.

Potrdilo o zdravstvenem stanju posevka ali objekta se
izda, če rastline niso okužene s škodljivimi organizmi s sez-
namov I.A in II.A, izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve
s Seznama IV.A ter niso okužene z drugimi škodljivimi orga-
nizmi v odstotkih, večjih od določenih z merili za ugotavljanje
zdravstvenega stanja posevkov in objektov, semena in sadil-
nega materiala v pravilniku o obveznem zdravstvenem pre-
gledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala
kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 52/86).

Postopek obveznega zdravstvenega pregleda posevka
ali objekta, ki je bil uveden pred uveljavitvijo tega pravilnika,
se nadaljuje po določbah tega pravilnika.

S 1. januarjem 2003 je za opravljanje obveznih zdrav-
stvenih pregledov posevkov in objektov, semena in sadilne-
ga materiala kmetijskih in gozdnih rastlin iz tega člena pri-
stojna fitosanitarna oziroma gozdarska inšpekcija.

42. člen
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati oziroma

prenehajo veljati)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo upo-

rabljati določbe pravilnika o obveznem zdravstvenem pre-
gledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala
kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 52/86),

ki se nanašajo na sezname karantenskih škodljivih organi-
zmov.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odloč-
ba o pooblastitvi organizacij za spremljanje zdravstvenega
stanja sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza (Uradni
list RS, št. 39/93, 82/94 in 45/01).

S 1. januarjem 2003 se prenehajo uporabljati nasled-
nji predpisi:

– odredba o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati strokov-
ne organizacije združenega dela za opravljanje obveznih
zdravstvenih pregledov kmetijskih posevkov za pridelovanje
semena, objektov za pridelovanje gozdnega semena in ob-
jektov za pridelovanje sadilnega materiala (Uradni list SRS,
št. 4/78, 82/94 in 45/01),

– odločba o pooblastitvi določenih strokovnih organi-
zacij združenega dela za opravljanje obveznih zdravstvenih
pregledov kmetijskih posevkov za pridelovanje semena, ob-
jektov za pridelovanje gozdnega semena in objektov za pri-
delovanje sadilnega materiala (Uradni list SRS, št. 10/78).

S 1. januarjem 2003 prenehajo veljati 5., 52., 53. in
54. člen pravilnika o zdravstveni kontroli pošiljk rastlin pri
trgovanju čez državno mejo in na notranjem tržišču (Uradni
list RS, št. 38/96, 57/00, 45/01 in 69/01). Do tega
datuma se določbe teh členov uporabljajo le za pošiljke
rastlin za saditev iz rodov Chaenomeles Lindl., Cotonea-
ster Erhr., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Fragaria L., Humulus lupulus L., Malus Mill., Mespilus L.,
Prunus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Rubus L., Sorbus
L., Stranvaesia Lindl. in Vitis L.

43. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 327-11/01
Ljubljana, dne 12. novembra 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

Priloga 1: VLOGA ZA VPIS V FITO-REGISTER

Navodila za izpolnjevanje vloge za vpis v FITO-register

Obrazec mora biti natančno izpolnjen s tiskanimi črkami. V primeru, da so podatki nepopolni ali napačni, bo vloga
zavrnjena.

Obrazec 1: OSNOVNI PODATKI O IMETNIKU IN ODGOVORNI OSEBI

I. V prvi rubriki obrazca je prostor za vpis vaše enolične in neponovljive registrske številke. Le-ta vam bo dodeljena na
podlagi na obrazcu navedenih podatkov in sporočena naknadno, zato pustite to rubriko prazno.
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II. Podatki o imetniku, ki je zavezanec za vpis v register
1. Vpišite naziv pravne osebe oziroma za fizične osebe ime in priimek ter s križcem označite dejavnost in status; pri točki

1a je možnih več odgovorov.
2. Fizična oseba, ki je nosilec dejavnosti za vpis v FITO-register, vpiše enotno matično številko občana, oziroma če je

registriran kot samostojni podjetnik za to dejavnost, vpiše enotno matično številko občana in podjetniško matično številko.
3. Vpišite davčno številko nosilca dejavnosti za vpis v FITO-register oziroma davčno številko poslovnega subjekta.
4. Vpišite uradno veljaven naslov kmetijskega gospodarstva oziroma sedež poslovnega subjekta. Če kmetijsko gospo-

darstvo nima hišne številke, pri naslovu vpišite le občino in naselje.
5. Vpišite popolno številko telefona, na katerem je dosegljiv nosilec dejavnosti za vpis v FITO-register oziroma odgovor-

na oseba poslovnega subjekta.
6. Možen je en odgovor.
7. Možen je en odgovor.

Če je kmetijsko gospodarstvo kmetija, vpisujte ime in priimek ter naslov nosilca dejavnosti za vpis v FITO register, pri
tem uporabite podatke iz uradnih evidenc npr. osebne izkaznice; vpišite EMŠO, davčno številko in telefonsko številko.

Če je gospodarstvo registrirano kot poslovni subjekt (pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki) vpišite uraden
naziv in naslov in priložite kopijo obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti.

Samostojni podjetniki posamezniki vpišejo vse podatke: EMŠO, davčno in matično številko.
Ostali poslovni subjekti vpišejo davčno in matično številko.

III. Evidenčna številka odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin

IV. Podatki o odgovorni osebi za zdravstveno varstvo rastlin
8. Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin –kolikor je to imetnik sam, to označite, medtem ko polj od 10 do 12

ni potrebno izpolniti.
9. Vpišite ime in priimek odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin.
K vlogi za vpis v register je potrebno priložiti dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah odgovorne osebe za zdravstveno

varstvo rastlin in sicer kopijo diplome ali spričevala, oziroma kopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba in
zaposlitve oziroma potrdilo o statusu kmeta.

Kolikor odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin ni imetnik sam, označite poslovni odnos. Če je odgovorna oseba
za zdravstveno varstvo rastlin v pogodbenem delovnem razmerju, priložite kopijo pogodbe ki mora vsebovati natančno
določene obveznosti odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin.

10. Vpišite davčno številko odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin.
11. Vpišite uradno veljaven naslov odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin.
12. Vpišite popolno številko telefona, na katerem je dosegljiva odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin.

Obrazec 2: OSNOVNI PODATKI O MESTU PRIDELAVE

V. Identifikacijski podatki
Prostor za vpis vašega KMG-MID pustite prazen, saj vam bo dodeljen na podlagi na obrazcu navedenih podatkov in

sporočen naknadno.
S križcem označite vrsto mesta pridelave oziroma predelave, skladiščenja, distribucije ali prodaje.

1. Vpišite naslov mesta pridelave (naselje, ulica, hišna številka) in telefonsko številko.
V primeru, da opravljate dejavnost pridelave, predelave, skladiščenja ali prodaje na več ločenih enotah, mora biti za

vsako enoto izpolnjen svoj obrazec 2.
Kolikor mesto ali enota pridelave nima hišne številke, pri naslovu vpišite le občino in naselje.
Kolikor imate mesto ali enoto pridelave v zakupu, vlogi priložite kopijo zakupne pogodbe.

2. Površina pokritih prostorov, ki je na mestu pridelave namenjena za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane
predmete s seznama V.A; vpišite površino pokritega prostora v kvadratnih metrih. Kot pokriti prostori se štejejo rastlinjaki,
plastenjaki, skladišča, distribucijski centri in prodajna mesta.

3. Površina kmetijskih zemljišč, ki je na mestu pridelave namenjena za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane
predmete s seznama V.A; vpišite površino kmetijskih zemljišč v hektarjih in arih.

4. S križcem označite eno ali več skupina rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov, na katero se
nanaša dejavnost.
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VI. Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin za to mesto pridelave
Če imate samo eno mesto pridelave oziroma je na vseh mestih pridelave ena odgovorna oseba za zdravstveno varstvo

rastlin, to označite s križcem. Kolikor imate več mest pridelave, na njih pa drugo odgovorno osebo, kot je navedena v točki
IV, navedite osebne podatke zanjo.

Vpišite datum izpolnjevanja obrazca.
S podpisom imetnik jamči za točnost podatkov.
Če imate še eno ali več enot pridelave oziroma še eno ali več mest pridelave, za vsako enoto ali mesto pridelave

izpolnite svoj obrazec 2 in napišite njegovo zaporedno številko (kopirajte obrazec 2).

Obrazec 3: IZJAVA IMETNIKA

I. Identifikacijski številki
V prvi rubriki obrazca je prostor za vpis vaše registrske številke in številka(e) KMG-MID, ki vam bodo dodeljene na

podlagi na obrazcu 1 in 2 navedenih podatkov in sporočeni naknadno, zato ob prvem vpisu v FITO-register pustite to rubriko
prazno.

II. Izjava imetnika, ki je zavezanec za vpis v register
Besedilo izjave izhaja iz obveznosti, določenih z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin. Izpišite ime in priimek s

tiskanimi črkami, napišite datum in se podpišite.

Izpolnjen obrazec kopirajte in kopijo shranite doma!

Originalni izpolnjen obrazec pošljite na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo
Dunajska 56, 1000 Ljubljana.
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Priloga 2: VLOGA ZA IZDAJANJE RASTLINSKIH POTNIH LISTOV

Navodila za izpolnjevanje vloge za vpis v FITO-register

Obrazec mora biti natančno izpolnjen s tiskanimi črkami. V primeru, da so podatki nepopolni ali napačni, bo vloga
zavrnjena.

Obrazec 4: VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA

I. V prvi rubriki obrazca je prostor za vpis vaše registrske in KMG-MID številke mesta pridelave. Obe številki sta vam
dodeljeni pri vpisu v register, zato pustite to rubriko ob prvi vlogi prazno.

1. S križcem označite ali želite izdajati rastlinske potne liste.
Možnih je več odgovorov:
Če boste rastline ali rastlinske proizvode prodajali tudi v varovana območja držav članic Evropske unije, to označite (ZP-

Zona protecta), saj morajo biti med pridelavo pregledana po zahtevah teh območij.
V primeru, da vso proizvodnjo prodajate npr. preko kmetijske zadruge in rastlinskih potnih listov ne želite izdajati sami,

pustite to rubriko prazno.
Če prosite za dovoljenje kot uvoznik ali distributer rastlin in rastlinskih proizvodov, ki za premeščanje potrebujejo

rastlinski potni list, označite vlogo za izdajo nadomestnih potnih listov.

2. S križcem označite ali gre za prvo vlogo ali za dopolnitev vloge za izdajo ali za razveljavitev dovoljenja.

II. Podatki o rastlinah, rastlinskih proizvodih in nadzorovanih predmetih, ki jih pridelujete, predelujete, odkupujete,
uvažate ali distribuirate in za katere je potrebno izdajati rastlinske potne liste. S križcem označite ustrezne kvadratke.

Obrazec 5: IZJAVA

Na prazno polje izjave vpišite naziv pravne osebe oziroma za fizične osebe ime in priimek ter s križcem označite ustrezno
pod izjavo:

1. Možnih je več odgovorov
2.a Možnih je več odgovorov
2.b Možen je en odgovor
2.c Možnih je več odgovorov
2.d Možnih je več odgovorov
3. Možnih je več odgovorov
4. Možen je en odgovor

K vlogi je potrebno priložiti zapisnik pristojnega inšpektorja o izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo iz registracije v skladu
z zakonom, in ustreznosti vzorcev glede rastlinskih potnih listov (vrsta, oblika in vsebina).

K vlogi, vloženi po 1. 1. 2003, je potrebno priložiti potrdilo o opravljenem tečaju in izpitu iz zdravstvenega varstva rastlin
odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin.

Izpolnjen obrazec kopirajte in kopijo shranite doma!

Originalni izpolnjen obrazec pošljite na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo
Dunajska 56, 1000 Ljubljana.

Obrazec 6: LETNA PRIJAVA PRIDELAVE

I. V prvi rubriki obrazca je prostor za vpis vaše registrske številke in KMG-MID številke mesta pridelave, ki sta vam bili
dodeljeni z odločbo o vpisu v register. V primeru, da imate dodeljenih več KMG-MID številk, izpolnite toliko obrazcev, kot
imate KMG-MID številk (na vsak obrazec podatke o enem mestu ali eni enoti pridelave).
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Vpišite leto, za katero delate prijavo pridelave.

Podatke o kmetijskih zemljiščih v uporabi priložite prijavi pridelave na obrazcu, predpisanem v predpisih, ki urejajo
izvajanje ukrepov kmetijske politike.

Razpredelnica:
Zaporedna številka enote rabe na obrazcu letne prijave pridelave (6) mora biti enaka zaporedni številki. Enote rabe z

obrazca (C) o kmetijskih zemljiščih v uporabi (oziroma njen prepis).

Vpišite skupno površino enote dejanske rabe v hektarjih (ha) in arih in enako površino posamezne vrste kmetijskih
rastlin. Za pokrite prostore (rastlinjaki…) navedite površino v arih na dve decimalni mesti natančno (npr. 1 ar in 55 m2 vpišite
kot 1,55 ara).

Navedite šifro rastline ali rastlinskega proizvoda v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje ukrepov kmetijske politike.

Navedite ime rastlin oziroma vsaj rod glede na seznam V.A.
V primeru, da pridelujete rastline za varovano območje Evropske unije, označite v vsaki vrstici vrsta potnega lista (ZP).

Navedite predvideno količino: število kosov ali teža (kg) posameznih rastlin.

Če ste oddali vlogo na podlagi predpisov, ki urejajo izvajanje ukrepov kmetijske politike, lahko vlogi priložite kopijo
osnovnih podatkov o kmetijskem gospodarstvu in podatkov o kmetijskih zemljiščih v uporabi.

Vlogi obvezno priložite kopijo katastrskega načrta z vrisanimi kmetijskimi zemljišči pod posameznimi kmetijskimi
rastlinami oziroma načrt pridelave v pokritem prostoru!

Izpolnjen obrazec kopirajte in kopijo shranite doma!

Originalni izpolnjen obrazec pošljite na naslov pristojnega fitosanitarnega ali gozdarskega inšpektorja.

V izrednih primerih obrazec pošljite na sedež inšpektorata:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Parmova 33, 1000 Ljubljana.
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4643. Sklep o veljavnosti četrte izdaje Evropske
farmakopeje

Na podlagi prvega odstavka 10. člena zakona o zdravi-
lih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in
70/00) izdaja minister za zdravje

S K L E P
o veljavnosti četrte izdaje Evropske farmakopeje

1
V skladu z “Resolucijo AP-CSP (01) 1”, ki jo je sprejel

Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni
sporazum) (CD-P-SP) dne 21. maja 2001, začne 1. januarja
2001 v Republiki Sloveniji veljati četrta izdaja Evropske
farmakopeje (European Pharmacopoeia Fourth Edition), ki
jo je založila Evropska direkcija za kakovost zdravil (Europe-
an Directorate for the Quality of Medicines) pri Svetu Evrope
v Strasbourgu.

2
Četrta izdaja Evropske farmakopeje (European Phar-

macopoeia Fourth Edition) bo nadomestila tretjo izdajo
Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Third Edi-
tion), ki je bila nazadnje dopolnjena s četrtim dodatkom
(Supplement 2001).

3
V skladu z “Resolucijo AP-CSP (01) 2”, ki jo je sprejel

Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni
sporazum) (CD-P-SP) dne 1. junija 2001, v četrto izdajo
Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Fourth
Edition) niso vključene monografije “Alprenololijev benzoat”
(Alprenolol benzoate - Alprenololi benzoas) (št. 1066), “Be-
tanidinijev sulfat” (Betanidine sulphate - Betanidini sulfas)
(št. 0374), “Glutetimid” (Glutethimide - Glutethimidum) (št.
0613), “List črnega zobnika” (Hyoscyamus leaf - Hyoscyami
folium) (št. 0225), “List črnega zobnika, uprašen, normiran”
(Hyoscyamus, prepared - Hyoscyami pulvis normatus) (št.
0226), “Insulin” (Insulin - Insulinum) (št. 0276), “Lanatozid
C” (Lanatoside C - Lanatosidum C) (št. 0504) ter besedilo
“Guma za zaporke za vsebnike za vodne parenteralne pri-
pravke, za praške in za liofilizirane izdelke” (Rubber for
closures for containers for aqueous parenteral preparati-
ons, for powders and for freeze-dried products) (3.1.12),
ker so penehali biti del Evropske farmakopeje.

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 512/ 260/01
Ljubljana, dne 5. novembra 2001.

Minister
za zdravje

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

4644. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu na področju kulture

Na podlagi 56. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in
22/00) in 8. člena pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem
interesu na področju kulture (Uradni list RS, št. 64/99)
izdaja ministrica za kulturo

O D L O Č B O
o podelitvi statusa društva v javnem interesu

na področju kulture

Društvu za sodobni ples Slovenije, Metelkova 9, Ljub-
ljana, se podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na
področju kulture.

Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
kulture, se podeli za pet let.

Društvo je dolžno v skladu s 6. členom citiranega pra-
vilnika obveščati Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah
temeljnih aktov in najkasneje do konca februarja vsakega
leta predložiti poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi
sredstev za preteklo leto.

Društvo se s 1. 11. 2001 vpiše v register društev, ki
delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

4645. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu na področju kulture

Na podlagi 56. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in
22/00) in 8. člena pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem
interesu na področju kulture (Uradni list RS, št. 64/99)
izdaja ministrica za kulturo

O D L O Č B O
o podelitvi statusa društva v javnem interesu

na področju kulture

Kulturno umetniškemu društvu Polzela, Polzela 131,
3313 Polzela, se podeli status društva, ki deluje v javnem
interesu na področju kulture.

Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
kulture, se podeli za pet let.

Društvo je dolžno v skladu s 6. členom citiranega pra-
vilnika obveščati Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah
temeljnih aktov in najkasneje do konca februarja vsakega
leta predložiti poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi
sredstev za preteklo leto.

Društvo se s 1. 11. 2001 vpiše v register društev, ki
delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

BANKA SLOVENIJE
4646. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v

bančno okolje v obdobju od 26. 11. do 2. 12.
2001

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

okolje v obdobju od 26. 11. do 2. 12. 2001

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

AAE D.O.O. 04515-0000365228
ABS STORITVE D.O.O. 03139-1009023132
ADD D.O.O. 03162-1010705149
ADES D.O.O. LJUBLJANA 02010-0050407665
ADI LJUBLJANA D.O.O. 03100-1006223780
AGRI D.O.O. 02430-0035102116
ALMA-ELECTRONIC, D.O.O. LJUBLJANA 02010-0012021273
AL-MARKET D.O.O. ŠKOFJA LOKA 07000-0000118333
ALP-AGRIA D.O.O. 02010-0018329765
ALPETOUR TURISTIČNO HOTELSKO

PODJETJE D.O.O. 07000-0000118915
AMD SLOVENIJA AVTO-IMOS 02053-0010677753
ANDO ZAVAROVALNIŠKA AGENCIJA D.O.O. 03138-1008787471
APEX-IN D.O.O. 02021-0051530095
AQUARIUS D.O.O. 26330-0012823913
ARBORETUM NOVA D.O.O. 02312-0014756134
ARDECO D.O.O. 02032-0014259731
ARETE D.O.O. 07000-0000013961
ARHIMED D.O.O. 05100-8010076352
ARKES D.O.O. 05100-8010076934
ARMEX ARMATURE D.O.O. 02022-0019216242
ARTEL D.O.O. KOPER 10100-0032492764
ARTEL D.O.O. KOPER 25100-9706438145
ARTEM D.O.O. 02010-0088982043
ARTEMONT D.O.O. 04515-0000367362
ARTIDEA D.O.O. 29000-0003257602
ASTRA TELEKOM D.O.O. 03139-1010525080
AVIO-TEX D.O.O. 02970-0018581873
AVTO NAD D.O.O. 05100-8010076255
AVTOHIŠA JAKOPEC D.O.O. 02426-0051615592
AVTO-MOTO SHOP D.O.O. 02010-0018178833
AVTO-ORI, PODJ. ZA T. G. TURIZ. D.O.O. 02496-0015134051
BAUIMEX D.O.O. 25100-9704293184
BEAUFORT D.O.O. 25100-9702830133
BEFIS D.O.O. 05100-8010078292
BELINKA BELLES PRO. KEM. IZD. D.O.O. 02923-0017022476
BELINKA HOLDING D.D. 02923-0013651629
BELINKA KEM. TOVARNA MOSTE D.D. 02923-0015903290
BELINKA PERKEMIJA D.O.O. 02923-0011313347
BENT D.O.O. 02922-0019900418
BIN D.O.O. 02430-0017747943
BIOR D.O.O. STRANICE 06000-0112608375
BIRO BALIA D.O.O. 02312-0019398748
BO CONSULTING D.O.O. 05100-8010077807
BROTHER INTERN. IND. GMBH P. BLED 02091-0090579641
BUKVA D.O.O. 02054-0012388008
C & M SUŠNIK K.D. 02085-0017604992
CABLEX – M D.O.O. 20470-0013327072
CARL & K D.O.O. IDRIJA 02244-0016157430
CEM-TIR D.O.O. 14000-0590671785
CHANDLER D.O.O. 14000-0153516162
CHEBUL INTERNATIONAL D.O.O. 03127-1008581109
CITY EXPRESS D.O.O. 02010-0019656143
COAT D.O.O. LJUBLJANA 29000-0055080434
COCOASOFT D.O.O. 02010-0052525369
CONSTANT D.O.O. 03139-1009117319
CONTOUR D.O.O. 25100-9703945148
CONTOUR D.O.O. 10100-0032463567
CONTRADE D.O.O. 02970-0010049559
CONTROLMATIK ABW D.O.O. 18300-0013090410
COPY CENTER D.O.O. 03134-1061253318
COTA D.O.O. 02022-0017797617
CT-PRODUKTI, D.O.O. ZREČE 06000-0109244803
CVET. IN VRT. KUKAR IN OSTALI D.N.O. 02430-0012928595
ČEB. DRUŠTVO VIDEM -NEGOVA 02341-0012690068
ČEB. DRUŠTVO KOBILJE DOBROVNIK 02494-0013684872
ČEBELARSKO DRUŠTVO ČRENŠOVCI 02348-0017491613
ČRTALIČ D.O.O. 02970-0013381121

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

D DESIGN D.O.O. 18301-0013393971
D.D. JARC D.O.O. 04515-0000367459
DACA D.O.O. GRIŽE 06000-0143592212
DACOMM D.O.O. 03150-1061127598
DANI&ELI, USN. GAL.- L.GOODS D.O.O. 02340-0052495134
DARMA IZOBR. STOR. INŽ. D.O.O. 02430-0011799612
DATRIS D.O.O. 03139-1009406088
DECCA D.O.O. 27000-0000016571
DÉCOR & DESIGN D.O.O. 27000-0000087866
DEPSELF D.O.O. 02222-0089420377
DESSA LJUBLJANA 02010-0011603397
DEUS USEINOSKI IN DRUŽBENIK D.N.O. 07000-0000119109
DIAGNOSTIKA D.O.O. 03138-1012059572
DINOS KRANJ D.O.O. 07000-0000119982
DINOS TRBOVLJE D.O.O. 26330-0015220977
DMHE KAMN.-DOMŽALSKE OKOLICE 02312-0012692362
DOMES D.O.O. 18303-0013513280
DOMIR D.O.O. 18301-0016812251
DONATIS D.O.O. 04202-0000366403
DR. PRIJAT. MLADINE ŠMARJE SAP 02022-0015226050
DRAGON D.O.O. 02018-0019347097
DRU. ZA ZASEB. VAR. IN DRŽ. SAMOV. 02222-0051196169
DRUŠ. MLAD. KULT. CENTER MEDVODE 02021-0051354525
DRUŠT. MAT., FIZIKOV IN ASTR. SLO. 02053-0011983664
DRUŠTVO HRAST PINA HRASTNIK 26331-0020091007
DRUŠTVO PHAROS 02222-0019477945
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KS VIČ 02018-0011301917
DRUŠTVO UPOKOJENCEV PETROVČE 06000-0045755878
DRUŠTVO UPOKOJENCEV POLZELA 06000-0145802745
DRUŠTVO UPOKOJENCEV PREDDVOR 07000-0000118430
DRUŠTVO UPOKOJENCEV SEMIČ 02430-0014065435
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA 07000-0000117460
DRUŠTVO UPOKOJENCEV TRNOVO 02045-0018758342
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV KOBILJE 02494-0013115967
EKO-IUS D.O.O., SOLKAN 04750-0000364189
ELAU D.O.O. 04515-0000365131
ELEVATOR D.O.O. 02085-0017228923
ELKI, D.O.O. SLOVENSKE KONJICE 06000-0097753504
EMV VRŠČAJ D.O.O. 02430-0010012678
ENOVARIA GLASS D.O.O. 10100-0029039758
EPG ELEKTROTEHNIŠKO PODJETJE D.O.O. 03108-1001343609
ESA INŽENIRING D.O.O. 02922-0015085435
EUROADRIA D.O.O. 03100-1008382224
EUROAIR D.O.O. 33000-1751971311
EUROFILTRI D.O.O. 02923-0013528245
EUROSTIL D.O.O. 03130-1007291250
FARAON D.O.O. 02045-0013667103
FERENČAK D.O.O. 02373-0019680066
FEROS D.O.O. 04430-0000363961
FINANDER TRG. IN STORITVE D.O.O. 02340-0018642716
FLOORING D.O.O. LJUBLJANA 06000-0075794256
FLORATA, D.O.O. CELJE 06000-0141588386
FLUMEN D.O.O. 05100-8010074412
FOLIA D.O.O. 02043-0011006685
FONTRADE, P. ZA TRG. PR. STOR. D.O.O. 02340-0016117612
FRAKTAL D.O.O. 02033-0010126609
FTN D.O.O. 25100-9705207118
G 7 D.O.O. 03131-1012379142
GALLUS D.O.O. 03139-1010764670
GAMIL D.O.O. LJUBLJANA 19100-0010006283
GAS IMPORT-EXPORT RADOVLJICA D.O.O. 07000-0000117363
GASILSKA ZVEZA ČRNOMELJ 02430-0018399492
GENER-MED D.O.O. PORTOROŽ 10100-0011136953
GENESI D.O.O. 10100-0032483840
GEOS INŽENIRING GEOD. STOR. D.O.O. 02430-0053747553
GIZ DRAVINJSKA DOLINA,

SLOVENSKE KONJICE 06000-0509625107
GOSTINSTVO DOLINAR D.N.O. 29000-0055068891
GOVEDOREJSKO DRUŠTVO

SAVINJSKA DOLINA 06000-0513248736
GOZDNO GOSPODARSTVO

NOVO MESTO D.D. 03150-1000935703
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GRAFIST D.O.O. 02236-0050927084
GRANATUS, D.O.O. STRANICE 06000-0114876138
GRAND D.O.O. 03154-1007125950
GRATIM STORITVE D.O.O. 05100-8010074897
GRIPING D.O.O. 33000-4347448908
GRK D.O.O. PORTOROŽ 10100-0032485683
HARLEKIN TRADE D.O.O. 02021-0051505457
HERLE M&V D.O.O., IC TRZIN 03131-1008303784
HOGA D.O.O. 04515-0000367071
HRIBAR D.O.O. 02312-0011124066
HRUŠI D.O.O. 26330-0035275630
I.M.C. D.O.O. 03150-1061112563
IDA D.O.O. 02430-0018806504
IMP MONTAŽA KOPER D.D. 03135-1002987794
IMPOL – INOTECHNA D.O.O. 04430-0000229325
INFOS D.O.O. 02053-0011127736
ING. KLAN D.O.O. 25100-9705701139
INTERSERVIS D.O.O. 10100-0011105040
INTERSIBA, Z.O.O. GABERJE 02010-0015690007
INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO 02222-0019146108
IRBIS D.O.O. LJUBLJANA 02053-0018725746
ISKRA SEM D.D. 02923-0010901485
ISKRA-STIK. ELEM. D.D. DOBREPOLJE 02222-0016479481
ISO PROJEKT ISMAILOSKI D.N.O. 02056-0089084258
ITE D.O.O. 05100-8010076837
ITR D.O.O. JESENICE 07000-0000118139
ITW D.O.O. 04515-0000199358
JANKO & METKA D.O.O. 20470-0012704332
JAVNA RAZSVETLJAVA D.D. 03100-1002519253
JENKO & CO. D.N.O. 90672-0000019073
JEREBIKA D.O.O. 03126-1061231109
K & D D.O.O. JESENICE 07000-0000118042
K&S CONSULTING D.O.O. 02312-0016086780
K. ZADRUGA LJUTOMERČAN Z.O.O. 02343-0051126996
KALAN TRADE D.O.O. 02021-0011382474
KAMERAJ D.O.O. ŽALEC 06000-0114331095
KARANTANIJA D.O.O. KRANJ 07000-0000118818
KARATE KLUB POLZELA 06000-0891533410
KEMIS D.O.O. 03104-1005646628
KEMOFARMACIJA D.D. 05100-8000041411
KLEPARSTVO VRTAČIČ D.O.O. 02312-0013180563
KMETIJSKA ZADRUGA KLAS Z.B.O. 02355-0016114549
KNEŽEVIĆ ZOBNA ORDINACIJA D.O.O. 03106-1087455069
KNSS-SINDIKAT PODJETJA MENINA 02312-0019289623
KODA-TREND D.O.O. 03175-1061144318
KOLESARSKI KLUB SOČA KOBARID 04753-0000364624
KONJENIŠKI KLUB RATITOVEC 03128-1012623632
KONTROLING D.O.O. 02373-0050535669
KOS BLED D.O.O. 07000-0000119303
KRAS-PIVKA D.O.O. 10100-0032510709
KREVZEL INSTALACIJE D.O.O. 02426-0013251510
KRKA D.D. 03150-1005647575
KUD JAKOBA ALJAŽA MEDVODE 02021-0011675123
KULT. DR. KOMORNI ZBOR IPAVSKA 04751-0000364237
KULTURNO DRUŠTVO ČRENŠOVCI 02348-0013785631
KULTURNO DRUŠTVO KOBARID 04753-0000366661
KULTURNO DRUŠTVO KOBILJE 02494-0011053359
KULTURNO DRUŠTVO MOTNIK 02312-0019842329
KULTURNO DRUŠTVO PETROVČE 06000-0007497720
LD HOČE 04515-0000365325
LD STARŠE 04515-0000365422
LEA NMK D.O.O. 03116-1087360683
LEGIS D.O.O. 03138-1008598515
LESEX D.O.O. 17000-0000047470
LIGHTS D.O.O. 02430-0015979536
LIK LAMELIRNICA, D.O.O. 02970-0011425019
LIK LESNA INDUSTRIJA KOČEVJE D.D. 02970-0020016115
LIK STOLIK D.O.O. 02970-0012125262
LIK VIO D.O.O. 02970-0014662976
LIK ŽAGA D.O.O. 02970-0018599721
LIONS KLUB BLED 07000-0000119594
LIONS KLUB RIBNICA 03114-1012788733

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

LOVSKA DRUŽINA ADLEŠIČI 02430-0035106384
LOVSKA DRUŽINA KOČEVJE 03113-1001553369
LOVSKA DRUŽINA OSILNICA 03113-1001557346
LOVSKA DRUŽINA POLZELA 06000-0003825397
LOVSKA DRUŽINA PREDGRAD 03113-1001554242
LOVSKA DRUŽINA STRUGE 03113-1087395944
LOVSKA DRUŽINA TURJAK 02036-0019595117
LOVSKA DRUŽINA VINICA 02430-0011169209
MAGO D.O.O. 03179-1012698151
MAJOR DOMUS D.O.O. 25100-9702299155
MAKOTER, P. ZA PR. TRG. IN S. D.O.O. 02343-0016369956
MALKOM D.O.O. 24800-9003637793
MARINA KOPER D.O.O. 10100-0029167410
MARINE SYSTEM D.O.O. 10100-0032514395
MARIN-MARINČIČ IN PARTNER D.N.O. 02036-0035424741
MARKLES D.O.O. CERKNO 02244-0015057547
MATRIX D.O.O. 14000-0562828808
MCA D.O.O. 03127-1010394912
ME ELEKTRONIK D.O.O. 03171-1012027497
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO SVETILNIK 10100-0032515171
MEDIA PUBLIKUM D.O.O. 02085-0013297125
MEDIA SERVICES AGB D.O.O. LJUBLJANA 02010-0051457787
MEDICOVET D.O.O. 03126-1087188697
MEDINET D.O.O. 03121-1086258227
MEDI-UM D.O.O. 03108-1061234416
MENTES D.O.O. 07000-0000113968
MESARIJA MIHA POTOČNIK 07000-0000119691
MESTNA OBČINA CELJE 01000-0100002815
MESTNA OBČINA KOPER 01000-0100005725
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 01000-0100011448
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 01000-0100014067
MESTNO DRU. GLUHIH LJUBLJANA 02083-0051930092
METRONIK D.O.O. 02922-0014154526
MIKRO FIN D.O.O. 02053-0053950229
MIKROTOP D.O.O. 02053-0016905056
MINUS-KONEČNIK & CO. D.N.O. 02320-0050732460
MLAD. KUD C. KOSMAČ GIMNAZIJE TOLMIN04753-0000363072
MOET D.O.O. 18304-0012915711
NBS D.O.O. 03100-1012051831
NEVUS D.O.O. 20470-0016277909
NOVAK IZPUŠNI SISTEMI D.O.O. 03151-1012248958
NOVELA D.O.O. 07000-0000118721
NSA D.O.O. 02085-0035218058
O. Z. SLO. ČASTNIKOV LJUTOMER 02343-0017292426
OBČ. ZDRUŽ. SLOV. ČAST. KAMNIK 02312-0014060644
OBČINA BISTRICA OB SOTLI 01000-0100004270
OBČINA BOROVNICA 01000-0100001166
OBČINA CANKOVA 01000-0100012515
OBČINA CERKNICA 01000-0100002524
OBČINA CERKNO 01000-0100014843
OBČINA ČRNOMELJ 01000-0100015813
OBČINA DOBREPOLJE 01000-0100002039
OBČINA GORNJI PETROVCI 01000-0100011739
OBČINA HAJDINA 01000-0100017656
OBČINA IDRIJA 01000-0100014746
OBČINA IVANČNA GORICA 01000-0100002136
OBČINA KIDRIČEVO 01000-0100017074
OBČINA KOZJE 01000-0100003882
OBČINA KUNGOTA 01000-0100008635
OBČINA LOŠKA DOLINA 01000-0100002621
OBČINA MORAVSKE TOPLICE 01000-0100012030
OBČINA ODRANCI 01000-0100013291
OBČINA PIRAN 01000-0100005822
OBČINA PODČETRTEK 01000-0100003979
OBČINA PODVELKA 01000-0100011254
OBČINA PUCONCI 01000-0100012127
OBČINA RADOVLJICA 01000-0100007859
OBČINA RIBNICA 01000-0100005434
OBČINA ROGAŠOVCI 01000-0100012224
OBČINA ROGATEC 01000-0100004173
OBČINA STARŠE 01000-0100009023
OBČINA ŠTORE 01000-0100002912
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OBMOČNI ODBOR SKEI ZA GORENJSKO 07000-0000118236
OGRINEC D.O.O. 02312-0018033085
OOZSČ OBČIN KPŠ 04515-0000354461
OP D.O.O. ŠKOFJA VAS 06000-0075254160
ORG. SIND. DELAVCEV ZALOŽBE M. K. 02222-0015976051
ORTOPEDIJA 1989 D.O.O. 03171-1009686111
PAJAC, D.O.O. 02010-0010373825
PAPEA D.O.O. 02056-0015232726
PARTNER CONSULT. D.O.O. 25100-9706951178
PARTNER D.O.O. GROSUPLJE 02022-0011318502
PEGAS TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. 02343-0011041843
PEJAL INŽENIRING D.O.O. 02022-0012417706
PEKARNA BLATNIK D.O.O 02010-0010432219
PEMONT D.O.O. FRANKOLOVO 06000-0077593218
PERITEKS D.O.O. 33000-2280365328
PESTOL D.O.O. 24100-9000548596
PGD BOGOJINA 02340-0013812213
PGD BOHINJSKA BISTRICA 07000-0000119497
PGD DRAGATUŠ 02430-0011961117
PGD GOZD 02312-0015668807
PGD HERMANCI 04103-0000365822
PGD KAMNIŠKA BISTRICA 02312-0013544313
PGD LETUŠ 06000-0003816473
PGD LOŽNICA PRI ŽALCU 06000-0008411557
PGD MURSKA SOBOTA 02340-0015324928
PGD OSTROG 02970-0018551415
PGD PREDDVOR 03138-1001056668
PGD SINJI VRH 02430-0020219115
PGD SV. LOVRENC 06000-0008341038
PGD ZABUKOVICA 06000-0003839365
PGD ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM 02022-0013530684
PGD ZALI LOG 07000-0000117945
PGD ZASIP 07000-0000119885
PIHALNI ORKESTER ALPLES ŽELEZNIKI 07000-0000118527
PIN D.O.O. 03137-1007375976
PINALUX D.O.O. 02068-0035520755
PINGVIN & SCHWORZ D.O.O. LJUBLJANA 06000-0106145362
PLANT D.O.O. 05100-8010072084
PLASTOCHEM D.O.O. 03181-1012018277
PLUTON GRADNJE D.O.O. 06000-0076489261
POINTER D.O.O. 02029-0019350826
POL COM D.O.O. 30000-0003163885
POMURSKI VRT, GOS. INTER. ZDR. 02343-0089367306
PREKOV D.O.O. 02053-0011579368
PRIMAPLIN D.O.O. 29000-0003126652
PRIMSELL TRADING D.O.O. 14000-0585577248
PRIMUS D.O.O. 05100-8010077516
PROART D.O.O. 10100-0032507120
PRODUKT D.O.O. 02923-0018915431
PROGRAMSKI ATELJE A & Z, D.O.O. 02010-0011007138
PROING D.O.O. 18300-0015388146
PROSTEP LUKAN K.D. 18301-0016316096
PUNA D.O.O. 02022-0035297096
RADIO 94 D.O.O. 10100-0032508672
RADIOKLUB BOBER VNANJE GORICE 02053-0019247703
REGAL-TRGOVINA D.O.O. 02340-0016942888
REMONT D.O.O. AJDOVŠČINA 04751-0000364043
RESULT D.O.O. 29000-0003071459
REŠET D.O.O. 02068-0019603443
RIBIŠKA DRUŽINA ČRNOMELJ 02430-0014556061
RO & MA, D.O.O. 02010-0011523081
ROAL TRADE D.O.O. 02022-0010051391
RODD ŠENTVID PRI GROBELNEM 06000-0141964164
SABINA 1, D.O.O. 02430-0088946331
SAECO D.O.O. IDRIJA 02244-0016285761
SAN.KO.M. D.O.O. 03102-1006731574
SAPONIA-COMMERCE D.O.O. 03134-1009218541
SBS TRGOVINA D.O.O. 02058-0017125971
SERVIS VOZIL IN KMET. MEH. D.D. 02343-0010918168
SETING D.O.O. 02980-0011365262
SHAJ D.O.O. 03135-1009262045
SIM BOBNAR K.D. VIŠNJA GORA 02022-0035497498

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

SIMER D.O.O. CELJE 06000-0064578825
SIMGRAD D.O.O. 03128-1012317209
SIND. DEL. V ZDR. NEGI SLO. TRB. 26330-0050355638
SIND. PODJ. TOVARNA POHIŠTVA 26330-0035680993
SIND. PODJETJA RTH 26330-0016134329
SIND. ŠC TRBOVLJE GIMN-EK. 26330-0035544514
SIND. VRTEC TRBOVLJE 26330-0011160363
SIND. ZASAVSKE LEKARNE 26330-0015117866
SIND. G. G. N. MESTO PE ČRNOMELJ 02430-0013424168
SIND. PODJETJA TEŽMER LJULJANA 02083-0018579843
SIND. VETER. POSTAJE LJUTOMER 02343-0019371330
SIND. ZAVODA SRED. ŠOLE ČRNOMELJ 02430-0017792951
SINDIKAT BRIVSKO FRIZERSKEGA

PODJETJA KRANJ 07000-0000119012
SINDIKAT DELAVCEV LASTOVKA 02312-0012446176
SINDIKAT GOZD LJUBLJANA, D.D. 02010-0014785482
SINDIKAT PODJETJA TISKARNA

KNJIGOVEZNICA RADOVLJICA 07000-0000119206
SINDIKAT SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE 03157-1012126250
SINDIKAT SVILANIT – SSS 02312-0014529251
SINDIKAT ZRC TRBOVLJE 26330-0035554893
SISTEK D.O.O. PORTOROŽ 10100-0032482385
SKOBEC D.O.O. 02022-0014772284
SLOG INTERIER PROIZ. TRG. STOR. D.O.O. 04103-0000367277
SLOVENSKA KNJIGA D.O.O. 02922-0014817909
SLOVENSKO DRUŠTVO

ZA MEHANIKO – SDM 25100-9707574112
SMARTY D.O.O. 02034-0019661466
SOLGRI D.O.O. 03100-1012572818
SSAB HARDOX D.O.O. 07000-0000009693
STANINŽENIRING D.O.O. ŠKOFJA LOKA 07000-0000118624
STARI MLIN D.O.O. 04753-0000366564
STEP D.O.O. 03106-1006901807
STONE D.O.O. 24100-9003409029
STORŽEK KASTELIC K.D. 02022-0013416224
STTC D.D. 04515-0000224578
SVILA STORITVE D.O.O. 25100-9708427130
SVILA TEKST. TOVARNA D.D. 25100-9704612120
SVIZ INŠT. ZA CEL. IN PAPIR LJ. 02222-0019988941
SVIZ OBMOČNI ODBOR TOLMIN 04753-0000364915
SVIZS GLASBENA ŠOLA TOLMIN 04753-0000364818
ŠAHOVSKO DRUŠTVO SAVINJČAN 06000-0008291083
ŠP. DRUŠTVO STRELEC GRLAVA 02343-0050418120
ŠPORTNO DRUŠTVO LINES 02053-0053775532
ŠPORTNO DRUŠTVO MATKE 06000-0052406974
ŠPORTNO DRUŠTVO TEN-MAR 02053-0050466280
ŠUŠTAR-MA-MA & CO D.N.O. 02059-0035418376
T.T.G. D.O.O. 02222-0011035065
TEL. DRUŠTVO PARTIZAN BLED 02091-0011883250
TIPO INŽENIRING D.O.O. 03134-1012492097
TIPO-GRAF D.O.O. 29000-0003111520
TIŠLER D.O.O. 04430-0000363379
TOLMINKA D.O.O. 04753-0000363557
TOMANA D.O.O. 03157-1012001508
TONY COMERC D.O.O. 02045-0051825254
TRADE-LAP D.O.O. 18309-0018060831
TRANS – ZAJC TRAN. IN TRG. D.O.O. 02430-0013942439
TRENDNET D.O.O. 06000-0146524425
TRGOCOMERCE D.O.O. 18304-0089801985
TRIART D.O.O. 02085-0014152762
TRIO KLOKOČOVNIK IN OSTALI D.N.O. 04430-0000363670
TUKANO D.O.O. 04515-0000201492
TUR. DRU. ŽELEZNE DVERI RADOMERJE 02343-0013630967
TURISTIČNO DRUŠTVO BREZJE 07000-0000114744
TURISTIČNO DRUŠTVO MOTNIK 02312-0011057524
TUS KO-SI D.D. 25100-9704174165
UNIV´S TRG. UVOZ-IZVOZ D.O.O. 02340-0015189031
URŠKA D.O.O. 25100-9705466108
USKIT D.O.O. 04515-0000365034
VARNOST MENGEŠ D.D. 18304-0011424045
VARSTROJ TOV. VAR. REZAL. OPR. D.D. 02342-0015509906
VELOMAT D.O.O. 25100-9705463198
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VELTRAG D.O.O. 05100-8000104558
VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. 04753-0000363460
VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO 02354-0017995719
VISTROM D.O.O. 02085-0017921212
VODOMONT D.O.O. 03124-1012150080
VTS D.O.O. DOBOVA 02373-0010984404
WEMI D.O.O. 02013-0016015295
WRIGLEY D.O.O. 02923-0011795534
ZAVAS-VISS D.O.O. 02085-0089710621
ZAVOD ZANK 05100-8010076643
ZENKOVIČ TRG. IN TUR. PODJ. D.O.O. 02343-0018867803
ZKZ D.O.O. 04515-0000365519
ZN TECHNIK D.O.O. 02054-0017762002
ZOO HOBBY ŠKOFJA LOKA D.O.O. 07000-0000059745
ZORA –VELIOSKI & CO. D.N.O. 04753-0000362975
ZSS OO DINOS 26330-0035533262
ZSSS SDE JP ELEKTRO TRBOVLJE 26330-0012152673
ZV. DRU. SLO. LIKOVNIH UMETNIKOV 02222-0015495707
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV TOLMIN 04753-0000364333
ZVEZA ŠPORTNIH ORG. DOBREPOLJE 02046-0018751891
ŽGUR D.O.O. 03130-1010639496
ŽIČNICE VOGEL BOHINJ D.D. 02091-0011323851
ŽITO D.D. 02923-0017910414

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 26. 11. do 2. 12.
2001 so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/.

Ljubljana, dne 20. novembra 2001.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

4647. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NARAVA IN DRUŽBA, 1. zvezek, delovni učbenik
za spoznavanje narave in družbe v 1. razredu
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 5. 7. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo NARAVA

IN DRUŽBA, 1. zvezek, delovni učbenik
za spoznavanje narave in družbe

v 1. razredu osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje narave in družbe.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni učbenik.
Avtor: Dušan Vrščaj, Jelka Strgar, Dorotea Hrvatin Kralj,

Vinko Udir, Sonja Pretnar.
Lektor: Mateja Dermelj Ropoša.
Recenzent: mag. Vlasta Hus, Karmen Zupančič.

Ilustrator: Dunja Kofler, Peter Škerl, Saša Bogataj Am-
brožič.

Grafični oblikovalec: Helena Vrišer.
Fotograf: Igor Modic, Dušan Vrščaj et al.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošol-

skega programa.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26 , 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-208/01
Ljubljana, dne 5. julija 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4648. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NARAVA IN DRUŽBA, 2. zvezek, delovni učbenik
za spoznavanje narave in družbe v 1. razredu
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 5. 7. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo NARAVA

IN DRUŽBA, 2. zvezek, delovni učbenik
za spoznavanje narave in družbe

v 1. razredu osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje narave in družbe.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni učbenik.
Avtor: Dušan Vrščaj, Jelka Strgar, Dorotea Hrvatin Kralj,

Vinko Udir, Amand Papotnik, Sonja Pretnar.
Lektor: Mateja Dermelj Ropoša.
Recenzent: mag. Vlasta Hus, Karmen Zupančič.
Ilustrator: Dunja Kofler, Peter Škerl, Saša Bogataj

Ambrožič.
Fotograf: Igor Modic, Dušan Vrščaj et al.
Grafični oblikovalec: Helena Vrišer.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošol-

skega programa.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26 , 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-209/01
Ljubljana, dne 5. julija 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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4649. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NARAVA IN DRUŽBA 2, delovni zvezek za
spoznavanje narave in družbe v 2. razredu
osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo NARAVA
IN DRUŽBA 2, delovni zvezek za spoznavanje

narave in družbe v 2. razredu osemletne
osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje narave in družbe.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Dušan Vrščaj, Jelka Strgar, Dorotea Hrvatin

Kralj, Vinko Udir, Sabina Popit, Amand Papotnik, Karmen
Zupančič.

Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: dr. Vlasta Hus, Sonja Pretnar.
Ilustrator: Dunja Kofler, Peter Škerl.
Grafični oblikovalec: Helena Vrišer.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti programa.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26 , 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-272/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4650. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo JAZ
PA BEREM 3, delovni zvezek za pouk
književnosti pri slovenščini v 3. razredu
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

JAZ PA BEREM 3, delovni zvezek za pouk
književnosti pri slovenščini v 3. razredu

devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.

Avtor: Metka Kordigel.
Lektor: Mateja Dermelj Ropoša.
Recenzent: dr. Igor Saksida, dr. Ljubica Marjanovič

Umek, Darka Tancer Kajnih.
Ilustrator: Mojca Cerjak.
Grafični oblikovalec: Petra Černe Oven.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Pot na Fužine 2, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-273/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4651. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ABC-HÁZ, KEREK EGY ESZTENDÖ, Olvasókönyv
2. osztály, berilo za pouk madžarščine kot
materinščine v 3. razredu devetletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC-HÁZ,

KEREK EGY ESZTENDÖ, Olvasókönyv 2. osztály,
berilo za pouk madžarščine kot materinščine

v 3. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: madžarščina kot materinščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Zsuzsanna Hámorszky Hernádiné.
Lektor: Hernádi Sándor.
Recenzent: dr. Miklós Guttmann, Marija Tot Slavinec.
Ilustrator: Németh György.
Leto izdaje: 1996.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MOZAIK OKTÁSI STÚDIO, Debreceni 3b,

Szeged.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-274/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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4652. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC-
HÁZ, BESZÉD, OLVASÁS, Munkafüzet 2. osztály,
delovni zvezek za pouk madžarščine kot
materinščine v 3. razredu devetletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC-HÁZ,

BESZÉD, OLVASÁS, Munkafüzet 2. osztály,
delovni zvezek za pouk madžarščine kot

materinščine v 3. razredu devetletne
osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: madžarščina kot materinščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Zsuzsanna Hámorszky Hernádiné.
Lektor: Veronika Bocsák.
Recenzent: dr. Miklós Guttmann, Marija Tot Slavinec.
Ilustrator: Sarlota Falcione.
Leto izdaje: 1996.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MOZAIK OKTÁSI STÚDIO, Debreceni 3b,

Szeged.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-275/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4653. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
COME UN NUOVO GIOCO 3, LIBRO DI LETTURA
E LABORATORIO LINGUISTICO, berilo za pouk
italijanščine kot materinščine v 3. razredu
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo COME UN

NUOVO GIOCO 3, LIBRO DI LETTURA E
LABORATORIO LINGUISTICO, berilo za pouk

italijanščine kot materinščine v 3. razredu
devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: italijanščina kot materinščina.

Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Angela Fioroni, Silvana Anelli, Daniela Bastiano-

ni, Angela Facchetti, Mara Monguzzi, Rosangela Percoco.
Recenzent: mag. Anja Zorman, Klara Klarić.
Ilustrator: Paola Minelli, Mariagrazia Orlandini.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3. šolska leta.
Založnik: NICOLA MILANO EDITORE.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-276/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4654. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
METODO 3, APPRENDIMENTO LOGICO –
LINGUISTICO CLASSE TERZA, delovni zvezek za
pouk italijanščine kot materinščine v 3. razredu
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo METODO 3,

APPRENDIMENTO LOGICO – LINGUISTICO
CLASSE TERZA, delovni zvezek za pouk

italijanščine kot materinščine v 3. razredu
devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: italijanščina kot materinščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Angela Cattaneo, Elio D’Aniello, Gisella Moroni.
Recenzent: mag. Anja Zorman, Klara Klarić.
Ilustrator: Franca Trabacchi.
Leto izdaje: 1993.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: CETEM.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-277/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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4655. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
LIKOVNE IGRARIJE, učbenik za likovno vzgojo v
1. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo LIKOVNE

IGRARIJE, učbenik za likovno vzgojo v 1. razredu
devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: likovna vzgoja.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Tonka Tacol.
Lektor: Branko Gradišnik.
Recenzent: dr. Jožef Muhovič, mag. Beatriz Tomšič

Čerkez, mag. Črtomir Frelih, Katarina Hvalica, Irena Šimenc
Mihalič.

Ilustrator: Alenka Vuk.
Grafični oblikovalec: DEBORA.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DEBORA, založništvo in promocija kulture,

Lipahova ulica 23, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-278/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4656. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
LIKOVNE IGRARIJE, priročnik za učitelja k
učbeniku za likovno vzgojo v 1. razredu
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo LIKOVNE

IGRARIJE, priročnik za učitelja k učbeniku
za likovno vzgojo v 1. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: likovna vzgoja.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Tonka Tacol.

Lektor: Branko Gradišnik.
Recenzent: dr. Jožef Muhovič, mag. Beatriz Tomšič

Čerkez, Katarina Hvalica, Irena Šimenc Mihalič.
Grafični oblikovalec: DEBORA.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DEBORA, založništvo in promocija kulture,

Lipahova ulica 23, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-279/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4657. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
LIKOVNO IZRAŽANJE, Didaktična izhodišča za
pouk likovne vzgoje, priročnik za učitelja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo LIKOVNO

IZRAŽANJE, Didaktična izhodišča za pouk
likovne vzgoje, priročnik za učitelja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: likovna vzgoja.
Razred: 1.–3.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Tonka Tacol.
Lektor: Branko Gradišnik.
Recenzent: mag. Beatriz Tomšič Čerkez, Irena Šimenc

Mihalič.
Grafični oblikovalec: DEBORA.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DEBORA, založništvo in promocija kulture,

Lipahova ulica 23, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-280/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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4658. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
BIOLOGIJA 8, delovni zvezek za biologijo
v 8. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo BIOLOGIJA

8, delovni zvezek za biologijo v 8. razredu
devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: biologija.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Metka Kralj, Andrej Podobnik.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Kazimir Tarman, Neda Golmajer.
Ilustrator: Marija Prelog, Samo Jenčič.
Fotograf: Rudi Verovnik, Dušan Vrščaj.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3. šolska leta.
Založnik: TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE, d.d., Le-

pi pot 6, p.p. 541, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-281/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4659. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
GEOGRAFIJA ZA 8. RAZRED, učbenik za
geografijo v 8. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

GEOGRAFIJA ZA 8. RAZRED, učbenik za
geografijo v 8. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: geografija.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Franci Novak, Marta Otič, Ana Vovk Korže.
Lektor: Nuša Radinja.
Recenzent: dr. Marijan M. Klemenčič, Miha Babniki.

Ilustrator: Midhat Šehić.
Grafični oblikovalec: Midhat Šehić, Mojca Budnar.
Fotograf: Senja Požar Podlesnik.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26 , 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-282/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4660. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek in
gradiva za pouk tehnike in tehnologije
v 8. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo TEHNIKA
IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek in gradiva

za pouk tehnike in tehnologije v 8. razredu
devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: tehnika in tehnologija.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Bogdan Sušnik, Ludvik Hajdinak, Slavko Koc-

jančič.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Tadej Tuma, Polona Theuerschuh.
Ilustrator: Marko Kočevar.
Grafični oblikovalec: Marko Kočevar.
Fotograf: Bogdan Sušnik.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE, d.d., Le-

pi pot 6, p.p. 541, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-283/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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4661. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s
prilagojenim programom GLASBENA MAVRICA
1, delovni učbenik za pouk glasbene vzgoje v 1.
razredu vzgoje in izobraževanja otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo s

prilagojenim programom GLASBENA MAVRICA
1, delovni učbenik za pouk glasbene vzgoje

v 1. razredu vzgoje in izobraževanja otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami

Vrsta programa: vzgoja in izobraževanje otrok in mlado-
stnikov s posebnimi potrebami.

Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni učbenik.
Avtor: Mirko Slosar.
Lektor: Branko Gradišnik.
Recenzent: dr. Darko Opara, Korado Lešnik.
Ilustrator: Alenka Vuk.
Grafični oblikovalec: Alenka Vuk.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti programa.
Založnik: DEBORA, založništvo in promocija kulture,

Lipahova ulica 23, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-284/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4662. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s
prilagojenim programom GLASBENA MAVRICA
1, priročnik za učitelja s prosojnicami in plakati,
z videokaseto, mavričnim trakom in zvenečima
ploščicama k učbeniku za pouk glasbene vzgoje
v 1. razredu vzgoje in izobraževanja otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

s prilagojenim programom GLASBENA MAVRICA
1, priročnik za učitelja s prosojnicami in plakati,
z videokaseto, mavričnim trakom in zvenečima

ploščicama k učbeniku za pouk glasbene vzgoje
v 1. razredu vzgoje in izobraževanja otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami

Vrsta programa: vzgoja in izobraževanje otrok in mlado-
stnikov s posebnimi potrebami.

Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Mirko Slosar.
Lektor: Branko Gradišnik.
Recenzent: dr. Darko Opara, Korado Lešnik.
Ilustrator: Alenka Vuk.
Grafični oblikovalec: Alenka Vuk.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti programa.
Založnik: DEBORA, založništvo in promocija kulture,

Lipahova ulica 23, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-285/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4663. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s
prilagojenim programom GLASBENA MAVRICA
2, delovni zvezek za pouk glasbene vzgoje
v 2. razredu vzgoje in izobraževanja otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

s prilagojenim programom GLASBENA MAVRICA
2, delovni zvezek za pouk glasbene vzgoje
v 2. razredu vzgoje in izobraževanja otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami

Vrsta programa: vzgoja in izobraževanje otrok in mlado-
stnikov s posebnimi potrebami.

Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Mirko Slosar.
Lektor: Branko Gradišnik.
Recenzent: dr. Darko Opara, Korado Lešnik.
Ilustrator: Alenka Vuk.
Grafični oblikovalec: Alenka Vuk.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti programa.
Založnik: DEBORA, založništvo in promocija kulture,

Lipahova ulica 23, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-286/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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4664. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s
prilagojenim programom GLASBENA MAVRICA
2, priročnik za učitelja z videokaseto, mavričnim
trakom in zvenečima ploščicama k učbeniku za
pouk glasbene vzgoje v 2. razredu vzgoje in
izobraževanja otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

s prilagojenim programom GLASBENA MAVRICA
2, priročnik za učitelja z videokaseto, mavričnim

trakom in zvenečima ploščicama k učbeniku
za pouk glasbene vzgoje v 2. razredu vzgoje

in izobraževanja otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami

Vrsta programa: vzgoja in izobraževanje otrok in mlado-
stnikov s posebnimi potrebami.

Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Mirko Slosar.
Lektor: Branko Gradišnik.
Recenzent: dr. Darko Opara, Korado Lešnik.
Ilustrator: Alenka Vuk.
Grafični oblikovalec: Alenka Vuk.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti programa.
Založnik: DEBORA, založništvo in promocija kulture,

Lipahova ulica 23, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-287/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4665. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
KEMIJA 2000, Delovni zvezek 2

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

KEMIJA 2000, Delovni zvezek 2

Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje, v programih s 140 urami kemije.

Predmet: kemija.
Letnik: 2.

Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: UYSEG, Mojca Graunar, Andrej Šmalc, Cirila

Nemec, Ingrid Ukmar Bucik.
Prevajalec: Andrej Šmalc, Valter Doleček, Barbara Mo-

dec, Mojca Graunar, Milica Slatinek Žigon, Marta Čelesnik.
Lektor: Jasna Kamin.
Recenzent: dr. Janvit Golob, Andreja Prošek, Janja

Dvoršek.
Ilustrator: Lidija Honzak, Vili Vrhovec.
Grafični oblikovalec: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26 , 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-288/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4666. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
ZGODOVINA 2, delovni zvezek za zgodovino v 2.
letniku gimnazije

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole ZGODOVINA

2, delovni zvezek za zgodovino
v 2. letniku gimnazije

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, v progra-
mih z 280 urami zgodovine.

Predmet: zgodovina.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Vida Šifrer.
Lektor: Jasna Berčon.
Recenzent: dr. Dragan Potočnik, Danijela Trškan, Zo-

ran Radonjić.
Grafični oblikovalec: Irena Petrič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26 , 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-289/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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4667. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
ZGODOVINA 4, učbenik za zgodovino v 4.
letniku gimnazije

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole ZGODOVINA

4, učbenik za zgodovino v 4. letniku gimnazije

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: zgodovina.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Ervin Dolenc, Aleš Gabrič.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: dr. Žarko Lazarević, Bojan Končan, Zlata

Pastar.
Grafični oblikovalec: Simon Kajtna.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26 , 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-290/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4668. Sklep o potrditvi učnega sredstva ŽAREK V
BESEDI, učno sredstvo za pouk slovenskega
jezika

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva ŽAREK V BESEDI,

učno sredstvo za pouk slovenskega jezika

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 1.–3.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Adela Lavrenčič, Hermina Bavčar.
Lektor: Irena Šinkovec.
Recenzent: dr. Sonja Pečjak, Petra Terbižan, Marjeti-

ca Stopar.
Ilustrator: Vladimir Bačič.
Grafični oblikovalec: Vladimir Bačič.
Notograf: Marinka Šuštar.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.

Založnik: MELIOR d.o.o., IZOBRAŽEVANJE IN ZA-
LOŽNIŠTVO, Gradnikove brigade 23, 5000 Nova Gorica.

Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-291/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4669. Sklep o potrditvi učnega sredstva ŽAREK V
BESEDI, priročnik za učitelje

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva ŽAREK V BESEDI,

priročnik za učitelje

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 1.–3.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Adela Lavrenčič, Hermina Bavčar.
Lektor: Irena Šinkovec.
Recenzent: dr. Sonja Pečjak, Petra Terbižan, Marjeti-

ca Stopar.
Ilustrator: Vladimir Bačič.
Grafični oblikovalec: Vladimir Bačič.
Notograf: Marinka Šuštar.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MELIOR d.o.o., IZOBRAŽEVANJE IN ZA-

LOŽNIŠTVO, Gradnikove brigade 23, 5000 Nova Gorica.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-292/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4670. Sklep o potrditvi učnega sredstva KORAKI V
ČASU – 20. STOLETJE, prosojnice za zgodovino

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel
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S K L E P
o potrditvi učnega sredstva KORAKI V ČASU –

20. STOLETJE, prosojnice za zgodovino

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: zgodovina.
Razred: 8. oziroma 9.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Ksenija Weis, Manica Štok.
Lektor: Vlasta Kunej.
Recenzent: dr. Aleš Gabrič, Marjan Rode.
Grafični oblikovalec: Boštjan Lapanje.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-293/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4671. Sklep o potrditvi učnega sredstva CEPLJIVKE:
BAKTERIJE IN MODROZELENE CEPLJIVKE, 1. in
2. del, videokaseti

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva CEPLJIVKE:

BAKTERIJE IN MODROZELENE CEPLJIVKE,
1. in 2. del, videokaseti

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje, gimnazijsko
izobraževanje in srednje tehniško oziroma strokovno izobra-
ževanje.

Predmet: biologija.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Benchmark Media, Videofon d.o.o.
Prevajalec: Marija Rupar.
Lektor: Helena Madon.
Recenzent: mag. Brigita Kruder, Majda Vrtačnik.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: VIDEOFON d.o.o., Blejska Dobrava 139,

4273 Blejska Dobrava.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-294/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4672. Sklep o potrditvi učnega sredstva GENSKI
INŽENIRING BELJAKOVIN, videokaseta

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva GENSKI INŽENIRING

BELJAKOVIN, videokaseta

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje in srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: biologija.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Benchmark Media, Videofon d.o.o.
Prevajalec: Marija Rupar.
Lektor: Helena Madon.
Recenzent: mag. Brigita Kruder, Marjeta Rakar Glin-

šak.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: VIDEOFON d.o.o., Blejska Dobrava 139,

4273 Blejska Dobrava.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-295/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4673. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRVI POGLED,
učno sredstvo za spoznavanje okolja v
3. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva PRVI POGLED, učno

sredstvo za spoznavanje okolja v 3. razredu
devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje okolja.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Marijan Prosen, Stana Prosen.
Lektor: Valentin Logar.
Recenzent: dr. Milan Ambrožič, Danica Mati, Albina

Senčar.
Ilustrator: Edo Podreka.
Grafični oblikovalec: Metka Škrabar.
Fotograf: Maja Prosen.
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Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26 , 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-296/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4674. Sklep o potrditvi učnega sredstva OD PRVIH
KORAKOV NA SNEGU DO ZAVOJEV PO
PARALELNI POTI, videokaseta

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva OD PRVIH KORAKOV
NA SNEGU DO ZAVOJEV PO PARALELNI POTI,

videokaseta

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: športna vzgoja.
Razred: 1.–3.
Vrsta učnega gradiva: videokaseta.
Avtor: Darinka Jakomin, Rado Pišot.
Lektor: Sonja Tončetič.
Recenzent: mag. Vesna Štemberger, Dolfe Rajtmajer,

Štefanija Meršnik.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DARINKA JAKOMIN, Bonini 21, 6000 Ko-

per.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-297/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4675. Sklep o potrditvi učnega sredstva OD PRVIH
KORAKOV NA SNEGU DO ZAVOJEV PO
PARALELNI POTI, priročnik za učitelja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva OD PRVIH KORAKOV
NA SNEGU DO ZAVOJEV PO PARALELNI POTI,

priročnik za učitelja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: športna vzgoja.
Razred: 1.–3.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Darinka Jakomin.
Lektor: Marija Gaberšček.
Recenzent: mag. Vesna Štemberger, Štefanija Mer-

šnik.
Ilustrator: Klavdij Jakomin, Darinka Jakomin.
Grafični oblikovalec: Dušan Podgornik.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DARINKA JAKOMIN, Bonini 21, 6000 Ko-

per.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-298/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4676. Sklep o potrditvi učnega sredstva MATEMATIKA
NA MATURI, Odgovori na vprašanja in zbirka
nalog na osnovni ravni maturitetnega kataloga,
učno sredstvo

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva MATEMATIKA

NA MATURI, Odgovori na vprašanja in zbirka
nalog na osnovni ravni maturitetnega kataloga,

učno sredstvo

Vrsta programa: gimnazijsko in srednje strokovno ozi-
roma tehniško izobraževanje.

Predmet: matematika.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Bojana Dvoržak.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: asist. Darjo Felda, Olga Arnuš.
Ilustrator: Tilen Dvoržak.
Grafični oblikovalec: Jože Trobec.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: GYRUS d.o.o., Streliška 1a, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
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Št. 612-299/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4677. Sklep o potrditvi učnega sredstva MATEMATIKA,
Priprava na maturo in zaključni izpit, učno
sredstvo

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva MATEMATIKA,

Priprava na maturo in zaključni izpit,
učno sredstvo

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: matematika.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Vesna Zmazek.
Lektor: Janez Juvan.
Recenzent: dr. Martin Juvan, Mojca Lokar.
Grafični oblikovalec: Blaž Zmazek.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DMFA, DRUŠTVO MATEMATIKOV, FIZIKOV

IN ASTRONOMOV – ZALOŽNIŠTVO, Jadranska 19, 1000
Ljubljana.

Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 612-300/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4678. Sklep o potrditvi učnega sredstva MATEMATIKA,
Priprava na maturo, učno sredstvo

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva MATEMATIKA,

Priprava na maturo, učno sredstvo

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: matematika.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Nives Erbežnik Mihelič, Srečko Polanc, Milena

Strnad, Vilko Domajnko, Alojz Robnik, Dušan Pagon, Sergej
Kapus, Jasna Čer Titan, Veronika Jerše, Nadja Ivanc Milo-
ševič, Jožica Dolenjšek, Tadeja Kobal, Darinka Žižek.

Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: mag. Roman Červ, Darka Hvastja.
Ilustrator: Matjaž Schmidt.
Grafični oblikovalec: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, d.d., Mestni trg 26 , 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-301/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4679. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
BIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik za pouk biologije

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole BIOLOGIJA

ČLOVEKA, učbenik za pouk biologije

Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno in
poklicno-tehniško izobraževanje, 70-urni modul.

Predmet: biologija,.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Berta Korošak.
Lektor:  Marija Jelen.
Recenzent: dr. Barbara Bajd, Helena Mršič, Dora

Velnar.
Ilustrator: Anka Hribar Košmerlj.
Grafični oblikovalec: Anka Hribar Košmerlj.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MOHORJEVA ZALOŽBA, Poljanska 97,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-302/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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4680. Sklep o potrditvi učnega sredstva BIOLOGIJA
ČLOVEKA, učbenik za pouk biologije

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva BIOLOGIJA

ČLOVEKA, učbenik za pouk biologije

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, v strokov-
nih gimnazijah za dijake, ki ne bodo opravljali mature iz
biologije.

Predmet: biologija.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Berta Korošak.
Lektor:  Marija Jelen.
Recenzent: dr. Barbara Bajd, Helena Mršič, Dora

Velnar.
Ilustrator: Anka Hribar Košmerlj.
Grafični oblikovalec: Anka Hribar Košmerlj.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MOHORJEVA ZALOŽBA, Poljanska 97,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-303/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4681. Poročilo o gibanju plač za september 2001

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

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

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2001 je znašala 214.093 SIT in je
bila za 1,1 odstotka nižja kot avgusta 2001.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2001 je znašala 134.563 SIT in je
bila za 0,9 odstotka nižja kot avgusta 2001.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje julij 2001
– september 2001 je znašala 213.527 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače za september
2001 na oktober 2000 - september 2001 znaša 102,4.

Št. 941-15-21/2001
Ljubljana, dne 16. novembra 2001.

Generalni direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4682. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje
dejavnosti organiziranja turističnih potovanj
in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje
oziroma posredovanja turističnih potovanj

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98)
in pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, de-
javnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS,
št. 13/99, 37/00 in 58/01) izdala

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

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

posredovanja turističnih potovanj

naslednjim pravnim ali fizičnim osebam:

Št. odločbe Datum Matična Vrsta in Ime pravne ali fizične osebe
izdaje številka številka
odločbe licence

10233/1 19. 10. 2001 5953158 organiziranje Dvoršak Feliks s.p., Gornja
370 Radgona

10233/2 19. 10. 2001 5953158 prodaja Dvoršak Feliks s.p., Gornja
371 Radgona

10234/1 19. 10. 2001 5488338 organiziranje AMZS d.d., Ljubljana
369

Št. 21
Ljubljana, dne 8. novembra 2001.

Rika Germ Metlika l. r.
Generalna sekretarka



Uradni list Republike Slovenije Št. 93 / 23. 11. 2001 / Stran 9093

4683. Sklep o vrnitvi licence za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj in/ali licence
za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma
posredovanja turističnih potovanj

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98)
in pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, de-
javnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS,
št. 13/99, 37/00 in 58/01) izdala

S K L E P
o vrnitvi licence za opravljanje dejavnosti

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

posredovanja turističnih potovanj

naslednjim pravnim ali fizičnim osebam:

Št. odločbe Matična Datum Vrsta, Ime pravne ali fizične osebe
številka izdaje številka in

odločbe status
licence

10166/1 5156467 14. 9. 2000 organiziranje Aerodrom Maribor
269 d.o.o.,
vrnjena Orehova vas – Slivnica

10166/2 5156467 14. 9. 2000 prodaja Aerodrom Maribor
270 d.o.o.,
vrnjena Orehova vas – Slivnica

Št. 21
Ljubljana, dne 8. novembra 2001.

Rika Germ Metlika l. r.
Generalna sekretarka

4684. Odločba o odvzemu licence za opravljanje
dejavnosti organiziranja turističnih potovanj

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98)
in pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, de-
javnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS,
št. 13/99, 37/00 in 58/01) izdala

O D L O Č B O
o odvzemu licence za opravljanje dejavnosti

organiziranja turističnih potovanj

naslednji pravnim osebi:

Št. odločbe Matična Datum Vrsta, Ime pravne ali fizične osebe
številka izdaje številka in

odločbe status
licence

10049/1 5725798 22. 10. 2001 organiziranje Ta bele skale d.o.o.,
86 Izola
odvzeta

Št. 21
Ljubljana, dne 8. novembra 2001.

Rika Germ Metlika l. r.
Generalna sekretarka
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OBČINE

BISTRICA OB SOTLI

4685. Odlok o občinskih cestah v Občini Bistrica ob
Sotli

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 15. člena statuta Obči-
ne Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski
svet občine Bistrica ob Sotli na 16. redni seji dne 30. 4.
2001 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah v Občini Bistrica ob Sotli

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod

pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Bistrica ob Sotli

in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-

ne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Bistrica ob Sotli
so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in na
javne poti.

Lokalne ceste v Občini Bistrica ob Sotli se v skladu z
merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkate-
goriji: na zbirne krajevne ceste in na krajevne ceste.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Bistrica ob Sotli na predlog župana.

Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za

ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadome-
ščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne
površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega
odloka.

Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko pre-
dlagajo krajevne skupnosti in zainteresirane pravne osebe
(podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti uteme-
ljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na pre-
dlog župana.

Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima
kategorijo, določeno v tem sklepu.

Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo
enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja
občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Gradnje in rekonstrukcije občinskih cest ter kategori-
zacija novozgrajenih in rekonstruiranih cest se določijo v
prostorskem planu občine.

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela v skladu s svojim oko-
ljem.

Ne glede na odločbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te
ceste.

O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na pre-
dlog župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občin-
ske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet let, če se njen prenos opravi brezplačno ali proti
primerni odškodnini in če je vpisana v zemljiško knjigo.
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Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos goz-
dnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
odloči Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na predlog
župana, njena kategorizacija se opravi po postopku iz
5. člena tega odloka.

10. člen
(turistične in druge poti)

Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti,
ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so
namenjene ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov
ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih in kulturnih spomenikov ali znamenitosti, za
ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za
uporabnike, katerim je namenjena.

Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka te teze se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih,
kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij
občine njihovim upravljavcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Bistrica ob Sotli.

12. člen
(plan razvoja in vzdrževanje občinskih cest)

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se
najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njiho-
vo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničeva-
nja, sprejme Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na pre-
dlog župana.

Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-
rim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v
posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po
postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov
sestavni del.

V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se
del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih
in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrz-
linskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvi-
denih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukre-
pov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojni občinski upravni organ za ceste. Te obse-
gajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;

– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr-
ževanja občinskih cest;

– naloge v zvezi z investicijami občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene po-
rabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbirnih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;

– naloge v zvezi z razpisom koncesij na gradnjo, vode-
nje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika, izdajanje dovoljenj
in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za
zavarovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.

14. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v občinskem proračunu.

Občinski svet občine Bistrica ob Sotli lahko predlaga
Vladi Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo
za uporabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po
območju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in
določi prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je
za vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sred-
stvi povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali ob-
jektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste,
se lahko na podlagi pravnega posla sklenjenega med sose-
dom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služ-
nost za takšno izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v
skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge
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prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih
dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in nad-
zor cestnega prometa.

17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re-
konstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnimi odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz
prejšnje teze v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namene
razglasitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih
zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zako-
nom.

Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razglasi-
tve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojni ob-
činski upravni organ za ceste ob upoštevanju predlogov
javnih prevoznikov.

Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del ob-
činske ceste.

20. člen
(razmejitev obveznosti med upravljanjem občinskih cest in

upravljavci vodotokov)
Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav,

ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje
občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem,
krije investitor ceste.

Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zi-
du in premostljivega objekta (brežine pod objektom in pragu
pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del
vzdrževanja občinske ceste.

Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so se-
stavni del vzdrževanja vodotoka.

21. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni
del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in
drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrni-
tev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega or-
gana za ceste za boljše elemente nadomeščenega dela
občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem od-
stavku.

22. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ce-
ste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov,
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora
tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba
opraviti na območju občine.

Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgo-
voren pristojni občinski upravni organ za ceste.

Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek-
tov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

23. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

Pristojni občinski upravni organ za ceste mora o gradnji
ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziro-
ma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja
dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

Pristojni občinski upravni organ za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prej-
šnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne
za uskladitve del.

Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v občinski cesti.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

24. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavlja-
ti tako da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje
prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov,
ki urejajo javne ceste in določbe 29. člena tega odloka
omogočajo varno odvijanje prometa.

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov tretjega odstavka 29. člena
tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje
ukrepov iz prvega odstavka 29. člena tega odloka je odgo-
voren pristojni občinski upravni organ za ceste.

25. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in orga-
niziranje njihovega obnavljanja.

Redno vzdrževanje občinskih cest izvaja izvajalec, ki
bo izbran v skladu z zakonom.

Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela odda-
ja pristojni občinski upravni organ za ceste, po postopku in
pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.

26. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizira-
nimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojni občinski uprav-
ni organ za ceste.
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27. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami, je pristojen pristojni občinski upravni organ za ce-
ste.

28. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko zaradi
zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na držav-
no cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet.

O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
mora pristojni občinski upravni organ za ceste predhodno
pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščene-
ga upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z
občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je do-
voljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te
ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem
dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj
preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

29. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo pro-

met posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti,
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. pose-
bne razmere zaradi snega, poledice, močnega vetra, po-
škodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč …),

lahko pristojni občinski upravni organ za ceste s skle-
pom začasno, najdlje za čas enega leta, prepove ali omeji
promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem
delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev
ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

Pristojni občinski upravni organ za ceste mora o ukre-
pih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prej-
šnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpektorja
za najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s promet-
no signalizacijo na občinski cesti.

Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega
odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti
policija, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po sred-
stvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ce-
ste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah
morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojni občinski upravni
organ za ceste.

Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 50. člena tega
odloka.

Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev,
označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

30. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter po-
stavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varoval-
nem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pri-
stojnega občinskega upravnega organa za ceste.

Pristojni občinski upravni organ za ceste izda soglasje
iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varo-
valnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste
in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja
prometa ter varovanja njenega videza.

Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas ob-
činske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za za-
ščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15.
členom tega odloka.

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok

– pri lokalni cesti 3 m
– pri javni poti 2 m.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Bistrica ob
Sotli.

31. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkona-
petnostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vo-
dovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih inve-
stitor ni Občina Bistrica ob Sotli, se smejo napeljevati oziro-
ma postavljati v območju občinske ceste in njenega varoval-
nega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko zahteva
od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi,
kadar je potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije ob-
činske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in
prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in
naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s
pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko odkloni
izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in
naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno
oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno re-
konstrukcijo te ceste.

32. člen
(dela na občinski cesti)

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne službe
občinske uprave za ceste.

V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občin-
sko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma živ-
ljenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodar-
ska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstra-
niti neposredno nevarnost in o tem obvesti izvajalca rednega
vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim
hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostavi cesto v prvotno
stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrže-
vanja ceste.
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Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

33. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, po-
škodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja,
je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega or-
gana za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje
teh del.

34. člen
(izredni prevoz)

Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom
presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno
maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. Dovo-
ljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih ce-
stah, izda pristojni občinski upravni organ za ceste v 15
dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih ob-
vesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca
rednega vzdrževanja občinskih cest.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izre-
dne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim upravnim
organom za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o
tem obvestiti policijo.

35. člen
(nadzor izrednih prevozov)

Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in
dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci re-
dnega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.

Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tre-
tjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

36. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, dolo-
čene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojni občinski
upravni organ za ceste določi ob obstoječih občinskih ce-
stah, ta organ odda najugodnejšemu ponudniku za opravlja-
nje teh dejavnosti.

Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.

Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavno-
sti je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste.

37. člen
(priključki na občinsko cesto)

Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pri-
stopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko
gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste. S soglasjem se določijo
tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter
njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov
in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v
lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občin-
sko cesto, vključno s postavitvijo potreben prometne signa-
lizacije, krije njegov investitor.

Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen
javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo
v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te
ceste.

Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka
mora sodelovati pristojni občinski upravni organ za ceste
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

38. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojni občinski upravni organ za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razme-
ram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.

39. člen
(ukinitev priključka)

Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 37. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 38. člena
tega odloka.

Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

40. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko pristoj-

nemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se
gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomem-
ben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, boč-
nega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varo-
valni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdu-
jejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelova-
ti s pristojnim občinskim upravnim organom za ceste in
prilagodit vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

Pristojni občinski upravni organ za ceste krije del stro-
škov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in
deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za
varstvo občinske ceste.
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41. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali
ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega občinske-
ga upravnega organa za ceste.

Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora
biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavi-
tve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.

42. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le
v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na var-
nost prometa.

Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora in-
vestitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste.

43. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostoja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestn-
ga telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste. Taka dela se lahko oprav-
ljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.

44. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektu ob cesti, ki bi utegnila poškodo-
vati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na
cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in
drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je pov-
zročil.

Prepovedano je predvsem:
– odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
– puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
– ovirati odtekanje vode s ceste;
– z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
– voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje

in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z
vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno
dovoljeni;

– postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drugi material ali predme-
te, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;

– nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;

– spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug ma-
terial ali predmete;

– nameščati na cesto kakršne koli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega od-
vijanja prometa;

– poškodovati prometno signalizacijo;
– uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

nanjo, če se s tem poškoduje cestišče ali ogroža promet;

– puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli pred-
mete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na kako
drugače onesnaževati cesto;

– puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali
v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi
ob cesti napajališča za živali;

– voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podko-
vane, da lahko poškodujejo cesto;

– namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge
gorljive snovi;

– orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;

– obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;

– zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

– vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-
mete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.

45. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kole-
sa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozi-
šča.

Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

46. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok
vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s
tem ne povzroča škoda.

Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in
za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi
njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jar-
kov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter
postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito
ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti,
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh
ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah ob-
jektov, s katerim se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

47. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 48. člena
tega odloka.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje
za popolno ali delno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.

Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti
tudi za športne in druge prireditve na njej.

Dovoljenje se izda, če je promet mogoče preusmeriti
na druge javne ceste.
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Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ce-
ste, se lahko izda tudi v primeru, da promet ni mogoče
preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven
prometnih konic in samo za omejen čas, največ pa za 8 ur.

48. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

Dovoljenje za popolno ali delno zaporo občinske ceste
izda pristojni občinski upravni organ za ceste. O izdanih
dovoljenjih pristojnega občinskega upravnega organa za ce-
ste se obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju
mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore
občinske ceste.

O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 47. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
ljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristoj-
nega občinskega upravnega organa za ceste potrjena pro-
metno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve
v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zara-
di zapore ceste in čas njenega trajanja.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena naj-
manj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi kate-
rih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in
času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečani-
mi prometnimi obremenitvami ceste.

Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo
občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja
tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve pro-
meta zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj
popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa
obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja
najmanj tri dni pred zaporo ceste.

49. člen
(polje preglednosti)

V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna
berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih polj-
skih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti kar
koli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste
(polje preglednosti).

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju pre-
glednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju pregle-
dnosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do odško-
dnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita
lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojni občinski
upravni organ za ceste v skladu z zakonom.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziro-
ma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do

odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča do-
ločena v soglasju pristojnega občinskega upravnega organa
za ceste iz 30. člena tega odloka.

50. člen
(prometna signalizacija ob občinskih cestah)

Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na predlog župana,
razen v primerih iz 29. člena tega odloka in v primerih, ko je
njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev po-
sledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih
cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega
prometa pristojni minister, pristojen za promet, minister,
pristojen za notranje zadeve in minister, pristojen za okolje
in prostor.

Ob občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo
v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu
zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistič-
ne in druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pri-
stojnega občinskega upravnega organa za ceste s sklepom.
Pristojni občinski upravni organ za ceste ima pravico do
povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrže-
vanje in odstranitev.

51. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob ob-
činskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov
in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obvešča-
nje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja
prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojni občinski
upravni organ za ceste lahko izda soglasje za njihovo posta-
vitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za
udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna sig-
nalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve,
vzdrževanja in odstranitve.

Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo
le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za po-
stavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah.
Soglasje za njihovo postavitev izda pristojni občinski upravni
organ za ceste. V soglasju postavi pogoje za postavitev, ki
morajo biti v skladu s predpisi o varstvu ceste in varnosti
prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh
objektov in naprav.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko
izda le za določen čas (za čas trajanje prireditve, sejma,
razstave …) in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski
svet občine Bistrica ob Sotli. Transparenti morajo biti izobe-
šeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

52. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cest (zunaj naselja))

Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) oprav-
ljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki
neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parki-
ranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določ-
bo 37. in 38. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priklju-
ček oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za
parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parki-
riščem.
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V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

53. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojni občinski upravni organ za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 50. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

54. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.

55. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan

diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let de-
lovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.

56.člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektorat za ceste poleg pravic in dol-
žnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:

– nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

– nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

– nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

– odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

– v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prome-
ta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti zača-
sne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

– odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
– nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste;
– odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-

struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.

Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi pr-
vega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in
osme alinee prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene
izvršitve.

V zadevah iz pete alinee prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po

skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih prime-
rih lahko občinski inšpektorat za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski
inšpektor za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospo-
darskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organiza-
cij in skupnosti;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost

oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so

v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih ose-

bah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, po-
trebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;

– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravna-
vani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odlo-
ka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporablja-
jo za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasni-
lo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

O ukrepih, ki jih je odredil po peti alinei prvega odstav-
ka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti
župana, pristojni občinski upravni organ za ceste in policijo.

Če občinski inšpektorat za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obvez-
nosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnice, potni in
drugi stroški, nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je
končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

O ukrepih, ki jih je odredil po peti alinei prvega odstav-
ka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti
župana, pristojni občinski upravni organ za ceste in policijo.

Če občinski inšpektorat za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obvez-
nosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnice, potni in
drugi stroški, nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je
končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

57. člen
(prekrški)

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

– brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte
v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakr-
šnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 30. člena);

– brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetno-
stne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vo-
dovod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek
31. člena);
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– brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 32. člena);

– brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (33. člen);

– postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste (36.
člen)

– brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na ob-
činsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehnič-
nimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 37. člena)

– vrste in obsega del pr pogozdovanju ali urejanju hu-
dournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje
občinska cesta (drugi odstavek 40. člena);

– brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(41. člen);

– brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (42. člen);

– brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (43. člen);

– začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del
ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in
objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali
objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (44.
člen);

– vozi vozilo s takšnim naležnimi ploskvami koles, ki bi
lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 45. člena);

– vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso oblo-
žene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (dru-
gi odstavek 45. člena);

– ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se
lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih
sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v pro-
metu (tretji odstavek 46. člena);

– brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo ob-
činske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
47. člena);

– ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne
ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovi-
tvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 48. člena);

– izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo za-
časne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 48. člena);

– ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 49. člena);

– postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občin-
ski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt
ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje
ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz sogla-
sja (51. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.

58. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

59. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 24. člena)

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 24. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

60. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste ali če ji
ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji
odstavek 23. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba inve-
stitorja.

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pristojnega občinskega uprav-
nega organa za ceste, če pred začetkom gradnje ali rekon-
strukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma
upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi
odstavek 23. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

61. člen
(večletni plan)

Pristojni občinski upravni organ za ceste najkasneje v
enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana
razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka
12. člena tega odloka.

62. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnemu
občinskemu upravnemu organu za ceste najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se
uveljavijo ukrepi iz 39. člena tega odloka.

63. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerim se lahko na občinsko cesto



Uradni list Republike Slovenije Št. 93 / 23. 11. 2001 / Stran 9103

vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

64. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporab-
ljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo
vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v
zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku
brez zemljiškoknjižne listine glede na svojo vrednost.

Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

65. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-16-0005/01
Bistrica ob Sotli, dne 30. aprila 2001.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l. r.

CELJE

4686. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja

C E N I K
zemeljskega plina za tarifni odjem

Tarifna skupina Cena v SIT/m3

1. Odjem plina do 250 m3 letno 103,81
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m3 letno 66,21
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno 65,59
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m3 letno 64,31

Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s
sklepom Mestnega sveta mestne občine Celje z dne 30. 1.
2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikova-
nju cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Nižje cene veljajo
od 2. 11. 2001 oziroma od prvega popisa števcev za na-
slednje obračunsko obdobje po tem datumu, na podlagi
znižanja nabavne cene zemeljskega plina z dne 1. 11. 2001.

Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka z
emisijo ogljikovega dioksida ter o spremembah in dopolni-
tvah uredb o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljiko-
vega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 24/98, 65/98,
124/00), se za vse tarifne porabnike zemeljskega plina, za
porabo po 1. 10. 2001, obračuna še omenjena taksa v
višini 5,7 SIT/m3 zemeljskega plina. Taksa se ni zaračuna-
vala v času, ko je Energetika Celje koristila dovoljenje Mini-
strstva za okolje in prostor za določene količine porabljene-
ga goriva, ki so takse proste.

Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno z
zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 19%
davek na dodano vrednost.

Celje, dne 20. novembra 2001.

Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.

Aleksander Mirt, univ. dipl. ek., l. r.
direktor

4687. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja

C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Občina Celje:
– obračun po merilcih,
– variabilni del cene SIT/KWh 8,075,
– priključna moč - fiksni del cene SIT/KW/mes.

331,360.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v

Občini Celje za variabilni del cene, velja od 9. 11. 2001 in
za priključno moč od 15. 8. 2001.

Občina Štore:
– obračun po merilcih,
– variabilni del cene 9,251 SIT/KWh,
– priključna moč - fiksni del cene 336,120

SIT/KW/mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v

Občini Štore za variabilni del cene, velja od 16. 11. 2001 in
za priključno moč od 15. 7. 2001.

Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stano-
vanjski odjem so oblikovane skladno z uredbo o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 29/01).

Na navedene cene se skladno z zakonom o davku na
dodano vrednost obračuna še 19% davek na dodano vre-
dnost.

Celje, dne 20. novembra 2001.

Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.

Aleksander Mirt, univ. dipl. ek., l. r.
direktor

GORNJI PETROVCI

4688. Odlok o podelitvi koncesije za urejanje,
vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve na
območju Občine Gornji Petrovci

Na podlagi 6. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 5. člena
odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Pet-
rovci (Uradni list RS, št. 39/98), ter 7. člena statuta Obči-
ne Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski
svet občine Gornji Petrovci na 19. redni seji dne 26. 6.
2001 sprejel
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O D L O K
o podelitvi koncesije za urejanje, vzdrževanje
pokopališč in pogrebne storitve na območju

Občine Gornji Petrovci

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom Občina Gornji

Petrovci (v nadaljevanju: koncedent) določa predmet kon-
cesije, pogoje za podelitev koncesije, javna pooblastila, za-
četek in čas trajanja koncesije, način plačila koncesije, nad-
zor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje
koncesijskega razmerja, izbor koncesionarja in druge sesta-
vine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne
službe.

II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

2. člen
Predmet koncesije je izvajanje gospodarske javne slu-

žbe urejanja in vzdrževanja pokopališč in pogrebne storitve
(v nadaljevanju: pogrebna dejavnost).

3. člen
Pogrebna dejavnost se opravlja na naslednjih pokopali-

ščih:
1. Gornji Petrovci - evangeličansko, katoliško pri Ne-

deli
2. Stanjevci,
3. Peskovci,
4. Adrijanci,
5. Lucova,
6. Ženavlje,
7. Boreča - evangeličansko, katoliško pri Sv. Ani
8. Šulinci,
9. Neradnovci,
10. Križevci,
11. Košarovci.
Za pokopališče Martinje-Trdkova velja:
Za vaščane vasi Martinja velja sprejeti odlok o podelitvi

koncesije “Urejanje, vzdrževanje pokopališč in pogrebne
storitve na območju Občine Gornji Petrovci”.

Za vaščane vasi Trdkova, kateri imajo skupno pokopali-
šče v k.o. Martinje na območju Občine Gornji Petrovci velja
sprejeti odlok Občine Kuzma “Odlok o pokopališki in pogre-
bni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine
Kuzma”.

Za urejanje in vzdrževanje pokopališča bo skrbel po
dogovoru med vasjo Martinje in Trdkova izbrani vzdrževalec.
Izbrani vzdrževalec bo urejanje in vzdrževanje opravljal za
obdobje 5 let. Če dogovora med vasema ne bo, bo za
urejanje in vzdrževanje poskrbela po dogovoru med občina-
ma Kuzma in Gornji Petrovci ena od občin.

Nadzor nad urejanjem in vzdrževanjem pokopališč bo
izvajala Občina Gornji Petrovci.

Ob morebitnem sprejetju odloka Občine Kuzma o po-
delitvi koncesije “Urejanje, vzdrževanje pokopališč in pogre-
bne storitve na območju Občine Kuzma”, obvesti Občina
Kuzma Občino Gornji Petrovci o sprejetju omenjenega odlo-
ka.

Za pokopališče Kančevci velja:
Občani vasi Kukeč in Panovci imajo skupno evangeli-

čansko in katoliško pokopališče v k.o. Kančevci na obmo-
čju Občine Moravske Toplice.

Za urejanje in vzdrževanje pokopališča skrbi KS Rat-
kovci.

Nadzor nad urejanjem in vzdrževanjem pokopališč bo
izvajala Občina Gornji Petrovci.

Ob morebitnem sprejetju odloka Občine Moravske To-
plice o podelitvi koncesije “Urejanje, vzdrževanje pokopa-
lišč in pogrebne storitve na območju Občine Moravske To-
plice”, obvesti Občina Moravske Toplice Občino Gornji Pet-
rovci o sprejetju omenjenega odloka.

4. člen
Vzdrževanje in urejanje pokopališč obsega:
1. prekope grobov in opustitev grobov,
2. čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
3. urejanje in košnja zelenic,
4. urejanje in obrezovanje žive meje,
5. urejanje in vzdrževanje poti,
6. tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah.

5. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so

predvsem naslednje:
1. zagotovitev uporabe mrliške vežice, ureditev vežice

pred in po pogrebni svečanosti,
2. izvajanje pogrebnih svečanosti,
3. izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
4. prva ureditev groba.

6. člen
Izvajanje pogrebne dejavnosti izven pokopališča zaje-

ma:
1. urejanje dokumentacije,
2. ureditev pokojnika,
3. prevoz pokojnika in
4. druge sorodne dejavnosti.

III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE

7. člen
Koncesija se izvaja na območju navedenem v 3. členu

tega odloka, na območju določenim v katastru.

IV. POGOJI ZA IZVAJANJE IN PODELITEV KONCESIJE

8. člen
Koncesionar za opravljanje pogrebne dejavnosti mora

izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republi-

ki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije
oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesije,

2. v primeru, da je koncesionar registriran kot družba
predloži: sklep o vpisu družbe v sodni register, odločbo o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti; v primeru,
da je koncesionar organiziran kot samostojni podjetnik pa
predloži priglasitveni list, obrtno dovoljenje in odločbo o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,

3. da ima poravnane davke in prispevke,
4. da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki je pred-

met koncesije potekalo v okviru predpisanih standardov in
normativov,

5. da ni v postopku stečaja ali likvidacije,
6. da predloži program izvajanja pogrebne dejavnosti z

vidika kadrov, organizacije del, strokovne opremljenosti in
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7. da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugi-
mi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki so pred-
met koncesije.

9. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti oprav-

ljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih
zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokaznih
razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov,
ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih
okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se
morata koncedent in koncesionar medsebojno obvestiti in
dogovoriti o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.

V. JAVNA POOBLASTILA

10. člen
Vrsta in obseg pooblastil se določi v koncesijski po-

godbi.

VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

11. člen
Koncesija se podeli za obdobje najmanj 5 let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem pravno-

močnosti odločbe o podelitvi koncesije.

VII. FINANCIRANJE

12. člen
Za izvajanje pokopališke dejavnosti koncesionar prido-

biva finančna sredstva iz cene za opravljene storitve, ki jih
zaračunava neposredno občanom Občine Gornji Petrovci.
Soglasje k predloženemu ceniku da Občinski svet občine
Gornji Petrovci z odredbo o določitvi najvišjih cen za ureja-
nje, vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve.

Za vzdrževanje in urejanje pokopališč iz 3. člena tega
odloka se sredstva za plačilo zagotavljajo v proračunu kon-
cedenta po sprejetem sklepu o določitvi višine sredstev za
najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrli-
ških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrov-
ci razen za vas Gornji Petrovci in Peskovci, za kateri se
zagotavljajo finančna sredstva za vzdrževanje in urejanje
pokopališč iz računa KS Gornji Petrovci do izteka krajevne-
ga samoprispevka leta 2004.

Za vsako posamezno vas se vodi dejansko stanje pri-
hodkov in odhodkov.

VIII. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA

13. člen
Koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane de-

javnosti z zaračunavanjem opravljenih storitev, ki jih zaraču-
nava neposredno Občini Gornji Petrovci.

Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko
pogodbo.

Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podelje-
no koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo de-
javnost v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih
službah in zakona o gospodarskih družbah.

14. člen
Koncesionar je dolžan vsako leto trajanja koncesije do

konca marca plačati koncedentu za izvajanje javne službe
po tem odloku plačilo za podeljeno koncesijo v višini
5 odstotkov od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjene z
izvajanjem pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanje poko-
pališč v preteklem letu.

Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena so prihodek
proračuna Občine Gornji Petrovci in se bodo namensko
uporabljala za vzdrževanje in urejanje pokopališč.

IX. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST KONCESIONARJA

15. člen
Koncesionar je odgovoren za škodo, ki jo je pri oprav-

ljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzročil konce-
dentu ali drugim pravnim oziroma fizičnim osebam.

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

16. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna

služba koncedenta. Koncesionar mora pristojni strokovni
službi kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in omo-
gočiti delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige
in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.

Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
Nadzor mora potekati tako, de ne ovira rednega izvajanja
koncesije, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času
koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom
koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta
koncesionar in predstavnik koncedenta.

Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslo-
vanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.

Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem
koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

17. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pre-

neha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. z odvzemom koncesije,
3. z odkupom koncesije in
4. s prevzemom koncesionirane gospodarske javne slu-

žbe v režijski obrat.

18. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je sklenjena, če je

pogodbeni stranki ne podaljšata,
– z razdrtjem, pri čemer se razlogi in pogoji za razdrtje,

medsebojne pravice in obveznosti določijo v koncesijski
pogodbi.

19. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ali

prevzame v režijo:
– če koncesionar ne začne z izvajanjem koncesije v

dogovorjenem roku,
– če koncesionar pri izvajanju koncesije koncedentu

povzroča škodo zavestno ali z veliko malomarnostjo in
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– če je izražen utemeljen javni interes, da se dejavnost
preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot konce-
sionirana gospodarska javna služba.

XII. JAVNI RAZPIS IN IZBOR KONCESIONARJA

20. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere

na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.
Javni razpis za podelitev koncesije pripravi in razpiše

strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Obči-
ne Gornji Petrovci. Komisijo sestavljajo predsednik in trije
člani.

Po končanem postopku pripravi komisija predlog za
izbor koncesionarja, ki ga posreduje občinskemu svetu, ta
pa odloči z upravno odločbo.

21. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
1. predmetu in območju koncesije,
2. začetku in času trajanja koncesije,
3. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. obveznih sestavinah prijave na razpis,
5. strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo

biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
6. merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
7. roku in načinu predložitve prijav,
8. roku za izbor koncesionarja,
9. roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru

koncesionarja in
10. odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih in-

formacij med razpisom.

22. člen
Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu

Republike Slovenije do poteka razpisnega roka, ki ne sme
biti krajši od 20 dni.

Izbira najugodnejšega interesenta se lahko opravi, če
se je na javni razpis prijavil vsaj en prijavitelj.

Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega
roka ni predložene nobene veljavne prijave. Prijava na razpis
je neveljavna, če ne vsebuje vseh obveznih sestavin prijave
na razpis ali če ni prispela v razpisanem roku.

Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.

23. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoš-

tevajo predvsem naslednji kriteriji:
– ponudbena cena,
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost

prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.

XIII. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE

24. člen
Koncesija začne veljati z dnem podpisa pogodbe, s

katero se podrobneje uredi medsebojno razmerje med kon-
cedentom in koncesionarjem.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta žu-
pan občine.

V primeru neskladja s tem odlokom in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe tega odloka.

XIV. KONČNA DOLOČBA

25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 1905/2001
Gornji Petrovci, dne 26. junija 2001.

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

4689. Sklep o določitvi višine sredstev za najem
prostora za grobove na pokopališčih in uporabi
mrliških vežic, ki so v uporabi na območju
Občine Gornji Petrovci

Na podlagi zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84 in 26/90),
statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) ter
odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Pet-
rovci (Uradni list RS, št. 39/98) je Občinski svet občine
Gornji Petrovci na 19. redni seji dne 26. 6. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi višine sredstev za najem prostora

za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških
vežic, ki so v uporabi na območju

Občine Gornji Petrovci

1. člen
Enoletna najemnina za najem grobov znaša za vsak

posamezni grob:
– družinski in enojni grob 2.250 SIT,
– žarni grob 1.800 SIT,
– otroški grob 1.800 SIT,
– grobnica 3.000 SIT.
V ceni ni vračunan davek na dodano vrednost.

2. člen
Za uporabo mrliške vežice najemnikov izven Občine

Gornji Petrovci se zaračunava:
– za en dan uporabe vežice 5.000 SIT,
– za dva dni uporabe vežice 7.000 SIT,
– za vsak naslednji dan od drugega dneva dodatnih

1.000 SIT.
V ceni so vračunani stroški čiščenja, ogrevanja, elek-

trične energije in komunalnih storitev.
V ceni ni vračunan davek na dodano vrednost.

3. člen
V primeru druge osebe, ki ne izhaja iz sorodstva ali iz

družinskega razmerja občanov Občine Gornji Petrovci, se
zaračuna najemnina za novi grob v višini 15.000 SIT.

4. člen
Zbrana sredstva se iz 1., 2. in 3. člena tega sklepa

namensko uporabljajo za vzdrževanje in urejanje pokopališč
ter za vzdrževanje pokopaliških objektov (mrliških vežic in
drugo).
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5. člen
Zbrana sredstva iz 1., 2. in 3. člena tega sklepa se

zbirajo na računu Občine Gornji Petrovci.

6. člen
Zneski iz 1., 2. in 3. člena tega sklepa se vsako leto

revalorizirajo na podlagi rasti cen.

7. člen
Ta sklep ne velja za območje KS Gornji Petrovci do

preteka krajevnega samoprispevka leta 2004.

8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 1906/2001
Gornji Petrovci, dne 26. junija 2001.

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

KIDRIČEVO

4690. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Kidričevo za leto 2001

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 102. člena statuta Občine Kidričevo
(Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine
Kidričevo na seji dne 13. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Kidričevo za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Kidričevo za leto 2001

(Uradni list RS, št. 23/01) se spremeni 2. člen in glasi:

“2. člen
Občinski proračun za leto 2001 se določi v naslednjih

zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Skupaj prihodki 740,215.000 SIT,
2. Skupaj odhodki 961,888.500 SIT,
3. Prorač. primanjkljaj -221,673.500 SIT,
B) Račun finančnih terjatev in naložb
4. Prejeta vračila danih posojil 25,320.000 SIT,
5. Dana posojila 11,000.000 SIT,
6. Prejeta minus dana posojila 14,320.000SIT,
7. Skupni primanjkljaj -207,353.500 SIT,
8. Zmanjšanje sredstev na računih 207,353.500 SIT.”

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 062-02/99-3-25-2
Kidričevo, dne 14. novembra 2001.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

KOMEN

4691. Sklep o začasnem financiranju

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 30. člena statuta Občine Komen
(Uradni list RS, št. 46/01) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju

1
Financiranje funkcij Občine Komen, ter njenih nalog in

s predpisi določenih namenov, se v obdobju od 1. 10.
2001 do sprejetja proračuna za leto 2001 začasno nadalju-
je na podlagi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Komen za leto 2000, za iste programe
kot v letu 2000.

2
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerno s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2000. V obdobju zača-
snega financiranja se ne sme povečati število zaposlenih
glede na stanje 31. december 2000.

3.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun v leto 2001.

4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 10. 2001.

Št. 06202-16/01-6
Komen, dne 27. septembra 2001.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

4692. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih in
ljubiteljskih dejavnosti v Občini Komen

Na podlagi 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 3. in 4. člena zakona o uresniče-
vanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS,
št. 75/94) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list
RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na 24. redni
seji dne 27. 11. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju kulturnih in ljubiteljskih

dejavnosti v Občini Komen

1. člen
Ta pravilnik določa merila, pogoje in postopke za sofi-

nanciranje programov kulturne in ljubiteljske dejavnosti v
Občini Komen.

Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po
sprejetih programskih nalogah zagotavlja občina v občin-
skem proračunu, namenjenih za kulturno in ljubiteljsko de-
javnost.
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2. člen
Občina Komen sofinancira delovanje kulturne in ljubi-

teljske dejavnosti, ki jo opravljajo posamezniki ali pravne
osebe kot pridobitno ali nepridobitno dejavnost.

Za kulturne dejavnosti se štejejo vse oblike ustvarjanja,
posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na področju
knjižne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske, vi-
deo dejavnosti in zbiranje in ohranjanje ljudskega blaga,
varstva kulturne in naravne dediščine, razstave in knjižnične
dejavnosti ter založništvo, kinematografija, radio in TV in na
drugih področjih.

3. člen
Pravico do sofinanciranja programov kulturne in ljubi-

teljske dejavnosti imajo nosilci in izvajalci kulturnih dejavno-
sti, ki so registrirani za področje kulturne ter ljubiteljske
dejavnosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v občini oziroma ali, da opravljajo
dejavnost v Občini Komen,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in ka-
drovske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti na po-
dročju kulturne in ljubiteljske dejavnosti,

– da imajo organizirano redno dejavnost za katero so
organizirani,

– da imajo urejeno evidenco članstva.

4. člen
Sredstva se dodelijo za delovanje in nastopanje:
– na lokalni ravni,
– na medobčinski ravni,
– republiški ravni,
– na mednarodni ravni oziroma v tujini.

5. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki

ga objavi župan v Uradnem listu RS in na krajevno običajen
način.

Postopek javnega razpisa vodi in predlog delitve finan-
čnih sredstev opravi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija je sestavljena iz predstavnika občinske uprave,
odbora za negospodarstvo, zdravstvo, kulturo, šolstvo in
šport in poznavalca kulturne dejavnosti.

Pripravljen predlog razdelitve sredstev, komisija pre-
dloži v potrditev in izdajo sklepov županu občine. Na podlagi
sklepa župana, občinska uprava pripravi pogodbo v kateri
se opredelijo vsebina, obseg in čas realizacije programa,
pričakovani dosežki, obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz
občinskega proračuna, način nadzora ter druge medseboj-
ne pravice in obveznosti. Pogodbo podpišeta župan in poo-
blaščeni predstavnik izvajalca kulturne dejavnosti.

6. člen
Predlagatelj vloge, ki meni da izpolnjuje pogoje in meri-

la javnega razpisa in da mu razpisana sredstva niso bila

dodeljena v skladu z merili, lahko pri občini vloži zahtevek za
preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev oziroma
pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa. O zahtevku oziro-
ma pritožbi odloča župan.

7. člen
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah

predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznostih. Kolikor
izvajalci ne izpolnijo obveznosti, se jim ukinejo finančna
sredstva.

Prejemniki sredstev podajo vsako leto poročilo o pora-
bi dodeljenih sredstev ob zaključnem računu.

8. člen
Merila za vrednotenje programov kulturne in ljubiteljske

dejavnosti, ki so zajete v tabeli št. 1 in je sestavni del tega
pravilnika, se določajo na podlagi velikosti skupine, strokov-
nega kadra, priznanih vaj in materialnih stroškov.

9. člen
Iz občinskega proračuna se lahko financirajo tudi drugi

kulturni programi, če pomenijo bistveno popestritev kulturne
dejavnosti v občini z novostmi in kvaliteto.

Tovrstne programe lahko prijavijo vsi v pravilniku že
navedeni izvajalci, samostojni kulturni delavci ali posamezni-
ki, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo. Izjemoma lahko
prijavijo program tudi izvajalci, ki imajo sedež izven občine, v
primeru, da se program izvaja na območju Občine Komen.

10. člen
Višino sofinanciranja drugih kulturnih in ljubiteljskih pri-

reditev se določi po oceni in izboru prispelih prijav.
Za te namene se nameni 20% proračunskih sredstev

namenjenih za kulturno in ljubiteljsko dejavnost.

11. člen
Do poteka mandata delovnim telesom Občinskega sve-

ta občine Komen, na podlagi sklepov št. 06202-026/98-1
z dne 21. 12. 1998 in št. 06202-01/99-3 z dne 2. 2.
1999 se v komisijo, ki jo določa 5. člen tega pravilnika
imenuje enega člana iz Odbora za kulturo, šolstvo in šport.

12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 01503-03/01-4
Komen, dne 27. septembra 2001.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.
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4693. Pravilnik o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi
stavbnih zemljišč v lasti Občine Komen

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), tretjega odstavka
47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS,
št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na seji dne
27. 9. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih

zemljišč v lasti Občine Komen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo načini, pogoji in postop-

ki prodaje, oddaje v najem, oddaje za gradnjo in menjavi
zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so v lasti Obči-
ne Komen (v nadaljevanju: občina).

2. člen
Odločitev o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi stav-

bnih zemljišč sprejme skladno z zakonom in statutom obči-
ne občinski svet. Odločitev o oddaji v najem sprejme župan.

II. PRODAJA, ODDAJA ZA GRADNJO IN MENJAVA
STABNEGA ZEMLJIŠČA

3. člen
Prodaja stavbnega zemljišča po tem pravilniku pomeni

prenos lastninske pravice in neposredne posesti nad stav-
bnim zemljiščem, katerega lastnik in neposredni uporabnik
je občina, na izbranega lastnika.

Oddaja stavbnega zemljišča v najem je prenos nepo-
sredne posesti nad stavbnim zemljiščem, katerega lastnik je
občina, na izbranega ponudnika proti določeni najemnini.

Oddaja za gradnjo po tem pravilniku pomeni prenos
pravice gradnje na stavbnem zemljišču, ki ostane v lasti
občine. Izbrani ponudnik pridobi zgolj pravico gradnje ob-
jekta na zemljišču, v skladu z razpisanimi pogoji.

Menjava zemljišč po tem pravilniku pomeni prenos la-
stninske pravice zemljišča v lasti občine na sopogodbenika,
z istočasno pridobitvijo lastninske pravice, ki ga daje v za-
menjavo sopogodbenik.

4. člen
Občina proda ali odda zemljišče za gradnjo na podlagi

predhodno izvedenega javnega razpisa, če zakon ali ta pra-
vilnik ne določajo drugače.

III. JAVNI RAZPIS

5. člen
Odločitev o izvedbi javnega razpisa o prodaji ali oddaji

stavbnega zemljišča sprejme občinski svet.

6. člen
Javni razpis prodaje in oddaje stavbnih zemljišč za grad-

njo se objavi v sredstvih javnega obveščanja ter na oglasni
deski Občine Komen. Javni razpis objavi župan.

7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
1. vrsto pravnega posla, ki bo pravni temelj za prenos

pravice (prodaja, oddaja stavbnega zemljišča v najem ali za
gradnjo, menjava),

2. označbo in opis stavbnega zemljišča (navedba parc.
št., kultura, izmera, katastrska občina, lega),

3. navedbo ali gre za javni razpis s končnim rokom
oddaje vloge ali za javni razpis, ki je odprt do prodaje oziro-
ma oddaje vseh stavbnih zemljišč,

4. podatke o namembnosti zemljišč in pogojih za grad-
njo,

5. poziv, da interesenti navedejo svoj polni naziv oziro-
ma ime in sedež oziroma naslov,

6. rok, v katerem interesenti predložijo ponudbe (da-
tum in čas predložitve); rok za predložitev vloge ne sme biti
krajši od osem dni od dneva objave javnega razpisa,

7. način predložitve ponudbe (naziv in sedež občine,
oznaka, navedba listin, ki jih je potrebno priložiti),

8. način revalorizacije vrednosti zemljišč do sklenitve
pogodbe,

9. vrednost zemljišča,
10. merila za izbiro najugodnejše ponudbe,
11. višino varščine, ki jo je treba položiti kot garancijo

za resnost ponudbe in ki ne sme biti nižja od 10% razpisne
cene stavbnega zemljišča ter navedbo računa, kamor se
varščino vplača; po sklenjenem pravnem poslu za posamez-
no stavbno zemljišče se varščina vrne tistim interesentom, ki
na javnem razpisu niso uspeli, uspelemu interesentu se
položena varščina všteje v ceno,

12. navedbo, ali se lahko interesenti pred potekom
javnega razpisa seznanijo s podrobnejšimi lastnostmi zem-
ljišč in eventualno ogledajo predmet javnega razpisa,

13. način in rok plačila,
14. druge morebitne pogoje in zahteve, ki jih morajo

izpolnjevati interesenti.

8. člen
Interesent lahko ponudbo za odkup ali pridobitev stav-

bnega zemljišča za gradnjo umakne, nadomesti z drugo ali
dopolni do roka za predložitev ponudbe, ki je določen v
javnem razpisu. V primeru umika vloge se vplačana varšči-
na vrne.

IV. PRODAJA ALI ODDAJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
BREZ JAVNEGA RAZPISA

9. člen
Občina lahko proda ali odda stavbna zemljišča brez

javnega razpisa, če je izpolnjen vsaj eden izmed naslednjih
pogojev:

1. če gre za gradnjo objektov za potrebe obrambe,
2. če gre za gradnjo objektov javne infrastrukture,
3. če gre za gradnjo objektov za potrebe zdravstva,

socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne
uprave,

4. če gre za gradnjo socialnih in neprofitnih ter zadruž-
nih stanovanj in stanovanjskih hiš,

5. če gre za gradnjo nadomestnih objektov,
6. če gre za gradnjo na zemljišču, ki je s prostorskih

izvedbenim načrtom predviden za določenega investitorja,
7. če gre za zemljišča, ki so potrebna za smotrno

izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča,
8. če gre za zemljišča, za katera je bil javni razpis

dvakrat neuspešen,
9. če gre za gradnjo objektov za potrebe pravosodja.
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Občina lahko zamenja nepremičnino za drugo enako-
vredno nepremičnino brez javnega razpisa.

10. člen
Pri obravnavanju vloge interesenta za odkup, zamenja-

vo ali oddajo za gradnjo, v smislu smotrnega izkoriščanja ali
zaokroževanja stavbnega zemljišča, se izvede predvsem na-
slednji postopek:

1. ugotovi interese občine do zemljišča, za katerega je
ponudba prispela; v primeru, da ima občina poseben na-
men, ki izhaja iz veljavnih prostorskih dokumentov ali se
pripravlja na sprejem takšnega dokumenta, komisija predla-
ga občinski upravi, da ponudbo zavrne,

2. ugotovi, ali je mogoče zemljišče samo, skupaj s
sosednjimi ali s posameznimi deli sosednjih zemljišč obrav-
navati kot samostojno lokacijo,

3. če mnenje občinske strokovne službe predlaga deli-
tev občinskega zemljišča med dva ali več interesentov, ko-
misija preveri ali kateri od vlagateljev odstopa od svoje vloge
(pridobitev samo dela zemljišča ni v njegovem interesu); če
posamezni interesent interesa ne izkazuje več, komisija iz-
dela predlog delitve občinskega zemljišča med preostale
interesente,

4. pripravi predlog sklepa prodaje oziroma drugega
pravnega posla in ga pošlje v potrditev občinskemu svetu, v
predlogu sklepa se navede tudi vrednost zemljišča, ki se
oblikuje skladno z 17. in 19. členom tega pravilnika,

5. komisija lahko po pregledu in analizi prispelih po-
nudb predlaga tudi odločitev, da se posamezni vlogi ne
ugodi.

11. člen
Gradnja se na zemljišču v lasti občine s prostorskim

izvedbenim načrtom (v nadaljevanju: PIN) lahko predvidi za
določenega investitorja, v primeru, da je izpolnjen eden od
naslednjih pobojev:

– da investitor v celoti poravna vse stroške priprave in
sprejema celotnega PIN in celotnega opremljanja stavbnih
zemljišč na območju PIN,

– da občinski svet ugotovi, da je gradnja tudi v občin-
skem interesu.

V primeru iz druge alinee tega člena občinski svet
lahko delno ali v celoti oprosti investitorja plačila stroškov
priprave in sprejema PIN.

12. člen
Zamenjava nepremičnine za enakovredno nepremični-

no je možna le v primeru, ko vrednost enega zemljišča ne
presega več kot 10% vrednosti drugega zemljišča.

V. OBRAVNAVA VLOG

13. člen
Postopek javnega razpisa vodi občinska strokovna slu-

žba, ki je pristojna za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Vloge, ki prispejo na javni razpis in druge vloge, katere
podajo interesenti za pridobitev občinskih zemljišč, obrav-
nava komisija za odtujitev in oddajo stavbnih zemljišč, ki jo
imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje čla-
ni. V komisijo sta dva člana imenovana izmed delavcev ob-
činske uprave, trije pa zunanji člani, od katerih je najmanj
eden član občinskega sveta. Komisija je sklepčna, če je na
seji navzoča večina članov, odločitev pa sprejme z večino
glasov navzočih članov.

14. člen
O pregledovanju vlog komisija vodi zapisnik, v katerega

vpisuje naslednje podatke:
1. kraj, kjer se opravlja pregledovanje vlog,
2. datum in čas seje komisije,
3. imena prisotnih članov komisije in ostalih prisotnih,
4. navedbo javnega razpisa, na katerega so prispele

vloge,
5. v primeru javnega razpisa s končnim rokom oddaje

vlog, navedbo števila pravočasno prispelih vlog in navedbo
prepozno predloženih vlog,

6. ugotovitve o popolnosti posameznih vlog,
7. ugotovitve o morebitnem večjem številu vlog za isto

stavbno zemljišče,
8. druge relevantne podatke, ki zadevajo posamezno

vlogo.
Po pregledu in analizi prispelih vlog komisija sprejme

sklep.

15. člen
V postopku primerjave prispelih ponudb za sklenitev

pravnega posla po tem pravilniku se upoštevajo predvsem
naslednja merila:

1. ponujena cena za zemljišče in rok plačila,
2. rok izgradnje z garancijo, ki je kasneje tudi sestavni

del pogodbe,
3. predvideni program dejavnosti,
4. skladnost predvidene gradnje s programi dejavnosti

sosednjih oziroma bližnjih uporabnikov zemljišč,
5. vpliv na socialnoekonomsko stanje v občini,
6. druga merila, navedena v javnem razpisu.
Navedena merila se upoštevajo posamično ali kumula-

tivno, glede na predviden namen gradnje na zemljišču. V
primeru, da na podlagi navedenih meril izbira najugodnejše-
ga interesenta ni mogoča (ponudbe so vsebinsko identične)
ima prednost ponudnik s slabšimi socialno ekonomskimi
pogoji (manjšo stanovanjsko površino, manjši delovni pro-
stori in podobno).

16. člen
Ponudnik, ki ne predloži popolne ponudbe, se v prime-

ru javnega razpisa s končnim rokom oddaje ponudb izloči iz
nadaljnjega postopka, v primeru javnega razpisa z odprtim
rokom pa se ponudnika pozove k dopolnitvi ponudbe. Po-
nudba ponudnika iz katere izhaja, da ne izpolnjuje pogojev
za pridobitev razpisanega stavbnega zemljišča, se zavrne.

VI. DOLOČITEV VREDNOSTI STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

17. člen
Vrednost stavbnega zemljišča, ki je predmet prodaje

oziroma plačilo za oddajo stavbnega zemljišča za gradnjo,
se za zemljišča zajeta v PIN, določi skladno s programom
komunalnega opremljanja; za zemljišča, ki pa niso zajeta v
PIN, pa s cenitvijo zapriseženega sodnega cenilca gradbe-
ne stroke, ki ne sme biti starejša od 45 dni. Občinski svet
oziroma župan lahko skladno s svojo pristojnostjo odloči, da
se opravi cenitev po metodologiji tržne vrednosti. To cenitev
lahko opravi ustrezno usposobljen zaprisežen sodni ceni-
lec.

V primerih, ko na območju PIN še ni izdelan in ni še
izdelan program komunalnega opremljanja zemljišč, se vre-
dnost nepremičnin določi na podlagi cenitve.
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18. člen
Vrednost stavbnega zemljišča, ki ga določi sodni ceni-

lec ali je določena s programom opremljanja, se poveča za
stroške cenitve, parcelacije, priprave pogodb in notarskega
zapisa. V ceni zemljišča je zajet sorazmerni del stroškov za
opremljanje stavbnih zemljišč.

19. člen
Pri zamenjavi mora biti nepremičnina, ki jo interesent

ponudi v zamenjavo, ocenjena po isti metodologiji kot ob-
činsko zemljišče. Izjemoma se lahko zemljišča ceni po raz-
ličnih metodah, kolikor gre za zemljišča različnih namem-
bnosti in kjer so predpisane različne metode cenjenja. V
cenitvi se upošteva investicijski program, če je bil ta sprejet,
sicer pa dokazljiva dotedanja vlaganja ponudnika in občine.
Če nepremičnini, ki sta predvideni za menjavo, nista enako-
vredni, mora lastnik za nižje ocenjene nepremičnine dopla-
čati razliko v sporazumno dogovorjeni obliki.

20. člen
Plačilne pogoje in ugodnosti za plačilo kupnine za zem-

ljišča določi občinski svet. Občinski svet lahko sprejme to
odločitev za vsako območje oziroma za vsak namen pose-
bej.

VII. IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

21. člen
Najugodnejšega ponudnika izbere s sklepom komisija.

Zoper sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika se lahko na
javnem razpisu neuspeli ponudnik pritoži, in sicer v roku
osmih dni po sprejemu sklepa. O pritožbi odloči župan.
Sklep zoper katerega pritožba ni bila vložena, kot tudi sklep
o pritožbi je dokončen. V primeru, da ponudnikovi pritoži ni
bilo ugodeno, lahko ponudnik skladno z zakonom sproži
ustrezen postopek pri stvarno pristojnem sodišču. Do odlo-
čitve pristojnega sodišča se pogodba o prodaji nepremični-
ne, ki je predmet tožbe, ne sklene in se ustavijo vsi nadaljnji
postopki.

VIII. PONOVITEV RAZPISA IN SKLENITEV POGODBE

22. člen
Če je javni razpis uspešen le za posamezna stavbna

zemljišča, zemljišča pa se ne prodajajo ali oddajajo v kom-
pleksu, se lahko javni razpis za preostala zemljišča ponovi.
Javni razpis se lahko ponovi tudi, če razpis ni bil uspešen.

23. člen
Pogodba mora biti sklenjena najkasneje v tridesetih

dneh od dneva dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.

Če iz razlogov, ki so na strani izbranega ponudnika,
pogodba ni bila sklenjena v roku iz prvega odstavka tega
člena, se šteje, da je izbrani interesent od ponudbe odsto-
pil in se mu vplačana varščina ne vrne. Komisija lahko s
sklepom pozove na sklenitev podpisa pogodbe drugega
najugodnejšega ponudnika, ki izpolnjuje pogoje in je po-
nujena cena višja ali enaka izhodiščni ceni v razpisu ali
razpis ponovi.

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, pa
dovoli komisija izbranemu ponudniku podpis pogodbe tudi
po izteku roka iz prvega odstavka tega člena, če ponudnik v
roku osem dni od dneva, ko odpade razlog za zamudo,

vendar najkasneje v roku enega meseca od dneva prekora-
čitve roka iz prvega odstavka, komisiji pisno izkaže opravi-
čljive razloge za svojo zamudo in obenem predlaga sklenitev
pogodbe.

Če komisija ugotovi opravičljivost razlogov za zamudo,
s sklepom dovoli pristop k podpisu pogodbe, sicer predlog
za sklenitev zavrne. Rok za sklenitev pogodbe znaša tri dni
od dneva vročitve sklepa s katerim je bilo interesentu ugo-
deno in ga ni mogoče podaljšati.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
Na vlogo interesenta lahko občina proda ali zamenja

tudi nepremičnine, ki imajo status javnega dobra, če se
takšna nepremičnina kot javno dobro ne uporablja. Občin-
ska uprava in občinski svet na predlog in ob mnenju vaške
skupnosti, na območju katere javna nepremičnine leži,
status javnega dobra nepremičnini odvzame. V primeru, ko
se javno dobro v lasti občine prenaša na Republiko Slove-
nijo in se tudi v nadaljevanju uporablja kot javno dobro,
ukinitev ni potrebna. Občina in Republika Slovenija s pose-
bno pogodbo uredita medsebojne obveznosti in zemlji-
škoknjižno stanje.

25. člen
V primeru prodaje, oddaje za gradnjo in menjave zem-

ljišč izven območij urejanja prostora z izvedbenimi načrti, se
pridobi mnenje vaške skupnosti na območju katere se zem-
ljišče nahaja. Če vaška skupnost ne poda svojega pisnega
mnenja v roku 30 dni od prejema zaprosila se šteje, da je
njeno mnenje pozitivno.

26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 01503-02/01-11
Komen, dne 27. septembra 2001.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

MARKOVCI

4694. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Markovci

Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89 in Uradni list RS, št.
15/99), 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list
RS, št. 15/99 in 110/00) ter odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 123/00)
je Občinski svet občine Markovci na 26. seji dne 12. 11.
2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Markovci
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1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-

šča (Uradni list RS, št. 123/2000) se v 9. členu v 6. točki
drugega odstavka število 200 nadomesti s številom 250.

V tretjem odstavku se besedilo “500 točkami” črta in
se nadomesti z besedilom “5 točkami po m2”..

2. člen
V prvem odstavku 11. člena se tabela črta ter se nado-

mesti z novo tabelo:

Območje po m2 Točke
– stanovanjski in počitniški nameni 3
– poslovni nameni 4
– nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice
na prostem, gostinski vrtovi 5
– površine za obratovanje bencinskih servisov 12
– gramoznice, glinokopi, peskokopi 60

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se s 1. 1. 2002.

Št. 015-04-6/99
Markovci, dne 12. novembra 2001.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

4695. Sklep o določitvi cene vzgojnovarstvenih
programov v vrtcu v Občini Markovci

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Markovci (Uradni
vestnik Radia Tednik Ptuj, št. 7/99 in 9/99) in 16. člena
statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in
110/00) je Občinski svet občine Markovci na 26. seji dne
12. 11. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi cene vzgojnovarstvenih programov

v vrtcu v Občini Markovci

1
Cene programov v vrtcu v Občini Markovci znašajo od

1. 12. 2001 dalje mesečno na otroka

SIT
1. v dnevnem (10-urnem) varstvu za otroke
– prve starostne skupine (od enega do treh let) 63.810
– druge starostne skupine (od treh let do
vstopa v šolo) 51.660
2. v poldnevnem (4–6-urnem) varstvu za otroke
– prve starostne skupine (od enega do treh let) 38.286
– druge starostne skupine (od treh let do
vstopa v šolo) 30.996

2
Starši otrok, za katere je Občina Markovci po veljavni

zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgo-
je v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno. Rezerva-

cijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka naj-
manj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno
napovedati najpozneje 3 dni pred prvim dnem odsotnosti
otrok iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30% prispev-
ka za program, v katerem je bil otrok pred odjavo.

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Markovci
po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa,
lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih
dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo
v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in
ceno programa.

3
Cene programov iz 1. točke se uporabljajo za izračun

plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran
program predšolske vzgoje.

Višino plačila staršev na podlagi pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
1/98, 84/98, 44/00, 102/00 in 111/00) določa Občin-
ska uprava občine Markovci v upravnem postopku.

4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in velja naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne 1.
12. 2001.

Št. 380-05/01-1
Markovci, dne 12. novembra 2001.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

4696. Sklep o ceni priključnine na KTV sistem
Markovci in vzdrževalnine kabelske televizije za
leto 2002

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
24/95, 20/95, 63/95, 73/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99,
16/99, 59/99, in 70/00), 16. člena statuta Občine Mar-
kovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00) je Občinski svet
občine Markovci na 26. seji Občinskega sveta občine Mar-
kovci dne 12. 11. 2001 sprejel

S K L E P
o ceni priključnine na KTV sistem Markovci in
vzdrževalnine kabelske televizije za leto 2002

1
Cena priključnine na KTV sistem Markovci za posa-

meznega naročnika je 80.000 SIT + DDV.
Možno je odplačilo na 5 obrokov.
Priključnina se plača na žiro račun Občine Markovci.

2
Cena vzdrževalnine, ki zajema vse stroške v zvezi s

kabelskim sistemom in razširjeno reprodukcijo, znaša 900
SIT + DDV mesečno.
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3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002.

Št. 420-05/01-1
Markovci, dne 12. novembra 2001.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

4697. Sklep o višini letne najemnine za najete grobove
za leto 2002

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
24/95, 20/95, 63/95, 73/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99,
16/99, 59/99, in 70/00), 16. člena statuta Občine Mar-
kovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00) in 16. člena
odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih Ob-
čine Markovci (Uradni vestnik Radia Tednik Ptuj, št. 7/99) je
Občinski svet občine Markovci na 26. seji Občinskega sve-
ta občine Markovci dne 12. 11. 2001 sprejel

S K L E P
o višini letne najemnine za najete grobove

za leto 2002

1. člen
Višina najemnine za leto 2002 je za posamezne zvrsti

grobov naslednja:
1. za enojni grob 3.245 SIT (+ DDV)
2. za družinski grob 5.192 SIT (+ DDV)
3. za žarni grob 1.947 SIT (+ DDV)

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002.

Št. 015-04-4/00
Markovci, dne 12. novembra 2001.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

4698. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Markovci za leto 2002

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
24/95, 20/95, 63/95, 73/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99,
16/99, 59/99, in 70/00), 16. člena statuta Občine Mar-
kovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00) in 13. člena
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ura-
dni list RS, št. 123/00) je Občinski svet občine Markovci na
26. seji Občinskega sveta občine Markovci dne 12. 11.
2001 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Markovci za leto 2002

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Markovci za leto 2002
znaša 0,422 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002.

Št. 423-06/00-1
Markovci, dne 12. novembra 2001.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

METLIKA

4699. Odlok o povračilu za priključke na področju
vodooskrbe in kanalizacije

Na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 51. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97),
26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93)
in 11. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št.
34/99 in 71/01) je Občinski svet občine Metlika na 22. seji
dne 29. 10. 2001 sprejel

O D L O K
o povračilu za priključke na področju

vodooskrbe in kanalizacije

1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine

povračila, ki ga plača investitor – uporabnik za priključitev
objekta na obstoječe ali novozgrajeno vodovodno in kanali-
zacijsko omrežje v lasti Občine Metlika.

2. člen
Povračilo po merilih in kriterijih so dolžni plačati investi-

torji – uporabniki ne glede na namembnost objekta za pri-
ključek svojih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omre-
žje. Če investitorji – uporabniki povečujejo objekt in s tem
kapaciteto priključka, plačajo le razliko povračila med novo
in staro kapaciteto priključka.

3. člen
Povračila so namenjena za gradnjo vodovodnega in

kanalizacijskega omrežja in naprav. Povračila so nepovratna
in so dohodek Občine Metlika za investicijska vlaganja po
programu, ki ga potrdi Občinski svet občine Metlika.
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4. člen
Investitor – uporabnik je oproščen plačila povračila:
– če je poleg zakonsko določenih prispevkov financiral

ali sofinanciral sorazmerni delež pri izgradnji vodovodnega
oziroma kanalizacijskega omrežja;

– če je dolžina priključka na sekundarno omrežje vo-
dovoda oziroma kanalizacije nad 100 m. V tem primeru je
investitor – uporabnik oproščen plačila povračila v višini
razlike predračuna za izvedbo nad 100 m in potrjenega
predračuna za priključek dolžine 100 m.

Oprostitev plačila iz prejšnjega odstavka se dokaže z
ustrezno listino.

Vrednost povračila se mesečno usklajuje z gibanjem
cen na drobno v Republiki Sloveniji.

5. člen
Povračilo za priključek na vodovodno omrežje znaša:

Zap. Priključek Presek cevi Razmerja Vrednost povračila
št. v colah v cm2 presekov v SIT

1. 3/4 4,14 1,00 35.000
2. 1 4,91 1,55 50.000
3. 5/4 8,04 3,56 100.000
4. 6/4 12,56 4,00 150.000
5. 2 19,63 6,25 200.000
6. 5/2 38,47 12,25 300.000
7. 3 50,24 16,00 400.000
8. 4 78,50 25,00 500.000
9. priključek za hidrantno omrežje 50.000

6. člen
Povračilo za priključek na kanalizacijsko omrežje zna-

ša:

Zap. Priključek Presek cevi Razmerje Vrednost povračila
št. cm v cm2 presekov v SIT

1. 15 176,62 1,00 50.000
2. 20 314,00 1,77 80.000
3. 25 490,62 2,77 150.000
4. 30 706,50 4,00 250.000

7. člen
Povračilo odmerja upravljavec vodovodnega oziroma

kanalizacijskega omrežja na podlagi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omre-

žje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapa-

citeti priključka.

8. člen
Upravljavec vodovoda oziroma kanalizacijskega omre-

žja ter uporabnik – investitor skleneta pred izdajo soglasja h
gradnji in priključitvi pogodbo o priključitvi in plačilu povrači-
la. Upravljavec vodovodnih oziroma kanalizacijskih naprav o
zaračunanem in plačanem povračilu vodi ločeno knjigovod-
sko evidenco, zbrana sredstva pa izloča redno za vsak me-
sec na žiro račun proračuna Občine Metlika. Upravljavec
mesečno občini posreduje tudi evidenco zbranih sredstev,
ločeno po vrsti priključka.

9. člen
Priključek na vodovodno oziroma kanalizacijsko omre-

žje izvede upravljavec na podlagi plačanega povračila in
dejanskih stroškov priključka.

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-10/01
Metlika, dne 29.oktobra 2001.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.

4700. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 21. in
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in
59/99 – odločba US), 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in
73/98), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 22/94) in 11. in 18. člena
statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99 in 71/01)
je Občinski svet občine Metlika na 22. seji dne 29. 10.
2001 sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo iz

javnega vodovoda ter pravice, dolžnosti in odgovornosti la-
stnika, upravljavca in uporabnikov v zvezi z dobavo in odje-
mom pitne vode.

2. člen
Lastnik infrastrukturnih objektov in naprav je občina

Metlika.

3. člen
Uporabnik pitne vode je vsaka fizična in pravna oseba,

ki uporablja vodo iz javnega vodovodnega omrežja (v nada-
ljevanju: uporabnik).

4. člen
Upravljavec objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo v

Občini Metlika je pooblaščen izvajalec javne službe za oskr-
bo s pitno vodo, ki mora biti tehnično opremljen in strokov-
no usposobljen za opravljanje te dejavnosti (v nadaljevanju:
upravljavec).

Upravljavec je uporabnikom dolžan zagotavljati stalno
oskrbo s pitno vodo, ki je higiensko neoporečna za pitje in
za ostale potrebe. V primeru, ko ni možno zadovoljiti vseh
potreb, ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred
uporabo vode za druge potrebe.

5. člen
Izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo obsega:
– oskrbo s pitno vodo,
– gospodarno izkoriščanje objektov in naprav v skladu

s tem odlokom in drugimi predpisi,
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– razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in

napravami, potrebnimi za izvajanje javne službe,
– redno vzdrževanje objektov in naprav,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnični tehnoloških

izboljšav, izvajanje meritev in monitoringa,
– izdajanje mnenj.

6. člen
Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi ob-

jekti in napravami.

7. člen
Upravljavec je dolžan skrbeti za nemoteno delovanje jav-

nega vodovoda, oskrbo s pitno vodo in razširitev vodovodnega
omrežja v skladu s sprejetim programom Občine Metlika.

Upravljavec je ob stavki dolžan zagotoviti nemoteno oskr-
bo s pitno vodo.

II. VODOVODNO OMREŽJE IN NAPRAVE

8. člen
Primarno vodovodno omrežje in naprave sestavljajo:
– omrežje in naprave, ki služijo za oskrbovanje vode dveh

ali več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju
naselja, kot so vodnjaki, črpališča, prečrpališča, zajetja,

– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju,

– vodohrami,
– cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodo-

vodnega omrežja in vodohramov,
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi

območji v ureditvenem območju naselja.
Sekundarno omrežje in naprave sestavljajo:
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje pora-

bnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju,
– omrežje in naprave za preprečevanje požara – hidran-

tna mreža,
– omrežja za vzdrževanje javnih površin,
– črpališča in naprave za dvigovanje ali redukciranje tlaka

vode na sekundarnem omrežju,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem

omrežju.
Vodovodni priključek je spojna cev od primarnega ali

sekundarnega vodovodnega omrežja do objekta, vključno z
vodomerom.

III. OBJEKTI IN NAPRAVE UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV

9. člen
Objekti in naprave, za katere je odgovoren upravljavec,

so:
– primarni objekti in naprave,
– sekundarni objekti in naprave,
– vodovodni priključki z vodomeri.
Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se delijo na

objekte in naprave individualne rabe in objekte in naprave sku-
pne rabe. Objekti in naprave skupne rabe so objekti in naprave
za oskrbo prebivalstva s požarno vodo, ter omrežje za vzdrže-
vanje javnih površin.

10. člen
Objekti in naprave, za katere so odgovorni uporabniki,

so:
– interno vodovodno in hindrantno omrežje, ki ga od jav-

nega omrežja ločuje merilno obračunsko mesto,

– vodomerni jaški,
– objekti in naprave, montirane za obračunskim vodome-

rom, interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje
ali dvigovanje tlaka vode, vodohrami za sanitarno vodo ali po-
žarno vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo vo-
de in podobne naprave.

Objekti in naprave so last oziroma osnovno sredstvo upo-
rabnika, ki z njimi upravlja in razpolaga.

11. člen
Upravljavec je dolžan voditi kataster vodovodnega omre-

žja, ki mora vsebovati seznam in lego objektov in naprav iz 9.
člena tega odloka.

Upravljavec je dolžan voditi register vodovodnih priključ-
kov in hidrantnih mest.

IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD

12. člen
Priključitev na javni vodovod mora biti izvedena v skladu z

veljavnimi predpisi in zahtevami projektne dokumentacije.

13. člen
Upravljavec je dolžan izvesti priključitev ali zagotoviti po-

večan odjem, če uporabnik vloži vlogo z veljavno tehnično
dokumentacijo in če to dopuščajo razpoložljive kapacitete vo-
dnih virov in zmogljivosti javnega vodovoda, na katerega se
uporabnik priključuje.

V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključitev ali
povečanja odjema, je upravljavec dolžan uporabnika seznaniti
o razmerah in pogojih, pod katerimi bi bilo to mogoče.

14. člen
Upravljavec izdaja mnenja:
– k osnutkom prostorskih izvedbenih aktov,
– k lokacijski dokumentaciji,
– k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– k priključitvi zgradb na vodovodno omrežje,
– k drugim posegom v prostor.
Upravljavec izda mnenje po postopku in obliki, kakor

določa pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav
javnega vodovoda.

Na osnovi pridobljenega mnenja izda pristojni upravni or-
gan Občinske uprave občine Metlika ustrezno soglasje.

15. člen
Uporabnik predloži upravljavcu k vlogi za pridobitev mne-

nja iz 14. člena tega odloka ali pred priključitvijo na javno
vodovodno omrežje naslednjo dokumentacijo:

a) za pridobitev mnenja k osnutkom prostorsko izvedbe-
nim aktom:

– predlog prostorsko izvedbenega akta z izračunom po-
trebnih količin pitne vode,

b) za pridobitev mnenja k lokacijski dokumentaciji:
– situacijski načrt objekta in predvidene lokacije trase

priključka v merili 1:1000 ali 1:500,
– opis specifičnosti objekta, zlasti glede predvidene po-

rabe vode,
– uradno kopijo katastrskega načrta,
– situacijo z vrisanimi komunalnimi vodi,
c) za pridobitev mnenja k projektu za pridobitev gradbe-

nega dovoljenja:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– projekt izvedbe priključka.
d) za pridobitev mnenja za priključitev stavb na javno

vodovodno omrežje:
– gradbeno dovoljenje,
– projekti izvedbe priključka,
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e) za pridobitev mnenje k drugim posegom v prostor, ki
niso vezani na priključitev na javni vodovod:

– ustrezen projekt, iz katerega je razviden predviden po-
seg v prostor.

Uporabnik predloži pristojnemu upravnemu organu Ob-
činske uprave občine Metlika k vlogi za pridobitev soglasja iz
14. člena tega odloka dokumentacijo, navedeno v prvem od-
stavku tega člena in ustrezno mnenje upravljavca.

16. člen
Pri izdaji mnenja iz prvega odstavka 15. člena tega odloka

mora upravljavec določiti:
– minimalni odmik objektov od vodovodnega omrežja,
– pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja

pred vplivom ostalih objektov, predvsem novogradenj,
– traso, globino in profil priključnih cevi in priključno me-

sto na javno omrežje,
– profil in tip vodomera,
– lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,
– posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na

območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali predvidenih obmo-
čjih za zajem pitne vode, določenih z odloki o varstvu vodnih
virov vodovodnih sistemov,

– pogoje križanja komunalnih vodov z vodovodnim omre-
žjem,

– mesto priključitve na objekte in naprave, za katere je
odgovoren upravljavec,

– pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je
predvidena trasa priključka.

Upravljavec lahko izda negativno mnenje iz prejšnjega
odstavka, če predložena dokumentacija ni v skladu s tehnični-
mi predpisi, ki urejajo priključitev na vodovodno omrežje.

Upravljavec je dolžan izvesti priključitev v obliki in po
postopku, ki je obdelan v pravilniku o tehnični izvedbi in upora-
bi naprav, ki jih upravlja, najkasneje v roku 30 dni po izdaji
soglasja za priključitev, če je uporabnik izpolnil vse pogoje
soglasja, poravnal vse obveznosti in predložil vso potrebno
dokumentacijo.

V primeru, da uporabnik zaprosi Občino Metlika za izdajo
soglasja iz drugega odstavka 15. člena tega odloka in predloži
vlogi mnenje upravljavca, iz katerega je razvidno, da ne izpol-
njuje zahtevanih pogojev, izda pristojni upravni organ Občinske
uprave občine Metlika o tem zavrnilno odločbo.

Obveznosti, ki jih je dolžan uporabnik poravnati pred upo-
rabo posameznega priključka so:

– stroški izdaje mnenja upravljavca,
– plačilo prispevka za priklop na obstoječe vodovodno

omrežje,
– dejanski stroški izvedbe priključka.
Višino stroškov izdaje mnenja določi upravljavec. Višina

prispevka za priklop na obstoječe vodovodno omrežje je dolo-
čena v odloku o prispevku za razširjeno reprodukcijo pri vodo-
oskrbi in povračilu za priključke na področju vodooskrbe in
kanalizacije.

17. člen
Pri gradnji novega vodovodnega omrežja in pri opravljanju

vzdrževalnih del na objektih in napravah iz 9. člena tega odloka
je uporabnik upravičen do odškodnine za nastalo škodo na
njegovem zemljišču in kulturi ter vzpostavitve zemljišča v prej-
šnje stanje.

18. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej,

lahko pa ima objekt tudi več priključkov.
Priključek je stalen ali začasen. Pred ukinitvijo začasnega

priključka mora upravljavec pisno obvestiti uporabnika in ga
seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka. Upravljavec
je dolžan izvesti na zahtevo uporabnika začasni priključek za

potrebe graditve objekta v roku 30 dni od prejema zahteve.
Zahtevi mora biti priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje.

V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO

19. člen
Javna služba se financira iz cene storitev, ki mora biti

oblikovana v skladu z veljavno vladno uredbo o načinu obliko-
vanja cen komunalnih storitev tako, da v celoti zagotavlja eno-
stavno reprodukcijo.

Ceno storitve oblikuje upravljavec v skladu z veljavno za-
konodajo in soglasjem lastnika.

20. člen
Investicijsko vzdrževanje se financira iz amortizacije in

sredstev proračuna občine, na podlagi letnega plana, ki ga
sprejme občinski svet.

21. člen
Širitev vodovodnega omrežja se financira iz sredstev ob-

činskega proračuna, kreditov in prispevkov fizičnih in pravnih
oseb.

VI. MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE

22. člen
Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodo-

meri. S porabniki vode, ki porabijo več kot 3000 m3 vode
mesečno lahko upravljavec sklene posebno pogodbo o meritvi
in dobavi vode. Posebne pogodbe se sklenejo tudi z uporabni-
ki s pavšalnim odjemom, kadar meritev ni možna ali je začasno
vodomer v okvari.

23. člen
Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec vodo-

voda glavni obračunski vodomer. Uporabnik ne sme prestavlja-
ti, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera. Vodomer
mora biti pregledan in žigosan ob pristojnega urada za kontrolo
meril. Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za
njihove redne preglede in menjavo.

Osnova za obračun je odčitek obračunskega vodomera.

24. člen
Vodomeri v interni napeljavi služijo uporabniku ali uprav-

ljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih mestih
in jih upravljavec javnega vodovoda ne vzdržuje in ne odčituje
za obračun stroškov, razen če skleneta upravljavec javnega
vodovoda in upravljavec internega vodovoda o tem posebno
pogodbo.

25.člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodo-

mer, ki mora biti dostopen delavcem in pooblaščenim osebam
upravljavca za kontrolo in vzdrževanje.

26.člen
Stroški kontrole, vzdrževanja in zamenjave obračunskega

vodomera gredo v breme upravljavca. Vse okvare, ki so nastale
na vodomeru ali priključki po krivdi uporabnika, bremenijo upo-
rabnika.

27.člen
Vsako okvaro na priključku ali vodomeru je uporabnik

dolžan prijaviti upravljavcu.
Uporabnik ima poleg rednih pregledov iz 23. člena pra-

vico zahtevati izredno kontrolo točnosti. Če se ugotovi, da je
točnost obračunskega vodomera dopustnih toleranc, nosi
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stroške preizkusa uporabnik, v nasprotnem primeru pa uprav-
ljavec.

28. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v

kubičnih metrih po odčitku obračunskega vodomera na pri-
ključku.

Pri fizičnih osebah opravi upravljavec odčitavanje najmanj
dva krat letno. Pri pravnih osebah opravi upravljavec odčitava-
nje najmanj enkrat mesečno z upoštevanjem ostalih odčitkov
zaradi spremembe cene, okvare ali zamenjave vodomera. Na
posebne zahteve uporabnika se lahko odčitavanje opravi tudi
večkrat, stroški pa bremenijo uporabnika.

29. člen
Uporabnik plačuje porabljeno vodo na podlagi izdanih

računov.
Znesek plačila po računu se izračuna na podlagi dejan-

ske porabe v preteklem obračunskem obdobju ali ocenjene
porabe v prihodnjem obračunskem obdobju, ki temelji na pora-
bi v preteklem obračunskem obdobju in veljavne cene. Obra-
čun se opravi na podlagi odčitane dejanske porabe in veljavne
cene in prispevkov najmanj dvakrat letno.

30. člen
V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode iz istega

priključka, le-ti določijo z medsebojnim sporazumom pravno ali
fizično osebo, ki sprejema in plačuje račune za porabljeno
vodo v objektu.

Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznih
uporabnikov ni obveznost upravljavca.

V objektih, kjer je poleg gospodinjstev tudi sedež gospo-
darske družbe ali samostojnega podjetnika in izveden samo en
priključek, se obračunava poraba vode za gospodarske družbe
in samostojne podjetnike po ceni, določeni za gospodarske
družbe in samostojne podjetnike sorazmerno po deležih pora-
be vode.

V vseh novozgrajenih objektih v katerih je več stanovanj-
skih ali poslovnih enot priključenih na isti vodovodni priključek,
mora imeti vsaka enota svoj obračunski vodomer za odčitava-
nje porabe vode.

31. člen
V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je

obračunski vodomer v okvari ali da iz drugega vzroka ni mogo-
če odčitavati vodomera, se obračuna pavšalna poraba vode na
podlagi povprečne porabe vode v preteklem obračunskem ob-
dobju.

32. člen
Uporabnik plačuje porabo vode na podlagi izstavljenega

računa upravljavca. Uporabnik mora plačati račun najpozneje v
15 dneh po njegovi izstavitvi.

V primeru, da uporabnik ne poravna računa za porabo v
roku 60 dni po prejemu računa, ga je upravljavec dolžan
opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok plačila 15 dni
in opozoriti uporabnika na posledice neplačila. Po izteku ro-
ka, določenega v opominu, mora upravljavec prekiniti dobavo
vode.

33. člen
Uporabnik, ki mu je bila odmerjena poraba vode, lahko v

15 dneh po prejemu računa vloži dokazljivi pisni ugovor uprav-
ljavcu vodovoda, če meni, da mu količina porabljene vode ni
bila pravilno odmerjena.

Upravljavec je dolžan na ugovor uporabnika pisno odgo-
voriti v 15 dneh.

VII. PREKINITVE DOBAVE VODE

34. člen
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi,

vendar po predhodnem obvestilu, prekine dobavo vode v na-
slednjih primerih:

– če uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik pisno
odpove ali zahteva zaporo vode,

– če stanje interne instalacije ali vodomernega jaška ogro-
ža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v javnem
vodovodu,

– če je priključek na vodovod izveden brez mnenja uprav-
ljavca in soglasja lastnika,

– če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovira-
jo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik tega
noče preprečiti,

– če uporabnik brez mnenja upravljavca in soglasja lastni-
ka dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno in-
štalacijo ali spremeni namembnost,

– če uporabnik onemogoča delavcu ali pooblaščenemu
upravljavcu odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled
priključka in notranjih instalacij v skladu z določili tega odloka,

– če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plom-
bo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo
priključka,

– če uporabnik brez soglasja upravljavca opravlja posege
v objekte in naprave, ki so v upravljanju upravljavca,

– če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z
vodo,

– če uporabnik ne plača računa v plačilnem roku, niti v 15
dneh po izstavitvi pisnega opomina,

– če uporabnik ni plačal stroškov odvajanja odpadnih in
padavinskih voda v skladu z veljavnim odlokom o odvajanju in
prečiščevanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Metlika.

Dobava vode je prekinjena, dokler ni odpravljen vzrok
prekinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati stro-
ške prekinitve in ponovne priključitve.

Upravljavec je dolžan opraviti ponovno priključitev v naj-
več treh delovnih dneh po tem, ko uporabnik plača stroške
prekinitve in ponovne priključitve.

35. člen
Upravljavec lahko prekine dobavo vode za krajši čas

zaradi:
– planiranih vzdrževalnih del na napeljavah oziroma ob-

jektih in napravah,
– okvar na napeljavah oziroma objektih in napravah.
O vzroku za prekinitev mora uporabnike obvestiti preko

sredstev javnega obveščanja ali direktno; za predvidena vzdr-
ževalna dela pred začetkom del, ob okvarah pa takoj ob na-
stanku dogodka.

VIII. IZREDNE RAZMERE IN VARČEVANJE Z VODO

36. člen
V primeru višje sile (potres, požar, suša, onesnaževanje

virov, izpad energije, velike okvare) in v skladu z zakonom
lahko upravljavec brez nadomestila škode prekine ali zmanjša
dobavo vode, vendar, mora o tem takoj obvestiti uporabnike in
postopati v skladu s sprejetim načrtom ukrepov za take prime-
re. Skrbeti mora predvsem za prednostno oskrbo za osnovne
življenjske potrebe občanov in za požarno varnost.

37. člen
Upravljavec je dolžan:
– sistematično in strokovno zmanjševati količino neregis-

trirane vode (redna sanacija vodovodnega omrežja in redna
zamenjava vodomerov),
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– predlagati spremembe odlokov o varstvenih pasovih
vodnih virov.

IX. OBVEZNOSTI LASTNIKA, UPRAVLJALCA
IN UPORABNIKOV

38. člen
Lastnik ima pri oskrbi s pitno vodo naslednje obveznosti:
– z izgradnjo vodovodnega omrežja zagotavljati oskrbo s

pitno vodo,
– zagotavljati ustrezen nivo investicijskega vzdrževanja,
– obravnavati poročilo upravljavca o stanju vodooskrbe in

predlogih za njeno izboljšanje,
– izdajati soglasja, na osnovi pridobljenega mnenja uprav-

ljavca,
– izdajati mnenja k ceni vode, ki jo oblikuje in predlaga

upravljavec,
– seznanjati uporabnike z določili tega odloka na krajevno

ustrezen način.

39. člen
Upravljavec ima pri preskrbi z vodo zlasti naslednje ob-

veznosti:
– skrbeti za normalno obratovanje vodovoda v okviru raz-

položljivih kapacitet in pravočasno pripravljati plane enostavne
in razširjene reprodukcije ter pravilnik o tehnični izvedbi in
uporabi objektov in naprav javnega vodovoda ter z njimi sezna-
niti uporabnike,

– redno vzdrževati vse objekte in naprave javnega vodo-
voda,

– vzdrževati priključke na svoje stroške, razen v primeru,
če okvara na priključku nastane po krivdi uporabnika,

– redno pregledovati, preizkušati in menjati vodomere v
skladu z zakonom o merilih ali na zahtevo uporabnika v skladu
s 27. in 28. členom tega odloka,

– redno kontrolirati kvaliteto vode v sklad s pravilnikom o
zdravstveni ustreznosti pitne vode in ostalimi predpisi,

– obveščati uporabnike o času trajanja in ukrepih ob pre-
kinitvah dobave vode,

– voditi kataster vodovodnih instalacij in ostale evidence,
– redno odčitavati vodomere in skrbeti za obračun porab-

ljene vode,
– ažurno izdajati mnenja in izdajati priključitve na vodo-

vod,
– organizirati preskrbo v izrednih razmerah in ažurno po-

ročati o nastopu izrednih razmer ustreznim organom občine,
– obračunavati amortizacijo in voditi ostale poslovne

knjige,
– sistematično pregledovati omrežje in ugotavljati izgube

ter skrbeti za avtomatizacijo,
– organizirati zaščito vodovodnih objektov (zajetje, črpali-

šče, vodohram, razbremenilnik),
– po naročilu občine, lastnika infrastrukture, skrbeti za

pravilno obratovanje in vzdrževanje požarnega omrežja in hi-
drantov,

– kontrolirati stvarno porabo vode glede na dovoljeno ob
priključitvi.

40. člen
Uporabniki imajo zlasti naslednje obveznosti:
– redno vzdrževati interno instalacijo, vodomerni jašek ali

nišo in interne hidrante, le-te zaščititi pred zmrzovanjem in na
dostopih čistiti sneg, led in ostali material ter s tem zaščititi
pred zmrzovanjem obračunski vodomer,

– omogočiti dostop do obračunskega vodomera in inter-
nih hidrantov,

– nemudoma javljati upravljavcu vse okvare na javnem
vodovodu, vodomerih in odjem vode iz hidrantov,

– s pisnim obvestilom upravljavcu javiti lastninske, na-
membnostne, ali ostale spremembe pri uporabniku,

– redno plačevati vodo na osnovi izdanih računov v plačil-
nem roku,

– urejati medsebojno delitev stroškov kadar ima več upo-
rabnikov obračun preko enega obračunskega vodomera,

– izvajati varčevalne in ostale ukrepe v izrednih razmerah
ali ob prekinitvi dobave vode,

– varčevati z vodo v skladu s priporočili in kriteriji, ki jih
poda lastnik.

41. člen
Upravljavci oziroma izvajalci drugih infrastrukturnih objek-

tov in naprav (cest, ulic, trgov, kanalizacijskega, elektro, tele-
fonskega, toplovodnega, plinskega omrežja itd.) morajo pri
opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da
ostanejo vodovodne naprave nepoškodovane. Za vse posege v
območju vodovodnih napeljav morajo predhodno pridobiti mne-
nje upravljavca in soglasje lastnika vodovoda.

X. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV

42. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem

požarni varnostni in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem
stanju. Iz njih se sme odvzemati voda brez soglasja upravljavca
le za gašenje požarov. Zaradi registracije nekontroliranega od-
vzema vode je potrebno o odvzemu vode iz hidrantov v roku 7
dni obvestiti upravljavca vodovoda. Odvzem vode iz hidrantov
za čiščenje cest in ulic, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov,
utrjevanje cestišč za javne prireditve, za polnjenje cistern za
prevoz vode, ter za druge utemeljene potrebe se sme koristiti
le s soglasjem upravljavca in ob dogovoru o poravnavi stroškov
za vodo na podlagi pogodbe.

43. člen
Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju in

nosi vse stroške popravila za okvare, ki jih je povzročil.

XI. KAZENSKE DOLOČBE

44. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 SIT se kaznu-

je upravljavec javnega vodovoda:
– če izvede priključitev brez predhodnega soglasja

(16. člen),
– če ne izvede priključitve najkasneje v roku 30 dni po

izdaji soglasja za priključitev (16. člen),
– če prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila

uporabnikom (34. člen),
– če ne izvaja prekinitve dobave vode v primerih, kot jih

določa 34. člen,
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 39. člena.
Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 SIT se kaznuje

za prekršek iz prve alinee tega člena tudi odgovorna oseba
upravljavca vodovoda.

45. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 SIT se kaznu-

je za prekršek uporabnik – pravna oseba:
– če se priključi na vodovod ali poveča odjem brez sogla-

sja (13. člen),
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 40. člena,
– če odvzemna vodo iz hidranta v nasprotju z 42. členom.
Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 SIT se kaznuje

za prekršek iz 1. točke tega člena tudi odgovorna oseba prav-
ne osebe.
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46. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 SIT se kaznuje

za prekršek uporabnik – fizična oseba:
– če se priključi na vodovod brez soglasja (13. člen),
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 40. člena,
– če odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 42. členom.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
Uporabniki, ki so priključeni na vodovodno omrežje v

nasprotju s tem odlokom, so dolžni urediti priključek v enem
letu po uveljavitvi tega odloka.

48. člen
Priključitev objektov na javni vodovod je obvezna na celot-

nem območju Občine Metlika, kjer je javni vodovod že zgrajen
se gradi ali rekonstruira.

49. člen
Pri izvajanju tega odloka se morajo upoštevati tudi določi-

la veljavnih odlokov o varstvu vodnih virov.

50. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe, upravljavec vodovodih objektov in naprav,
ter pristojni upravni organ Občinske uprave občine Metlika.

51. člen
Upravljavec je dolžan v roku dveh mesecev po uveljavitvi

tega odloka sprejeti pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi ob-
jektov in naprav javnega vodovoda.

52. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

javnem vodovodu in oskrbi naselij s pitno vodo v Občini Metlika
(SDL, št. 18/88).

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

Republike Slovenije.

Št. 013-11/01
Metlika, dne 29. oktobra 2001.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.

4701. Program priprave za lokacijski načrt
reorganizacije deponije odpadkov Bočka

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97) ter 11., 12. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni
list RS, št. 34/99 in 71/01) je Občinski svet občine Metlika na
22. redni seji dne 29. 10. 2001 sprejel

P R O G R A M
priprave za lokacijski načrt reorganizacije

deponije odpadkov Bočka

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in ob-

seg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki
jih je treba opraviti v postopku priprave in sprejemanja s tem
programom določenega akta, subjekti, ki sodelujejo pri izdela-
vi, način njihovega sodelovanja, roki za posamezne faze nalo-
ge ter sredstva potrebna za njihovo pripravo. Ta program dolo-
ča tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosil-
ce aktivnosti v postopku sprejemanja.

II. PRIPRAVA LOKACIJSKEGA NAČRTA

2. člen
Obstoječa deponija odpadkov Bočka se ukine in zapre,

na sanirani in razširjeni lokaciji pa se predvidi kompostarna s
potrebnimi ureditvami, organizira prostor za odlaganje odsluže-
ne bele tehnike in sekundarnih surovin z občasnim stiskanjem
in odvozom ter izvede še druge ureditve, ki so potrebne za
normalno obratovanje predvidenega programa.

3. člen
Osnova za pripravo lokacijskega načrta je Primerjalna

študija različnih variant gospodarjenja s komunalnimi odpadki v
Beli krajini ter na tej osnovi izdelane idejne rešitve predvidenih
posegov.

4. člen
Za območje lokacijskega načrta je veljavna naslednja ob-

činska planska dokumentacija, ki bo v postopku priprave loka-
cijskega načrta preverjena in po potrebi spremenjena in dopol-
njena s programsko zasnovo:

– dolgoročni plan Občine Metlika za obdobje od leta
1986 do leta 2000, dopolnjen v letu 1993 (Uradni list RS, št.
63/93) in v letu 1998 (Uradni list RS, št. 50/98),

– srednjeročni družbeni plan Občine Metlika za obdobje
od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen v letu 1993 (Uradni list
RS, št. 63/93) in v letu 1998 (Uradni list RS, št. 50/98).

5. člen
Lokacijski načrt mora biti pripravljen tako, da bo njegov

tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor ter z navodili o vsebini
posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih
aktov.

Lokacijski načrt obsega:
a) Tekstualni del
I. Odlok o lokacijskem načrtu
II. Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
III. Pogoji organov in organizacij določenih v 8. členu tega

programa
IV. Soglasja in mnenja organov in organizacij določenih v

8. členu tega programa
b) Grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročne-

ga in družbenega plana za obravnavano območje v merilu
1:5000,

– ureditvena situacija v merilu 1:500, kjer so prikazane
tehnične rešitve, iz katerih so razvidni funkcija in položaj naprav
in vplivi na okolje,

– rešitve prometnega, energetskega, vodovodnega in ka-
nalizacijskega omrežja in omrežja zvez, ki je potrebno za delo-
vanje predvidene ureditve,

– druge rešitve in prilagoditve, ki so potrebne za realizaci-
jo in funkcioniranje predvidenega posega,
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– potrebne vodnogospodarske ureditve,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– faznost izgradnje,
– načrt gradbenih parcel,
– tehnični elementi za zakoličenje.

III. STROKOVNE PODLAGE

6. člen
Pri pripravi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati že

izdelane strokovne podlage oziroma pridobiti še druge potre-
bne strokovne podlage in študije predvsem pa:

– ustrezne geodetske podlage,
– idejni projekt vseh predvidenih objektov,
– idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in

omrežja, ki je potrebno za delovanje predvidene ureditve,
– idejne rešitve, ki se nanašajo na prestavitve, razširitve in

druge prilagoditve obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki
so potrebne za realizacijo predvidenega posega,

– rešitve v zvezi z varovanjem okolja z ukrepi za prepreči-
tev in sanacijo,

– rešitve v zvezi z ureditvijo reliefa in zelenih površin,
– drugo, po potrebi oziroma na zahtevo soglasodajalcev.

IV. SOGLASODAJALCI IN MNENJEDAJALCI

7. člen
V postopku izdelave lokacijskega načrta se od soglasoda-

jalcev in mnenjedajalcev pridobijo pogoji, ki izhajajo iz sektor-
skih zakonov in se nanašajo na obravnavano območje. Posre-
dovani pogoji se upoštevajo v celoti, v primeru različnih intere-
sov in neuspešnega usklajevanja se v tem delu osnutek izved-
benega načrta pripravi variantno.

Soglasodajalci in mnenjedajalci morajo v tridesetih dneh
po prejemu vloge posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da
pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje oziroma
mnenje ni potrebno.

8. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, ob-

močna enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred

naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo

narave, področje varstva okolja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo

narave, področje voda,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo

narave, področje varstva naravne dediščine,
– Elektro Novo mesto,
– Komunala Metlika,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo

mesto,
– Občina Metlika.

9. člen
Na izdelan osnutek izvedbenega načrta morajo soglasje-

dajalci in mnenjedajalci v tridesetih dneh po prejemu vloge
izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje oziroma mnenje, sicer se
šteje, da je soglasje oziroma mnenje dano.

Pri izdaji soglasja oziroma mnenja se preverja upošteva-
nje postavljenih pogojev in ga zaradi drugačnih zahtev ni mož-
no zavrniti.

V. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE

10. člen
Občinska uprava občine Metlika vodi postopek priprave

in sprejemanja lokacijskega načrta.
Naročnik lokacijskega načrta je: Občina Metlika.
Investitor posega v prostor je: J.P. Komunala Metlika,

Cesta XV. brigade 4, Metlika.
Izdelovalec lokacijskega načrta se izbere na osnovi pred-

hodno zbranih ponudb.
Naloga izdelovalca lokacijskega načrta je:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela lokacijskega

načrta v skladu z veljavno zakonodajo in sprejetim programom
priprave,

– sodelovanje pri pridobivanju strokovnih podlag,
– pridobivanje predhodnih pogojev in soglasij,
– priprava gradiva za javno razgrnitev,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in pri vseh

postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah, ki

bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu.

VI. TERMINSKI PLAN

11. člen
Postopek se začne s sprejemom tega programa nakar si

sledijo faze izdelave, katerih trajanje zavisi od pogodbeno do-
govorjenih rokov in zakonsko določenih postopkov:

– izdelava osnutka lokacijskega načrta, ki je vezana na
pridobitev pogojev,

– sočasno se po potrebi pripravi tudi presoja vplivov na
okolje,

– Občinski svet občine Metlika obravnava osnutek loka-
cijskega načrta in sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka loka-
cijskega načrta,

– javna razgrnitev, ki traja najmanj 30 dni od dneva
objave,

– javna obravnava se izvede v času javne razgrnitve,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah in

predlogih iz javne razgrnitve in obravnave,
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov iz

javne razgrnitve,
– po prejemu stališč se pripravi usklajen osnutek oziroma

dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere se nanašajo
utemeljene pripombe in predlogi,

– župan Občine Metlika posreduje usklajen predlog loka-
cijskega načrta s stališči do pripomb občinskemu svetu v obrav-
navo in sprejem.

VII. KONČNI DOLOČBI

12. člen
Za pripravo naloge zagotovi sredstva Občina Metlika.

13. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 013-9/01
Metlika, dne 29. oktobra 2001.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.
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MURSKA SOBOTA

4702. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega Stanovanjskega sklada Mestne občine
Murska Sobota

Na podlagi 3., 4. in 5. člena zakona o javnih skladih
(Uradni list RS, št. 22/00) in 17. člena statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01)
je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne
29. 10. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

Stanovanjskega sklada Mestne občine
Murska Sobota

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega Stanovanjskega sklada

Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 3/01) se
v celoti spremeni 5. člen tako, da se glasi:

Dejavnost sklada po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projek-

tov za trg
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z

nepremičninami
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po

pogodbi
L/75.110 Dejavnost uprave
L/75.120 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo stori-

tve na področju zdravstva, izobraževanja, kultu-
re in druge socialne storitve, razen obveznega
socialnega zavarovanja.

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 360-33/01-2
Murska Sobota, dne 29. oktobra 2001.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

4703. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v
Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni svet mestne
občine Murska Sobota na seji dne 29. 10. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov

v Mestni občini Murska Sobota

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji in postop-

ki za vrednotenje in razdelitev sredstev iz občinskega pro-

računa, namenjenih za sofinanciranje programov športa v
Mestni občini Murska Sobota.

2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo no-

silci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– da imajo sedež v mestni občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrov-

ske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih špor-
tnih aktivnosti,

– da imajo organizirano redno dejavnost za katero so
registrirani vsaj dve leti,

– da imajo urejeno evidenco članstva in plačano člana-
rino (velja le za klube in društva).

Nosilci in izvajalci prikažejo svoje pogoje na posebnih
obrazcih.

3. člen
Izvajalci programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društ-

va ali klubi za posamezna območja,
– zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na pod-

lagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavno-
sti na področju športa,

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in klubi imajo pod enakimi pogoji pred-

nost pri izvajanju nacionalnega programa.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

4. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih

financ sofinancirajo naslednje vsebine:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kako-

vostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potreba-

mi,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje zveze športnih društev in drugih asociacij v

športu in izvedba njihovih programov,
– informatika v športu,
– znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu,
– informiranje o športu v medijih,
– založniška dejavnost v športu,
– propagandna dejavnost v športu,
– razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize, sve-

tovanja,
– eksperimentalni programi v športu in
– mednarodna dejavnost v športu.

5. člen
Ob sofinanciranju športnih programov navedenih v 4. čle-

nu tega pravilnika se zagotavljajo sredstva za delovanje Športne
zveze – strokovne institucije, ki povezuje in usklajuje programe
izvajalcev.

Medsebojne obveznosti med mestno občino in Špor-
tno zvezo se uredijo z ustrezno pogodbo.
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6. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi v

sredstvih obveščanja, zbrane predloge obdela Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti mestne uprave,
ter pripravi izbor programov in predlog delitve razpoložljivih
sredstev, ki jih za sofinanciranje športnih programov zago-
tavlja proračun mestne občine. Sklep o delitvi sredstev sprej-
me župan. Upoštevajo se naslednja merila:

– razvrstitev športnih društev, klubov in drugih nosilcev
športne dejavnosti v razrede, upoštevajoč razširjenost in
uspešnost, ki se po potrebi dopolnjuje z novimi,

– programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg.
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih pro-

gramov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravil-
nika.

Razvrstitev športnih panog:
– v I. skupino spadajo kolektivne športne panoge s

športnimi igrami, katerih ekipa lahko osvoji naslov državne-
ga prvaka,

– v II. skupino spadajo individualne športne panoge z
disciplinami, v katerih lahko posameznik osvoji naslov držav-
nega prvaka,

– v III. skupino spadajo miselne športne igre.

7. člen
Župan v skladu z 11. členom zakona o športu, sklene

pogodbe z izvajalci športnih programov. Pogodba oprede-
ljuje: vsebino in obseg programa, čas realizacije programa,
obseg zagotovljenih sredstev in način nadzora nad porabo
sredstev. Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah
predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Kolikor
izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo,
se jim ukinejo finančna sredstva.

III. KONČNA DOLOČBA

8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Urad-

nem listu RS. Z dnem začetka veljave tega pravilnika za
vrednotenje športnih programov v Mestni občini Murska
Sobota preneha veljati pravilnik za vrednotenje športnih
programov v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 51/00).

Št. 650-13/01
Murska Sobota, dne 29. oktobra 2001.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE
ŠPORTNIH PROGRAMOV

1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
· Zlati sonček,
· Naučimo se plavati,
· Ciciban planinec,
· Športne dejavnosti v organizaciji društev in drugih

izvajalcev – 60 ur.
– izvajanje programa Športne značke – Zlati sonček,

zagotavljajo se priročniki, športne knjižice in kolajne,
– izvajanje akcije naučimo se plavati, zagotavlja se pro-

pagandni material, značke in priponke, diplome.

2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
· Zlati sonček,
· Krpan,
· Naučimo se plavati,
· Drugi 80-urni programi.
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhun-

ski šport:
· Cicibani, cicibanke,
· Mlajši dečki, deklice,
· Starejši dečki, deklice.
Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami:
· 80-urni programi
– za izvajanje programa Športne značke – se zagotav-

ljajo priročniki, športne knjižice in kolajne,
– za izvajanje akcije Naučimo se plavati se zagotavlja

propagandni material, značke, priponke in diplome,
– za izvedbo šolskih športnih tekmovanj po programu:

atletika, mali nogomet, košarka, odbojka, šah, streljanje,
odbojka na mivki, rokomet, se zagotavljajo pokali, oziroma
kolajne in diplome. Pokrivajo se stroški organizacije, sodni-
ški stroški, najem objekta po merilih, ki jih določi Odbor za
šolska športna tekmovanja pri MŠŠ za osnovne in srednje
šole.

3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
Interesna športna vzgoja mladine – 80-urni programi,
Športna vzgoja mladine usmerjena v kakovostni in vr-

hunski šport
· Mlajši mladinci in mladinke,
· Starejši mladinci in mladinke
Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami – 80-ur-

ni programi.
Šport mladih zajema naslednje kategorije:
– mlajši dečki in deklice.
– starejši dečki in deklice,
– mlajše mladinke in mladinci,
– starejši mladinci in mladinke.
Točkovni sistem:
Cicibani-ke

Predš. Ml. St. Ml. St.
otroci dečki-ce dečki-ce mladinci-ke mladinci-ke

I. nivo 50 200 200 500 500
II. nivo 50 100 200 250 300
III. nivo 50 100 200 150 200
IV. nivo 50 50 50 100

Upošteva se številčnost članstva v športni panogi, tek-
movalni sistem in redno število letnih vadbenih ur.

Elementi sofinanciranja:
– za športno vzgojo otrok usmerjenih v kakovostni in

vrhunski šport se sofinancira: objekt, strokovni kader, mate-
rialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti,
nezgodno zavarovanje,

– za športno vzgojo mladine se sofinancira strokovni
kader za izvedbo 80-urnega programa na skupino, v kateri
je največ 10 otrok,

– za športno vzgojo mladine, usmerjeno v kakovostni
in vrhunski šport, se sofinancira strokovni kader in objekt.

4. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV:
– 80-urni programi v izbranih športnih programih,
– odpravljanje plavalne nepismenost.

5. KAKOVOSTNI ŠPORT
– kategorije članov in članic,
– upoštevajo se tekmovalni sistemi,
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– upošteva se dodatek točk za kategorizirane šport-
nike,

– razširjenost športne panoge in uspešnost.
Kakovostni šport – moštveni športi
I. nivo število športnikov x 200 točk
II. nivo število športnikov x 100 točk
III. nivo število športnikov x 70 točk
IV. nivo število športnikov x 30 točk
Kakovostni šport – posamični športi
I. nivo število športnikov x 200 točk
II. nivo število športnikov x 100 točk
III. nivo število športnikov x 70 točk
IV. nivo število športnikov x 30 točk
(I. nivo – I. državne lige in državna članska prvenstva,

II. nivo – IB. Državne lige in članska prvenstva v manj razvitih
športih, III. nivo – III. državna liga in II. državna liga, IV. nivo:
medobčinska tekmovanja.)

6. VRHUNSKI ŠPORT
Za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah

in v kolektivnih športnih panogah, katere člani so vrhunski
športniki, se sofinancira največ 1200 ur programa.

Vrhunski šport, športniki po kategorizaciji
perspektivni razred 20% dodatnih točk
mednarodni razred 25% dodatnih točk
svetovni razred 40% dodatnih točk

Športni dodatek kategoriziranim športnikom
mladinski razred 60 točk
državni razred 80 točk
perspektivni razred 100 točk
mednarodni razred 120 točk
svetovni razred 200 točk

7. ŠPORT INVALIDOV
· 80-urni program za skupino v kateri je največ 10

invalidov,
· sofinanciranje uporabe objekta in strokovnega kadra.

8. ŠPORTNA REKREACIJA
– 80-urni program vadbe za skupino, ki šteje 20 čla-

nov v različnih športnih panogah
– zajete so vse športne panoge in dejavnosti, ki nimajo

kot primarni cilj tekmovalni dosežek, svoje programe pa
ponujajo občanom

– sofinancira se strokovno delo za starejše od 65 let in
uporabo športnega objekta za socialno in zdravstveno ogro-
žene občane.

9. SOFINANCIRANJE DRUGIH OBLIK DEJAVNOSTI
– vzdrževanje doma Partizan – delno pokrivanje stro-

škov vzdrževanja, elektrike, kurjave, komunalnih storitev in
zavarovanja,

– pokrivanje stroškov šolskih športnih tekmovanj iz 2.
točke,

– pokrivanje stroškov drugih oblik športne rekreacije –
trimske akcije, soboški športni dan, delavskih športnih iger,
akcij hoje, teka, plavanja, streljanja in iger z žogo,

– informacijski sistem o športni dejavnosti v mestni
občini in spletne strani,

– igre šolarjev – vsakoletna udeležba na igrah,
– zamejski šport – sodelovanje z obmejnimi društvi in

klubi.

10. ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
KADROV

Skrb za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
različnih nazivov. Krije se polovica stroškov šolanja, za kate-

rega se pridobi ustrezni naziv institucije za šolanje. Šolanje
mora potekati po verificiranih programih in na takih oblikah,
da se pridobi ustrezna licenca.

11. ŠPORTNE PRIREDITVE
Sofinancirajo se večje prireditve, tekmovanja in akcije v

organizaciji naših klubov in društev ter udeležba na evrop-
skih in svetovnih prvenstvih – postavka drugi stroški na
področju športa.

12. ZALOŽNIŠTVO
Sofinancirajo se izdaje o zgodovini športa v naši sredini,

ali strokovna literatura, ki izhajajo v zbirki Športna knjižnica.

13. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Investicije uvršča v svoj program mestni svet. Investicij-

sko vzdrževanje se odobrava kot dodatno ovrednotenje pro-
grama klubov, društev in drugih nosilcev športne dejavnosti
v višini od 20–50% predračunske vrednosti, vendar po pred-
ložitvi potrebne dokumentacije.

14. NAJEMNINE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Sofinanciranje najemnin za dogovorjene športne ob-

jekte: športnih dvoran pri OŠ I in OŠ III, dvorane Srednje
strojne in poklicne šole, telovadnice OŠ II M. Sobota, v
Krogu in Bakovcih po določeni kvoti ur za posameznega
izvajalca, sofinancira se najem drugih notranjih in zunanjih
športnih objektov po predložitvi programov izvajalcev špor-
tne dejavnosti v višini od 30 do 50%.

NOVO MESTO

4704. Sklep o povišanju cen osnovnih komunalnih
storitev v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 100. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razla-
ga, 73/95 – odl. US, 6/96 – odl. US, 39/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl.
US, 74/98 in 70/00) in 16. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 31. seji dne 8. 11. 2001 po
obravnavi predloga sklepa o povišanju cen osnovnih komu-
nalnih storitev sprejel

S K L E P
o povišanju cen osnovnih komunalnih storitev v

Mestni občini Novo mesto

1
Cena za storitev odvajanja odpadnih in padavinskih

voda se postopoma poviša, in sicer:
– za 7,5% z dnem 1. 10. 2001, in sicer na 116,54

SIT/m3,
– za 7,4% z dnem 1. 1. 2002, in sicer na 125,16

SIT/m3.
Skupno povišanje glede na sedanjo ceno znaša

15,45%.

2
Cena za storitev čiščenja odpadnih in padavinskih voda

se postopoma poviša, in sicer:
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– za 12,4% z dnem 1. 10. 2001, in sicer na 66,33
SIT/m3,

– za 12% z dnem 1. 1. 2002, in sicer na 74,29 SIT/m3,
– za 12% z dnem 1. 3. 2002, in sicer na 83,20 SIT/m3.
Skupno povišanje glede na sedanjo ceno znaša

40,99%.

3
Povečana sredstva razpoložljive amortizacije na podla-

gi povišanja cen osnovnih komunalnih storitev se namenijo
za investicije, obnove ter rekonstrukcije v posamezni dejav-
nosti.

4
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati 2. in 3.

točka Sklepa o povišanju cen osnovnih komunalnih storitev
v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 46/01).

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10.
2001 dalje.

Št. 352-01-19/2001-1200
Novo mesto, dne 8. novembra 2001.

Podžupan
Mestne občine Novo mesto

mag. Adolf Zupan l. r.

POLZELA

4705. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Polzela za leto 2001

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občine
(Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta
Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet
občine Polzela na 20. redni seji dne 6. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Polzela za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Polzela za leto 2001

(Uradni list RS, št. 24/01) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:

»Proračun za leto 2001 se določa v naslednjih zne-
skih:

2. člen
I. Bilanca prihodkov in odhodkov Znesek v SIT

1. Prihodki 454,647.400
2. Odhodki 486,695.800
3. Proračunski primanjkljaj (1–2) 32,048.400
II. Račun finančnih terjatev in naložb
4. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 3,000.000
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev –
6. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev (4–5) 3,000.000

I. Bilanca prihodkov in odhodkov Znesek v SIT

II. Račun financiranja
7. Zadolževanje proračuna 13,648.400
8. Odplačilo dolga –
9. Neto zadolževanje (7–8) 13,648.400

10. Zmanjšanje sredstev na računih 15,400.000

Ta odlok začne veljati po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 403-02/004/01
Polzela, dne 7. novembra 2001.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM

4706. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Podgora

Na podlagi 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet obči-
ne Ravne na Koroškem na 21. seji dne 25. 10. 2001
sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Podgora

I
Ukine se status zemljišča v splošni rabi – javno dobro

za nepremičnino parc. št. 731/4 – travnik v izmeri 126 m2,
pripisano pri seznamu XIII, k.o. Podgora.

II
Nepremičnina preneha imeti značaj zemljišča v splošni

rabi – javno dobro in se vpiše v zemljiško knjigo kot lastnina
Občine Ravne na Koroškem.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 465-02-5/01-31
Ravne na Koroškem, dne 13. novembra 2001.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

ROGAŠKA SLATINA

4707. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Rogaška Slatina

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) in v skladu s 26. čle-
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nom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3.
ter 7. členom zakona o javnih gospodarskih službah (Uradni
list RS, št. 32/93) je Občinski svet občine Rogaška Slatina
na 29. redni seji dne 24. 10. 2001 sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Rogaška

Slatina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa:
– dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne slu-

žbe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavin-
skih voda (v nadaljevanju: javna služba),

– financiranje javne službe,
– objekte in naprave uporabnikov in upravljalcev,
– pogoje priključitve na javno kanalizacijo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod na

območjih, kjer ni javne kanalizacije,
– meritve in obračun odvajanja in čiščenja odpadnih in

padavinskih vod,
– prekinitev odvajanja odpadnih vod,
– obveznosti uporabnikov in upravljalcev,
– prevzem objektov in naprav v upravljanje,
– nadzor nad izvajanjem določb tega odloka.

2. člen
Dejavnost javne službe odvajanja in čiščenja komunal-

nih odpadnih in padavinskih voda obsega:
– upravljanje z objekti in napravami za odvajanje in

čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod,
– vzdrževanje objektov in naprav javne kanalizacije,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izbo-

ljšav,
– izvajanje meritev in monitoringa komunalnih odpa-

dnih voda,
– priključevanje novih uporabnikov na javno kanaliza-

cijsko omrežje,
– vodenje katastra javne kanalizacije.
Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz ce-

stnega telesa ni predmet tega odloka.

3. člen
Predmet javne službe je javna kanalizacija. Javna kana-

lizacija je kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in
napravami, ki so namenjeni odvajanju in čiščenju komunal-
nih odpadnih in padavinskih vod za najmanj pet priključkov
različnih uporabnikov in je v lasti ali solasti Občine Rogaška
Slatina ter v upravljanju upravljalca. Odvajanje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda je lahko izvedeno v mešanem
ali ločenem sistemu. Šteje se, da je javna kanalizacija zgra-
jena, če mesto priključitve na javno kanalizacijo ni od objek-
ta oddaljeno več kot 100 m.

4. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna

oseba, ki je lastnik oziroma upravljalec objekta ali zemljišča,
kjer nastaja odpadna voda oziroma se zbira padavinska vo-
da, ki stalno ali občasno odteka v javno kanalizacijo (v nada-
ljevanju: uporabnik). Upravljalec javne kanalizacije je pravna
ali fizična oseba, ki ji je Občina Rogaška Slatina poverila
izvajanje javne službe s področja odvajanja in čiščenja ko-

munalnih odpadnih in padavinskih voda (v nadaljevanju:
upravljalec).

5. člen
Za vsak poseg v prostor, ki posega v območje, kjer je

že zgrajena javna kanalizacija, ali pa se načrtuje njeno iz-
gradnjo, si mora investitor pridobiti soglasje Občine Roga-
ška Slatina. V soglasju, ki ga po pooblastilu Občine Roga-
ška Slatina izda upravljalec, se določijo pogoji za posege v
prostor. Soglasje mora biti izdano najpozneje v 30 dneh od
prejema popolnega zahtevka.

6. člen
Upravljalec sprejme pravilnik o tehnični izvedbi in upo-

rabi objektov in naprav javne kanalizacije (v nadaljevanju:
pravilnik), ki mora biti usklajen z veljavnimi predpisi.

7. čIen
Gradnjo objektov in naprav kanalizacije lahko izvaja

vsak usposobljen izvajalec, posege v obstoječi sistem javne
kanalizacije pa izvaja upravljalec ali od upravljalca poobla-
ščeni izvajalec.

Pri načrtovanju in gradnji novih kanalizacijskih omrežij
se praviloma predvidi ločen sistem kanalizacije z vodotesni-
mi kanalizacijskimi vodi.

II. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

8. člen
Javna služba se financira iz cene storitev, oblikovane v

skladu z veljavno zakonodajo tako, da v celoti zagotavlja
enostavno reprodukcijo. Ceno storitev sprejme lastnik javne
kanalizacije na predlog upravljalca.

9. člen
Investicijsko vzdrževanje se financira iz sredstev amor-

tizacije in iz sredstev proračuna občine na podlagi letnega
plana ter iz drugih virov.

10. člen
Širitev kanalizacijskega omrežja se financira iz sredstev

občinskega proračuna, kreditov in prispevkov fizičnih in prav-
nih oseb ter iz drugih virov.

III. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN
UPRAVLJALCEV

11. člen
Upravljalec upravlja z objekti in napravami javne kanali-

zacije, ki so mu predani v upravljanje. To so:
– primarni vodi (kolektorji) z revizijskimi jaški,
– sekundarni vodi z revizijskimi jaški,
– razbremenilniki visokih voda,
– zadrževalni bazeni visokih voda,
– črpališča odpadnih in padavinskih voda na primarnih

in sekundarnih vodih,
– čistilne naprave,
– drugi objekti in naprave, ki so potrebni za obratova-

nje javne kanalizacije.
Upravljalec ima ves čas pravico dostopa do kanalizacij-

skih objektov in naprav zaradi rednega vzdrževanja in kon-
trole ne glede na to, kdo je lastnik zemljišč, na katerih so
objekti in naprave javne kanalizacije.

Javno kanalizacijsko omrežje praviloma poteka po jav-
nem zemljišču. Kjer poteka po zemljišču v zasebni lasti,
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mora imeti upravljalec v zemljiški knjigi vknjiženo služnostno
pravico, kar velja za objekte in naprave javne kanalizacije,
zgrajene po veljavnosti tega odloka.

Upravljalec mora po opravljenem delu na javni kanaliza-
ciji vzpostaviti zemljišče v prejšnje stanje. V primeru nastan-
ka škode, le-to oceni sodni cenilec ustrezne stroke.

12. člen
Objekti in naprave uporabnikov so:
– kanalizacijski priključek, ki poteka od zbirnega jaška

uporabnika do priključnega mesta na javno kanalizacijo,
interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v
objektu ali izven njega, vključno z napravami in objekti za
predčiščenje odpadnih voda (greznice, gnojne jame, pe-
skolovi, oljni lovilci ipd.).

Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena, ki se
morajo graditi po enakih določilih kot veljajo za javno kanali-
zacijo, vzdržuje v skladu s predpisi uporabnik na lastne
stroške. Uporabnik je dolžan s temi objekti gospodariti tako,
da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne in padavin-
ske vode v javni kanalizaciji.

IV. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

13. člen
Kjer je javna kanalizacija že zgrajena, je priključitev na

javno kanalizacijo obvezna za vse lastnike objektov pod
pogojem, da je tehnično izvedljiva in da odpadne vode na
iztoku izpolnjujejo pogoje iz soglasja. Priključitev obstoječih
objektov na javno kanalizacijo se mora izvesti v roku 6 mese-
cev po uveljavitvi tega odloka oziroma v šestih mesecih po
izgradnji javne kanalizacije.

Uporabnik si je dolžan pred priključitvijo na javno kana-
lizacijo pridobiti soglasje upravljalca. Za pridobitev soglasja
k priključitvi na javno kanalizacijo mora k vlogi priložiti doku-
mentacijo, določeno v pravilniku.

Upravljalec izda soglasje k priključitvi na javno kanaliza-
cijo:

– če investitor oziroma lastnik objekta k vlogi za sogla-
sje predloži ustrezno dokumentacijo, ki je predpisana v pra-
vilniku in če je priključitev na javno kanalizacijo tehnično
možna.

V primeru, da priključitev po predloženi dokumentaciji
ni možna, mora upravljalec vlagatelja za priključitev na javno
kanalizacijo seznaniti s pogoji, pod katerimi bo priključitev
možna.

Upravljalec je dolžan izdati soglasje k priključitvi naj-
pozneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.

14. člen
Upravljalec izdaja soglasja k:
– osnutkom prostorskih izvedbenih aktov,
– lokacijski dokumentaciji,
– priključitvi zgradb na kanalizacijsko omrežje,
– drugim posegom v prostor.
Upravljalec izda soglasje po postopku in obliki določe-

ni v pravilniku.

15. člen
Priključek na javno kanalizacijo je lahko stalen ali zača-

sen.
Stalen priključek na javno kanalizacijo
Upravljalec je dolžan omogočiti uporabo kanalizacij-

skega priključka najkasneje v 30 dneh od dne, ko je upora-
bnik pridobil soglasje za priključitev, izpolnil pogoje soglasja
ter poravnal vse obveznosti do Občine Rogaška Slatina in

upravljalca v zvezi s priključitvijo. Upravljalec sme priključiti
uporabnika na javno kanalizacijo šele, ko je preveril, da je
uporabnik izpolnil pogoje soglasja k priključitvi.

Začasen priključek na javno kanalizacijo
Upravljalec lahko izvede začasen priključek na javno

kanalizacijo le za gradbišča, javne prireditve, začasne objek-
te in podobne primere. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev
začasnega priključka priložiti pravnomočno gradbeno dovo-
ljenje, prijavo prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje
začasno potrebo po priključitvi na javno kanalizacijo. Uprav-
ljalec dovoli začasno priključitev, če uporabnik vloži popol-
no vlogo in je priključitev tehnično izvedljiva. Upravljalec
lahko dovoli začasno priključitev na javno kanalizacijo le za
določeno dobo, ki pa ne sme biti daljša od dveh let. En
mesec pred ukinitvijo začasnega priključka mora upravljalec
o tem pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za
pridobitev stalnega priključka.

V primeru ločenega sistema odvajanja odpadnih in pa-
davinskih voda se mora izvajati dosledno priključevanje od-
padnih vod na fekalni kanal in padavinskih vod na meteorni
kanal.

Kanalizacijski priključek se izvede praviloma za vsak ob-
jekt posebej, izjemoma ima lahko en objekt več priključkov.
Kanalizacijski priključek je del objekta in je last uporabnika.

Po priključitvi objekta na javno kanalizacijo se lastnika
objekta vpiše v evidenco uporabnikov javne kanalizacije. Če
se kanalizacijsko omrežje zaključi s čistilno napravo, se
uporabnika vpiše tudi v evidenco priključenih uporabnikov
na čistilno napravo.

16. člen
Sprememba dimenzije priključka, trase, izvedbo do-

datnega dela priključka ali ukinitev priključka se obravnava
na enak način, kot da gre za nov kanalizacijski priključek.

Odjava priključka na javno kanalizacijo je dovoljena
samo v primerih rušenja priključenega objekta in v primerih,
ko gre za začasen priključek. Uporabnik mora posredovati
odjavo priključka upravljalcu v pisni obliki.

Prekinitev priključka izvede upravljalec na stroške upo-
rabnika.

Upravljalec uporabnika javne kanalizacije izbriše iz us-
treznih evidenc.

Uporabnik javne kanalizacije je dolžan na zahtevo uprav-
ljalca in na lastne stroške spremeniti priključek na javno
kanalizacijo v primeru spremenjenih pogojev odvajanja od-
padnih in padavinskih vod.

Upravljalec je dolžan obvestiti uporabnika o vsaki spre-
membi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo.

17. člen
Kanalizacijski priključek mora biti za kontrolo upravljal-

ca vedno dostopen. Na njem ni dovoljeno postavljati ničesar
brez soglasja upravljalca.

18. člen
V naseljih, kjer je zgrajena javna kanalizacija, ki se ne

zaključuje s čistilno napravo, je obvezna priključitev na javno
kanalizacijo prek triprekatne greznice.

Pred priključitvijo na novozgrajeno javno kanalizacijo,
ki se zaključuje s čistilno napravo, je lastnik objekta dolžan
greznico opustiti, jo na lastne stroške izprazniti, očistiti,
dezinficirati in zasuti ali uporabiti po navodilih upravljalca v
roku šestih mesecev po izdanem obvestilu upravljalca. La-
stnik objekta mora omogočiti upravljalcu nadzor pri opustitvi
greznice. Enak postopek opustitve greznice velja tudi v pri-
merih, ko se na že zgrajeni javni kanalizaciji zgradi še čistilna
naprava.
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Na območju, kjer je že zgrajena javna kanalizacija s
čistilno napravo in je objekt možno nanjo priključiti, ni dovo-
ljena gradnja novih greznic.

19. člen
V javno kanalizacijo se smejo odvajati tiste tehnološke

odpadne vode, ki so določene v soglasju za kanalizacijski
priključek in ustrezajo veljavnim predpisom o emisijah snovi,
ki se smejo odvajati iz virov onesnaževanja v javno kanaliza-
cijo.

Uporabnik, ki ima odpadno vodo, ki ni primerna za
izpust v javno kanalizacijo, jo mora predhodno očistiti tako,
da bo ustrezala veljavnim predpisom.

Upravljalec lahko v soglasju za kanalizacijski priključek
določi uporabniku obveznost zgraditi kontrolnomerilni jašek
in opravljati periodične meritve količin in lastnosti odpadne
vode na stroške uporabnika. V tem primeru mora uporabnik
redno dostavljati upravljalcu poročila o opravljenih meritvah
v skladu z veljavnimi predpisi.

20. člen
Lastnik ali upravljalec objekta mora za padavinsko

vodo, ki odteka s strehe objekta, zagotoviti odvajanje
neposredno v vodotoke ali ponikanje v tla, kadar je to
izvedljivo.

Lastnik ali upravljalec površin, s katerih odteka toliko
onesnažena padavinska voda, da se na podlagi veljavnih
predpisov ne sme spuščati neposredno v vodotok, mora to
vodo zajeti in čistiti.

V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati drenažnih
vod, podtalnice, vod odprtih vodotokov, izvirov, vodohran-
skih prelivov itd., kjer jih je možno odvajati v ponikovalnice
oziroma vodotoke.

V. ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN
PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH, KJER NI SISTEMOV

JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

21. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanaliza-

cije, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpa-
dnih vod (greznice, čistilne naprave).

Za gradnjo greznice oziroma čistilne naprave si je la-
stnik objekta dolžan pridobiti upravno dovoljenje.

Padavinske vode ne smejo biti speljane v greznico.
Odvedene morajo biti v vodotoke, ponikovalnice ali v mete-
orno kanalizacijo.

Greznice je potrebno redno vzdrževati in prazniti v skla-
du z veljavnimi predpisi.

V naseljih, kjer je zgrajena meteorna kanalizacija je
prepovedano spuščati vanjo odpadne vode in prelive iz grez-
nic ali vode iz gnojišč.

VI. MERITVE IN OBRAČUN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

22. člen
Stroške za odvajanje in čiščenje odpadne vode se

plačuje po kubičnih metrih odvedene odpadne vode.
Stroške čiščenja odpadnih in padavinskih vod plačuje-

jo uporabniki takrat, kadar se te čistijo na čistilni napravi.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda in

so priključeni na javno kanalizacijo, plačujejo odvedeno od-
padno vodo v enaki količini in v enakih obdobjih kot porab-
ljeno vodo.

Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkorišča-
jo vodne vire, so pa priključeni na javno kanalizacijo, plaču-
jejo odvedeno odpadno vodo v enaki količini, kot je izmerje-
na količina zajete vode. Glede obračunskih vodomerov ve-
ljajo predpisi kot za obračunske vodomere za porabljeno
vodo.

Upravljalec lahko z uporabniki javne kanalizacije, ki ni-
majo vgrajenih obračunskih vodomerov za porabo pitne vode
niti za odvajanje odpadne vode, sklene pogodbo o odvajanju
in načinu meritve odvedenih količin odpadne vode.

Upravljalec lahko uporabi za obračun čiščenja odpa-
dnih vod tudi prekomerno onesnaženost odpadnih vod upo-
rabnika.

Z večjimi in posebnimi uporabniki lahko upravljalec
sklene posebno pogodbo o meritvah odvedene vode in
njeni onesnaženosti ter plačilu.

23. člen
Upravljalec zaračunava uporabniku:
– kanalščino, če je priključen na javno kanalizacijo in

čiščenje odpadne vode, če se odpadna voda pred iztokom v
vodotok čisti.

Cene kanalščine in čiščenja odpadnih vod oblikuje
Občinski svet občine Rogaška Slatina na predlog upravljal-
ca v skladu z veljavno zakonodajo.

Upravljalec oziroma lastnik je dolžan objaviti spremem-
bo cen kanalščine in čiščenja komunalnih odpadnih voda v
javnih sredstvih obveščanja.

24. člen
Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati v roku,

navedenem na računu. Če uporabnik zamudi s plačilom, mu
za dolžni znesek upravljalec zaračuna zakonsko veljavne
zamudne obresti.

Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima
pravico v 8 dneh od prejema računa vložiti pismeni ugovor
pri upravljalcu.

Ugovor na izdan račun ne zadrži plačila. Upravljalec je
dolžan na pismen ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku
8 dni.

VII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH IN
PADAVINSKIH VODA

25. člen
Upravljalec lahko na stroške uporabnika brez objave

prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda s prekinitvi-
jo dobave vode iz javnega vodovoda v naslednjih primerih:

1. če z odvajanjem odpadne vode povzroča nevarnost
za vodni vir ali javni vodovod;

2. če stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega pri-
ključka ogroža zdravje uporabnikov in varno obratovanje
javne kanalizacije;

3. če priključek na kanalizacijsko omrežje ni izveden
skladno s soglasjem upravljalca ali je izveden brez soglasja
upravljalca;

4. če kvaliteta odpadne vode na izpustu v kanalizacijo
ne ustreza zahtevam veljavne zakonodaje;

5. če uporabnik pisno zahteva ukinitev kanalizacijske-
ga priključka zaradi rušenja objekta;

6. če ne poravna računov za kanalščino in čiščenje
odpadnih vod niti po prejemu opomina.

Odvajanje odpadnih in padavinskih voda se prekine za
čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora
plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve ter morebit-
ne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve pred
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ponovno priključitvijo. Upravljalec je dolžan uporabnika po-
novno priključiti na javno kanalizacijo najpozneje v nasled-
njih dveh delovnih dneh po odpravi vzroka prekinitve.

Upravljalec lahko prekine odvajanje in čiščenje odpa-
dnih voda na stroške uporabnika, če ta pisno zahteva zača-
sno prekinitev, ki je daljša od treh mesecev.

26. člen
Upravljalec ima pravico brez povračila škode prekiniti

odvajanje odpadnih in padavinskih voda tudi v naslednjih
primerih:

– za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del,
– za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in

napravah javne kanalizacije,
– v primerih višje sile, kot npr.: potres, požar, suša,

onesnaževanje vodnih virov, izpad energije in podobno.
Upravljalec mora o času trajanja prekinitve odvajanja

odpadnih voda obvestiti uporabnike neposredno ali preko
sredstev javnega obveščanja pravočasno, oziroma vsaj en
dan pred prekinitvijo za planirana vzdrževalna dela, v prime-
rih iz tretje alinee prejšnjega odstavka pa tudi postopati
skladno s sprejetimi načrti ukrepov za navedene primere.

V primerih krajših nepredvidljivih prekinitev (do ene
ure) odvajanja odpadnih in padavinskih voda objava za uprav-
ljalca ni obvezna.

VIII. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA IN UPORABNIKA
JAVNE KANALIZACIJE

27. člen
Upravljalec ima pri odvajanju in čiščenju komunalnih

odpadnih in padavinskih voda naslednje obveznosti:
1. skrbi za normalno obratovanje objektov in naprav

javne kanalizacije,
2. redno vzdržuje vse objekte in naprave javne kanali-

zacije,
3. obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob

prekinitvah odvajanja odpadnih in padavinskih voda nepo-
sredno ali prek sredstev javnega obveščanja,

4. vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije,
5. izdaja soglasja za priključitev in omogoča priključitev

na javno kanalizacijo,
6. kontrolira ustreznost interne kanalizacije pred priklo-

pom na javno kanalizacijo,
7. sistematično pregleduje kanalizacijsko omrežje s ci-

ljem odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
8. ravna skladno z določbami pravilnika o tehnični iz-

vedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih in padavinskih voda,

9. redno kontrolira sestavo odpadne vode in delovanje
čistilnih naprav,

10. skrbi za obračune odvedene in očiščene odpadne
vode,

11. organizira odvajanje komunalne odpadne in pada-
vinske vode v primeru višje sile in o nastopu višje sile poroča
pristojnim občinskim organom,

12. pripravlja predloge za planiranje obnove, širitve in
dopolnitve kanalizacijskega sistema.

28. člen
Uporabnik ima naslednje obveznosti:
1. na javno kanalizacijo se lahko priključi le s sogla-

sjem upravljalca,
2. na že zgrajeno javno kanalizacijo se mora priključiti

najkasneje v 6 mesecih po izgradnji le-te in hkrati opustiti
obstoječo greznico skladno z navodili upravljalca,

3. redno vzdrževati interno kanalizacijo z vsemi objekti
in napravami, kanalizacijski priključek in interno čistilno na-
pravo,

4. voditi dnevnik obratovanja interne čistilne naprave v
skladu s predpisi,

5. omogočiti upravljalcu dostop in pregled interne ka-
nalizacije in kontrolo sestave odpadne vode,

6. odvajati v javno kanalizacijo samo takšno odpa-
dno vodo, ki ne prekoračuje zakonsko predpisanih para-
metrov,

7. urediti kontrolnomerilno mesto na izpustu odpa-
dne vode v javno kanalizacijo skladno z veljavnimi norma-
tivi,

8. v skladu s predpisi kontrolirati sestavo odpadne te-
hnološke vode in rezultate redno posredovati upravljalcu,

9. redno plačevati prejete račune za odvajanje in či-
ščenje odpadnih in padavinskih voda,

10. pisno obveščati upravljalca o lastninskih in drugih
spremembah v zvezi s priključitvijo na javno kanalizacijo,

11. javiti vsako opaženo nepravilnost na objektih in
napravah javne kanalizacije upravljalcu,

12. pridobiti soglasje upravljalca pri predelavi interne
kanalizacije,

13. pridobiti soglasje upravljalca za povečanje odvaja-
nja dogovorjene količine vode,

14. ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastni-
kov na svojo interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek
brez soglasja upravljalca,

15. odgovarja za škodo povzročeno na javni kanaliza-
ciji, lastnem ali tujem kanalizacijskem priključku, ki jo pov-
zroči s svojo lastnino, prekomernim odvajanjem vode brez
soglasja upravljalca in neustrezno uporabo.

Uporabnik sme odvajati vodo v javno kanalizacijo sa-
mo na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja drugih
uporabnikov. Uporabnik je dolžan poravnati škodo na ob-
jektih in napravah javne kanalizacije, če je ta nastala zaradi
njegovega ravnanja oziroma jo je povzročila njegova odpa-
dna voda.

29. člen
Investitorji oziroma izvajalci vzdrževanja in rekonstrukcij

cest, ulic in trgov morajo po zaključenih delih vzpostaviti
kanalizacijsko omrežje v prvotno stanje.

Upravljalci drugih omrežij (npr.: elektro, telefon, plino-
vod, toplovod in podobno) morajo pri opravljanju del na
svojih objektih in napravah zagotoviti zaščito kanalizacijske-
ga omrežja. V primeru poškodb morajo naročiti popravila pri
upravljalcu na lastne stroške.

IX. PRENOS OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE
KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE

30. člen
Obstoječa kanalizacija, ki ima značaj javne kanalizacije

in ni v upravljanju upravljalca ter ni last Občine Rogaška
Slatina, se lahko lastnini v smislu določil 76. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98).

31. člen
Za prenos obstoječih objektov in naprav kanalizacije v

lasti Občine Rogaška Slatina v upravljanje upravljalcu mora-
jo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. kanalizacija, ki se predaja mora imeti vso potrebno
dokumentacijo – geodetsko izmero situacije omrežja, evi-
denco priključkov in ostalih elementov na vodu,
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2. kanalizacija, ki se predaja mora ustrezati določbam
tega odloka in pravilnika,

3. izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev s fi-
nančnim ovrednotenjem – ocena vrednosti,

4. izračunani morajo biti stroški obratovanja kanalizaci-
je in čistilne naprave, ki se predaja in stroški v zvezi s
prevzemom,

5. izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferenci-
rana cena, ki upravljalcu omogoča nemoteno upravljanje
prevzetih naprav,

6. postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentira-
no z zapisniki o primopredaji.

32. člen
Prevzem novozgrajenih kanalizacijskih objektov in na-

prav v last Občine Rogaška Slatina se izvede po naslednjem
postopku:

1. po končani gradnji investitor organizira tehnični pre-
gled objekta in pridobi uporabno dovoljenje,

2. občina prevzame objekte v last na podlagi primopre-
dajnega zapisnika, če je investitor izpolnil naslednje pogoje:

– pridobil uporabno dovoljenje,
– predložil projekt izvedenih del in ostalo ustrezno te-

hnično dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi, vre-
dnost osnovnih sredstev, potrdilo o urejenih lastninskih ra-
zmerjih.

Investitor je dolžan predati zgrajeno kanalizacijo Občini
Rogaška Slatina najkasneje v roku enega meseca po prido-
bitvi uporabnega dovoljenja.

Prevzete kanalizacijske objekte in naprave skladno z
določili tega člena preda Občina Rogaška Slatina v upravlja-
nje upravljalcu. Postopek predaje v upravljanje mora biti
izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji.

X. NADZOR

33. člen
Izvajanje določb tega odloka in določb predpisov, ki se

nanašajo na odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Rogaška Slatina nad-
zirajo pristojne inšpekcijske službe.

34. člen
Komunalni inšpektor opravlja nadzor nad izvajanjem

odloka v skladu s svojimi pristojnostmi.

XI. KAZENSKI DOLOČBI

35. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek

upravljalec:
1. če prekine odvod odpadne vode in padavinske vode

brez obvestila uporabnikom (26. člen tega odloka),
2. če ne dopusti priključitve, kot to določa 13. člen

tega odloka,
3. če ne izpolnjuje obveznosti iz 4. in 5. točke 27.

člena tega odloka,
4. če ne izpolnjuje obveznosti iz 5. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje tudi odgo-

vorna oseba upravljalca, če stori prekršek iz prvega odstav-
ka tega člena.

36. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek

uporabnik – pravna oseba:

1. če se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije
skladno s 13. členom tega odloka,

2. če ne izpolnjuje obveznosti iz 28. člena tega odloka,
3. če prekine odvod odpadne in padavinske vode dru-

gemu uporabniku,
4. če ne ravna skladno z 12., 18., 19., 20., 21., 39.

in 40. členom tega odloka,
5. če odvaja odpadno vodo v meteorni kanal ali pada-

vinsko vodo v kanal za odpadne vode v primeru ločenega
kanalizacijskega sistema.

Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje tudi odgo-
vorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje za prekršek
posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka
tega člena.

Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje posamez-
nik, ki stori prekrške iz prvega odstavka tega člena v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen
Prilagoditve zahtevam tega odloka morajo uporabniki in

upravljalec izvesti v enoletnem prehodnem obdobju od uve-
ljavitve tega odloka.

38. člen
Uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo za-

ključeno s čistilno napravo prek greznic, morajo v roku
enega leta po obvestilu izvajalca izvesti kanalizacijski priklju-
ček po navodilu upravljalca z opustitvijo greznice.

39. člen
Uporabnik, ki že izvaja obvezen monitoring odpadnih

vod, mora upravljalcu redno dostavljati poročila o opravlje-
nih meritvah.

40. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 06202-09-01/01
Rogaška Slatina, dne 8. novembra 2001.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

SLOVENJ GRADEC

4708. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za
leto 2001

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 7. člena statuta
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je
Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 33. seji
dne 18. 10. 2001 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec

za leto 2001 (Uradni list RS, št. 19/01 in 54/01) se prvi
odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

Proračun za leto 2001 se določi v
A) Bilanci prihodkov in odhodkov v SIT
I. Prihodki 2.301,910.036,33
II. Odhodki 2.628,530.587,11
III. (I–II) Primanjkljaj –326,620.550,78
B) Računu finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil 133,370.000,00
V. Dana posojila in povečanje

kapitalskega deleža 101,007.077,72
VI. Prejeta minus dana posojila 32,362.922,28
VII. Skupni primanjkljaj –294,257.628,50
C) Računu financiranja
VIII. Zadolževanje 63,686.489,33
IX. Odplačilo dolga 3,891.005,00
X. Neto zadolževanje 59,795.484,33
XI. (VII–X) Zmanjšanje sredstev

na računih –234,462.144,17

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2001.

Št. 40302/00002/2000
Slovenj Gradec, dne 18. oktobra 2001.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

4709. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
javnega stanovanjskega sklada Občine
Slovenska Bistrica

Na podlagi 4. člena zakona o javnih skladih (Uradni list
RS, št. 22/00), 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91 in 21/94), zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 28/01) ter na podlagi 10. člena
statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95
in 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 26.
redni seji dne 5. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega

stanovanjskega sklada Občine Slovenska
Bistrica

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe odloka o

ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Občine Slo-

venska Bistrica (Uradni list RS, št. 95/00; v nadaljevanju:
odlok).

2. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Dejavnost sklada je:
– F/45.11 Rušenje objektov in zemeljska dela
– F/45.21 Splošna gradbena dela
– F/45.22 Postavljanje ostrešij in krovska dela
– F/45.25 Druga gradbena dela, tudi dela

specialnih strok
– F/45.31 Električne inštalacije
– F/45.32 Izolacijska dela
– F/45.33 Vodovodne, plinske in sanitarne

inštalacije
– F/45.45 Druga zaključna gradbena dela
– J/65.22 Drugo kreditno posredovanje
– J/65.23 Drugo finančno posredništvo, d.n.
– J/65.21 Finančni zakup (leasing)
– E/40.301 Proizvodnja pare in tople vode
– E/40.302 Distribucija pare in tople vode
– K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih

projektov za trg
– K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
– K/74.20 Projektiranje in tehnično svetovanje
– K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje

in tehnično svetovanje
– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično

svetovanje
– K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremičninami
– K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/70.31 Dejavnost agencij za posredništvo

v prometu z nepremičninami
– K/70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo

ali po pogodbi
– K/74.14 Računovodske, knjigovodske in

revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
– razen revizijske dejavnosti

– K/72.40 Dejavnost povezana s podatkovnimi
bazami

– L/75.12 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo
storitve na področju zdravstva,
izobraževanja, kulture in druge socialne
storitve, razen obveznega socialnega
zavarovanja

– L/75.11 Dejavnosti uprave
– L/75.13 Dejavnost javnih ustanov za

pospeševanje poslovnih dejavnosti«.

3. člen
V prvem stavku 12. člena se za besedo »sklad« črtata

besedi »brez omejitev«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 10/032-01/26-6/2001
Slovenska Bistrica, dne 5. novembra 2001.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.
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SLOVENSKE KONJICE

4710. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Slovenske Konjice za leto 2001

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razl., 73/95 – odl.
US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US
in 70/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99 – odl. US, 61/99 –
odl. US in 89/99 – odl. US), zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in
19/01) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na
26. seji dne 8. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Slovenske Konjice za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za

leto 2001 (Uradni list RS, št. 125/00) se prvi odstavek
2. člena spremeni in glasi:

Proračun Občine Slovenske Konjice za leto 2001 se
določa v naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v tisočih tolarjev
I. prihodki 1,361.000
II. odhodki 1,352.616
III. proračunski presežek ( primanjkljaj) (I.–II.) 8.384

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

kapitalskih deležev 5.000
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 5.000
VI. prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev (IV.–V.)  –
VII. skupni presežek (primanjkljaj)

prihodki minus odhodki ter saldo prejetih
in danih posojil (I.+IV.)–(II.+V.) 8.384

C ) Račun financiranja
VII. zadolževanje –
IX. odplačila dolga 10.139
X. neto zadolževanje (VIII.–IX.) –10.139
XI. povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih

(III. + VI. + X.) = (I. + IV. + VIII.) – (II. + V. + IX.) –1.755

2. člen

V drugem odstavku 6. člena se doda šesta alinea, ki se
glasi:

– da odloča o prerazporeditvah pravic porabe med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna, ter konec
leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za
leto 2001 in njegovi realizaciji.

3. člen
Doda se novi 9. člen, ki se glasi:
Občina izda v letu 2001 poroštva pravnim osebam, v

katerih ima odločujoči vpliv na upravljanje, za izpolnitev ob-
veznosti iz naslova zadolžitve za vodooskrbo do višine
50,000.000 tolarjev.

Dosedanji 9. člen postane 10. člen.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-10/01-9201
Slovenske Konjice, dne 8. novembra 2001.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

4711. Odlok o zazidalnem načrtu za podjetniško,
proizvodno in obrtniško cono “LIP” Slovenske
Konjice

Na podlagi 37. in 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89, 5/90 in Uradni list RS, št. 26/90,
3/91, 10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 18/93, 47/93,
71/93, 29/95, 44/97 in 9/01) in 16. člena statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01) je
Občinski svet občine Slovenske Konjice na 26. seji dne 8.
11. 2001 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za podjetniško, proizvodno

in obrtniško cono “LIP” Slovenske Konjice

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za podjetni-

ško, proizvodno in obrtniško cono “LIP” Slovenske Konji-
ce, ki ga je izdelal IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica pod št.
projekta 2/213/01. Projekt je sestavni del tega odloka in
vsebuje:

– tekstualni del
– grafične priloge
– soglasja in mnenja.

II. MEJA OBMOČJA

2. člen
Ureditveno območje zazidalnega načrta meri

41.865 m2 in obsega celotne parcele št.:
osnovno območje, vse k.o. Konjice: 12/2, 12/5,

12/6, 14/1, 16/6, 16/7, 16/14, 16/15, 16/16, 16/19,
16/21, 16/28, 16/29, 16/30, 16/37, 16/38 1325/1,
1325/2, 1325/3;

razširjeno območje, vse k.o. Konjice: 14/3, 14/4,
16/18, 16/22, 16/23, 19/2, 19/3, 1315/2, 1448.

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA

3. člen
Celotno območje je namenjeno obrtno-proizvodni,

servisni, skladiščni, trgovski dejavnosti in stanovanjem. Ob-
jekti so locirani ob servisnih cestah, ki potekajo po sredi
območja.
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IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE

4. člen
Zazidalni načrt je zasnovan na obstoječi in deloma novi

parcelaciji.
Novi objekti so zasnovani ob servisnih cestah. Objekti

so v načelu locirani 3m od roba parkirišč. Prostor med
parkiriščem za stranke in objektom mora biti tlakovan in služi
za dostop strankam in zaposlenim. Kjer je možno so objekti
locirani na parcelah tako, da omogočajo obvozno pot oziro-
ma zagotavljajo manipulacijske površine okrog objekta.

Oblikovanje objektov:
Objekti so oblikovani tako, da imajo ob servisnih

cestah poslovne, trgovske in pisarniške prostore. Poslov-
ni deli objektov so pritlični z etažo. V nadaljevanju objek-
tov so predvideni trgovski, skladiščno proizvodni prosto-
ri, ki so načeloma pritlični. Gradnja objektov je lahko
predfabricirana betonska, kovinska ali klasična gradnja.
Strehe so vtopljene za venčnimi zidovi. Objekti so predvi-
dene višine 7–8 m. Fasade poslovnih delov objektov so
predvidene transparentno, kot steklo ali drugi sodobni
materiali. Vhodi za stranke naj bodo poudarjeni oziroma
izpostavljeni po potrebi z nadstreški. Proizvodno skla-
diščni deli objektov morajo biti obdelani enostavno s fun-
kcionalno potrebno osvetlitvijo prostorov. Strehe so
vtopljene za venčno masko in so temno rdeče barve.

Okolje:
Vse proste površine, ki niso tlakovane, je potrebno v kar

največji meri zazeleniti in zasaditi z nizkoraslim drevjem in
grmovnicami. Dovozne ceste morajo imeti javno razsvetljavo.

Zaželeno je enotno označevanje celotne cone. Za na-
pise in reklame je predviden venčni del objekta. Pred objekti
se določi mesto za postavitev reklamnih stebrov in drogov za
zastave.

5. člen
Tolerance – namembnost

Zazidalni načrt določa okvirne namembnosti, tlorisne
in višinske gabarite objektov.

Kot tolerance so dovoljene:
– spremembe dimenzij objektov v skladu s potrebami

tehnoloških postopkov posameznih investitorjev znotraj re-
gulacijskih linij ±1 m v tlorisnih velikostih in ±0,5 m po višini,

– ureditve parkirnih površin za zaposlene in za dostavo
na dvoriščni strani objektov se izvedejo skladno s potrebami
investitorjev.

Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati
realizacije zazidalnega načrta. Spremembe morajo biti v skla-
du s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja.

Namembnost po posameznih objektih:
OBJ-1 – pritlični objekt: trgovine, banka, skladišča,

gostinski lokal, pisarne
OBJ-2 – pritlični objekt: proizvodnja pol in končnih

kovinskih izdelkov, skladišča, pisarne
OBJ-3 – pritličje, etaža: trgovina, avtomehanska delav-

nica, skladišča, pisarne
OBJ-4 – pritličje, etaža: odkup in predelava divjačine,

skladišče, trgovina, pisarne
OBJ-5 – pritličje, etaža: proizvodnja in predelava živil

ali drugih izdelkov, trgovina, skladišča, pisarne
OBJ-6 – pritličje, etaža: trgovina, skladišča, pisarne
OBJ-7 – pritličje, etaža: proizvodnja kovinskih ali lesnih

pol in končnih izdelkov, skladišča, pisarne
OBJ-8 – pritličje, etaža, mansarda: storitvena dejav-

nost, trgovine, stanovanja v etaži ali mansardi

OBJ-9 – pritličje, etaža, mansarda: storitvena dejav-
nost, trgovine, stanovanja v etaži ali mansardi

OBJ-10 – pritličje, etaža: obrtna dejavnost, proizvod-
nja kovinskih in lesenih pol in končnih izdelkov, skladišča,
trgovina, pisarne.

V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA,
ENERGETSKEGA IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA

UREJANJA

6. člen
Prometno omrežje

Cestno omrežje znotraj obravnavanega območja se iz-
gradi v celoti na novo. Omogočen mora biti tovorni in osebni
promet ter možnost intervencije. Predvidene so površine za
parkirna mesta za stranke in zaposlene.

Za dovoz do kompleksa, ki ga obravnava zazidalni na-
črt je predvidena rekonstrukcija obstoječega križišča Liptov-
ske in Šolske ulice z ustrezno razširitvijo uvoza v obravnava-
no področje ter izvedbo predinstalacije za možno semafori-
zacijo križišča.

Iz Liptovske ceste se izvede nov začasni priključek na
parkirišče prodajnega centra z možnostjo desnega uvoza in
desnega izvoza. Priključek je začasen do dokončanja križi-
šča po CMC 940/98 ali krožišča.

V primeru spremembe projekta križišča v krožišče je
potrebno ponovno pridobiti soglasje na projektno ureditev
dostopov do kompleksa, ki ga obravnava zazidalni načrt.

Iz ceste proti kopališču se izvedeta dva uvoza preko
mostov, od katerih je prvi namenjen za osebni promet in
drugi preko razširjenega obstoječega mostu za tovorni in
osebni promet.

Po obravnavanem področju se izvede nova cesta širine
6 m, ki omogoča tovorni promet. Ob osrednji dovozni cesti
so predvideni pločniki z zelenico in drevoredom.

Vsak investitor mora zagotoviti dovoljšnje število parkir-
nih mest za stranke in zaposlene, kakor tudi tlakovane ali
asfaltirane površine za dostavo, manipulacijo ali intervenci-
jo. Parkirna mesta pred trgovskimi objekti ali deli objektov, ki
imajo trgovsko ali storitveno dejavnost ne smejo biti ograje-
na ali z rampo zaprta.

Ob vodotoku Dravinja in Koprivnica je rezerviran pas
širine 3 m, ki je možna izvedba sprehajalne in kolesarske poti.

7. člen
Vodovodno in hidrantno omrežje

Ob Liptovski cesti in cesti proti kopališču je že izveden
cevovod vodovodnega omrežja. Za zadovoljivo oskrbo z
vodo za potrebe hidrantnega omrežja in oskrbe s pitno vodo
je načrtovana izvedba zanke okoli celotnega področja z
dvema prečnima cevovodoma. Izvede se 8 hidrantov, ki
zadovoljivo pokrivajo področje za potrebe gašenja.

Posamezni vodovodni priključki se izvedejo iz osnov-
nega omrežja ločeno glede na predvidene potrebe investi-
torjev posameznih objektov. V področju ni predvidene de-
javnosti, ki bi potrebovala večje količine tehnološke vode.

Za izvedbo vodovodnega omrežja, lokacijo ter izvedbo
hidrantov in posameznih priključkov do vsakega odjemnega
mesta posebej je potrebno izdelati izvedbeno dokumentacijo.

Kanalizacijsko omrežje
Kanalizacija je predvidena kot ločena.
Meteorna kanalizacija – strehe:
Meteorna kanalizacija se preko zbiralnega jaška na vsaki

parceli posebej odvede v vodotok Koprivnica ali Dravinja.
Meteorno kanalizacijo rešuje vsak investitor ločeno.
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Meteorna kanalizacija – tlakovane površine:
Odvodnjavanje tlakovanih in asfaltiranih površin se od-

vodnjava v vodotok Koprivnica in Dravinja preko usedalnikov,
lovilcev bencina in koalescentnih lovilnikov maščob.

Kot samostojna enota se izvede odvodnjavanje skupne
dovozne ceste.

Odvodnjavanje tlakovanih površin okoli posameznih ob-
jektov izvede vsak investitor ločeno. Posebno pozornost je
potrebno posvetiti izpustom v vodotok, ki naj združujejo čim
več posameznih odvodnjavanj. Izpusti morajo biti primerno
oblikovani in utrjeni da ni možna erozija brežin.

Fekalna kanalizacija:
Ob vodotoku Dravinja in Koprivnica je predvidena iz-

gradnja kolektorja, ki je deloma že izveden.
S tem zazidalnim načrtom se razveljavi del odloka o

lokacijskem načrtu za I. fazo izgradnje centralne čistilne na-
prave, kanalizacijskega kolektorja in regulacijo Dravinje v Slo-
venskih Konjicah (Uradni list SRS, št. 30/87), ki predvideva
izvedbo priklopa fekalne kanalizacije kompleksa obrtno proiz-
vodne cone »LIP« Slovenske Konjice na levobrežni kolektor.

Predvidi se priklop na desnobrežni kolektor za katerega
je izdelana dokumentacija IEI Celje št. 6.KL.81 – Podaljšanje
desnobrežnega kolektorja do struge Polenščice. Iz objektov
se preko dvoprekatnih greznic izvedejo iztoki v kolektor. Grez-
nice in odvod v kolektor izvaja vsak investitor ločeno.

Za izvedbo kanalizacijskega omrežja, lokacijo ter izved-
bo iztokov in posameznih priključkov na kolektor je potrebno
izdelati izvedbeno dokumentacijo.

Električno omrežje – javna razsvetljava
Zazidalni načrt predvideva osnovni razvod elektrike, ki je

v koridorju osrednje ceste skupen in od katerega so izvedene
posamezne ločene veje do vsakega objekta posebej, kjer se
izvedejo predpisane omarice za priklop, glavne varovalke in
števci.

Na področju obravnavanem v zazidalnem načrtu je že
postavljena transformatorska postaja Lip 2 iz katere je možna
izvedba glavnega napajalnega zemeljskega kabla v koridorju
ob glavni povezovalni cesti. Za priključitev posameznih pora-
bnikov so načrtovani betonski jaški, kjer je možna lokacija
zank in priklopnih mest za posamezne odjemalce.

Izjema sta objekta OBJ 2 in OBJ 3, ki imata že izveden
ločen zemeljski kabel.

Za izvedbo skupnega energetskega kabla, lokacijo ter
izvedbo jaškov in povezav do vsakega odjemnega mesta po-
sebej je potrebno izdelati izvedbeno dokumentacijo.

Telekomunikacijsko in CATV omrežje
V koridorju povezovalne ceste je predvidena izvedba

PTT in CATV razvoda z zemeljskimi kabli in betonskimi jaški iz
katerih se izvedejo posamezni priklopi do vsakega objekta
posebej.

Za izvedbo PTT in CATV omrežja, lokacijo in izvedbo
jaškov in povezav do vsakega odjemnega mesta posebej je
potrebno izdelati izvedbeno dokumentacijo.

Ogrevanje
V objektih se predvidijo individualna kurišča na kurilno

olje ali utekočinjen naftni plin. Predvidena je možnost priklju-
čitve na plinovod v primeru izvedbe le-tega.

VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA

8. člen
Ukrepi za varovanje okolja bodo določeni v izrisih iz

zazidalnega načrta v postopku pridobivanja gradbenih dovo-

ljenj na podlagi tehnoloških elaboratov, ocen vplivov na
okolje oziroma presoje vplivov na okolje, kadar so obvezne
po uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna
presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96 in
12/00), ker v fazi izdelave zazidalnega načrta natančne
dejavnosti niso znane.

Hrup
V področju, ki ga obravnava zazidalni načrt ni predvide-

nih objektov z tehnologijami, ki bi povzročale prekomerni
hrup. Za področje zazidalnega načrta se upošteva IV. sto-
pnja zahtevnosti maksimalne vrednosti hrupa.

Zrak
Predvidena dejavnost v objektih ne sme prekomerno

onesnaževati zraka. Kot energetski vir je predvideno kurilno
olje ali plin. Vsi izpusti v ozračje morajo biti prečiščeni skla-
dno z veljavnimi predpisi.

Vode
Pred izpustom meteornih vod v vodotok jih je potrebno

očistiti skladno z veljavnimi predpisi. Meteorne vode z mani-
pulacijskih in cestnih površin je potrebno predhodno očistiti
na zadostno dimenzioniranih usedalnikov, koalescentnih lo-
vilcev maščob in lovilcev bencina.

Fekalne odpadne vode iz predvidenih objektov je po-
trebno speljati preko greznic v kolektor.

Tehnološke odpadne vode je potrebno očistiti do take
mere, da bodo ustrezale zakonsko predpisanim normativom
za izpust v kanalizacijo. Za posamezne dejavnosti si morajo
investitorji pridobiti ločene vodnogospodarske pogoje.

Odpadki
Po odloku o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu

odpadkov v Občini Slovenske Konjice je obvezen odvoz
smeti na centralno deponijo komunalnih odpadkov.

Vsak objekt na območju mora biti opremljen z zabojni-
kom za komunalne odpadke v montažnih objektih, ki zakri-
vajo pogled na zabojnike in onemogočajo nepooblaščen
dostop.

Posebne odpadke, ki nastajajo pri tehnologiji proizvo-
denj, je potrebno zbirati ločeno in odvažati na deponijo
posebnih odpadkov.

Požarna varnost
V zazidalnem načrtu so upoštevani pogoji 22. člena

zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93)
Upoštevan je tudi pravilnik o tehničnih normativih za hidran-
tno omrežje in gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91).

Dovozi do posameznih objektov na območju zazidave
so urejeni tako, da omogočajo dovoz gasilskim in interven-
tnim vozilom in izpolnjujejo pogoje za varen umik.

Odmiki med objekti, obstoječimi in predvidenimi, zago-
tavljajo požarno varnost.

Požarno vodo je potrebno zagotoviti z izgradnjo nad-
zemnih hidrantov na novozgrajenem vodovodnem omrežju.

VII. ETAPNOST GRADITVE

9. člen
Zazidalni načrt omogoča etapno izvajanje primarne pro-

metne, komunalne in energetske infrastrukture ter izgradnjo
posameznih objektov v skladu s potrebami in finančnimi
možnostmi posameznih investitorjev.

Površine, ki ne bodo realizirane v predvideni fazi, mora-
jo biti vizualno urejene.
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VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO

10. člen
Graditelji na območju zazidave morajo obvezno na-

ročiti geološke preiskave terena zaradi nosilnosti tal in
višine talne vode.

Pri izvajanju posegov v prostor se morajo upoštevati
pogoji soglasij, ki so sestavni del tega zazidalnega načr-
ta.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

11. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo

investitorji in izvajalci zazidalnega načrta upoštevati:
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi mora-

ta investitor in izvajalec upoštevati določila zazidalnega
načrta.

Pred pričetkom del mora investitor in izvajalec pre-
veriti lego obstoječih komunalnih in energetskih naprav,
jih po potrebi zavarovati, zaščititi ali premestiti pod pogoji
upravljavcev.

Če se pogoji v naslednjih etapah izvajanja zazidalne-
ga načrta spremenijo in niso več v skladu z osnovnimi
določili zazidalnega načrta, je potrebno le-tega novelirati.

Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege
izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo ter
pri tem ne smejo poslabšati razmer na sosednjih obmo-
čjih.

X. KONČNE DOLOČBE

12. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled na Občini Slo-

venske Konjice.

13. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo

pristojne inšpekcijske službe.

14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-6/01-9204
Slovenske Konjice, dne 8. novembra 2001.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

4712. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
za zagotovitev sredstev za odpravo posledic
toče v letu 2001

Na podlagi 49. člena zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 105. člena
statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99
in 19/01) in odloka o proračunu Občine Slovenske Konji-
ce za leto 2001 (Uradni list RS, št. 125/00) je Občinski
svet občine Slovenske Konjice na 26. seji dne 8. 11.
2001 sprejel

O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve

za zagotovitev sredstev za odpravo posledic toče
v letu 2001

1. člen
S tem odlokom se zagotavlja pomoč Občine Sloven-

ske Konjice pri delni odpravi posledic oziroma sanaciji ško-
de, nastale zaradi toče, ki je v letu 2001 prizadela območje
Občine Slovenske Konjice. Skupni obseg sredstev, s kateri-
mi se zagotavlja pomoč, znaša 1,122.350 tolarjev in se
zagotovi iz sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske
Konjice v letu 2001.

2. člen
Sredstva iz 1. člena tega odloka se razdelijo oškodo-

vancem na podlagi kriterijev in v skladu s sanacijskim pro-
gramom, ki ga je sprejela Komisija za cenitev škod nastalih v
kmetijstvu v Občini Slovenske Konjice.

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-9/01-9201
Slovenske Konjice, dne 8. novembra 2001.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

4713. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2002

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99
– odl. US, 61/99 – odl. US, 79/99 in 89/99 – odl. US),
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95-odl. US, 63/95 – obv. razl., 73/95 –
odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99
– odl. US in 70/00), 16. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01) in odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Slo-
venske Konjice (Uradni list RS, št. 100/99) je Občinski
svet občine Slovenske Konjice na 26. seji dne 8. 11.
2001 sprejel

S K L E P
o določitvi izhodiščne vrednosti točke

za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2002

I
Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenske Konjice
znaša v letu 2002: 0,0801 SIT mesečno.
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II
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2002.

Št. 025-2/01-9201-26/5
Slovenske Konjice, dne 8. novembra 2001.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

4714. Sklep o vrednosti elementov za izračun
prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj
in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od
povprečne gradbene cene, s katerim se določi
korist za stavbno zemljišče

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 12. in 20. člena pravilnika o
enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stano-
vanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list
SRS, št. 8/87), 16. člena statuta Občine Slovenske Konji-
ce (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01) in odloka o plačilu
sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemlji-
šča na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 81/97) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na
26. seji dne 8. 11. 2001 sprejel

S K L E P
o vrednosti elementov za izračun prometne

vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih
nepremičnin in o določitvi odstotka od
povprečne gradbene cene, s katerim
se določi korist za stavbno zemljišče

1. člen
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine na

območju Občine Slovenske Konjice (brez stroškov komu-
nalnega urejanja in brez cene zemljišča) znaša na dan 31.
12. 2001, 114.637,60 SIT za m2.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega

zemljišča znašajo 18% od povprečne gradbene cene, in
sicer:

– 50% za individualno komunalno rabo
– 50% za kolektivno komunalno rabo za 1 m2 koristne

stanovanjske površine.

3. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se določi v od-

stotku od povprečne gradbene cene in znaša 1,1%.

4. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stav-

bno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z
indeksom za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v
Republiki Sloveniji, katerega vsak mesec izračunava Splo-
šno združenje gradbeništva in IGM Slovenije.

Omenjeni elementi služijo kot pripomoček pri delu
upravnih organov za leto 2002.

5. člen
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2002.

Št. 025-2/01-9201-26/6
Slovenske Konjice, dne 8. novembra 2001.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

4715. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2001

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 39/
96, 44/96, 26/97, 10/98, 68/98, 74/98), ter 16. člena
statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list
RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Sveti Andraž v Sloven-
skih goricah na 24. redni seji dne 26. 10. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti

Andraž v Slovenskih goricah za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Sveti Andraž v Sloven-

skih goricah za leto 2001 (Uradni list RS, št. 23/01) se 2.
člen spremeni tako, da se glasi:

Proračun Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za
leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov: v SIT
I. Prihodki skupaj 176,204.337
II. Odhodki skupaj 196,975.529
III. Proračunski presežek ali primanjkljaj –20,771.192
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil
V. Dana posojila
VI. Prejeta minus dana posojila
VII. Skupni presežek ali primanjkljaj
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje
XI. Povečanje sredstev na računih
Stanje sredstev ob koncu preteklega leta 20,771.192 SIT.
Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja

je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
odloka.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na Občinskem

svetu občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah in se objavi v
Uradnem listu RS.

Št. 403-02/01-01
Vitomarci, dne 19. oktobra 2001.

Župan
Občine Sveti Andraž v

Slovenskih goricah
Franc Krepša l. r.
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4716. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list
RS, št. 18/99), se črtata tretja in četrta alinea 13. člena.

2. člen
Prvi stavek 16. člena odloka se spremeni, tako da se

glasi:
»Občinska uprava opravlja dejavnosti naslednjih go-

spodarskih javnih služb.«

3. člen
17. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge občinske inšpekcije po podpisanem dogovo-

ru opravlja Skupna občinska uprava Ptuj, ki skrbi tudi za
nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov,
s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni
drugače določeno.«

4. člen
V 21., 23. in 25. členu odloka se besedi »tajnik obči-

ne« nadomestita z besedami »direktor občinske uprave«.

5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 015-04/01-955
Vitomarci, dne 26. oktobra 2001.

Župan
Občine Sveti Andraž v

Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

ŠALOVCI

4717. Sklep o višini cene programov v otroških vrtcih v
Občini Šalovci

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 7. člena pravilnika o plačilih staršev
za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98
in 102/00) in 16. člena statuta Občine Šalovci je Občinski
svet občine Šalovci na 22. seji dne 18. 10. 2001 sprejel

S K L E P
o višini cene programov v otroških vrtcih v

Občini Šalovci

I
Ekonomska cena na otroka mesečno:
Vzgojnovarstvena enota Domanjševci

celodnevno varstvo do 10 ur od 2. do 7. leta starosti
52.000 SIT

– Vrtec pri OŠ Šalovci
celodnevno varstvo do 10 ur od 3. do 7. leta starosti

52.000 SIT.

II
Plačilo staršev se obračunava po pravilniku o plačilu

staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
1/98, 84/98 in 102/00).

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 12. 2001.

Št. 64-1/2001
Šalovci, dne 18. oktobra 2001.

Župan
Občine Šalovci

Aleksander Abraham l. r.

ŠKOCJAN

4718. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnih
planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov
Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan
– dopolnjene 2001

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 Škocjan (Uradni
list RS, št. 37/99 in 51/01) je Občinski svet občine Škocjan
na 30. redni seji dne 13. 11. 2001 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnih
planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov

Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan -

dopolnjene 2001

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

storskih sestavin dolgoročnih planov Občin Novo mesto in
Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih
planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta
1986 do leta 1990, za območje Občine Škocjan - dopol-
njene 2001.

2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prosto-

rih Občine Škocjan vsak delovni dan od 7. do 15. ure,
trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obrav-
nava osnutka na sedežu občine v Škocjanu ter v Kulturnem
domu Bučka. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo
organizirano na krajevno običajen način.
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3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in obča-

ni lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na
kraju razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na Občino Škocjan.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave.

Št. 35003-0007/01
Škocjan, dne 13. novembra 2001.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.

ŠKOFJA LOKA

4719. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Škofja Loka za leto 2000

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 78. člena statuta Občine
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski
svet občine Škofja Loka na 20. redni seji dne 8. 11. 2001
sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Škofja Loka za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofja

Loka za leto 2000.

2. člen
Prihodki in odhodki proračuna, ki so bili doseženi in

razporejeni po bilanci proračuna občine za leto 2000 znaša-
jo:

– prejemki: SIT
prihodki v višini 1.978,057.285
vračila danih posojil 2,361.055
zadolževanje –
krajevne skupnosti 60,820.000
skupaj 2.041,238.340

– izdatki:
odhodki v višini 1.932,240.128
naložbe 3,651.241
odplačila dolga 11,233.112
krajevne skupnosti 60,820.000
skupaj 2.007,944.481

– stanje na računu 33,293.859

3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada

Občine Škofja Loka, ki za leto 2000 izkazuje naslednje
stanje:

– začetno stanje 1/1 2000 6,988.083
– razporeditev v sklad 10,985.003
– poraba sredstev 5,272.458
– stanje 31. 12. 2000 12,700.628

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-1/00
Škofja Loka, dne 8. novembra 2001.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

4720. Odlok o denarnih pomočeh iz sredstev
proračuna Občine Škofja Loka

Na podlagi 18. in 89. člena statuta Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine
Škofja Loka na 20. redni seji dne 8. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o denarnih pomočeh iz sredstev proračuna

Občine Škofja Loka

I. UVOD

1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci dodelitve de-

narne pomoči, pogoji in razlogi za dodelitev denarne pomo-
či, oblika denarne pomoči, kriteriji in postopek dodeljevanja
in izplačevanja pomoči v Občini Škofja Loka.

2. člen
Sredstva za denarne pomoči se zagotovijo v vsakolet-

nem proračunu Občine Škofja Loka.

II. UPRAVIČENCI DO DENARNIH POMOČI

3. člen
Do denarne pomoči so upravičeni državljani Republike

Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine
Škofja Loka ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje
v Občini Škofja Loka, ki:

1. nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, potem ko
so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje
z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz
premoženja in iz drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih
pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva,
zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati,

2. se na podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotraj-
na bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravne nesreče
ipd.) znajde v takšnem položaju, da ne more poravnati naj-
nujnejših obveznosti,

3. imajo hudo bolnega otroka, katerega zdravljenje za-
hteva dodatne visoke stroške,

4. prosilec (družina) prejema denarno socialno pomoč,
5. presegajo cenzus za dodelitev denarne socialne po-

moči,
6. so trenutno ostali brez vsakega dohodka in čakajo

na uveljavitev denarne socialne pomoči ali druge oblike
socialne pomoči,

7. zaradi socialne nekomunikativnosti niso vložili proš-
nje za uveljavitev katere od socialnih pomoči, do katere bi
bili sicer upravičeni,
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8. je (so) otrok(ci), ki živi(jo) pri starih starših, ker
njihovi starši ne skrbijo zanje in hkrati imajo stari starši
nizke dohodke,

9. drugo, če komisija ugotovi utemeljenost.

III. NAMEN DENARNE POMOČI

4. člen
Denarna pomoč je namenjena za:
– nakup šolskih potrebščin,
– ozimnice ali kurjave,
– letovanja, šolo v naravi ter drugih stroškov vezanih

na šolanje,
– hrano učencem in dijakom v času rednega šola-

nja,
– doplačila zdravstvenih storitev, ki niso nujno potre-

bne in jih ne pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije,

– pomoč pri plačilu zdravil z negativne liste,
– nakup ortopedskih in tehničnih pripomočkov za

potrebe rehabilitacije,
– doplačilu stroškov zdravljenja odvisnosti enega ali

več družinskih članov,
– topel obrok, prehrambeni paket,
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev

trenutne materialne ogroženosti.

5. člen
Posamezni upravičenec ali družina lahko prejme v

koledarskem letu pomoč največ do višine dveh bruto za-
jamčenih plač.

6. člen
Merilo za dodelitev občinske denarne pomoči je do-

hodek na posameznika, če njegov dohodek ne presega
cenzusa za socialno denarno pomoč po zakonu o social-
nem varstvu za več kot 100% oziroma družino, kjer doho-
dek na družinskega člana ne presega cenzusa za social-
no denarno pomoč po zakonu o socialnem varstvu za več
kot 70%.

Ne glede na določbo iz prvega odstavka je socialno
denarno pomoč za premostitev trenutne materialne stiske
mogoče izjemoma dodeliti tudi v primerih težje bolezni v
družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno de-
lo, elementarnih nesreč, drugih nesreč, požara ali smrti
hranitelja, letovanja, šolo v naravi ter drugih stroškov ve-
zanih na šolanje, hrano učencem in dijakom v času re-
dnega šolanja ter drugih izjemnih okoliščin.

7. člen
V primeru izredno težkih socialnih razmer se lahko

denarna pomoč dodeli čimprej na podlagi koresponden-
čne seje Komisije za reševanje vlog za dodelitev občin-
ske denarne pomoči.

8. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne pomoči se

upoštevajo vsi dohodki in prejemki kot jih določa zakon o
socialnem varstvu.

9. člen
Prosilci naslovijo in vložijo vlogo za dodelitev občin-

ske denarne pomoči na Center za socialno delo Škofja
Loka, ki je po zakonu o socialnem varstvu pristojno za
ugotavljanje upravičenosti do socialne pomoči.

10. člen
Center za socialno delo Škofja Loka po pooblastilu

Občine Škofja Loka odloči o dodelitvi denarne pomoči z
odločbo čimprej, najkasneje pa v roku 30 dni od dneva
prejema vloge. S Centrom za socialno delo v ugotovitvenem
postopku sodeluje Komisija za reševanje vlog za dodelitev
občinske denarne pomoči, ki jo imenuje župan Občine Ško-
fja Loka kot svoje posvetovalno telo.

11. člen
Komisijo sestavlja osem članov, in sicer:
Občinski svet občine Škofja Loka – dva člana
Center za socialno delo Škofja Loka – en član
Šolska svetovalna služba – en član
Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka – en

član
Župnijska Karitas Škofja Loka – en član
Občina Škofja Loka – občinska uprava – dva člana.

12. člen
Zoper odločbo Centra za socialno delo Škofja Loka je

dovoljena pritožba pri županu Občine Škofja Loka v roku 8
dni od vročitve odločbe. Pritožba se lahko da ustno na
zapisnik, vloži neposredno ali pošlje priporočeno organu, ki
je izdal odločbo.

13. člen
Postopek za uveljavitev denarne pomoči se uvede na

zahtevo upravičenca ali po uradni dolžnosti na predlog vzgoj-
no-izobraževalnih zavodov, CSD Škofja Loka ter humanitar-
nih organizacij in društev.

14. člen
Denarna pomoč se izplačuje v denarni ali v funkcional-

ni obliki.

15. člen
Za izvajanje tega odloka sklene Občina Škofja Loka s

Centrom za socialno delo Škofja Loka pogodbo, s katero se
določi tudi višina sredstev za njihovo delo.

16. člen
Obrazec vloge je sestavni del tega odloka.

17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 552-15/01
Škofja Loka, dne 8. novembra 2001.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

4721. Sprememba sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in
sestavi odborov in komisij Občinskega sveta
občine Škofja Loka

Na podlagi 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razla-
ga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US in
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70/00) je Občinski svet občine Škofja Loka na 20. redni
seji dne 8. 11. 2001 sprejel

S P R E M E M B O   S K L E P A
o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov

in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka

1
V sklepu o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in

komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka (Uradni list RS,
št. 17/99) se v 3. členu doda nova, 9. točka, ki se glasi:

»Komisija za evidentiranje in ureditev prikritih grobišč.«

2
12. člen se spremeni v 13. člen in se 12. člen glasi:
»Komisija za evidentiranje in ureditev prikritih grobišč

ima sedem članov in opravlja naslednje naloge:
– evidentiranje podatkov o številu in območjih prikritih

grobišč v 2. svetovni vojni in po njej na območju Občine
Škofja Loka,

– priprava programa aktivnosti za ustrezno zavarovanje
in vzdrževanje teh grobišč,

– dajanje mnenj o vprašanjih, ki se nanašajo na obsto-
ječa in nanovo odkrita grobišča ter grobove množičnih po-
bojev,

– sodelovanje v postopku za pridobitev idejne rešitve
za označitev grobišč,

– posredovanje predlogov in pobud občinskemu svetu
z ureditvijo in obeležitvijo grobišč,

– zbiranje podatkov o pobitih v množičnih grobiščih,
– sodelovanje z državnimi organi.«

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 061-2/98
Škofja Loka, dne 8. novembra 2001.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

4722. Sklep o javni razgrnitvi programske zasnove in
osnutka zazidalnega načrta stanovanjsko-obrtne
cone Virmaše (SO1)

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93,
47/93, 7/93, 29/95 in 44/97) in 18. ter 86. člena statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98), je
Občinski svet občine Škofja Loka na 20. redni seji dne
8. 11. 2001 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi programske zasnove in osnutka

zazidalnega načrta stanovanjsko-obrtne cone
Virmaše (SO1)

1
Javno se razgrne programska zasnova in osnutek Zazi-

dalnega načrta stanovanjsko-obrtne cone Virmaše (SO1).

2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v pritličju Občine

Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka in v prostorih Kra-
jevne skupnosti Sv. Duh. Javna razgrnitev bo trajala od
23. 11. 2001 do 23. 12. 2001.

3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo

svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne ose-
be, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini
Škofja Loka.

4
V času javne razgrnitve bo dne 12. decembra 2001 ob

18. uri izvedena javna obravnava v sejni sobi Občine Škofja
Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,

Gorenjskem glasu in na spletnih straneh Občine Škofja Loka.

Škofja Loka, dne 12. novembra 2001.
Št. 352-336/00/DM

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

4723. Program priprave programskih zasnov in
ureditvenega načrta za širitev centralnega
pokopališča Lipica v Škofji Loki

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) ter 18. in 98. člena statuta Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine
Škofja Loka na 20. redni seji dne 8. 11. 2001 sprejel

P R O G R A M
priprave programskih zasnov in ureditvenega

načrta za širitev centralnega pokopališča Lipica
v Škofji Loki

IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMSKIH ZASNOV
UREDITVENEGA NAČRTA

1. člen
V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine

Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter pro-
storskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine
Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 14/86, 3/89 in Uradni list RS, št.
47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00 in 28/01) je predvi-
dena širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki.

2. člen
S tem programom priprave se podrobneje določijo vse-

bina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokov-
nih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in
sprejema programskih zasnov in ureditvenega načrta za širi-
tev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki.
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Določijo se subjekti, ki sodelujejo pri sprejemu pro-
gramskih zasnov in ureditvenega načrta, način njihovega
sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri
tem opraviti, rok za programske zasnove in roki za posamez-
ne faze izdelave ureditvenega načrta ter sredstva potrebna
za njegovo pripravo.

3. člen
Programske zasnove in Ureditveni načrt morata biti pri-

pravljena tako, da bo njun tekstualni in grafični del skladen z
določili zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor,
navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov ter zakonom o varstvu okolja.

PRIPRAVA PROGRAMSKIH ZASNOV IN UREDITVENEGA
NAČRTA

1. Obseg in meja območja

4. člen
Programske zasnove in Ureditveni načrt (obseg in ob-

močje urejanja) vključuje parcele po katastrskih občinah,
kot sledi: k.o. Suha: 475/1, 475/2, 473/2, 473/3,
473/4, 473/5, 473/8, 471/1, 472/1, 472/2, 1206/5,
del 1265, 471/5, 471/2, 470/1, 391/1, 392/1, del
1205/1, 382, 381/2, 380.

2. Strokovne podlage

5. člen
Pri izdelavi obravnavanega ureditvenega načrta se upoš-

tevajo izdelane strokovne podlage, ki so bile pripravljene za
izdelavo planskih aktov občine in za prostorske ureditvene
pogoje Občine Škofja Loka, podatke o obstoječih infras-
trukturnih vodih podatkih o naravnih lastnostih prostora in
strokovne podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Obstoječe strokovne podlage se dopolni z ažurnimi podatki
in študijami.

6. člen
V skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegih

v prostor in s podzakonskim navodilom o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov
(Uradni list SRS, št. 14/85), se za izdelavo programskih
zasnov in ureditvenega načrta pripravijo posebne strokovne
podlage, kjer se upošteva pogoje in omejitve, ki so predpi-
sani za urejanje prostora v obravnavanem območju in zahte-
ve organov, organizacij in skupnosti, ki jih je potrebno upoš-
tevati pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov.

Za obravnavano območje so bile leta 1991 izdelane
strokovne podlage v okviru priprave programske zasnove.
Za pripravo ureditvenega načrta bo izdelan idejni projekt
krajinsko arhitekturne rešitve ožjega območja pokopališča,
ki zajema obstoječe pokopališče in razširitev preko potoka
do južnega roba območja urejanja.

Kolikor se na podlagi mnenja soglasjedajalcev ugotovi,
da so potrebne morebitne dodatne strokovne podlage, bo-
do te izdelane naknadno.

NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE

7. člen
Investitor in koordinator izdelave programskih zasnov

in ureditvenega načrta je Občina Škofja Loka.

Izdelovalca programskih zasnov in ureditvenega načrta
bo v skladu s predpisi izbral investitor.

SOGLASJEDAJALCI

8. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati pogoje ter

soglasja in mnenja za pripravo programskih zasnov in osnut-
ka ureditvenega načrta so:

– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Kranj

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS, za oko-
lje, Območna pisarna Kranj

– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Ljubljana

– Elektro Gorenjska javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije d.d, PE Kranj

– Telekom Slovenije, PE Kranj
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS, za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj
– Loška komunala d.d. (vodovod, kanalizacija, plino-

vod)
– pristojni soglasjedajalec za ceste (državne in občin-

ske)
– Občina Škofja Loka.
Če se v postopku priprave programskih zasnov in uredi-

tvenega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna
mnenja in pogoje ter soglasja organov, ki niso našteti v prej-
šnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku. Organi in organi-
zacije iz prejšnjega odstavka določijo pred začetkom priprave
načrta gradnje pogoje, ki jih mora pripravljavec programskih
zasnov in ureditvenega načrta upoštevati pri njegovi pripravi.

9. člen
Soglasjedajalci morajo posredovati svoje pogoje v 30

dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev, si-
cer se šteje, da pogojev nimajo in njihovo sodelovanje in
soglasje ni potrebno.

Na izdelani osnutek ureditvenega načrta pa morajo v
30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti so-
glasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.

Pri izdaji soglasja se preverja, koliko je izdelovalec
ureditvenega načrta upošteval zahtevane pogoje. Zaradi dru-
gačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.

TERMINSKI PLAN

10. člen
Terminski plan:
– osnutek ureditvenega načrta se izdela na podlagi

posebnih strokovnih podlag in programa priprave;
– osnutek ureditvenega načrta se dostavi občinskemu

svetu po pridobitvi pogojev soglasjedajalcev in pridobitvi in
dopolnitvi posebnih strokovnih podlag.

– Občinski svet občine Škofja Loka sprejme sklep o
enomesečni javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta,
sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;

– javna razgrnitev se izvede na sedežu občine za 30
dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje
alinee;

– javna obravnava se izvede na sedežu Občine Škofja
Loka v času trajanja javne razgrnitve;

– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času traja-
nja javne razgrnitve osnutka ureditvenega načrta;
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– po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Ško-
fja Loka zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih
v času trajanja javne razgrnitve;

– po sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz prej-
šnje alinee izdelovalec ureditvenega načrta izdela dopolnjen
osnutek v skladu s sprejetimi stališči občinskega sveta;

– župan Občine Škofja Loka posreduje predlog uredi-
tvenega načrta občinskemu svetu v obravnavo in predlaga
sprejem zazidalnega načrta z odlokom;

– odlok se objavi v Uradnem listu RS.

KONČNA DOLOČBA

11. člen
Sredstva za pripravo programskih zasnov in ureditvene-

ga načrta in spremljajoče potrebne dokumentacije se zago-
tovijo v proračunu Občine Škofja Loka.

12. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS, in

začne veljati po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-111/99
Škofja Loka, dne 8. novembra 2001.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

TABOR

4724. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Tabor za leto 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/
98, 74/98 in 70/00), 29. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) ter 7. člena in 16. člena statuta
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je Občin-
ski svet občine Tabor na 8. izredni seji dne 12. 11. 2001
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Tabor za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Tabor za leto 2001

(Uradni list RS, št. 19/01) se spremeni 2. člen tako, da
glasi:

Proračun Občine Tabor za leto 2001 obsega:
v SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 237,699.000
II. Skupaj odhodki 237,699.000
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.) –

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem. kapit. deležev (IV.–V.) –
VII. Skupni primanjkljaj (I.+IV.)–(II.+V.) –

v SIT
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje 190.000
IX. Odplačilo dolga –
X. Neto zadolževanje 190.000
XI. Zmanjšanje sredstev na računih (I.+IV.+VIII.+II.-V.-IX.) 190.000

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 031/01-2/2
Tabor, dne 13. novembra 2001.

Županja
Občine Tabor

Vida Slakan l. r.

TRŽIČ

4725. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 10. in 18. člena
statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in
79/01), odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-
šča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87, Uradni list RS, št.
85/97, 101/99 in 2/01), 2. in 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) je Občinski svet obči-
ne Tržič na 1. izredni seji dne 7. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo

stavbnega zemljišča

1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-

šča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87, Uradni list RS, št.
85/97, 101/99 in 2/01) se za 12. členom doda nov 12.a
člen, ki se glasi:

‘’12.a člen
Novi investitor, to je pravna oseba ali podjetnik (v nada-

ljevanju: gospodarski subjekt), ki na območju Občine Tržič
zgradi ali odkupi in obnovi zapuščene objekte in pridobi
novo uporabno dovoljenje ter v teh objektih zaposli nove
delavce, je za odprtje novih delovnih mest za določeno
časovno obdobje upravičen do oprostitve plačila nadomesti-
la za uporabo stavbnega zemljišča, kar je odvisno od števila
novih delovnih mest, ki jih je odprl, in sicer:

– od 11 do 20 novih delovnih mest 1 leto
– od 21 do 40 novih delovnih mest 2 leti
– od 41 do 60 novih delovnih mest 3 leta
– od 61 do 80 novih delovnih mest 4 leta
– od 81 do 100 novih delovnih mest 5 let
– od 101 delovnega mesta dalje 6 let
Obdobje oprostitve nastopi z dnem dokončnosti od-

ločbe.
Do oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbne-

ga zemljišča niso upravičeni investitorji, ki odkupijo oziroma
pridobijo le del kapitalskih oziroma poslovnih deležev prav-
ne osebe in nadaljujejo obstoječo dejavnost.
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4726. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), tretjega odstavka 5. čle-
na zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97)

Novi investitor ne sme zmanjšati števila novo zaposle-
nih delavcev v nadaljnjih treh letih po izteku obdobja oprosti-
tve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča iz
tega člena.

V primeru začetka stečajnega postopka zoper pravno
osebo ali podjetnika, ki je z odločbo oproščen plačila za
uporabo stavbnega zemljišča, pristojni organ Občine Tržič
prijavi terjatev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v stečajno maso.

V primeru delne realizacije odprtja novih delovnih mest,
se upošteva zgoraj navedena tabela z razredi in leti oprostitve.

Gospodarski subjekt mora zaradi pridobitve odločbe
o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča pri Uradu za gospodarstvo in gospodarske jav-
ne službe Občine Tržič vložiti vlogo in ji priložiti redni
izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 60 dni ali
obrtno dovoljenje, podatke in dokazila o številu novih
delovnih mest, ki jih bo gospodarski subjekt odprl in novo
uporabno dovoljenje.

Vloge za oprostitev plačila nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča obravnava posebna petčlanska komi-
sija, ki jo imenuje župan Občine Tržič skladno z določbami
zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Komisija izda
odločbo, ki jo podpiše predsednik komisije. Zoper odloč-
bo je dopustno vložiti pritožbo v 15 dneh od vročitve odloč-
be. O pritožbi odloča župan Občine Tržič. Dokončno odloč-
bo se posreduje Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance,
Davčni upravi Republike Slovenije, in sicer davčnemu ura-
du, ki je pristojen za območje Občine Tržič (v nadaljevanju:
davčni urad).

Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Občine Tržič spremlja realizacijo nove investicije z vidika
odpiranja novih delovnih mest. Če Urad za gospodarstvo in
gospodarske javne službe po izteku dobe, v kateri je go-
spodarski subjekt oproščen plačila nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča, ugotovi, da nova delovna mesta
niso odprta, mora to sporočiti komisiji, ki izda odločbo na
podlagi katere mora investitor v določenem roku plačati
celotni znesek nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča z zakonskimi zamudnimi obresti, katerega je bil opro-
ščen. To odločbo se posreduje davčnemu uradu. Davčni
urad mora iz tega razloga za investitorja, ki je z odločbo
oproščen plačila nadomestila za uporabo stavbnega zem-
ljišča, vsako leto izdati odmerno odločbo in v njej navesti
znesek oprostitve.”

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-017/00-05
Tržič, dne 7. novembra 2001.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

ter 18. in 81. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št.
15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na
18. redni seji dne 14. 11. 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
Ukine se status javnega dobra za parc. št. 987/3, pot v

izmeri 72 m2, k.o. Podljubelj, ki je vpisana v vl. št. Seznam I
k.o. Podljubelj.

2. člen
Pooblasti se Občino Tržič za izdajo odločbe o odvzemu

statusa javnega dobra ter za izbris javnega dobra v zemljiški
knjigi in vpis lastninske pravice na Občino Tržič, Trg svobo-
de 18, Tržič.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 466-12/97-10
Tržič, dne 14. novembra 2001.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

4727. Sklep o vrednosti točke za določitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2002

Občinski svet občine Tržič je na podlagi 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 10.
člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87, Uradni list RS, št.
85/97 101/99, 2/01) ter 10. in 16. člena statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) na 18.
redni seji dne 14. 11. 2001 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za določitev nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju občine Tržič za leto 2002
znaša 0,285 SIT/m2.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.

Št. 401-08/01-06
Tržič, dne 14. novembra 2001.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.
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VELIKE LAŠČE

4728. Spremembe statuta Občine Velike Lašče

Na podlagi 154. člena ustave RS (Uradni list RS, št.
33/91 in 42/97) in 16. člena statuta Občine Velike Lašče
(Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Velike
Lašče na 19. redni seji dne 25. oktobra 2001 sprejel

S P R E M E M B E  S T A T U T A
Občine Velike Lašče

1. člen
V statutu Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št.

15/99) se spremeni 114. člen, ki se glasi:

“114. člen
Statut, odloki in drugi predpisi Občine Velike Lašče

morajo biti objavljeni v uradnem glasilu Občine Velike La-
šče, ki izhaja kot priloga občinskega glasila Trobla in prične-
jo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določe-
no.

V uradnem glasilu občine se objavljajo tudi drugi akti,
za katere tako določi občinski svet.”

2. člen
Te spremembe začnejo veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 2468/01
Velike Lašče, dne 25. oktobra 2001.

Župan
Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

VERŽEJ

4729. Odlok o vodovarstvenem območju vodnega vira
Bunčani

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vo-
dah (Uradni list SRS, št. 38/86) 3. in 25 člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90
in Uradni list RS, št. 10/91), 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
29/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in na podlagi 16.
člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99,
65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na seji dne
20. 9. 2001 sprejel

O D L O K
o vodovarstvenem območju vodnega vira

Bunčani

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Z namenom, da se zavarujejo zaloge in higienska

neoporečnost pitne vode je s tem odlokom določeno
vodovarstveno območje z vodovarstvenimi conami in ukre-

pi za zavarovanje vodnega vira Bunčani na območju Obči-
ne Veržej.

Namen odloka je zavarovanje vodnega vira pred na-
ključnim ali namernim onesnaževanjem, ki bi utegnilo škod-
ljivo vplivati na higiensko oporečnost in kakovost pitne vode.

2. člen
Odlok ureja tudi režim gradnje, prometa in gospodar-

ske dejavnosti v vodovarstvenih območjih vodnega vira.

3. člen
Vodovarstveno območje obsega del vodonosnika, v

katerem podzemna voda odteka v smeri zajetja, in območje,
iz katerega padavinske in površinske sladke vode napajajo
del vodonosnika, iz katerega podzemna voda odteka v sme-
ri zajetja ali območje, iz katerega je možen vpliv na zajem
vode za oskrbo s pitno vodo iz površinskih sladkih vodoto-
kov. Vodovarstveno območje mora biti zavarovano pred one-
snaženjem in pred drugimi vplivi, ki bi lahko vplivali na zdrav-
stveno oporečnost vode ali njeno količino.

Vodovarstveno območje se deli na neposredno zaščito
zajetja ali črpališča in na tri vodovarstvene pasove:

– notranji vodovarstveni pas – PAS I, območje najstro-
žje sanitarne zaščite,

– zunanji vodovarstveni pas – PAS II, območje stroge
sanitarne zaščite, in

– vplivni vodovarstveni pas – PAS III, območje z blagim
režimom zaščite.

Meje vodovarstvenega območja sovpadajo z zunanjimi
mejami vplivnega vodovarstvenega pasa – PASA III.

Obseg vodovarstvenih pasov je grafično prikazan na
prilogah, ki so sestavni del odloka. V prilogi odloka PAR-
CELNE ŠTEVILKE, so podane katastrske številke parcel, ki
so zajete z vodovarstvenimi pasovi.

4. člen
Za vodovarstvene pasove velja načelo, da se ukrepi

zaostrujejo s približevanjem zajetju. Prepovedi, ki veljajo za
bolj oddaljeni pas, veljajo tudi za varstveni pas, ki je bližje
zajetju.

Obstoječe stanje v posameznem vodovarstvenem pa-
su je potrebno posneti, izdelati sanacijske načrte in izvesti
sanacijska dela.

Za vsak poseg v vodovarstveni pas morajo investitorji
pridobiti vodno dovoljenje.

II. NEPOSREDNA ZAŠČITA ZAJETJA

5. člen
Neposredna zaščita zajetja zajema neposredno okoli-

co objekta, kjer obstaja možnost neposrednega vpliva na
količino in kakovost pitne vode. Objekt mora biti zaščiten
pred vstopom nepooblaščenih oseb.

Prostor okoli objekta v izmeri od 100 m2 je praviloma
zaščiten z zaščitno ograjo. Prepovedan je vsak poseg z
izjemo vzdrževanja in gradnje objektov zajema za pitno ali
termalno vodo.

III. NOTRANJI VODOVARSTVENI PAS – PAS I

6. člen
Notranji vodovarstveni pas – PAS I je območje najstrož-

je sanitarne zaščite in zajema neposredno zaledje zajetja ali
črpališča. S tem pasom se varuje neposredna okolica zaje-
tja, kjer je možno zelo hitro onesnaženje podtalnice.
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7. člen
Vodovarstveni ukrepi v notranjem vodovarstvenem pa-

su – pasu I:
Ni dovoljeno:
– posegati v prostor, razen za potrebe vodovoda,
– goloseki na gozdnih območjih,
– uporabljati kakršnakoli gnojila, škropiva in ostala agro-

tehnična sredstva,
– gradnja novih prometnic, obstoječe lokalne in regio-

nalne prometnice je potrebno sanirati do stopnje, da mete-
orne vode s cestišča ne odtekajo v vodonosnik in da se na
minimum zmanjša možnost nesreč z nevarnimi snovmi,

– izkopavanje gramoza, peskov ali odpiranje gramoz-
nic, obstoječe je potrebno zapreti in sanirati,

– velja splošna prepoved gradnje, obstoječe zgradbe
je možno samo adaptirati, adaptacija stanovanjskih hiš je
možna pod pogojem, da se ne poveča skupna površina
stavbe (objektov), da se odpadne vode odvajajo v javno
kanalizacijo ali začasno do izgradnje kanalizacije v vodote-
sno greznico, da se dvorišče izvede v vodotesni in oljeod-
porni obliki, padavinske vode pa se odvajajo preko vodote-
snega lovilca olj s koalescentnim filtrom izven vodovarstve-
nega območja, lastnik pred pridobitvijo gradbenega dovolje-
nja z izvajalcem javne službe sklene pogodbo o rednem
praznjenju greznice in lovilca olj, o izvedbi preizkusa vodote-
snosti greznice in lovilca olj in obveznem pregledu greznice
in lovilca olj vsako leto.

Pod posebnimi pogoji se lahko v notranjem varstvenem
območju gradijo in vzdržujejo prometnice posebnega dru-
žbenega pomena – določi ministrstvo, pristojno za okolje in
prostor.

IV. ZUNANJI VODOVARSTVENI PAS – PAS II

8. člen
Zunanji vodovarstveni pas – PAS II je območje stroge

sanitarne zaščite, obsega del vodonosnika, iz katerega pri-
teče podtalnica v 365 dneh do zajetja. Potovalni čas temelji
na zadrževanju odtoka in zniževanju koncentracij počasi
razgradljivih polutantov.

9. člen
Vodovarstveni ukrepi v zunanjem vodovarstvenem pasu

– pasu II:
Ni dovoljeno:
– uporabljati fitofarmacevtskih sredstev, izdelanih na

osnovi svinca, živega srebra, arzena, cianvodikove kisline,
krezola in drugih škodljivih snovi,

– polivanje gnojnice, gnojevke, odpadnih in čistilnih
blat, mulja in komposta ter podobnih snovi,

– gnojenje s hlevskim gnojem
– lahka tla: od spravila posevkov do 15. februarja po

uredbi o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ura-
dni list RS, št. 68/96) – v nadaljevanju: uredba), oziroma do
datuma, ki je na podlagi opravljenih ustreznih raziskav doka-
zano varen,

– srednje težka in težka tla: od spravila posevkov do
15. februarja, oziroma do datuma, ki je na podlagi opravlje-
nih ustreznih raziskav dokazano varen,

– gnojenje z rudninskimi gnojili
– zemljišča z zeleno odejo od 15. oktobra do 31.

januarja (uredba), oziroma do datuma, ki je na podlagi oprav-
ljenih ustreznih raziskav dokazano varen,

– na drugih zemljiščih od spravila posevkov do 15.
februarja, oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih
ustreznih raziskav dokazano varen,

– graditi naftovodov in plinovodov,
– graditi stanovanjskih in industrijskih zgradb ter živino-

rejskih farm,
– graditi greznic, kanalizacije, čistilnih naprav, poniko-

valnic in smetišč, obstoječe greznice je potrebno kontrolirati
in zagotoviti vodotesnost,

– predelavati lahkotekočih naftnih derivatov in nevarnih
tekočin,

– izvajati golosečnje v gozdovih,
– izkopavati gramoza, peskov ali odpiranje gramoznic-

kamnolomov, obstoječe je potrebno zapreti in sanirati,
– graditi novih prometnic, obstoječe lokalne in regio-

nalne prometnice je potrebno sanirati do stopnje, da mete-
orne vode s cestišča ne odtekajo v vodonosnik in da se na
minimum zmanjša možnost nesreč z nevarnimi snovmi,

– tranzitni promet z nevarnimi snovmi.

Dovoljeno je:
– graditi nadomestne stanovanjske objekte, adaptirati

stanovanjske hiše, industrijske obrate in skladišča nevarnih
snovi pod pogojem, da se ne poveča skupna površina stav-
be (objektov), da se odpadne vode odvajajo v javno kanali-
zacijo ali začasno do izgradnje kanalizacije v vodotesno
greznico, da se dvorišče izvede v vodotesni in oljeodporni
obliki, padavinske vode pa se odvajajo preko vodotesnega
lovilca olj s koalescentnim filtrom izven vodovarstvenega
območja, investitor mora imeti pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja z izvajalcem javne službe sklenjeno pogodbo o
rednem praznjenju greznice in lovilca olj, o izvedbi preizku-
sa vodotesnosti greznice in lovilca olj in obveznem pregledu
greznice in lovilca olj vsako leto. Velikost cistern zadošča le
za nujne krajevne potrebe, postavljajo se v armiranobeton-
ske vodotesne jame, ki nimajo neposrednega stika s kanali-
zacijo in imajo najmanj enako koristno prostornino kot ci-
sterne – iz takšnih jam se deževnica prečrpava preko lovil-
cev olj in odvaja izven vodovarstvenega območja,

– obstoječa naselja, čista industrija se ohranijo, vendar
ne smejo povečati svojega obsega, uredi se varen odtok
odpadnih voda in odvoz nevarnih odpadkov,

– kmetijstvo ob upoštevanju uredbe in:
– obstoječa živinoreja se ohrani, število živine mora

biti v skladu z uredbo, gnojišča morajo biti urejena, da ni
možnosti ponikanja in prelivanja gnojnice v podtalnico,

– minimalna obdelava tal,
– uporaba hlevskega gnoja na podlagi potreb rastlin

in samo v času ko jih te najbolj izkoristijo, najvišji dovoljeni
odmerki v skladu z uredbo,

– uporaba rudninskih gnojil (dušika) na podlagi po-
treb rastlin in samo v času ko jih te najbolj izkoristijo, ob
upoštevanju razpoložljivih mineralnih snovi v tleh in mineral-
nih snovi, ki jih vsebujejo živinska gnojila, najvišji dovoljeni
letni vnos dušika ne sme preseči količin, določenih v 5.
členu uredbe, oziroma do datuma, ki je na podlagi opravlje-
nih ustreznih raziskav dokazano varen,

– uporaba fitofarmacevtskih sredstev s pozitivne liste
– priloga 5.0,

– vključevanje dosevkov v kolobar, da so tla v čim
večji meri skozi vse leto pokrita z ratlinsko odejo,

– zeleno gnojenje – čim kasnejše zadelavanje žetve-
nih odsevkov in rastlin za podor,

– prepoved preoravanja trajnega travinja.
Pod posebnimi pogoji se lahko v zunanjem vodovar-

stvenem območju dovoli izgradnja novih prometnic (ceste,
proge, plinovodi in naftovodi) in obratovanje obstoječih ter
izgradnja novih objektov (industrijski, skladišča, bencinski
servisi) posebnega družbenega pomena – določi ministr-
stvo, pristojno za okolje in prostor.
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V. VPLIVNI VODOVARSTVENI PAS – PAS III

10. člen
Vplivna vodovarstvena cona (pas) – CONA (PAS) III je

območje z blagim režimom zaščite. Cona (pas) III zajema
celotno napajalno območje vodonosnika, iz katerega se
podtalnica izteka v smeri zajetja ali črpališča in območja od
koder se lahko onesnažene površinske vode iztekajo na
napajalno območje vodonosnika, ali se lahko onesnažena
podtalnica sosednjega vodonosnika drenira v napajalno ob-
močje obravnavanega vodonosnika.

11. člen
Varstveni ukrepi v vplivnem vodovarstvenem pasu –

pasu III:
Ni dovoljeno:
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev, izdelanih na pod-

lagi svinca, živega srebra, arzena, cianvodikove kisline, kre-
zola in drugih škodljivih snovi,

– polivanje gnojnice, gnojevke, odpadnih in čistilnih
blat ter podobnih snovi in komposta z neomejeno rabo:

a) Zemljišča z zeleno odejo:
– na lahkih tleh od 15. oktobra do 31. januarja (ured-

ba), oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih ustrez-
nih raziskav dokazano varen,

– na srednje težkih in težkih tleh od 15. novembra
do 15. januarja (uredba), oziroma do datuma, ki je na podla-
gi opravljenih ustreznih raziskav dokazano varen,

b) Druga zemljišča – njive:
– z zaoravanjem žetvenih ostankov:

– na lahkih tleh od 1. oktobra do 15. februarja
(uredba), oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih
ustreznih raziskav dokazano varen,

– na srednje težkih in težkih tleh od 15. oktobra do
31. januarja (uredba), oziroma do datuma, ki je na podlagi
opravljenih ustreznih raziskav dokazano varen,

– brez zaoravanja žetvenih ostankov:
– od spravila posevkov do 15. februarja (uredba),

oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih ustreznih
raziskav dokazano varen,

– gnojenje s hlevskim gnojem:
– lahka tla: od spravila posevkov do 15. februarja

(uredba), oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih
ustreznih raziskav dokazano varen,

– srednje težka in težka tla: od spravila posevkov
do 15. februarja, oziroma do datuma, ki je na podlagi oprav-
ljenih ustreznih raziskav dokazano varen,

– gnojenje z rudninskimi gnojili:
– zemljišča z zeleno odejo od 15. oktobra do 31.

januarja (uredba), oziroma do datuma, ki je na podlagi oprav-
ljenih ustreznih raziskav dokazano varen,

– na drugih zemljiščih od spravila posevkov do 15.
februarja, oziroma do datuma, ki je na podlagi opravljenih
ustreznih raziskav dokazano varen,

– ponikovanje odpadnih voda ni dovoljeno,
– izkopavanje gramoza, peskov ali odpiranje novih

kamnolomov, obstoječe je potrebno sanirati do stopnje, da
obratovanje kamnoloma ne ogroža podzemne vode.

Dovoljeno je:
– usmerjena stanovanjska in druga gradnja ter čista

industrija in obrt na območju opremljenem s kanalizacijo,
– obstoječa naselja je treba sanirati z gradnjo kanaliza-

cije in prenehati s ponikovanjem odpadnih voda,
– izgradnja neprepustne kanalizacije in čistilnih naprav,
– predelava in skladiščenje nevarnih snovi sta dovolje-

ni samo pod posebnimi pogoji,

– transport nevarnih snovi in lahkotekočih naftnih deri-
vatov je dovoljen samo, če so storjeni ukrepi, ki preprečuje-
jo pronicanje teh tekočin pod površje, vsako razlitje nevar-
nih snovi je potrebno takoj sanirati,

– izgradnja prometnic regionalnega ali medržavnega
pomena je dovoljena pod posebnimi pogoji,

– izgradnja deponij komunalnih odpadkov je dovoljena
pod posebnimi pogoji,

– izgradnja industrijskih objektov, ki v proizvodnem pro-
cesu uporabljajo nevarne snovi in skladišča nevarnih snovi
se lahko zgradijo pod posebnimi pogoji,

– velikost cistern je omejena, postavljajo se v armirano-
betonsko ali glineno jamo, ki nima neposrednega stika s
kanalizacijo, deževnica se prečrpava preko lovilcev olj,

– obratovanje obstoječih gramoznic, ki morajo biti sa-
nirani tako, da se prepreči prelivanje nevarnih in strupenih
tekočin izven urejenih in vodotesnih prostorov. Zagotovljen
mora biti varen odvoz odpadnih in nevarnih snovi v čistilne
naprave oziroma na sanitarno deponijo,

– pri uporabi mehanizacije v gozdu je potrebno paziti,
da ne pride do izlitja naftnih derivatov v tla,

– ceste, po katerih poteka motorni promet, morajo biti
urejene tako, da je onemogočeno ogrožanje podzemne
vode hitrost pa mora biti omejena, vsako razlitje nevarnih
snovi je potrebno takoj sanirati,

– kmetijstvo ob upoštevanju uredbe in:
– živinoreja v hlevih z urejenim gnojiščem, število

glav velike živine (GVŽ) se določi v skladu s 4. členom
uredbe,

– uporaba hlevskega gnoja na podlagi potreb rastlin
in samo v času ko jih te najbolj izkoristijo, najvišji dovoljeni
letni vnos v skladu z uredbo,

– uporaba rudninskih gnojil (dušika) na podlagi po-
treb rastlin in samo v času ko jih te najbolj izkoristijo, ob
upoštevanju razpoložljivih mineralnih snovi v tleh in mineral-
nih snovi, ki jih vsebujejo živinska gnojila, najvišji dovoljeni
letni vnos dušika ne sme preseči količin določenih v 5.
členu uredbe, oziroma do datuma, ki je na podlagi opravlje-
nih ustreznih raziskav dokazano varen,

– uporaba le fitofarmacevtskih sredstev s pozitivne
liste – tabela, priloga 5.0,

– vključevanje dosevkov v kolobar, da so tla v čim
večji meri pokrita z rastlinsko odejo skozi vse leto,

– zeleno gnojenje – čim kasnejše zadelavanje žetve-
nih odsevkov in rastlin za podor,

– prepoved preoravanja trajnega travinja.
Pod posebnimi pogoji se lahko v vplivnem vodovarstve-

nem območju dovoli izgradnja novih prometnic (ceste, pro-
ge, plinovodi in naftovodi) in obratovanje obstoječih in iz-
gradnja novih objektov (industrijski, skladišča nevarnih sno-
vi, bencinski servisi, deponije komunalnih odpadkov) pose-
bnega družbenega pomena – določi ministrstvo, pristojno
za okolje in prostor.

VI. OZNAČBA VODOVARSTVENEGA OBMOČJA

12. člen
Vodovarstveno območje se označi s tablami in promet-

nimi znaki.

VII. NADZORSTVO IN KAZENSKE DOLOČBE

13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne

inšpekcijske službe. Kadar je vir v uporabi zdravstveno
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sanitarna inšpekcija (če vir ni v uporabi inšpekcija za oko-
lje), občinska nadzorna služba, upravljalec vodovoda in
policija.

14. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje

za prekršek podjetje ali druga pravna oseba, ki krši določi-
la 7., 9. in 11. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba podjetja ali druge pravne ose-
be ali posameznik, ki krši določila 7., 9. in 11. člena tega
odloka.

15. člen
Kdor povzroči vodnemu viru škodo namenoma ali z

opustitvijo vodovarstvenih ukrepov je odškodninsko odgo-
voren in nosi vse stroške morebitne škode, sanacije in
odprave škode.

Lastnik vodovoda je dolžan ugotoviti povzročitelja ško-
de in zagotoviti njegovo odškodninsko odgovornost.

Od odločb tega zakona so izjemoma možna odstopa-
nja, ki morajo biti strokovno utemeljena in katerih realizaci-
ja je možna pod posebnimi pogoji. Strokovno mnenje o
možnem odstopanju in utemeljitev izdela na zahtevo uprav-
ljalca zajetja pooblaščena strokovna inštitucija.

VIII . PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
Posnetek zatečenega stanja in sanacijske programe

iz tega odloka je dolžan zagotoviti upravljalec objektov v
enem letu od dneva uveljavitve tega odloka.

Lastniki oziroma upravljalci objektov in zemljišč ter
izvajalci gospodarskih in drugih dejavnosti morajo prilago-
diti razmere zahtevam tega odloka v roku enega leta v
notranjem vodovarstvenem pasu – pasu I, v roku 2 let v
zunanjem vodovarstvenem pasu pasu II in v roku petih let v
vplivnem vodovarstvenem pasu – pasu III od dneva uvelja-
vitve tega odloka.

17. člen
Stroške izvedbe sanacije v skladu s potrebnimi sana-

cijskimi deli po sanacijskem programu in predlogu uprav-
ljalca zagotavlja lastnik vodovoda, razen v primeru, ko je
ugotovljen povzročitelj škode po 16. členu tega odloka.

Upravljalec vodovoda naloži sanacijo povzročitelju
škode. V primeru, da povzročitelj škode naložene sanacije

ne izvede v 30 dneh od naložitve, izvede sanacijo upravlja-
lec vodovoda na stroške lastnika vodovoda.

18. člen
V primerih ko lastniki oziroma upravljalci objektov in

zemljišč v vodovarstvenih conah utemeljeno ne morejo
zagotoviti prilagoditev razmer zahtevam tega odloka, zago-
tovi del stroškov oziroma stroške za sanacijo zatečenega
stanja v skladu s sanacijskim programom upravljalec vodo-
voda.

19. člen
Če bo z ukrepi iz 7., 9. in 11. člena tega odloka

povzročena škoda oziroma izguba zaradi omejitev v kme-
tijski pridelavi, ima prizadeti lastnik kmetijskega zemljišča
pravico do nadomestila po splošnih predpisih o odško-
dnini.

Nadomestilo je dolžan poravnati upravljalec vodovoda
ziroma zajetij, katerih zaledje je s tem odlokom zaščiteno.

20. člen
Vsi lokacijski postopki, začeti v vodovarstvenih conah

(pasovih) pred sprejetjem tega odloka se nadaljujejo v skla-
du s pogoji zaščite, ki je predvidena v vodovarstveni coni, v
kateri se nahaja lokacija.

21. člen
Upravljalec zajetij je dolžan spremljati spremembe

strokovne metodologije določevanja varstvenih con (pa-
sov) in ukrepov ter zakonodaje s področja varovanja vo-
dnih virov in predlagati lasniku ustrezne spremembe tega
odloka.

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

listu RS.

Št. 900-233/01
Veržej, dne 20. septembra 2001.

Župan
Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

Priloga: katastrske številke parcel v vodovarstvenih pa-
sovih vodnega vira:

Črpališče Bunčani

I. Vodovarstveni pas, parcele delno 60/1, 60/2, 65, 66
celota

II. Vodovarstveni pas, parcele delno 55, 58/2, 60/1, 60/2, 65, 1294, 1295, 1298, 1300, 1301,
1302, 1314, 1315, 1316, 1320, 1321, 1332, 1335, 1340

celota 1299, 1318, 1319, 1333

III. Vodovarstveni pas, parcele delno 1289, 1291, 1292, 1294, 1295, 1296, 1298, 1303
celota 1293
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4730. Sprememba sklepa št. 900-09/01 o vzpostavitvi
javnega dobra v k.o. Veržej

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ura-
dni list RS, št. 44/97), 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 –
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvez-
na razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – ugotovitev skladnosti z
ustavo, 26/97, 44/96 – odl. US, 70/97, 10/98, 68/98 –
odl. US, 74/98, 70/00 in 28/01) ter 16. člena statuta
Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01)
je Občinski svet občine Veržej na seji dne 25. 10. 2001
sprejel

S P R E M E M B O   S K L E P A
št. 900-09/01 o vzpostavitvi javnega dobra

v k.o. Veržej

I
Naziv sklepa o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Veržej

(Uradni list RS, št. 29/01, v nadaljevanju: sklep) se spreme-
ni tako, da se glasi: »Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega
dobra v k.o. Veržej«.

II
Spremeni se I. točka besedila sklepa tako, da se glasi:
»Vzpostavi se grajeno javno dobro na naslednjih parce-

lah:
Prešernova ulica

Parc. št. K.o. Vrsta rabe Velikost Zemljiškoknjižni vložek

2132/1 Veržej cesta 262 m2 592 k.o. Veržej
2132/2 Veržej pot 417 m2 47 k.o. Veržej
2132/3 Veržej cesta 581 m2 23 k.o. Veržej
2122/5 Veržej travnik 186 m2 557 k.o. Veržej

Prvomajska ulica
Parc. št. K.o. Vrsta rabe Velikost Zemljiškoknjižni vložek

2033 Veržej pot 423 m2 506 k.o. Veržej
2061/1 Veržej cesta 180 m2 124 k.o. Veržej
2061/2 Veržej cesta 190 m2 1062 k.o. Veržej
2061/3 Veržej cesta 75 m2 395 k.o. Veržej
2061/4 Veržej cesta 307 m2 951 k.o. Veržej
2061/5 Veržej cesta 8 m2 1037 k.o. Veržej
2061/6 Veržej cesta 200 m2 1037 k.o. Veržej
2061/7 Veržej cesta 325 m2 124 k.o. Veržej
2061/9 Veržej cesta 312 m2 790 k.o. Veržej
2061/10 Veržej cesta 590 m2 53 k.o. Veržej

Cankarjeva
Parc. št. K.o. Vrsta rabe Velikost Zemljiškoknjižni vložek

1784 Veržej cesta 464 m2 1009 k.o. Veržej

Nepremičnine iz te točke se odpišejo od obstoječih
vložnih številk in se zanje odpre nova vložna številka iste
katastrske občine in tam vknjiži lastninska pravica grajenega
javnega dobra na Občino Veržej.«

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

dnem listu RS.

Št. 900-248/01
Veržej, dne 25. oktobra 2001.

Župan
Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

ZAGORJE

4731. Pravilnik o štipendiranju

Na podlagi zakona o postopnem zapiranju rudnika Tr-
bovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni
list RS, št. 61/00), izvedbe programa ukrepov za razreševa-
nje specifičnih problemov regije zaradi postopnega zapira-
nja RTH in razvojnega prestrukturiranja Zasavja ter pogodbe
št. ZA-U3/01-29 o izvajanju štipendiranja na območju občin
Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi,
sklenjene med Ministrstvom za gospodarstvo in Regional-
nim centrom za razvoj d.o.o., je Regionalni center za razvoj
d.o.o., Zagorje sprejel

P R A V I L N I K
o štipendiranju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Na podlagi pogodbe št. ZA-U3/01-29 o izvajanju šti-

pendiranja na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Rade-
če in Zagorje ob Savi, ki je sklenjena med Ministrstvom za
gospodarstvo in Regionalnim centrom za razvoj d.o.o. (v
nadaljevanju: pogodba), je naloga Regionalnega centra za
razvoj d.o.o. izdelati analizo in ugotoviti deficitarnost pokli-
cev v Zasavski regiji, pravilnik o dodeljevanju štipendij na
območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in
Zagorje ob Savi, izvesti javni razpis ter izvajati štipendiranje
izbranih štipendistov.

2. člen
Po tem pravilniku je štipenditor Regionalni center za

razvoj d.o.o., Zagorje, na podlagi pooblastila iz pogodbe,
navedene v prejšnjem členu tega pravilnika.

3. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje za uveljavljanje

pravice do štipendij, višine štipendij, način izplačevanja ter
posledice v primeru, da štipendist ne izpolnjuje svojih ob-
veznosti.

4. člen
Štipendije so namenjene rednim dodiplomskim in podi-

plomskim študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se
bodo po končanem študiju zaposlili v zasavskih organizacijah.

5. člen
Štipendije se prednostno podeljujejo za deficitarne po-

klice, glede na potrebe v zasavskih podjetjih in organizaci-
jah, ki imajo sedež na območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Potrebe po kadrih v zasavskih podjetjih in organizaci-
jah, ki jih ni na trgu dela, natančno določa analiza zaposlova-
nja visoko izobraženih kadrov z vidika potreb po štipendira-
nju v Zasavju.

II. MERILA IN POGOJI

6. člen
Pravico do štipendije lahko uveljavijo študentje višjih

strokovnih šol in visokošolskih zavodov (univerzitetni in viso-
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ki strokovni programi), ki se izobražujejo po dodiplomskih ali
podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo do-
ma ali v tujini, če se prijavijo na razpis in izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:

– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče v Zasavju (občine Trbovlje,

Zagorje, Hrastnik, Radeče, Litija, Laško),
– ob vpisu v prvi letnik višjega strokovnega ali visoko-

šolskega izobraževanja niso starejši od 26 let (starost kandi-
datov, ki prvič vlagajo vlogo za uveljavitev pravice do štipen-
dije, je glede na letnik in izbrani izobraževalni program lahko
ustrezno višja),

– nimajo republiške, Zoisove ali kadrovske štipendije,
– imajo ob vpisu na podiplomski študij javnoveljavno

diplomo višješolskega ali visokošolskega zavoda in so dose-
gli med študijem najmanj povprečno oceno 7,5.

7. člen
Pravice do štipendije za dodiplomski študij ne more

uveljaviti kandidat, ki:
– je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brez-

poselnih oseb pri zavodu za zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpi-

sano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na
območju Republike Slovenije,

– je lastnik ali solastnik gospodarske družbe,
– prejema drugo štipendijo.

8. člen
Višina osnovne štipendije po tem pravilniku znaša za

dodiplomske študente 66% zajamčene plače v Republiki
Sloveniji.

9. člen
Osnovna štipendija se v vsakem naslednjem letniku

zviša za 3% zajamčene plače.

10. člen
Štipendisti so za uspeh upravičeni do posebnega do-

datka k štipendiji. Študentje s povprečno oceno:

– nad 7,5 do vključno 8,0 4% zajamčene plače,
– nad 8,0 do vključno 8,5 8% zajamčene plače,
– nad 8,5 do vključno 9,0 12% zajamčene plače,
– nad 9,0 16% zajamčene plače.

Uspeh študentov se ugotavlja tako, da se izračuna
povprečje številčno izraženih ocen, doseženih v preteklem
študijskem letu.

Dodatek za uspeh ne pripada štipendistom v prvem
letniku izobraževanja.

11. člen
Podiplomski študenti lahko prejemajo štipendijo dve

leti za vsako stopnjo izobrazbe (VIII, IX), in sicer v višini
100% zajamčene plače v Republiki Sloveniji.

12. člen
Štipendija se lahko v primeru šolanja v tujini poveča do

50% zajamčene plače.

III. UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ŠTIPENDIJE

13. člen
Štipendije po tem pravilniku se podelijo na podlagi

javnega razpisa, ki ga objavi Regionalni center za razvoj

d.o.o. do 15. septembra tekočega leta. Za študijsko leto
2001/2002 Regionalni center za razvoj d.o.o. izjemoma
objavi razpis do 30. novembra 2001.

Javni razpis iz prejšnjega odstavka vsebuje število
razpisanih štipendij, pogoje za dodelitev štipendije, zahte-
vano dokumentacijo, ki jo mora predložiti kandidat in roke
za oddajo prijav ter druge podatke, ki so pomembni za
odločanje o podelitvi štipendije.

14. člen
Vloge, prispele po preteku razpisnega roka, se šteje-

jo za zamujene, razen, če:
– je kandidat zamudil rok iz opravičljivih zdravstvenih

razlogov,
– se je kandidat vrnil s služenja vojaškega roka,
– se je kandidat naknadno vpisal,
– kandidat do izteka razpisnega roka še ni prejel ob-

vestila o negativni rešitvi vloge za kadrovsko, republiško ali
Zoisovo štipendijo.

Vlogo iz prejšnjega odstavka mora kandidat podati
najkasneje 15 dni po nastopu oziroma prenehanju razlo-
gov iz prejšnjega odstavka, vendar najkasneje do 31. de-
cembra.

IV. IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ

15. člen
Štipendije se obračunajo z začetkom šolskega leta za

vse kandidate, ki so oddali potrebno dokumentacijo v raz-
pisnem roku in za kandidate, ki so zamudili rok zaradi
razlogov, navedenih v 14. členu tega pravilnika.

Štipendije se izplačujejo mesečno za pretekli mesec
celotno študijsko leto.

16. člen
Štipendije se izplačujejo tudi v času absolventskega

staža, vendar največ eno leto.

17. člen
Štipendist mora po vsakem zaključenem študijskem

letu, najkasneje do izteka razpisnega roka oziroma najka-
sneje 15 dni po zaključku izobraževalnega programa, pre-
dložiti štipenditorju dokazila o izpolnjevanju meril iz tega
pravilnika.

18. člen
Štipendist je dolžan v roku 8 dni sporočiti vsako spre-

membo, ki vpliva na štipendijsko razmerje:
– sklenitev delovnega razmerja,
– spremembo stalnega prebivališča,
– diplomo, magisterij ali doktorat,
– odhod na služenje vojaškega roka,
– porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otro-

ka ter
– druge spremembe.

V. MIROVANJE, PRENEHANJE IN VRNITEV ŠTIPENDIJE

19. člen
Štipendija za tekoče študijsko leto miruje in se ne

izplačuje:
– če štipendist ni izdelal letnika in mu je dovoljen

ponovni vpis v isti letnik, razen če letnika ni izdelal iz
opravičljivih zdravstvenih razlogov ali materinstva;
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– če je štipendist izdelal letnik in v 15 dneh po zaključku
študijskega leta ni predložil ustreznih dokazil iz 17. člena.

Štipenditor nadaljuje izplačevanje štipendije, če kandi-
dat izpolni pogoje in predloži ustrezna dokazila, z novim štu-
dijskim letom.

20. člen
Pogodba o štipendiranju preneha veljati pred potekom

roka, dogovorjenega s pogodbo, če je štipendist:
– pridobil republiško, Zoisovo ali kadrovsko štipendijo,
– če mu je štipendija v preteklem letu mirovala v skladu z

določbami prejšnjega člena, razlogi za mirovanje pa obstajajo
tudi v tem šolske oziroma študijskem letu,

– če je po svoji volji ali krivdi izgubil status študenta,
– spremenil izobraževalni program brez soglasja štipen-

ditorja,
– odšel na šolanje v tujino brez soglasja štipenditorja,
– navajal neresnične podatke ali
– ravnal v nasprotju s 17. in 18. členom tega pravilnika.

21. člen
Štipendist, ki mu je štipendija prenehala pred potekom

roka, razen po določbi druge alinee prejšnjega člena, mora
vrniti štipendijo za celotno obdobje prejemanja štipendije,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

22. člen
Štipendist se zavezuje, da bo po končanem študiju delal

v eni izmed organizacij v zasavski regiji vsaj toliko časa, koli-
kor je dobival štipendijo. Kolikor štipendist zapusti organizaci-
jo po lastni volji že prej, mora vrniti štipendijo za preostalo
obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zakonitimi zamudni-
mi obrestmi.

Štipendist mora vrniti štipendijo za celotno obdobje pre-
jemanja štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
tudi, če se po zaključenem izobraževanju zaposli izven zasav-
ske regije.

23. člen
Štipenditor zagotovi štipendistu zaposlitev v roku 60 dni

po končanem šolanju, skladno s pridobljeno izobrazbo oziro-
ma potrebami v zasavskih podjetjih in organizacijah.

Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti, če mu
štipenditor v roku 6 mesecev po končanem šolanju ne zago-
tovi zaposlitve in ima zato pravico zaposlitve po lastni izbiri.

24. člen
O načinu in rokih vrnitve štipendije in obresti se sklene

poravnava. V primeru, da štipendist na to ne pristane, se
dolžni znesek izterja po sodni poti.

Izjemoma lahko štipenditor iz utemeljenih razlogov šti-
pendista delno, ali v celoti oprosti vračila štipendije in obresti.

Kot utemeljen razlog iz prejšnjega odstavka se šteje dalj
časa trajajoča bolezen ali invalidnost I. kategorije štipendista,
njegovih staršev oziroma vzdrževalcev ali otrok ter smrt star-
šev ali vzdrževalcev štipendistove družine, če je to vplivalo na
opustitev izobraževanja.

VI. POSTOPEK ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO
ŠTIPENDIJE

25. člen
Obrazce, s katerimi kandidati uveljavljajo pravico do šti-

pendij, ki se podeljujejo na podlagi Izvedbe programa ukre-
pov za razreševanje specifičnih problemov regije zaradi posto-
pnega zapiranja RTH in razvojnega prestrukturiranja Zasavja, je
mogoče dvigniti na Regionalnem centru za razvoj, v lokalnih

podjetniških centrih ali na Oddelkih za družbene dejavnosti
občin Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, Radeče, Litija in Laško.

26. člen
Odpiranje prejetih vlog za podelitev štipendij vodi strokov-

na komisija, ki jo imenuje Ministrstvo za gospodarstvo. Člani
komisije za izvedbo izbora štipendistov so predstavnik Ministrs-
tva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za gospo-
darstvo, Agencije RS za regionalni razvoj in regionalne razvojne
agencije.

Odpiranje vlog se izvede v roku, ki je predviden v javnem
razpisu.

O odpiranju vlog in izboru prejemnikov mora komisija
sproti voditi zapisnik, ki vsebuje:

– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv predlagateljev vlog,
– vrstni red odpiranja vlog, ugotovitev o popolnosti vlog z

navedbo tistih predlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Zapisnik podpišejo predsedniki in člani komisije.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste

kandidate, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo.
Rok za dopolnitev vlog je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih kandi-
dati v navedenem roku ne dopolnijo, se zavrže.

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v razpisu in tem
pravilniku.

Če se za razpisane štipendije prijavi več kandidatov, kot je
razpisanih štipendij, imajo prednost kandidati, ki se izobražuje-
jo za poklice, ki se na podlagi izdelane Analize zaposlovanja
visoko izobraženih kadrov z vidika potreb po štipendiranju v
Zasavju štejejo za deficitarne, glede na potrebe zasavskih orga-
nizacij.

Med kandidati, ki se izobražujejo za deficitarne poklice iz
prejšnjega odstavka, imajo prednost tisti kandidati, ki so v
preteklem študijskem letu dosegli višjo povprečno oceno.

Komisija lahko s sklepom določi dodatne kriterije za po-
delitev štipendij.

Komisija je dolžna v roku, ki je naveden v objavi javnega
razpisa, obvestiti vse kandidate o svoji odločitvi glede podelitve
štipendij.

27. člen
Kandidati bodo o rešitvi vlog za štipendiranje pisno obve-

ščeni v 15 dneh od sprejema sklepa.
Zoper sklep ima neizbrani kandidat pravico do ugovora.

Ugovor se vloži v 8 dneh od dne vročitve sklepa.
O ugovoru odloča strokovna komisija, ki je sprejela sklep,

katere odločitev je dokončna.

28. člen
Po izvedenem javnem razpisu štipenditor in izbrani štipen-

disti sklenejo pogodbo o štipendiranju.

VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

29. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Zagorje ob Savi, dne 16. novembra 2001.

Direktor
Regionalnega centra za razvoj

d.o.o.
Tomo Garantini l. r.
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ZREČE

4732. Sklep o znižanju cene toplotne energije

V skladu z določili drugega odstavka 97. člena ener-
getskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99), uredbe o obli-
kovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni
list RS, št. 29/01), ter pozitivnega mnenja Občine Zreče, z
dne 7. 11. 2001, izdajam

S K L E P
o znižanju cene toplotne energije

1
Zaradi spremembe prodajne cene zemeljskega plina

s strani družbe Geoplin d.o.o.Ljubljana, ki oblikuje ceno
zemeljskega plina na osnovi modela določenega v skladu z
uredba o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljske-

ga plina iz transportnega omrežja (Uradni list RS, št. 2/01),
se cena zemeljskega plina zniža.

2
Znižanje povprečne cene za MWh toplotne energije je

za 9,80%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne
energije 7.997,76 SIT/MWh.

Pri fiksnem delu cene ni sprememb in znaša
2,956.389,80 SIT/MW/leto.

3
Ta sklep začne veljati z dnem potrditve in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
s 1. 11. 2001.

Št. 220/2001
Zreče, dne 13. novembra 2001.

Direktor
SPITT d.o.o. Zreče

Djura Sabo l. r.

VLADA

4733. Uredba o spremembi uredbe o določitvi
kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se
ob uvozu plačuje posebna dajatev

Na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o kmetij-
stvu (Uradni list RS, št. 54/00), v zvezi s prvim odstavkom 1.
člena ter 1. in 4. točko 5. člena zakona o posebnih dajatvah
pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list RS, št.
29/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in

živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu
plačuje posebna dajatev

1. člen
V uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov,

za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list
RS, št. 124/00 in 34/01) se v Prilogi črtajo vse tarifne
oznake v okviru tarifne podštevilke 0808 10 s pripadajočim
besedilom.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 424-03/2001-2
Ljubljana, dne 15. novembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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4734. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

Na podlagi 5. točke 9. člena zakona o kontroli cen
(Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o
listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole
cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

U R E D B O
o oblikovanju cen naftnih derivatov

1. člen
S to uredbo se določa mehanizem oblikovanja cen

naftnih derivatov, sestavine, ki jih podjetja, ki se ukvarjajo
z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov (v nadaljnjem be-
sedilu: distributerji) smejo ali morajo upoštevati, in merila,
po katerih se cene ali njihove sestavine smejo ali morajo
oblikovati.

2. člen
Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo neo-

svinčeni motorni bencini NMB-91, NMB-95 in NMB-98.
Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proiz-

voda, ki znaša 1 liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna
cena tekočega obdobja.

3. člen
Povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja za

posamezen naftni derivat se določi z naslednjim izraču-
nom:
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kjer pomeni:
Pt: povprečna cena derivata v SIT/liter
ρ: gostota derivata (za motorne bencine znaša 0,755

kg/liter)
r: prispevek za blagovne rezerve v SIT/liter, ki ga na

podlagi 21.b člena zakona o blagovnih rezervah z uredbo
določi Vlada Republike Slovenije

M: bruto marža distributerjev, ki znaša največ
13 SIT/liter

i: dnevni podatek
t: 14-dnevni interval tekočega obdobja
n: n = 14; spremljamo 14-dnevna povprečja (dejan-

sko je n = 10, ker za soboto in nedeljo ni objave borznih
kotacij)

e: 1 USD = x SIT; dnevni tečaj Banke Slovenije (sred-
nji za devize)

CIF MedH: borzna kotacija derivata (najvišja dnevna
vrednost; v USD/tono)

Vir: Platt’s European Marketscan

4. člen
Pogoj za spremembo cen v novem 14-dnevnem ob-

dobju se določi z naslednjim izračunom:
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Potem:

kjer pomeni:
Pt : povprečna cena tekočega 14-dnevnega obdobja

(brez dajatev) v SIT/liter
Pt-k: povprečna cena predhodnih 14-dnevnih obdobij

(brez dajatev) v SIT/liter

∆: absolutna sprememba cene, ki znaša SIT5,1≥
k: 14-dnevni interval predhodnih obdobij (z zamikom

enega ali več obdobij)
k = 1,2,…..m.
Pt+1: najvišja modelska prodajna cena brez dajatev v

obdobju t+1 v SIT/liter, ki je osnova za
izračun drobnoprodajne cene.

5. člen
Najvišja (korigirana) prodajna cena brez dajatev v

SIT/liter po postopku zaokroževanja drobnoprodajnih cen
je (P*).

Če je sprememba cene večja ali enaka 1,5 SIT oziro-
ma manjša ali enaka – 1,5 SIT, se le-ta upošteva v celem
znesku, prišteje izhodiščni ceni (Pt) in tako predstavlja
najvišjo modelsko ceno pred dajatvami v obdobju t+1, s
tem pa tudi osnovo za izračun drobnoprodajne cene z
vključenimi vsemi fiskalnimi obremenitvami.

Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, kot
ga predvideva 6. člen, se kot najvišja cena pred dajatvami
na trgu v obdobju t+1 uveljavi oziroma določi korigirana
cena tekočega 14-dnevnega obdobja (P*t+1 = P*t).

6. člen
Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelsko

izračunani prodajni ceni dodajo v skladu z veljavnimi pred-
pisi vse fiskalne obremenitve. Drobnoprodajna cena se
skladno z matematičnimi pravili zaokroži na eno decimalno
mesto. S ponovnim preračunom dobimo po odbitku vseh
fiskalnih obremenitev najvišjo prodajno ceno, ki se lahko
uveljavi na trgu v obdobju t+1.

7. člen
Kolikor so cenovna nihanja (primerjava cene tekoče-

ga obdobja Pt in predhodnega ali predhodnih 14-dnevnih
obdobij Pt-k) manjša od 1,5 SIT in večja od - 1,5 SIT, cena
v prihodnjem 14-dnevnem obdobju (t+1) ostane enaka
ceni 14-dnevnega predhodnega ali predhodnih obdobij
(Pt+1 = Pt-k oziroma po postopku zaokroževanja: P*t+1 =
P*t-k), ki so bile uveljavljene na trgu.

∆+= −+ ktt
PP 1tt

PP =+ 1  oziroma: 

=−=∆ −ktt PP
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8. člen
Mehanizem oblikovanja cen iz 3., 4. in 5. člena se

neposredno uporablja za neosvinčen motorni bencin
NMB-95.

Za 98-oktanski neosvinčen motorni bencin NMB-98,
ki kotira le na borzi v Rotterdamu, se uporablja (glede na
mehanizem oblikovanja cen iz 3., 4. in 5. člena) modificiran
postopek, ki ga določa 9. člen.

Za ostale motorne bencine, katerih cene na svetovnih
borzah ne kotirajo, se vsakokratna prodajna cena brez daja-
tev oblikuje posredno, in sicer tako, da se ob vsaki spre-
membi cen ohrani konstantna cenovna pariteta med NMB-95
in ostalimi neosvinčenimi motornimi bencini, ki je veljala na
dan uveljavitve uredbe.

9. člen
Osnova prodajne cene za NMB-98 je borzna kotacija za

NMB-95 (CIF MedH) povečana za oktansko premijo. Oktan-
ska premija se dnevno izračunava kot razlika med cenama
NMB-98 in NMB-95, ki kotirata na borzi v Rotterdamu (NWE
barges FOB Rotterdam, Vir: Platt’s European Marketscan).
Za vse nadaljnje postopke oblikovanja in sprememb cen se
smiselno uporabljajo določbe predhodnih členov.

10. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3., 4. in 5. člena:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez daja-

tev (v SIT/liter), ki se lahko uveljavi na trgu so borzne kotaci-
je CIF Mediteran – High, podane v USD/tono;

b) 14-dnevna povprečna cena v SIT/tono se izračuna
tako, da se vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem
ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota pa deli z števi-
lom dni, za katere so na razpolago podatki;

c) v primeru, da za določen dan ni podatka o deviznem
tečaju, se kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi
devizni tečaj;

d) dejansko se 14-dnevno povprečje izračuna za 10
dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem trgovanju) in
sicer od ponedeljka v tednu x, do vključno petka v tednu
x+1. V primeru, da je zaradi praznikov ali kakršnega koli
vzroka na razpolago manj kot 10 podatkov, se 14-dnevno
povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov;

e) izračunana povprečna 14-dnevna cena, izražena v
SIT/tono, se preko gostote ( ρ ) derivata in faktorja 1/1000
preračuna v SIT/liter ter se ji prišteje v SIT/liter izražen
prispevek za blagovne rezerve in v SIT/liter izražena bruto
marža.

11. člen
14-dnevna povprečna cena tekočega obdobja, izraču-

nana na način iz prejšnjega člena, se primerja s 14-dnevno
povprečno ceno predhodnega ali predhodnih obdobij.

Kolikor je prag za spremembo cene presežen, se nova
najvišja cena uveljavi v torek v tednu x+2 in velja do vključno
ponedeljka v tednu x+4, distributerji pa so dolžni že v pone-
deljek v tednu x+2 o višini oblikovane cene obvestiti Mini-
strstvo za gospodarstvo.

Kolikor prag za spremembo cene ni presežen, se v
torek v tednu x+2 ohrani do tedaj veljavna cena, ki je bila v
veljavi v predhodnem 14-dnevnem intervalu oziroma pred-
hodnih 14-dnevnih intervalih in velja do vključno ponedeljka
v tednu x+4.

V primeru, da je v ponedeljek v tednu x+2 v Republiki
Sloveniji državni praznik ali dela prost dan, so distributerji
dolžni prvi naslednji delovni dan o višini oblikovanih cen
obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo, cena pa se lahko na
trgu v tem primeru uveljavi drugi naslednji delovni dan.

12. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimal-

nih mest in zaokroževanje:
– Borzna cena v USD/tono: 1 decimalno mesto (vhodni

podatek);
– Tečaj Banke Slovenije: 4 decimalna mesta (vhodni

podatek);
– Borzna cena derivata v SIT/liter: zaokrožitev na 3 de-

cimalna mesta;
– Modelska cena: zaokrožitev na 3 decimalna mesta;
– Prodajna cena brez fiskalnih obremenitev: zaokrožitev

na 3 decimalna mesta;
– Drobnoprodajna cena: zaokrožitev na 1 decimalno

mesto.
Pariteta prodajnih cen pred dajatvami med NMB-95 in

NMB-91 se zaokroži na 3 decimalna mesta in znaša: 1:0,992.

13. člen
Za prvi izračun prodajne cene se kot izhodiščna najvišja

domača prodajna cena brez dajatev v SIT/liter, ki se lahko
uveljavi na trgu, izračuna tako, da se določi 14-dnevno pov-
prečje, izračunano po obrazcu iz 3. člena te uredbe, in sicer
za obdobje od 12. 11. 2001 do 23. 11. 2001.

14. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 80/01).

15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije in velja do 31. januarja 2002.

Št. 382-15/2001-2
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4735. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih
plačujejo uporabniki cest za cestna motorna
vozila in priklopna vozila

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zako-
na o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi
letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo

uporabniki cest za cestna motorna vozila in
priklopna vozila

1. člen
V uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki

jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in
priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 55/99, 14/00,
67/00, 74/00 in 62/01) se v 1. členu beseda “ter” nado-
mesti z vejico, za besedo “vračanja” pa se doda besedilo
“ter evidentiranje in nadzor nad vplačevanjem”.
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2. člen
V 2. členu se v 1. in 2. točki črta beseda “delovno”.
V 2. točki se za besedilom “osebni avtomobil” doda

vejica in besedilo “osebno specialno vozilo, razen osebne-
ga specialnega vozila za prevoz določenih oseb”.

V 5. točki se črtata besedi “potniških” ter “potniški”.
V 6. in 7. točki se besedilo “ki presega največjo dovo-

ljeno maso” nadomesti z besedilom “katerega največja do-
voljena masa presega”.

V 8. in 10. točki se za besedilom “glede na največjo
dovoljeno maso” doda besedilo “oziroma dovoljeno skupno
maso”.

V 11. točki se za besedilom “potujočo knjižnico” doda
vejica in besedilo “specialni vlačilec (unimog)”.

3. člen
V 3. členu se v drugem odstavku besedilo “pooblašče-

na organizacija za opravljanje tehničnih pregledov vozil” na-
domesti z besedilom “organizacija, pooblaščena za oprav-
ljanje tehničnih pregledov bolj zelenih in bolj varnih tovornih
vozil in priklopnih vozil po Resoluciji CEMT št. 94/4 in
96/5”.

4. člen
V 4. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:

”(Vozila, za katera se letno povračilo za uporabo cest ne
plačuje)”.

Za tretjo alineo se dodata novi četrta in peta alinea, ki
se glasita:

“– za traktorje in traktorske priklopnike;
– (za kolesa z motorjem;“
Dosedanji četrta in peta alinea postaneta šesta in sed-

ma alinea.

5. člen
V 5. členu se v naslovu člena črta beseda “Druge”.
V prvem odstavku se besedilo “Letnega povračila za

uporabo cest iz 2. in 3. točke 2. člena te uredbe se ne
plačuje” nadomesti z besedilom “Oprostitev plačila letnega
povračila za uporabo cest iz 2. in 3. točke 2. člena te
uredbe se lahko uveljavi”.

V drugem odstavku se besedilo “originalne odločbe
invalidske komisije pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije ali druge v predpisih o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju navedene komisije” nadomesti z
besedilom “originalne odločbe, izdane na podlagi mnenja
izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije”.

V tretjem odstavku se besedilo “za otroke in mladostni-
ke pa na podlagi predložitve na vpogled originalne odločbe
o priznanem statusu invalida” nadomesti z besedilom “za
otroke in mladostnike pa na podlagi predložitve na vpogled
originalne odločbe o razvrstitvi oziroma napotitvi”.

V petem odstavku se besedilo “uveljavljajo njegovi star-
ši ali skrbnik ob predložitvi dokazila o dodelitvi skrbništva”
nadomesti z besedilom “uveljavljajo njegovi starši oziroma
tisti od staršev, pri katerem otrok živi, v primeru ko otrok ne
živi pri obeh starših, oziroma druga oseba, ki dokaže, da
otrok živi pri njej”.

6. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“O oprostitvi plačila letnega povračila za uporabo cest

odloča Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem

besedilu: direkcija) z odločbo, zoper katero je dovoljena
pritožba na ministrstvo, pristojno za promet.

Če je bilo letno povračilo za uporabo cest plačano pred
dokončnostjo odločbe iz prejšnjega odstavka, ima upraviče-
nec pravico do vračila vplačanega letnega povračila za upo-
rabo cest, od dne vložitve vloge za oprostitev.”.

7. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Letno povračilo za uporabo cest je prihodek proraču-

na Republike Slovenije in se plača v enkratnem znesku za
obdobje dvanajst mesecev vnaprej oziroma za krajše ob-
dobje, v primerih iz prvega odstavka 10. člena te uredbe.

Stranka sama obračuna znesek letnega povračila za
uporabo cest in ga plača neposredno pri od direkcije po-
oblaščeni organizaciji ali na vplačilni račun, predpisan z
odredbo o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja
javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94, 48/99,
74/99, 110/99, 37/00 in 100/00).

Direkcija oziroma od direkcije pooblaščena organizaci-
ja preveri pravilnost obračuna in plačila letnega povračila za
uporabo cest ter izda potrdilo iz šestega odstavka tega
člena, če ugotovi, da je bilo letno povračilo v pravilnem
znesku plačano.

Potrdilo iz šestega odstavka tega člena izda direkcija
oziroma od direkcije pooblaščena organizacija tudi v prime-
ru, če ugotovi, da se za vozilo letno povračilo za uporabo
cest ne plača, ker so izpolnjeni pogoji iz 4. člena te uredbe
oziroma, da je bila priznana oprostitev plačila letnega povra-
čila za uporabo cest v primerih iz 5. člena te uredbe.

Če znesek obračunanega letnega povračila za upora-
bo cest ni plačan v pravilnem znesku, pooblaščena organi-
zacija napoti lastnika oziroma uporabnika vozila na direkcijo,
ki z odločbo odmeri višino letnega povračila za uporabo
cest. O pritožbi zoper to odločbo odloča ministrstvo, pristoj-
no za promet.

Motorno oziroma priklopno vozilo se ne sme označiti z
veljavno nalepko za tehnični pregled vozila, izdano v skladu
s predpisi o varnosti cestnega prometa, če se ne predloži
potrdila o poravnanem letnem povračilu za uporabo cest
oziroma o oprostitvi plačila letnega povračila ali ugotovitvi,
da se za vozilo letno povračilo za uporabo cest ne plača (v
nadaljnjem besedilu: potrdilo), ki ga izda direkcija oziroma
od direkcije pooblaščena organizacija. Vsebino in obliko
potrdila predpiše minister, pristojen za promet.”.

8. člen
8. in 9. člen se črtata.

9. člen
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Če se motorno vozilo oziroma priklopno vozilo registri-

ra začasno oziroma, če se izda nalepka za tehnični pregled
za obdobje, krajše od enega leta, se plača za čas registraci-
je vozila oziroma za čas veljavnosti nalepke za tehnični pre-
gled vozila sorazmeren delež letnega povračila za uporabo
cest. Sorazmeren delež se določi v višini dvanajstine letne-
ga povračila za uporabo cest za vsak začeti mesec, v kate-
rem je vozilo začasno registrirano oziroma v katerem velja
nalepka za tehnični pregled vozila.”.
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10. člen
V 11. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako,

da se glasita:
“Vloga za vračilo sorazmernega deleža letnega povrači-

la za uporabo cest se predloži direkciji na s strani direkcije
določenem obrazcu. Vlogo je treba predložiti direkciji naj-
kasneje v 30 dneh po odjavi vozila. Vlogi je treba priložiti:

– dokazilo, ki ga izda pristojna upravna enota, da je
vozilo odjavljeno iz prometa,

– dokazilo, ki ga izda pooblaščena organizacija za teh-
nične preglede vozil, da je nalepka odstranjena z vozila,

– dokazilo o plačilu letnega povračila za uporabo cest,
– dokazilo o prijavi kraje vozila – v primeru, ko je bilo

vozilo ukradeno, in
– poročilo o ogledu prometne nezgode – v primeru, ko

je bilo vozilo uničeno.
Če direkcija ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za vračilo

zneska, navedenega v vlogi iz prejšnjega odstavka, izda o
vračilu odločbo v obliki uradnega zaznamka. V primeru, da
ugotovi, da zahtevku ni mogoče ugoditi oziroma mu ni mogo-
če ugoditi v celoti, izda o tem posebno odločbo, zoper katero
je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet.”.

11. člen
V 12. členu se v prvem odstavku besedilo “stalnega

bivališča v drugo registracijsko območje” nadomesti z bese-
dilom “prebivališča na območje druge upravne enote”.

12. člen
Za 12. členom se dodajo novi 12.a, 12.b in 12.c člen,

ki se glasijo:

“12.a člen
(Evidentiranje vplačil)

Za potrebe obračuna in nadzora nad vplačili ter za
potrebe odmere letnega povračila za uporabo cest direkcija
in od direkcije pooblaščene organizacije brezplačno upo-
rabljajo iz evidence registriranih vozil po zakonu o varnosti
cestnega prometa naslednje podatke o vozilih:

– o registrski označbi,
– o nalepki za tehnični pregled (serijska številka nalep-

ke, obdobje veljavnosti, organizacija, ki je nalepko izdala),
– tehnične podatke (vrsta, znamka, tip, številka šasije

oziroma karoserije, moč in prostornina motorja, masa praz-
nega vozila, dovoljena nosilnost, število sedežev, oblika in
namen karoserije, vrsta goriva, ki ga troši).

Za potrebe obračuna in nadzora nad vplačili ter za
potrebe odmere letnega povračila za uporabo cest direkcija
in od direkcije pooblaščene organizacije vodijo in zbirajo za
vozila iz osme, devete in desete točke 2. člena te uredbe
naslednje podatke:

– dovoljene obremenitve osi po deklaracijski tablici,
– dvojne osi tovornega vozila (razmiki, vzmetenje),
– Euro standard (vrsta, številka certifikata).
Za potrebe nadzora nad pobiranjem letnega povračila

za uporabo cest in priprave letnega poročila iz 12.b člena te
uredbe vodijo direkcija in od direkcije pooblaščene organi-
zacije evidenco izdanih potrdil, evidenco vplačil letnega po-
vračila za uporabo cest, evidenco o vozilih, za katera se
povračilo za uporabo cest ne plačuje, evidenco o vozilih, za
katera je bila priznana oprostitev iz 5. člena te uredbe ter
evidenco opravljenih vračil.

12.b člen
(Letno poročilo o pobiranju letnih povračil za uporabo cest)

Direkcija mora za vsako koledarsko leto pripraviti letno
poročilo o pobiranju letnih povračil za uporabo cest ter ga
najkasneje do konca februarja naslednjega leta posredovati
ministru, pristojnemu za promet.

V poročilu iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni
naslednji podatki:

– število pobranih povračil in skupni zneski pobranih
povračil za uporabo cest po posameznih točkah iz 2. člena
te uredbe ter zneski znižanja in nevplačanih povračil na
podlagi 4. in 5. člena te uredbe - po posameznih zneskih iz
2. člena te uredbe,

– število znižanj letnega povračila za uporabo cest na
podlagi 3. člena te uredbe - po posamezni stopnji znižanja,

– število vozil, za katere je bilo na podlagi 4. člena te
uredbe ugotovljeno, da se zanje letno povračilo za uporabo
cest ne plača - po posameznih kategorijah vozil iz 4. člena, in

– število priznanih oprostitev plačil letnega povračila za
uporabo cest na podlagi 5. člena te uredbe - po posamez-
nih kategorijah upravičencev iz 5. člena.

12.c člen
(Nadzor nad pobiranjem letnih povračil za uporabo cest)

Direkcija v pooblastilu za opravljanje nalog iz 7. in 12.a
člena te uredbe podrobneje določi tudi pogoje opravljanja
teh nalog ter opravlja nadzor nad njihovim izvajanjem.

Nadzor nad direkcijo glede izvajanja te uredbe opravlja
ministrstvo, pristojno za promet.“.

13. člen
Določba 6. člena te uredbe se začne uporabljati 1. ju-

nija 2002.
Določba 9. člena uredbe o določitvi letnih povračil za

uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motor-
na vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 55/99,
14/00, 67/00, 74/00 in 62/01) se glede uveljavljanja opro-
stitev plačila letnega povračila za uporabo cest in organov, pri
katerih se oprostitev plačila uveljavlja, smiselno uporablja do
pričetka uporabe določbe iz prejšnjega odstavka.

14. člen
Minister, pristojen za promet, predpiše vsebino in obli-

ko potrdila iz šestega odstavka 7. člena te uredbe najkasne-
je do 1. februarja 2002.

Do začetka uporabe predpisa iz prejšnjega odstavka
se smiselno uporablja potrdilo o plačanem letnem povračilu
za ceste, ki ga je določila direkcija.

15. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-

je in začne veljati 3. decembra 2001.

Št. 425-00/2001-2
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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4736. Uredba o spremembi 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

U R E D B O
o spremembi uredbe o ureditvi trga z žiti

1. člen
V uredbi o ureditvi trga z žiti (Uradni list RS, št. 34/01,

55/01, 70/01 in 78/01) se v devetem odstavku 31.a člena
številka “6.000“ nadomesti s številko “7.000“.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-09/2001-5
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4737. Uredba o spremembi uredbe o koncesijah za
gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih
odsekih vodotokov Dravinja, Idrijca, Luknjica
(pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za
proizvodnjo električne energije

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 - odločba US, 1/96, 9/99 -
odločba US, 56/99 - ZON in 22/00 - ZJS) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o koncesijah za

gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih
odsekih vodotokov Dravinja, Idrijca, Luknjica
(pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za

proizvodnjo električne energije

1. člen
V 1. členu uredbe o koncesijah za gospodarsko izkori-

ščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Dravinja,
Idrijca, Luknjica (pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za
proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 53/01)
se v tabeli, pri vodotoku Dravinja (Majšperk, levi breg), bese-
dilo “levi breg“ nadomesti z besedilom “desni breg“.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 329-01/2001-3
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Popravek

V odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Občine Tržič v letu 1999, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 109/99 dne 29.12.1999:

1. se v 2. členu drugi odstavek točke 5.9. POSELITEV
pravilno glasi:

“Novi zazidalni načrti z oznako pretežne namembnosti:
Podljubelj - MOTOCROSS – 20 RCS1
Jelendol - VILA MUND – 12 CS1
Retnje - KOMUNALNO PROIZVODNA CONA, CČN –

16 IP1
Ročevnica - ROČEVNICA II – 24 S5
Križe - BLATA – 14 S5
Kovor - ŠPORTNI PARK KOVOR – 13 RT1
Medvodje – DOLINA – 12 RT1“
2. se v 2. členu Tabela OBMOČJA UREJANJA pravilno

glasi:

“Tabela: OBMOČJA UREJANJA

Naziv območja urejanja Oznaka območja Območja
urejanja predvidenih

prostorskih
izvedbenih
načrtov

Bistrica – Deteljica 1C1
Bistrica - Nakupovalni center 1C2 ZN
Bistrica - Bistriška planina 1S1
Bistrica 1S2
Bistrica - Pod Šijo 1S3
Bistrica 1S4
Bistrica - Spodnja Bistrica 1S5
Bistrica 1S6
Bistrica 1S7
Bistrica - Na logu 1S8
Bistrica - stari del 1SK1
Bistrica - BPT 1P1
Bistrica - Peko 1P2
Bistrica - pod kopališčem 1P3
Bistrica 1P4
Bistrica 1R1
Brdo 2SK1
Pinč 3W1
Brezje 4S1
Brezje 4S2
Brezje 4S3
Brezje 4SK1
Brezje 4SK2
Brezje 4W1
Čadovlje - Jamen vrh 5SK1
Čadovlje 5SK2
Dolina 6SK1/1
Dolina SK1/2
Dolina - Dolžanova soteska 6SK2 UN
Dolina - Dolžanova soteska 6T1 UN
Gozd 7SK1
Gozd – Pod Ranjšco 7TR1
Gozd 7R1
Grahovše - Ivje 8S1 ZN
Grahovše 8SK1
Slaparska vas 8SK2
Za Reberjo 8R1
Hudi graben 9S1
Breg – Na produ 10SK1
Breg – Na vrbicah 10SK2
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Naziv območja urejanja Oznaka območja Območja
urejanja predvidenih

prostorskih
izvedbenih
načrtov

Hudo 11SK1
Rova 11I1 UN
Jelendol 12S1
Jelendol 12SKT1
Jelendol 12R1
Jelendol - Vila Mund 12CS1 ZN
Medvodje - Dolina 12RT1 ZN
Kovor 13S1
Kovor - V deleh 13S2
Kovor 13SK1
Kovor 13SK2
Kovor - Smetišče 13I1 UN
Kovor - Športni park Kovor 13RT1 ZN
Križe 14C1
Križe - Polana 14S1

(1.in2.etapa) ZN
Križe 14S2
Križe - Snakovo 14S3
Križe – Snakovo polje 14S4
Križe – Blata 14S5 ZN
Križe 14SK1
Križe 14SK2
Križe - pokopališče 14I1 UN
Križe – vodohram 14I2
Križe 14R1
Leše 15S1
Leše 15S2 ZN
Leše 15SK1
Loka 16S1
Loka - Brezovo 16S2
Loka - industrijska cona 16P1
Loka - industrijska cona 16P2 ZN
Loka - obrtna cona 16P3 ZN
Retnje – Komunalno proizvodna

cona-CČN 16IP1 ZN
Loka - RTP 16I1
Lom 17S1
Lom - Brdo 17S2 ZN
Lom 17SK1
Lom 17SK2
Bistrica – Retenjska gmajna 18S1
Bistrica – Retenjska gmajna 18S2
Bistrica – Retenjska gmajna 18S3
Bistrica – Retenjska gmajna 18S4
Bistrica – Retenjska gmajna 18S5
Bistrica – Retenjska gmajna 18SK1
Bistrica – Retenjska gmajna 18SK2
Bistrica – Retenjska gmajna 18P1
Bistrica – Retenjska gmajna 18P2
Bistrica – Retenjska gmajna 18P3
Bistrica – Retenjska gmajna 18C1
Paloviče 19SK1
Paloviče 19W1
Paloviče 19R1
Podljubelj 20S1
Podljubelj - pri Žvircu 20S2
Podljubelj - Na plazu 20S3 ZN
Podljubelj 20S4
Podljubelj 20S5
Podljubelj - Potočnik 20SK1/1
Podljubelj - Potočnik 20SK1/2

Naziv območja urejanja Oznaka območja Območja
urejanja predvidenih

prostorskih
izvedbenih
načrtov

Podljubelj 20SK2
Podljubelj - Pri skalah 20SK3
Podljubelj 20SK4
Podljubelj 20SK5
Ljubelj 20T1 UN
Ljubelj 20T2
Ljubelj 20I1 UN
Ljubelj 20I2 LN
Poljubelj - Kamping 20R1
Podljubelj 20W1
Podljubelj - Geben 20W2
Podljubelj - Matizovec 20W3 ZN
Podljubelj - Reber 20W4
Podljublelj - Motocross 20RCS1 ZN
Popovo 21SK1
Potarje - Na hribu 22SK1
Potarje - Strmec 22W1
Potarje 22W2
Potarje – Pod Strmecem 22W3
Pristava 23S1
Pristava – Mlaka 23S2 ZN
Pristava – Mlaka-Industrijska

cona levi breg 23P1 ZN
Ročevnica 24S1
Ročevnica 24S2
Ročevnica - Rova 24S3 ZN
Ročevnica - Na jasi 24S4
Ročevnica 24RC1
Ročevnica - Ročevnica II 24S5 ZN
Sebenje – Spodnje polje 25S1
Sebenje – Pod vasjo 25S2
Sebenje – Na platičih 25S3
Sebenje 25SK1
Senično 26S1
Senično 26S2 ZN
Senično 26S3 ZN
Senično – Spodnja gmajna 26S4
Senično 26S5 ZN
Senično 26SK1
Senično – Senožet 26TR1
Slap 27S1
Slap 27SK1
Slap - Lepenka 27P1
Spodnje Veterno 28SK1
Tržič - Čegeljše 29S1
Tržič 29S3
Tržič 29S4
Tržič - Preska 29S5
Tržič - Preska 29S6
Tržič – Cimper 29S7 ZN
Tržič - Maršalat 29T1
Tržič - Hraste 29R1
Tržič - Za farovžem 29W1
Vadiče 30SK1
Visoče 31SK1
Visoče 31S1
Zgornje Veterno 32S1
Zgornje Veterno 32S2
Zgornje Veterno 32SK1
Zvirče 33S1
Zvirče 33SK1
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Naziv območja urejanja Oznaka območja Območja
urejanja predvidenih

prostorskih
izvedbenih
načrtov

Žiganja vas – Na travnikih 34SK1
Žiganja vas – V novinah 34SK2
Tržič-mesto 003-T3-4C-029
Tržič - zunanji del 003-T3-42S-029
Kofce Km1 UN
Jezerca Km2 UN
Jelendol Km3/1 UN
Jelendol Km3/2 UN
Lešanska planina Km4 UN
Leše Km5 UN
Vadiče Km6/1 UN
Vadiče Km6/2 UN
Ježe Km7 UN
Za njivco Km8/1 UN
Za njivco Km8/2 UN
Za njivco Km8/3 UN
Gozd Km9 UN
Kovor-Zvirče Km10 UN
Senično Km11 UN
Novake Km12 UN

NAMAKALNI SISTEM KRIŽE
(POLJEDELJSTVO):

Pristava Km 13 UN
Križe Km 14 UN

AGROMELIORACIJE
(ŽIVINOREJA):

Planina Korošica Km 15 UN
Planina Kofce Km16 -v sklopu

Km 1 UN
Planina Pungart Km 17 UN
Planina Dolga njiva Km 18 UN
Planina Dovžanka Km 19 UN
Lešanska planina Km 20- v sklopu

Km 4 UN
Bistriška planina Km 21 UN
Tičova planina Km 22 UN
Planina Konjščica Km 23 UN
Pašnik Pavšelj Km 24 UN
Pašnik Gabrc Km 25 UN
Pašnik Rekar Km 26 UN
Planina Grahovše Km 27 UN
Planina Jesenje Km 28 UN
Planina Jesenje Km 29 UN
Vaški pašnik Bičevje Km 30 UN
Planina Zg. Konjščica Km 31 UN
Planina Sp. Konjščica Km 32 UN
Vaški pašnik Bičevje Km 33 UN

Oznake:
C - območja za centralne dejavnosti
S - območja za stanovanja
P - območja za proizvodnjo
I - območja za infrastrukturo
T - območja za turizem
SK - območja za stanovanja in kmetije
R - območja za rekreacijo
W - območja za počitniške hiše
Km - območja melioracij kmetijskih zemljišč
ZN - zazidalni načrt
UN - ureditveni načrt
LN - lokacijski načrt

Popravek
V odloku o spremembi in dopolnitvi prostorskih ure-

ditvenih pogojev za območje Občine Tržič, objavljenem v
Uradnem listu RS, št.114/00 dne 11.12.2000:

1. se v 3. členu razpredelnica pravilno glasi:

Naziv območja urejanja Oznaka Število Območja
območja in tip predvidenih
urejanja ureditvenih prostorskih

enot v izvedbenih
območju načrtov
urejanja

Bistrica-Deteljica 1C1 x,x,bs,p
Bistrica-Nakupovalni center 1C2 ZN
Bistrica-Bistriška planina 1S1 e
Bistrica 1S2 e,e,e,bs
Bistrica-Pod Šijo 1S3 e
Bistrica 1S4 e,e,p,p,bs
Bisrica-Spodnja Bistrica 1S5 e,p
Bistrica 1S6 bs
Bistrica 1S7 bs, p
Bistrica-Na logu 1S8 e,d
Bistrica-stari del 1SK1 v
Bistrica-BPT 1P1 d
Bistrica-Peko 1P2 d,p
Bistrica-pod kopališčem 1P3 d
Bistrica 1P4 d,p
Bistrica 1R1 p,x
Brdo 2SK1 v
Pinč 3W1 w
Brezje 4S1 e
Brezje 4S2 e
Brezje 4S3 e
Brezje 4SK1 v
Brezje 4SK2 v
Brezje 4W1 w
Čadovlje-Jamen vrh 5SK1 v
Čadovlje 5SK2 v
Dolina 6SK1/1 v
Dolina 6SK1/2
Dolina-Dolžanova soteska 6SK2 UN
Dolina-Dolžanova soteska 6T1 UN
Gozd 7SK1 v
Gozd-Pod Ranjšco 7TR1
Gozd 7R1
Grahovše-Ivje 8S1 ZN
Grahovše 8SK1 v
Slaparska vas 8SK2 v
Za Reberjo 8R1
Hudi graben 9S1 e
Breg-Na produ 10SK1 e
Breg-Na vrbicah 10SK2 e
Hudo 11SK1 v
Rova 11I1 UN
Jelendol 12S1 v,x,x,e,e,e
Jelendol 12SKT1 v,v,p

Območja urejanja prostora v Občini Tržič so prikazana
na kartah v kartografskem delu sprememb in dopolnitev
plana.“

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.
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Naziv območja urejanja Oznaka Število Območja
območja in tip predvidenih
urejanja ureditvenih prostorskih

enot v izvedbenih
območju načrtov
urejanja

Jelendol 12R1
Jelendol-Vila Mund 12CS1 ZN
Medvodje-Dolina 12RT1 ZN
Kovor 13S1 e
Kovor – V deleh 13S2 e
Kovor 13SK1 v,v,p
Kovor 13SK2 v
Kovor-Smetišče 13I1 UN
Kovor-Športni park Kovor 13RT1 ZN
Križe 14C1 x,bs,p
Križe-Polana 14S1

(1. In
2.etapa) ZN

Križe 14S2 e
Križe-Snakovo 14S3 e
Križe-Snakovo polje 14S4 e
Križe-Blata 14S5 ZN
Križe 14SK1 v,bs
Križe 14SK2 v
Križe-pokopališče 14I1 UN
Križe-vodohram 14I2
Križe 14R1 p
Leše 15S1 e
Leše 15S2 ZN
Leše 15SK1 v
Loka 16S1 e,p,p
Loka-Brezovo 16S2 e
Loka-industrijska cona 16P1 p,p,d,d,v,v,e,de
Loka-industrijska cona 16P2 ZN
Loka-obrtna cona 16P3 ZN
Retnje-Komunalno proizvodna
cona – CČN 16IP1 ZN
Loka-RTP 16I1 p,e,x
Lom 17S1 e
Lom-Brdo 17S2 ZN
Lom 17SK1 v
Lom 17SK2 v
Bistrica-Retenjska gmajna 18S1 e
Bistrica-Retenjska gmajna 18S2 ed
Bistrica-Retenjska gmajna 18S3 e
Bistrica-Retenjska gmajna 18S4 e
Bistrica-Retenjska gmajna 18S5 e
Bistrica-Retenjska gmajna 18SK1 e
Bistrica-Retenjska gmajna 18SK2 e
Bistrica-Retenjska gmajna 18P1 d
Bistrica-Retenjska gmajna 18P2 d
Bistrica-Retenjska gmajna 18P3 d
Bistrica-Retenjska gmajna 18C1
Paloviče 19SK1 v
Paloviče 19W1 w
Paloviče 19R1
Podljubelj 20S1 V
Podljubelj.pri Žvircu 20S2 v
Podljubelj-Na plazu 20S3 ZN
Podljubelj 20S4 v,e
Podljubelj 20S5 v,e
Podljubelj-Potočnik 20SK1/1 v
Podljubelj-Potočnik 20SK1/2 v
Podljubelj 20SK2 v
Podljubelj-Pri skalah 20SK3 v
Podljubelj 20SK4 v

Naziv območja urejanja Oznaka Število Območja
območja in tip predvidenih
urejanja ureditvenih prostorskih

enot v izvedbenih
območju načrtov
urejanja

Podljubelj 20SK5 v
Ljubelj 20T1 UN
Ljubelj 20T2 x
Ljubelj 20I1 UN
Ljubelj 20I2 LN
Podljubelj—Kamping 20R1 p
Podljubelj 20W1 e
Podljubelj-Geben 20W2 w
Podljubelj-Matizovec 20W3 w ZN
Podljubelj-Reber 20W4 w
Podljubelj-Motocross 20RCS1 ZN
Popovo 21SK1 v
Potarje-Na hribu 22SK1 v
Potarje-Strmec 22W1 w
Potarje 22W2 w
Potarje-Pod Strmecem 22W3 w
Pristava 23S1 p,e,e,v,vd
Pristava-Mlaka 23S2 ZN
Pristava-Mlaka-Industrijska
cona levi breg 23P1 ZN
Ročevnica 24S1 e
Ročevnica 24S2 e
Ročevnica-Rova 24S3 ZN
Ročevnica-Na jasi 24S4 e,e,vd,p,d
Ročevnica 24RC1 p,x
Ročevnica-Ročevnica II 24S5 ZN
Sebenje-Spodnje polje 25S1 e
Sebenje-Pod vasjo 25S2 e
Sebenje-Na platičih 25S3 e
Sebenje 25SK1 v
Senično 26S1 e
Senično 26S2 ZN
Senično 26S3 ZN
Senično-Spodnja gmajna 26S4 e
Senično 26S5 ZN
Senično 26SK1 v
Senično-Senožet 26TR1
Slap 27S1 e
Slap 27SK1 v
Slap-Lepenka 27P1 d
Spodnje Veterno 28SK1 v
Tržič-Čegeljše 29S1 e,p
Tržič 29S3 e,bs
Tržič 29S4 bs
Tržič-Preska 29S5 vd,bs,p,e,e,e,e
Tržič-Preska 29S6 p,e
Tržič-Cimper 29S7 ZN
Tržič-Maršalat 29T1 x
Tržič-Hraste 29R1 p
Tržič-Za farovžem 29W1 w
Vadiče 30SK1 v
Visoče 31SK1 v
Visoče 31S1 e
Zgornje Veterno 32S1 e
Zgornje Veterno 32S2 v
Zgornje Vetern 32SK1 v
Zvirče 33S1 e,p
Zvirče 33SK1 v
Žiganja vas-Na travnikih 34SK1 v
Žiganja vas-V novinah 34SK2 e
Kofce Km1 UN
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Naziv območja urejanja Oznaka Število Območja
območja in tip predvidenih
urejanja ureditvenih prostorskih

enot v izvedbenih
območju načrtov
urejanja

Jezerca Km2 UN
Jelendol Km3/1 UN
Jelendol Km3/2 UN
Lešanska planina Km4 UN
Leše Km5 UN
Vadiče Km6/1 UN
Vadiče Km6/2 UN
Ježe Km7 UN
Za njivco Km8/1 UN
Za njivco Km8/2 UN
Za njivco Km8/3 UN
Gozd Km9 UN
Kvor-Zvirče Km10 UN
Senično Km11 UN
Novake Km12 UN
Pristava Km13 UN
Križe Km14 UN
Planina Korošica Km15 UN
Planina Kofce Km16-v sklopu Km1 UN
Planina Pungart Km17 UN
Planina Dolga njiva Km18 UN
Planina Dovžanka Km19 UN
Lešanska planina Km20-v sklopu Km4 UN
Bistriška planina Km21 UN
Tičova planina Km22 UN
Planina Konjščica Km23 UN
Pašnik Pavšelj Km24 UN
Pašnik Gabrc Km25 UN
Pašnik Rekar Km26 UN
Planina Grahovše Km27 UN
Planina Jesenje Km28 UN
Planina Jesenje Km29 UN
Vaški pašnik Bičevje Km30 UN
Planina Zg. Konjščica Km31 UN

Naziv območja urejanja Oznaka Število Območja
območja in tip predvidenih
urejanja ureditvenih prostorskih

enot v izvedbenih
območju načrtov
urejanja

Planina Sp. Konjščica Km32 UN
Vaški pašnik Bičevje Km33 UN
Zlit – Preska MHC 2 (predvid.)
Černelec Knific
(Krišeljnov jez) MHC 3 (obstoječa)
Kleindienst (Retnje) MHC 4 (predvid.)
Kleindienst
(Retnje III) MHC 5 (predvid.)
Smuk (Retnje) MHC 6 (obstoječa)
Markelj (Belejev jez) MHC 7 (delno
obstoječa)
Leskovšek (Leše) MHC 9 (predvid.)
Zupan MHC 10 (obstoječa)
Jerala (Retnje) MHC 11 (obstoječa)
Trbežnik MHC 12 (obstoječa)
Smuk MHC 13 (obstoječa)
Kokalj (Švelčeva žaga) MHC 15 (predvid.)
BPT MHC 16 (obstoječa)
Elektro Gorenjske – Jelendol MHC 17 (obstoječa)
Kleindienst – Zali potok –
Jelendol MHC 18 (obstoječa)
Hidrowat (Košutnik –
Jelendol – Dobrin) MHC 19 (obstoječa)
Šlibar, Stritih MHC 20 (predvid.)
Knific MHC 21 (predvid.)
BPT MHC 22 (obstoječa)
BPT MHC 23 (obstoječa)
BPT MHC 24 (obstoječa)
Kališnik MHC 25 (obstoječa)
Meglič MHC 26 (predvid.)

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.
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DRŽAVNI ZBOR
4635. Zakon o dopolnitvi zakona o policiji (ZPol-A) 9041
4636. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o

sodnih taksah (ZST-I) 9042

VLADA
4637. Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste

Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku
Cogetinci–Vučja vas 9044

4733. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetij-
skih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu
plačuje posebna dajatev 9151

4734. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov 9152
4735. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih pla-
čujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila
in priklopna vozila 9153

4736. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga z žiti 9156
4737. Uredba o spremembi uredbe o koncesijah za go-

spodarsko izkoriščanje vode na posameznih od-
sekih vodotokov Dravinja, Idrijca, Luknjica (pritok
Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za proizvodnjo
električne energije 9156

MINISTRSTVA
4638. Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi obraz-

ca podpora volivca 9057
4639. Odredba o spremembah odredbe o sprejemu

splošnega dela gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Jelendol 9057

4640. Pravilnik o veterinarsko-sanitarnih pogojih za pre-
delavo živil živalskega izvora kot dopolnilno de-
javnost na kmetiji 9057

4641. Pravilnik o sanitarno-zdravstvenih pogojih za pre-
delavo živil rastlinskega izvora kot dopolnilno de-
javnost na kmetiji 9057

4642. Pravilnik o pogojih za registracijo imetnikov dolo-
čenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorova-
nih predmetov za namene zdravstvenega varstva
rastlin, in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih
listov 9059

4643. Sklep o veljavnosti četrte izdaje Evropske farma-
kopeje 9077

4644. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem in-
teresu na področju kulture 9077

4645. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem in-
teresu na področju kulture 9077

BANKA SLOVENIJE
4646. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v

bančno okolje v obdobju od 26. 11. do 2. 12.
2001 9077

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4647. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NA-

RAVA IN DRUŽBA, 1. zvezek, delovni učbenik za
spoznavanje narave in družbe v 1. razredu osnov-
ne šole 9081

VSEBINA

4648. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NA-
RAVA IN DRUŽBA, 2. zvezek, delovni učbenik za
spoznavanje narave in družbe v 1. razredu osnov-
ne šole 9081

4649. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NA-
RAVA IN DRUŽBA 2, delovni zvezek za spozna-
vanje narave in družbe v 2. razredu osemletne
osnovne šole 9082

4650. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo JAZ
PA BEREM 3, delovni zvezek za pouk književno-
sti pri slovenščini v 3. razredu devetletne osnov-
ne šole 9082

4651. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC-
HÁZ, KEREK EGY ESZTENDÖ, Olvasókönyv 2.
osztály, berilo za pouk madžarščine kot materin-
ščine v 3. razredu devetletne osnovne šole 9082

4652. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC-
HÁZ, BESZÉD, OLVASÁS, Munkafüzet 2. osztály,
delovni zvezek za pouk madžarščine kot materin-
ščine v 3. razredu devetletne osnovne šole 9083

4653. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo CO-
ME UN NUOVO GIOCO 3, LIBRO DI LETTURA
E LABORATORIO LINGUISTICO, berilo za pouk
italijanščine kot materinščine v 3. razredu devet-
letne osnovne šole 9083

4654. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ME-
TODO 3, APPRENDIMENTO LOGICO – LINGU-
ISTICO CLASSE TERZA, delovni zvezek za pouk
italijanščine kot materinščine v 3. razredu devet-
letne osnovne šole 9083

4655. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo LI-
KOVNE IGRARIJE, učbenik za likovno vzgojo v
1. razredu devetletne osnovne šole 9084

4656. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo LI-
KOVNE IGRARIJE, priročnik za učitelja k učbeni-
ku za likovno vzgojo v 1. razredu devetletne osnov-
ne šole 9084

4657. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo LI-
KOVNO IZRAŽANJE, Didaktična izhodišča za po-
uk likovne vzgoje, priročnik za učitelja 9084

4658. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo BIO-
LOGIJA 8, delovni zvezek za biologijo v 8. razre-
du devetletne osnovne šole 9085

4659. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GE-
OGRAFIJA ZA 8. RAZRED, učbenik za geografi-
jo v 8. razredu devetletne osnovne šole 9085

4660. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TE-
HNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek in
gradiva za pouk tehnike in tehnologije v 8. razre-
du devetletne osnovne šole 9085

4661. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s pri-
lagojenim programom GLASBENA MAVRICA 1,
delovni učbenik za pouk glasbene vzgoje v 1. raz-
redu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostni-
kov s posebnimi potrebami 9086

4662. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s pri-
lagojenim programom GLASBENA MAVRICA 1,
priročnik za učitelja s prosojnicami in plakati, z
videokaseto, mavričnim trakom in zvenečima plo-
ščicama k učbeniku za pouk glasbene vzgoje v
1. razredu vzgoje in izobraževanja otrok in mla-
dostnikov s posebnimi potrebami 9086

Stran Stran
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4663. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s pri-
lagojenim programom GLASBENA MAVRICA 2,
delovni zvezek za pouk glasbene vzgoje v 2. raz-
redu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostni-
kov s posebnimi potrebami 9086

4664. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s pri-
lagojenim programom GLASBENA MAVRICA 2,
priročnik za učitelja z videokaseto, mavričnim tra-
kom in zvenečima ploščicama k učbeniku za po-
uk glasbene vzgoje v 2. razredu vzgoje in izobra-
ževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potre-
bami 9087

4665. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole KEMI-
JA 2000, Delovni zvezek 2 9087

4666. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole ZGO-
DOVINA 2, delovni zvezek za zgodovino v 2. let-
niku gimnazije 9087

4667. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole ZGO-
DOVINA 4, učbenik za zgodovino v 4. letniku gim-
nazije 9088

4668. Sklep o potrditvi učnega sredstva ŽAREK V BE-
SEDI, učno sredstvo za pouk slovenskega jezika 9088

4669. Sklep o potrditvi učnega sredstva ŽAREK V BE-
SEDI, priročnik za učitelje 9088

4670. Sklep o potrditvi učnega sredstva KORAKI V ČA-
SU – 20. STOLETJE, prosojnice za zgodovino 9088

4671. Sklep o potrditvi učnega sredstva CEPLJIVKE:
BAKTERIJE IN MODROZELENE CEPLJIVKE, 1.
in 2. del, videokaseti 9089

4672. Sklep o potrditvi učnega sredstva GENSKI INŽE-
NIRING BELJAKOVIN, videokaseta 9089

4673. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRVI POGLED,
učno sredstvo za spoznavanje okolja v 3. razre-
du devetletne osnovne šole 9089

4674. Sklep o potrditvi učnega sredstva OD PRVIH KO-
RAKOV NA SNEGU DO ZAVOJEV PO PARALEL-
NI POTI, videokaseta 9090

4675. Sklep o potrditvi učnega sredstva OD PRVIH KO-
RAKOV NA SNEGU DO ZAVOJEV PO PARALEL-
NI POTI, priročnik za učitelja 9090

4676. Sklep o potrditvi učnega sredstva MATEMATIKA
NA MATURI, Odgovori na vprašanja in zbirka na-
log na osnovni ravni maturitetnega kataloga, uč-
no sredstvo 9090

4677. Sklep o potrditvi učnega sredstva MATEMATIKA,
Priprava na maturo in zaključni izpit, učno sred-
stvo 9091

4678. Sklep o potrditvi učnega sredstva MATEMATIKA,
Priprava na maturo, učno sredstvo 9091

4679. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BIO-
LOGIJA ČLOVEKA, učbenik za pouk biologije 9091

4680. Sklep o potrditvi učnega sredstva BIOLOGIJA
ČLOVEKA, učbenik za pouk biologije 9092

4681. Poročilo o gibanju plač za september 2001 9092

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4682. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejav-

nosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licen-
ce za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma po-
sredovanja turističnih potovanj 9092

4683. Sklep o vrnitvi licence za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za
opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredo-
vanja turističnih potovanj 9093

4684. Odločba o odvzemu licence za opravljanje dejav-
nosti organiziranja turističnih potovanj 9093

OBČINE

BISTRICA OB SOTLI
4685. Odlok o občinskih cestah v Občini Bistrica ob

Sotli 9094

CELJE
4686. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem 9103
4687. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske pro-

store 9103

GORNJI PETROVCI
4688. Odlok o podelitvi koncesije za urejanje, vzdrže-

vanje pokopališč in pogrebne storitve na obmo-
čju Občine Gornji Petrovci 9103

4689. Sklep o določitvi višine sredstev za najem prosto-
ra za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških
vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji
Petrovci 9106

KIDRIČEVO
4690. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-

računu Občine Kidričevo za leto 2001 9107

KOMEN
4691. Sklep o začasnem financiranju 9107
4692. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih in ljubiteljskih

dejavnosti v Občini Komen 9107
4693. Pravilnik o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi

stavbnih zemljišč v lasti Občine Komen 9110

MARKOVCI
4694. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o na-

domestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Ob-
čini Markovci 9112

4695. Sklep o določitvi cene vzgojnovarstvenih progra-
mov v vrtcu v Občini Markovci 9113

4696. Sklep o ceni priključnine na KTV sistem Markov-
ci in vzdrževalnine kabelske televizije za leto 2002 9113

4697. Sklep o višini letne najemnine za najete grobove
za leto 2002 9114

4698. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Ob-
čine Markovci za leto 2002 9114

METLIKA
4699. Odlok o povračilu za priključke na področju vo-

dooskrbe in kanalizacije 9114
4700. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika 9115
4701. Program priprave za lokacijski načrt reorganiza-

cije deponije odpadkov Bočka 9120

MURSKA SOBOTA
4702. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska
Sobota 9122

4703. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Me-
stni občini Murska Sobota 9122

NOVO MESTO
4704. Sklep o povišanju cen osnovnih komunalnih sto-

ritev v Mestni občini Novo mesto 9124

POLZELA
4705. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-

računu Občine Polzela za leto 2001 9125
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RAVNE NA KOROŠKEM
4706. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Pod-

gora 9125

ROGAŠKA SLATINA
4707. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpa-

dnih in padavinskih voda na območju Občine Ro-
gaška Slatina 9125

SLOVENJ GRADEC
4708. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-

računu Mestne občine Slovenj Gradec za leto
2001 9130

SLOVENSKA BISTRICA
4709. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javne-

ga stanovanjskega sklada Občine Slovenska Bis-
trica 9131

SLOVENSKE KONJICE
4710. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

Slovenske Konjice za leto 2001 9132
4711. Odlok o zazidalnem načrtu za podjetniško, proiz-

vodno in obrtniško cono “LIP” Slovenske Konji-
ce 9132

4712. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
za zagotovitev sredstev za odpravo posledic toče
v letu 2001 9135

4713. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zem-
ljišča za leto 2002 9135

4714. Sklep o vrednosti elementov za izračun promet-
ne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in dru-
gih nepremičnin in o določitvi odstotka od pov-
prečne gradbene cene, s katerim se določi ko-
rist za stavbno zemljišče 9136

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
4715. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2001 9136
4716. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o or-

ganizaciji in delovnem področju Občinske upra-
ve občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 9137

ŠALOVCI
4717. Sklep o višini cene programov v otroških vrtcih v

Občini Šalovci 9137

ŠKOCJAN
4718. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-

polnitev prostorskih sestavin dolgoročnih planov
Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in družbenih planov Občin

Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986
do leta 1990 za območje Občine Škocjan – do-
polnjene 2001 9137

ŠKOFJA LOKA
4719. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Škofja Loka za leto 2000 9138
4720. Odlok o denarnih pomočeh iz sredstev proraču-

na Občine Škofja Loka 9138
4721. Sprememba sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in

sestavi odborov in komisij Občinskega sveta ob-
čine Škofja Loka 9139

4722. Sklep o javni razgrnitvi programske zasnove in
osnutka zazidalnega načrta stanovanjsko-obrtne
cone Virmaše (SO1) 9140

4723. Program priprave programskih zasnov in uredi-
tvenega načrta za širitev centralnega pokopališča
Lipica v Škofji Loki 9140

TABOR
4724. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-

računu Občine Tabor za leto 2001 9142

TRŽIČ
4725. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za upo-

rabo stavbnega zemljišča 9142
4726. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 9143
4727. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002 9143

VELIKE LAŠČE
4728. Spremembe statuta Občine Velike Lašče 9144

VERŽEJ
4729. Odlok o vodovarstvenem območju vodnega vira

Bunčani 9144
4730. Sprememba sklepa št. 900-09/01 o vzpostavitvi

javnega dobra v k.o. Veržej 9148

ZAGORJE
4731. Pravilnik o štipendiranju 9148

ZREČE
4732. Sklep o znižanju cene toplotne energije 9151

POPRAVKI
– Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah

prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeroč-
nega družbenega plana Občine Tržič v letu 1999 9156

– Popravek odloka o spremembi in dopolnitvi pro-
storskih ureditvenih pogojev za območje Občine
Tržič 9158
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Izide 28. novembra 2001

OBLIGACIJSKI ZAKONIK
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Marka Ilešiča,
tabelarnim pregledom in stvarnim kazalom

Na 17. knjižnem sejmu, ki bo od 28. novembra do 2. decembra 2001 v Cankarjevem domu, si
boste na razstavnem prostoru Uradnega lista lahko že ogledali drugo izdajo Obligacijskega zakoni-
ka. V uvodnih pojasnilih prof. dr. Marko Ilešič posebej opozarja na vse nove rešitve, ki jih prinaša
zakonik v primerjavi z Zakonom o obligacijskih razmerjih. Vsem pravnikom in drugim, ki morajo do-
bro poznati določbe OZ, pa bo pri vsakdanjem iskanju odgovorov na pravna vprašanja dragocen
tudi vsebinski in tabelarni pregled več kot 1000 zakonskih členov. Pri vsakem posebej je
označeno, kako je bil posamezen obligacijskopravni institut urejen doslej.
Stvarno kazalo presega golo računalniško razvrščanje besed, saj so med gesli tudi mnogi latinski
izrazi, ki jih pravniki uporabljajo v svoji govorici.
Na razstavnem prostoru Uradnega lista in v prodajalni na Slovenski 9 v Ljubljani vam v času
knjižnega sejma ob gotovinskem nakupu Obligacijskega zakonika dajemo 10-odstotni popust.

Cena: broširana izdaja 6480 SIT z DDV 10564
vezana izdaja 7344 SIT z DDV 10565

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

· OBLIGACIJSKI ZAKONIK z uvodnimi pojasnili
in stvarnim kazalom

– 10564 broširana izdaja 6480 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10565 vezana izdaja 7344 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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