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Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
trošarinah (ZTro-C)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. novembra 2001.
Št. 001-22-150/01
Ljubljana, dne 5. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O TROŠARINAH (ZTro-C)

Cena 1400 SIT

Leto XI

3. člen
V 51. členu se v četrtem odstavku za besedilom:
“S 1. julijem 2001 se trošarina določi v višini 46% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji;” besedilo spremeni tako, da se glasi:
“s 1. januarjem 2002 se trošarina določi v višini 49%
drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji, s 1. julijem 2002 se trošarina določi v višini 51% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji, s
1. januarjem 2003 se trošarina določi v višini 53% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji, s
1. julijem 2003 se trošarina določi v višini 55% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji in s
1. januarjem 2004 se trošarina določi v višini 57% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji.”
4. člen
Trošarinski zavezanci za plačilo trošarine za alkoholne
pijače in alkohol plačujejo trošarino v skladu s tem zakonom
za trošarinske izdelke, ki jih sprostijo v porabo od vključno
1. januarja 2002.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-02/96-14/14
Ljubljana, dne 27. novembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1. člen
V zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 57/99
in 33/01) se v 32. členu v 1. točki za besedilom: “mednarodnega prometa”, doda besedilo: “in v prostocarinskih prodajalnah na letališčih in pristaniščih, odprtih za mednarodni
promet”.
2. člen
V 43. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“(2) Trošarina se plačuje v višini:
1. 1.643 tolarjev za 1% prostorninske vsebnosti alkohola na en hektoliter piva;
2. 0 tolarjev za en hektoliter mirnega vina;
3. 0 tolarjev za en hektoliter penečega vina;
4. 0 tolarjev za en hektoliter drugih fermentiranih pijač;
5. 15.000 tolarjev za en hektoliter vmesnih pijač;
6. 166.500 tolarjev za 100% prostorninske vsebnosti
alkohola na en hektoliter etilnega alkohola.”
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4848.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (ZZVZZ-E)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-E)
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Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(ZZVZZ-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. novembra 2001.
Št. 001-22-151/01
Ljubljana, dne 5. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZDRAVSTVENEM VARSTVU
IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-E)
1. člen
V zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98,
6/99 in 56/99 – ZVZD) se v 23. členu prva alinea 5. točke
prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“– reševalne prevoze, ki niso nujni, zavarovanih oseb,
ki so nepokretne ali rabijo prevoz na in z dialize ali v drugih
primerih, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali
osebnim avtomobilom za njihovo zdravje škodljiv, ali zaradi
svojega zdravstvenega stanja potrebujejo spremstvo zdravstvenega delavca,”.
2. člen
V 34. členu se v prvem odstavku za besedama “delovne zmožnosti” postavi pika, ostalo besedilo pa se črta.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi,
tretji in četrti odstavek.
3. člen
V 37. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se
glasi:
„Višina pogrebnine znaša:
– 60% povprečne mesečne bruto plače v Republiki
Sloveniji za obdobje januar–september preteklega leta, če
je bil dohodek umrle zavarovane osebe v koledarskem letu
pred letom smrti nižji od 100% minimalne plače v Republiki
Sloveniji za isto obdobje;
– 40% povprečne mesečne bruto plače v Republiki
Sloveniji za obdobje januar–september preteklega leta, če
je bil dohodek umrle zavarovane osebe v koledarskem letu
pred letom smrti višji od 100% in nižji od 150% minimalne
plače v Republiki Sloveniji za isto obdobje.“
Dodajo se novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se
glasijo:
„Če je bil dohodek umrle zavarovane osebe v koledarskem letu pred letom smrti višji od 150% minimalne plače v
Republiki Sloveniji za isto obdobje, pogrebnina osebi iz
prvega odstavka tega člena ne pripada.
Če za umrlo zavarovano osebo ni podatka o njenem
dohodku za koledarsko leto pred letom smrti, se upoštevajo
podatki iz četrtega in petega odstavka tega člena za predpreteklo leto.
Višino pogrebnine za zavarovano osebo, ki je umrla v
tujini, določi zavod s splošnim aktom.“
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4. člen
V 38. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
„Višina posmrtnine znaša:
– 25% povprečne mesečne bruto plače v Republiki
Sloveniji za obdobje januar–september preteklega leta, če
je bil dohodek umrle zavarovane osebe v koledarskem letu
pred letom smrti nižji od 100% minimalne plače v Republiki
Sloveniji za isto obdobje;
– 10% povprečne mesečne bruto plače v Republiki
Sloveniji za obdobje januar–september preteklega leta, če
je bil dohodek umrle zavarovane osebe v koledarskem letu
pred letom smrti višji od 100% in nižji od 150% minimalne
plače v Republiki Sloveniji za isto obdobje.“
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
„Družinski član zavarovanca ni upravičen do posmrtnine, če je bil dohodek umrlega zavarovanca v koledarskem
letu pred letom smrti višji od 150% minimalne plače v Republiki Sloveniji za isto obdobje.
Če za umrlega zavarovanca ni podatka o njegovem
dohodku za koledarsko leto pred letom smrti, se upoštevajo
podatki iz drugega in tretjega odstavka tega člena za predpreteklo leto.“
5. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
„38.a člen
Za dohodek umrle zavarovane osebe iz 37. in
38. člena tega zakona se šteje znesek letne osnove za
odmero dohodnine.
Podatke iz prejšnjega odstavka zagotavlja zavodu na
podlagi pisnega zaprosila brezplačno Davčna uprava Republike Slovenije.
Podatki iz prvega odstavka tega člena se štejejo za
davčno tajnost in velja zanje varstvo tajnosti v skladu z določbami zakona o davčnem postopku.“
6. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
„Zavarovane osebe imajo pravico do povračila potnih
stroškov, ki obsegajo prevozne stroške, stroške prehrane in
nastanitve med potovanjem in bivanjem, v primeru napotitve
na zdravljenje v tujino.
Otroci in mladostniki do 18. leta starosti imajo pravico
do povračila prevoznih stroškov, kadar uveljavljajo zdravstvene storitve v specialistično-ambulantni ali bolnišnični dejavnosti v kraju izven svojega bivališča.
Bolniki, ki zaradi zdravljenja in diagnostike večkrat na
mesec potujejo v drug kraj, imajo pravico do povračila potnih stroškov.
Postopek za uresničevanje pravic do povračila stroškov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena in
merila za njihovo povračilo zavarovani osebi določi Zavod.“
7. člen
40. člen se črta.
8. člen
41. člen se črta.
9. člen
42. člen se črta.
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10. člen
V 43. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
„Pravico do povračila potnih stroškov ima tudi spremljevalec zavarovane osebe iz prvega odstavka 39. člena tega
zakona, če upravičenost za to na podlagi zdravstveno utemeljenih razlogov ugotovi zavod z odločbo. Spremljevalec
zavarovane osebe iz drugega odstavka 39. člena tega zakona pa ima pravico do prevoznih stroškov, če upravičenost za
to na podlagi zdravstveno utemeljenih razlogov ugotovi osebni zdravnik oziroma zdravniška komisija.“
11. člen
44. člen se črta.
12. člen
Za 78. členom se doda nov 78.a člen, ki se glasi:
„78.a člen
Zavarovancem iz 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14.
in 20. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona ter
njihovim družinskim članom se v času, ko nimajo poravnanih
obveznosti plačevanja prispevkov, zadržijo njihove pravice
do zdravstvenih storitev in denarnih dajatev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Do takrat lahko uveljavljajo
na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja le nujno
zdravljenje.
Obseg pravic do nujnega zdravljenja iz prejšnjega odstavka določi zavod v svojih aktih.“
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 12. člen tega zakona pa se
začne izvajati 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona.
Št. 500-01/91-2/70
Ljubljana, dne 27. novembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA
4849.

Uredba o rudarski pravici za gospodarsko
izkoriščanje mineralne surovine na
pridobivalnem prostoru Bakovska cesta »A«, MO
Murska Sobota

Na podlagi 13. in 15. člena zakona o rudarstvu (Uradni
list RS, št. 56/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o rudarski pravici za gospodarsko izkoriščanje
mineralne surovine na pridobivalnem prostoru
Bakovska cesta »A«, MO Murska Sobota
1. člen
(predmet rudarske pravice)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada) podeljuje koncesijo za rudarsko pravico
pod pogoji, določenimi s to uredbo.

Št.
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Koncesija se podeljuje za rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine, prod in pesek, v
količini od 300.000 do 800.000 m3 letno, na pridobivalnem prostoru gramoznice Bakovska cesta »A«, Mestna občina Murska Sobota, na parcelah, št. 4877/1, 4879/1,
4881/1, 4883/1, 4885/1, 4887/1, 4888/1, 4889/1,
4890/1, 4892/1, 4893/1, 4893/2, 4897/1, 4898/1,
4902/1, 4902/2, 4903/1, 4904/1, 4905/1, 4906/1,
4907/1, 4908/1, 4909/1, 4919/1, 4919/2, 4927/3,
4928/2, 4929/2, 5083 in 5357, vse k.o. Murska Sobota.
2. člen
(dejavnost koncesionarja)
V zvezi z mineralno surovino koncesionar lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine za lastne potrebe, pri gradnji cest in objektov za potrebe izgradnje avtoceste, na odseku Vučja vas–Beltinci.
3. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, ki je javno podjetje,
2. da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
3. da uporabi mineralno surovino, ki jo pridobi, le za
lastne potrebe,
4. da izpolni vse obveznosti, ki jih ima po uredbi o
lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovenskomadžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci – območje
odkupa zemljišč – območje pridobivanja gradbenega materiala, gramoznica »A« (Uradni list RS, št. 63/99),
5. da predloži zahtevano bančno garancijo v primeru
izbire plačevanja sanacije po 8. členu uredbe o določanju
plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št.
43/00).
4. člen
(način podelitve koncesije)
Izkoriščanje mineralne surovine na opredeljenem območju je v javni koristi.
Koncesija za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru iz 1. člena te uredbe se
podeli javnemu podjetju DARS, Družbi za avtoceste Republike Slovenije, d.d.
Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli z uveljavitvijo te uredbe.
Koncesionar je na podlagi te uredbe upravičen začeti
vse upravne postopke, povezane s posegi v prostor, in
opravljati druge investitorske posle.
5. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Koncesionar mora v času pripravljalnih del ter v času
izvajanja in opustitve posega gospodarskega izkoriščanja
mineralne surovine, poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev po predpisih, zagotoviti še:
– ukrepe, da bo predvideni poseg v okolje izveden
tako, da se v največji možni meri zmanjša poraba prostora in
energije v času izvajanja;
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje možne stopnje varstva okolja pred emisijami plinastih, tekočih ali trdnih
snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja z emisijami hrupa;
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z izbiro ustrezne sodobne tehnologije;
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– ukrepe, s katerimi bo zagotovljeno upoštevanje pravil
ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih
pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanja biotske
raznovrstnosti;
– ukrepe za primer tveganja in nevarnosti za okolje v
primeru ekološke nesreče kot posledice posega;
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, v primeru če
koncesionar pride do nahajališča vode;
– dovozne poti do mesta izvajanja posega in jih primerno uredi;
– ukrepe, da se prepreči razlitje mineralnih ali sintetičnih olj in naftnih derivatov;
– ukrepe v zvezi s sanacijo med izvajanjem dejavnosti
in po prenehanju izvajanja dejavnosti, in sicer tako, da se v
največji meri vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje stanje
okolja.

Koncesionar mora skleniti koncesijsko pogodbo pred
pridobitvijo dovoljenja za izkoriščanje po 48. členu zakona o
rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99).
Koncesionar postane zavezanec za plačevanje plačila
za koncesijo z dnem izdaje dovoljenja iz prejšnjega odstavka.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe uredbe.
11. člen
(nadzor nad izvajanjem rudarske pravice)
Nadzor nad izvajanjem rudarske pravice izvršujejo pristojni inšpektorji.
12. člen
(prenehanje rudarske pravice)
Rudarska pravica preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom rudarske pravice,
– z ugasnitvijo rudarske pravice.

6. člen
(stroški koncesionarja)
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se
podeljuje s to uredbo.

13. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

7. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje do izrabe potrebne
količine mineralne surovine za gradnjo avtoceste in spremljevalnih objektov na odseku Vučja vas–Beltinci oziroma največ za obdobje desetih let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na enak način, kot se
podeljuje.

Št. 310-20/2001-2
Ljubljana, dne 29. novembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

8. člen
(omejitev)
Koncesionar ima na območju z uredbo določenega
pridobivalnega prostora izključno pravico do gospodarskega izkoriščanja mineralne surovine, ki je predmet koncesije.

4850.

Uredba o koncesijah za gospodarsko
izkoriščanje naplavin iz struge reke Soče

9. člen
(plačilo za koncesijo)
Plačilo za koncesijo za pridobljeno mineralno surovino
znaša 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, določene z uredbo o načinu določanja plačila
za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00) za prod in za
pesek. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US,
56/99 – ZON in 22/00 – ZJS) izdaja Vlada Republike
Slovenije

10. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med državo kot koncedentom in
koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo. Za državo sklene koncesijsko pogodbo Vlada Republike Slovenije.

1. člen
(območje, predmet in obseg koncesije)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada) določa pogoje za podeljevanje koncesij za
gospodarsko izkoriščanje naplavin (mivka, pesek, prod, kamen), in sicer:

Vodotok

Občina

Soča

Bovec
Kobarid
Tolmin

UREDBO
o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
naplavin iz struge reke Soče

Koordinate gorvodne meje
odseka

Koordinate dolvodne meje
odseka

Y

X

Y

X

5 385 339,00

5 131 502,00

5 398 687,00

5 118 765,00
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Odsek reke Soče je določen s koordinatami gorvodne
meje in dolvodne meje odseka, ki so prevzete iz državnega
koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v
merilu 1:5000.
2. člen
(vsebina koncesije)
Koncesija po tej uredbi obsega:
1. odvzem in skladiščenje naplavin,
2. separiranje in pripravo frakcij iz naplavin za gradbene namene,
3. dajanje v promet posameznih frakcij,
4. urejanje in vzdrževanje objektov za dostop oziroma
dovoz do mesta odvzema naplavin ter urejanje in vzdrževanje objektov na mestu odvzema naplavin.
Skupna količina v koledarskem letu odvzetih naplavin
na posameznem odseku reke Soče ne sme presegati količin, ki so določene v Programu vzdrževanja vodnega režima
reke Soče in vodnogospodarskih objektov in naprav na reki
Soči (v nadaljnjem besedilu: program).
3. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– da je gospodarska družba registrirana v Republiki
Sloveniji oziroma samostojni podjetnik posameznik priglašen v vpisnik podjetnikov pri izpostavi republiške uprave za
javne prihodke, za opravljanje dejavnosti pridobivanja gramoza in peska in dajanja le-teh v promet,
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne
dajatve in da ni proti njemu uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in je tako
dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom,
– da ne opravlja javne službe na področju vodnega
gospodarstva,
– da je tehnično usposobljen za odvzem naplavin,
– da ima zagotovljeno možnost za separiranje in pripravo frakcij iz naplavin v lastnem obratu ali po pogodbi,
– da ima zagotovljeno možnost skladiščenja odvzetih
naplavin.
Koncesija se lahko podeli največ 10 koncesionarjem
hkrati.
4. člen
(posebni pogoji)
Naplavine je dovoljeno odvzemati izključno v skladu z
ugotovljeno potrebo po urejanju vodnega režima in sicer
takrat, ko:
– je dotok naplavin večji od transportne sposobnosti
vodotoka,
– obstaja možnost potencialnega dvigovanja gladine
vode in dna zaradi odlaganja naplavin,
– je treba zagotoviti konstantno pretočno sposobnost
vodotoka,
– odlaganje naplavin ogroža vodnogospodarske objekte in naprave,
– je ogrožen ali bistveno zmanjšan dotok vode v podzemne vode.
Koncesionar sme odvzemati naplavine na odvzemnem
mestu v času in na način, kot to določa program, ki ga do
31. oktobra tekočega leta za naslednje leto izdela ministrstvo, pristojno za gospodarjenje z vodami (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
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Koncesionar ne sme separirati odvzetih naplavin na
območju struge reke Soče. Ustrezna mesta za izvajanje
separiranja bodo določena v aneksu h koncesijski pogodbi
skladno s programom.
Koncesionar mora drugim obstoječim uporabnikom zagotoviti nemoteno izvajanje pravice do gospodarskega izkoriščanja reke Soče.
5. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih
pogojev v skladu s predpisi zagotoviti še:
– ukrepe proti poslabšanju vodnega režima zaradi odvzema naplavin,
– ukrepe, da z odvzemom naplavin ne bo povzročen
nastanek jam in zajed,
– ukrepe, da z odvzemom naplavin ne bodo ogroženi
vodnogospodarski objekti,
– ukrepe, da z odvzemom naplavin ne bo povzročena
globinska ali bočna erozija,
– ukrepe za preprečevanje poslabšanja kakovosti vode
reke Soče,
– migracijo vodnih organizmov,
– ukrepe, da z odvzemom naplavin ne bodo ogrožena
drstišča v času drstitev,
– nemoteno potovanje deleža naplavin dolvodno po
vodotoku,
– ohranjanje biotske raznovrstnosti in avtohtonosti habitatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega oziroma nadomestitvijo prejšnjega stanja po prenehanju koncesije, če je to določeno v koncesijski pogodbi.
Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje
določijo v upravnih postopkih za poseg v prostor.
6. člen
(stroški koncesionarja)
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki bo
podeljena na podlagi te uredbe.
7. člen
(obveznosti koncesionarja)
Koncesionar redno vodi posebno ločeno računovodstvo, evidenco odvzetih količin naplavin in količin prodanih
frakcij ter poslovnik o odvzemu, skladiščenju in pripravi frakcij iz odvzetih naplavin.
Podrobnejši pogoji za izvajanje koncesije se lahko določijo tudi v koncesijski pogodbi.
Koncesionar je dolžan brezplačno odstopiti naplavine
izvajalcu javne službe na področju vodnega gospodarstva za
potrebe vzdrževanja vodotokov in vodnogospodarskih objektov na vplivnem območju reke Soče.
Količine, potrebne za izvajanje javne službe, se določijo v programu.
Koncesionar je dolžan za dejansko odvzete količine
naplavin plačati vodno povračilo v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
8. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
Koncesija se podeli za obdobje do 31. decembra
2010.
Koncesija se po poteku časa iz prejšnjega odstavka
lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi v
19. členu te uredbe in v koncesijski pogodbi.
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9. člen
(plačilo za koncesijo)
Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek,
ki je enak zmnožku količine naplavin, in 10% povprečne
tržne vrednosti 1 m3 frakcije 0/32 mm. Količina naplavin za
vsako odvzemno mesto je določena v programu.
Povprečna tržna vrednost omenjene frakcije se določa
na podlagi prodajnih cen te frakcije, doseženih v preteklem
letu, na območju reke Soče.
Za količine odvzetih naplavin, ki jih koncesionar brezplačno, po programu, odstopi za potrebe javne službe, koncesionar ne plačuje koncesije in vodnega povračila.
Plačilo za koncesijo se razdeli med državo in lokalno
skupnostjo, na območju katere je odvzemno mesto na reki
Soči, v razmerju 50%:50%.
Če leži odvzemno mesto v več lokalnih skupnostih, si
le-te delež plačila za koncesijo, ki jim pripada, razdelijo
skladno s pripadajočim deležem odvzemnega mesta.
Prihodki iz prvega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
10. člen
(način pridobitve koncesije)
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis izvede ministrstvo.
O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike Slovenije
z upravno odločbo.
Koncesionar mora v roku 6 mesecev od izdaje odločbe
o izbiri koncesionarja skleniti koncesijsko pogodbo, sicer
koncesija preneha veljati.
11. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis mora vsebovati:
– podatke o koncedentu,
– predmet koncesije,
– pogoje za pridobitev koncesije,
– podatke, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– čas in kraj oddaje prijav,
– rok za izbor koncesionarja,
– prednostna merila za izbor koncesionarja,
– postopek za izbor koncesionarja,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorno osebo za dajanje informacij med razpisom.
12. člen
(prednostna merila za izbor koncesionarja)
Kot prednostna merila se upoštevajo:
– boljša tehnična usposobljenost za odvzem, skladiščenje in pripravo frakcij,
– ustreznejša rešitev zagotavljanja varstva okolja,
– ustreznejša idejna zasnova o načinu odvzema, skladiščenja in predelave naplavin.
13. člen
(objava in izvedba javnega razpisa)
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 40 dni od dneva objave.
Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega
roka predložena vsaj ena veljavna prijava.
Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v
celoti izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
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14. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v
skladu z zakonom. V koncesijski pogodbi se podrobneje
določi tudi način ureditve pravic in obveznosti med koncesionarjem in koncedentom v primeru spremenjenih razmer.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta Vlada Republike Slovenije.
Odvzemna mesta na reki Soči, količina naplavin za
odvzem in čas izvajanja koncesije se določijo v aneksu h
koncesijski pogodbi, ki se sklene za obdobje koledarskega
leta na podlagi programa za vsako leto posebej.
Koncesionar mora skleniti do 31. decembra tekočega
leta aneks h koncesijski pogodbi za naslednje koledarsko
leto.
S sklenitvijo koncesijske pogodbe se koncesionar zaveže, da bo spoštoval obveznosti iz te uredbe.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe te uredbe.
15. člen
(razlogi in način prenehanja koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije.
Pogoji in način prenehanja koncesijskega razmerja se
podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
16. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem,
– če koncesionar v roku, določenem v tej uredbi, ne
podpiše aneksa h koncesijski pogodbi,
– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali je prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– če ni vodil posebnega ločenega računovodstva in
drugih evidenc zaradi izvajanja nadzora skladno s 7. členom
te uredbe ali ni dal predpisanih podatkov državnim organom,
– če ne zagotovi odvzema naplavin na način in pod
pogoji, kot jih določa program,
– če mu je bila po pridobitvi koncesije izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba zaradi kršitve okoljevarstvenih predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov,
izdanih za izvajanje koncesije.
Razlogi in pogoji za razdrtje in druge medsebojne pravice in obveznosti se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
(odvzem koncesije)
Koncesija se lahko odvzame:
– če koncesionar ne začne z izvajanjem koncesije v
roku, določenem s koncesijsko pogodbo,
– če je v javnem interesu, da se preneha izvajati koncesija.
Pogoji odvzema koncesij se določijo v koncesijski pogodbi.
18. člen
(prenos koncesije)
Prenos koncesije na drugega koncesionarja je možen
le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije.
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19. člen
(podaljšanje koncesije)
Koncesionar lahko predlaga Vladi Republike Slovenije
podaljšanje koncesijske pogodbe in sicer šest mesecev
pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša, če koncesionar izpolnjuje
vse pogoje in obveznosti iz te uredbe ter če še naprej
obstajajo možnosti in potrebe po odstranjevanju naplavin.
Koncesija se podaljša s sklenitvijo nove koncesijske
pogodbe.
20. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni inšpektorji.
Tehnični nadzor nad izvajanjem programa in načina
odvzema naplavin izvaja ministrstvo in izvajalec javne službe
kot rečna nadzorna služba.
21. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-08/2001-1
Ljubljana, dne 29. novembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4851.
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»– M/80.101
– M/80.102
– M/80.103
– M/80.21
– M/80.22
– M/80.23

Dejavnost vrtcev in predšolsko
izobraževanje,
Osnovnošolsko splošno
izobraževanje,
Dejavnost zavodov za izobraževanje
otrok z motnjami v razvoju,
Srednješolsko splošno izobraževanje,
Srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje,
Vzgoja in izobraževanje v dijaških
domovih.«.

4. člen
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje devet članov, od katerih imenuje
ministrstvo, pristojno za šolstvo, znanost in šport, štiri člane,
ministrstvo, pristojno za kulturo, enega člana, združenje ravnateljev osnovnih šol enega člana in delavci zavoda tri člane, ki jih volijo delavci zavoda neposredno in tajno po postopku, ki ga določi Svet zavoda.«.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se besedilo »projektni
svet« nadomesti z besedilom »programski svet«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-01/2001-1
Ljubljana, dne 20. novembra 2001.
Vlada Republike Slovenije

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Na podlagi četrtega odstavka 28. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01 izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi Centra šolskih
in obšolskih dejavnosti
1. člen
V 1. členu odloka o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 53/92 in 35/97) se četrti
odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sedež javnega zavoda je v Ljubljani, Frankopanska 9.«.
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki so povezane z življenjem v naravi in so deli programa dejavnosti
vrtcev, osnovne šole in vzgojno-izobraževalnih programov
na ravni srednjega in visokošolskega izobraževanja.«.
3. člen
Drugi odstavek 2. člena se dopolni z naslednjimi dejavnostmi:

MINISTRSTVA
4852.

Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I,19/91-I, 21/94, 23/96 in 1/00) izdaja
minister za okolje in prostor

ODREDBO
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po srednjem tečaju Banke Slovenije in je 192,88 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 85/01).
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3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-15/2001
Ljubljana, dne 15. novembra 2001.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.

4853.

Odredba o spremembi odredbe o določitvi
centrov za socialno delo za začasno izvajanje
nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Na podlagi 40. člena zakona o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

ODREDBO
o spremembi odredbe o določitvi centrov
za socialno delo za začasno izvajanje nalog
šolskih uprav, ki jih določa zakon
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
1. člen
V odredbi o določitvi centrov za socialno delo za začasno izvajanje nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št.
41/01), se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Centri za socialno delo navedene naloge izvajajo kot
svoje pristojnosti v skladu z določili zakona do 31. 12.
2002.
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1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Mozelj, št. 06-09/99 z dne 29.
marca 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Kočevje, za obdobje od 1. 1. 1999 do 31.
12. 2008.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Mozelj na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mozelj je izdelan v treh izvodih za 5912,51
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Kočevje, v Občini Kočevje, oziroma v katastrskih občinah
Žejne, Onek, Kočevje, Livold, Koprivnik, Mozelj, Brezje,
Črni potok, Nemška loka, Rajndol, Knežja Lipa in Čeplje.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mozelj je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ul. 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Rog, Rožna ul. 39, Kočevje in
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega
dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Mozelj.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-06-3/00
Ljubljana, dne 14. novembra 2001.

2. člen.
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

Št. 011-170/2001
Ljubljana, dne 5. decembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo,
znanost in šport

4854.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Mozelj

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

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Mozelj

4855.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vrhe

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

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vrhe
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vrhe, št. 14-03/97 z dne
26. 10. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Sežana, za obdobje od 1. 1. 1997 do
31. 12. 2006.
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Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Vrhe na ravneh celotne gozdnogospodarske enote,
gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhe je izdelan v treh izvodih za 6355,05
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Sežana, v občinah Divača, Sežana in Komen, oziroma v
katastrskih občinah Dolanci, Koboli, Kodreti, Štjak, Griže,
Veliko polje, Dolenja vas, Potoče, Senožeče, Laže, Gabrče
in Senadole.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhe je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana,
Partizanska 49, Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana
in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega
dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Vrhe.

Št.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vremščica je izdelan v treh izvodih za
4609,89 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Sežana, v Občini Pivka, oziroma v katastrskih občinah Volče, Košana, Suhorje, Stara Sušica, Kal, Nadanje
Selo in Narin.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vremščica je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ilirska Bistrica, Vilharjeva 4,
Ilirska Bistrica in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer
se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vremščica.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-14-2/00
Ljubljana, dne 13. novembra 2001.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

Št. 322-01-14-1/00
Ljubljana, dne 13. novembra 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

4856.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vremščica

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

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vremščica
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vremščica, št. 14-04/97 z dne
26. 10. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Sežana, za obdobje od 1. 1. 1997 do
31. 12. 2006.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Vremščica na ravneh celotne gozdnogospodarske
enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
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4857.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Koče

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

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Koče
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Koče, št. 06-52/99 z dne
5. aprila 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Kočevje, za obdobje od 1. 1. 1999 do
31. 12. 2008.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Koče na ravneh celotne gozdnogospodarske enote,
gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Koče je izdelan v treh izvodih za 3104,23
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Kočevje, v občini Kočevje, oziroma v katastrskih občinah
Kočevska Reka, Koče, Novi Lazi, Štalcerji in Črni potok.
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3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Koče je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ul. 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Kočevska Reka, Kočevska reka
40, Kočevska reka in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom
sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Koče.
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in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega
dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Laško.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-09-4/00
Ljubljana, dne 19. novembra 2001.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.

Št. 322-01-06-4/00
Ljubljana, dne 14. novembra 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

4859.

Pravilnik o prijavi overiteljev in vodenju registra
overiteljev v Republiki Sloveniji

Na podlagi 51. člena zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/00 in
30/01) izdaja minister za informacijsko družbo

4858.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Laško

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

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Laško
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Laško, št. 09-46/00 z dne 3. 5.
2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Laško na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Laško je izdelan v treh izvodih za 3750,66
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Celje, v Občini Laško, oziroma v katastrskih občinah Laško,
Lahomšek, Reka, Požnica, Rifengozd, Vrh nad Laškim, Lože, Plazovje, Lažiše, Lahomno, Trobni dol, Olešče in Breze.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Laško je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje,
Ljubljanska c. 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Laško, Trubarjeva ul. 35, Laško,

PRAVILNIK
o prijavi overiteljev in vodenju registra overiteljev
v Republiki Sloveniji
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik ureja postopke prijave overiteljev, njihov vpis v
javni register overiteljev v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju:
register) in vodenje tega registra.
2. člen
Naloge v zvezi z vodenjem registra opravlja Direkcija za
poslovno informacijsko središče (v nadaljevanju: direkcija)
kot organ v sestavi Ministrstva za informacijsko družbo (v
nadaljevanju: ministrstvo).
2. PRIJAVA V REGISTER
3. člen
Vlogo za prijavo v register dostavi direkciji overitelj ali
njegov pooblaščeni zastopnik v elektronski ali papirnati obliki na predpisanem obrazcu (priloga 1).
Vloga mora vsebovati podatke o overitelju oziroma osebi, ki opravlja naloge overitelja ter naslednje podatke in
dokumentacijo za vsako prijavljeno storitev:
1. naziv storitve,
2. vrsta storitve,
3. vrsta potrdil in elektronskega podpisa oziroma časovnega žiga,
4. javni del notranjih pravil in drugo pomembno dokumentacijo glede storitve,
5. podatke o imeniku potrdil in registru preklicanih
potrdil, če obstajata,
6. podatke o tehnoloških značilnostih potrdila ali časovnega žiga,
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7. podatke o tehnoloških značilnostih ter načinu in
pogostnosti osveževanja imenika in registra preklicanih potrdil, če obstajata,
8. podatke o službi za preklic ali drugi dežurni službi
overitelja,
9. podatke o prijavnih službah overitelja,
10. seznam podatkov, ki so vsebovani v potrdilu ali
časovnem žigu,
11. podatke o namenu ali omejitvi uporabe potrdil ali
storitve,
12. podatke o postopku in načinu preverjanja identitete imetnikov potrdil,
13. rok veljavnosti izdanih potrdil,
14. opis overiteljeve infrastrukture in postopkov s pripadajočo tehnično dokumentacijo, ki mora omogočati ocenitev skladnosti z zahtevami veljavnih predpisov za vsako
prijavljeno storitev,
15. začetek opravljanja storitve,
16. konec opravljanja storitve,
17. druge pomembne podatke glede prijavljene storitve.
4. člen
Če bo overitelj izdajal kvalificirana potrdila mora vloga
vsebovati tudi podatke o številu, izobrazbi in usposobljenosti
overiteljevih zaposlenih ter dokaz o sklenjenem obveznem
zavarovanju.
5. člen
Vloga tujega overitelja, ki se želi vpisati v register, mora
vsebovati tudi podatke o izpolnjevanju pogojev glede veljavnosti njegovih potrdil v Republiki Sloveniji.
6. člen
Vloga mora biti v slovenskem jeziku, priložena dokumentacija pa v slovenskem ali angleškem jeziku, po predhodnem soglasju direktorja direkcije pa je lahko tudi v drugem jeziku.
Overitelj lahko podatke iz 1., 2., 3. in 6. točke drugega odstavka 3. člena navede tudi v angleškem jeziku, v
nasprotnem primeru pa jih za objavo v registru prevede
direkcija.
7. člen
Dostavljena dokumentacija ostane po končanem preverjanju v arhivu direkcije oziroma ministrstva.
Dokumentacija, ki je zaupna na podlagi veljavnih predpisov ali upravičene zahteve overitelja, se varuje kot uradna
tajnost.
8. člen
Na podlagi vloge overitelja direktor direkcije v osmih
dneh od vložitve popolne vloge z odločbo odloči o vpisu
overitelja v register.
9. člen
Kakršnokoli spremembo podatkov v vlogi ali v priloženi
dokumentaciji, je treba takoj v elektronski obliki na predpisanem obrazcu (priloga 2) prijaviti direkciji.
Direkcija prijavljeno spremembo prouči in odloči, če je
zaradi nje potrebno popraviti navedbo v registru.
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Če direkcija izve za spremembo pomembnejših podatkov o overitelju ali pomembnejših podatkov v vlogi ali priloženi dokumentaciji, po uradni dolžnosti začne postopek,
obvesti o tem overitelja ter ravna kot v prejšnjih odstavkih.
10. člen
Vlagatelj ima na odločitev direkcije pravico pritožbe na
ministrstvo v roku 30 dni po prejemu odločitve.
3. VODENJE REGISTRA
11. člen
Register vsebuje naslednje podatke o overiteljih:
1. naziv overitelja,
2. firmo oziroma ime in priimek osebe, ki opravlja dejavnost overitelja,
3. sedež oziroma stalni naslov osebe, ki opravlja dejavnost overitelja,
4. podatke o vpisu osebe, ki opravlja dejavnost overitelja, v sodni oziroma drug ustrezen register,
5. elektronski poštni in spletni naslov overitelja,
6. telefonsko in faks številko overitelja,
7. podatke o storitvah overitelja iz 3. člena tega pravilnika.
12. člen
Direkcija vodi register v elektronski obliki ter ga podpiše z varnim elektronskim podpisom overjenim s kvalificiranim potrdilom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Podatki v registru se osvežijo nemudoma po izdaji
odločbe. Pritožba ne zadrži osvežitve podatkov v registru.
13. člen
Register se vodi v slovenskem in angleškem jeziku.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Direkcija vzpostavi register v petnajstih dneh od začetka veljavnosti tega pravilnika.
15. člen
Overitelje, ki so svojo dejavnost prijavili pred začetkom
veljavnosti tega pravilnika, Direkcija po uradni dolžnosti pozove k posredovanju podatkov za vpis v register iz 3. člena
tega pravilnika ter jih zatem vpiše v register.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2000-1/2001-1
Ljubljana, dne 26. novembra 2001.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo
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4860.

Pravilnik o spremembi pravilnika o programu in
načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z
orožjem

Na podlagi 19. člena zakona o orožju (Uradni list RS,
št. 61/00) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o programu in načinu
izvedbe preizkusa znanja o ravnanju
z orožjem
1. člen
V pravilniku o programu in načinu izvedbe preizkusa
znanja o ravnanju z orožjem (Uradni list RS, št. 21/01) se v
24. členu druga alinea prvega odstavka spremeni tako, da
se glasi: »podatki o stalnem oziroma začasnem prebivališču.«.
2. člen
V obrazcu številka 1 priloge se črta rubrika pod točko
4: »Podatki o izobrazbi in zaposlitvi«.
V obrazcih številka 4 in 5 priloge se rubrika, ki se glasi:
»Zaposlen(a)« nadomesti z rubriko, ki se glasi: »naslov prebivališča«.
V obrazcu številka 6 priloge se rubrika, ki se glasi:
»Izobrazba in zaposlitev« nadomesti z besedilom: »Stalno ali
začasno prebivališče.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-19/01-224-20/2001
Ljubljana, dne 14. novembra 2001.
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»Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti izvedbo meritev koncentracije vseh tistih snovi v odpadnih plinih, za katere so s predpisom določene mejne vrednosti, in
vseh tistih snovi, ki so za posamezni vir onesnaževanja določene v tabeli priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
2. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Emisijski monitoring mora zavezanec zagotavljati kot:
– trajne meritve emisije v primerih, določenih s predpisom o emisiji snovi v zrak ali za posamezno vrsto virov
onesnaževanja s posebnim predpisom o emisiji snovi v zrak,
– občasne meritve emisije vseh tistih snovi, za katere
niso določene trajne meritve, vendar je za njih s posebnim
predpisom o emisiji snovi v zrak za posamezni vir onesnaževanja določena mejna vrednost,
– občasne meritve emisije vseh tistih snovi, ki niso
snovi iz prejšnjih alinej tega odstavka, vendar je količina teh
snovi v odpadnih plinih vira onesnaževanja večja od mejne
količine, določene v predpisu o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, in
– občasne meritve emisije vseh tistih snovi, ki niso
snovi iz prejšnjih alinej tega odstavka, vendar so te snovi za
posamezni vir onesnaževanja določene v Prilogi 4 tega pravilnika.«.
3. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Občasne meritve se izvajajo enkrat letno z razmiki, ki
ne smejo biti krajši od šestih mesecev.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-07-13/01
Ljubljana, dne 5. decembra 2001.

Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

4861.

Pravilnik o spremembah pravilnika o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu emisije
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
ter o pogojih za njegovo izvajanje

Na podlagi drugega odstavka 70. in 71. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 –
Odl. US, 56/99 – zakon o ohranjanju narave, 22/00 –
zakon o javnih skladih) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o prvih meritvah
in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak
iz nepremičnih virov onesnaževanja
ter o pogojih za njegovo izvajanje

mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor
Priloga 4
Viri osnaževanja, za katere so določene meritve emisij
za snovi v tabeli te priloge:
1. 1
1. 2
1. 3
1. 4
2. 1
2. 2

2. 3a
1. člen
V pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96
in 71/00) se drugi odstavek 5. člena spremeni tako, da se
glasi:

2. 3b

Kurilna naprava z nazivno vhodno toplotno močjo
več kot 50 MW
Rafinerija nafte in plina
Koksarna
Obrat za uplinjanje in utekočinjanje premoga
Obrat za praženje in sintranje kovinskih rud (vključno s sulfidno rudo)
Obrat za proizvodnjo grodlja ali jekla (primarno in
sekundarno taljenje), vključno s kontinuiranim litjem, z zmogljivostjo več kot 2,5 tone na uro
Obrat za predelavo železovih kovin: vroče valjanje
z zmogljivostjo več kot 20 ton surovega jekla na
uro
Obrat za predelavo železovih kovin: kovačije, v katerih uporabljena kalorična moč presega 20 MW,
in s kladivi, katerih energija je večja od 50 kJ na
kladivo

Stran

10132 / Št. 99 / 7. 12. 2001

2. 3c

2. 4
2. 5a

2. 5b

2. 6

3. 1

3. 2
3. 3
3. 4

3. 5

4. 1a

4. 1b

4. 1c
4. 1d

4. 1e
4. 1f
4. 1g
4. 1h

4. 1i
4. 1j

Obrat za predelavo železovih kovin: nanašanje zaščitnih prevlek iz staljenih kovin z vložkom več kot
2 toni surovega jekla na uro
Livarna železa s proizvodno zmogljivostjo več kot
20 ton na dan
Obrat za proizvodnjo barvnih surovih kovin iz rude,
koncentratov ali sekundarnih surovin z metalurškimi, kemijskimi ali elektrolitskimi postopki
Obrat za taljenje, vključno z legiranjem, barvnih
kovin, vključno z izrabljenimi izdelki za predelavo
(rafinacija, vlivanje itd.), s talilno zmogljivostjo več
kot 4 tone na dan za svinec in kadmij ali 20 ton na
dan za vse ostale kovine
Obrat za površinsko obdelavo kovin in plastičnih
materialov z uporabo elektrolitskih ali kemijskih procesov v kadeh s skupno prostornino več kot 30 m3
Obrat za proizvodnjo cementnega klinkerja v rotacijskih pečeh s proizvodno zmogljivostjo več kot
500 ton na dan ali proizvodnjo apna v rotacijskih
pečeh s proizvodno zmogljivostjo več kot 50 ton
na dan ali v drugih pečeh s proizvodno zmogljivostjo več kot 50 ton na dan
Obrat za proizvodnjo azbesta in azbestnih izdelkov
Obrat za proizvodnjo stekla, vključno s steklenimi
vlakni, s talilno zmogljivostjo več kot 20 ton na dan
Obrat za taljenje nekovin, vključno s proizvodnjo
mineralnih vlaken, s talilno zmogljivostjo več kot 20
ton na dan
Obrat za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem,
posebno strešnikov, opek, ognjevarnih opek, ploščic, lončevine ali porcelana, s proizvodno zmogljivostjo več kot 75 ton na dan in/ali z zmogljivostjo
peči več kot 4 m3 in gostoto vložka v posamezno
peč več kot 300 kg/m3
Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih
kemikalij, kot so enostavni ogljikovodiki (ciklični ali
aciklični, nasičeni ali nenasičeni, alifatski ali aromatski)
Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih
kemikalij, kot so ogljikovodiki z vezanim kisikom,
kot so alkoholi, aldehidi, ketoni, karboksilne kisline, estri, acetati, etri, peroksidi, epoksidne smole
Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih
kemikalij, kot so ogljikovodiki z vezanim žveplom
Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih
kemikalij, kot so ogljikovodiki z vezanim dušikom,
kot so amini, amidi, dušikove (III) ali dušikove (V)
spojine, nitrili, cianati, izocianati
Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih
kemikalij, kot so ogljikovodiki z vezanim fosforjem
Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih
kemikalij, kot so ogljikovodiki z vezanimi halogeni
Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih
kemikalij, kot so organokovinske spojine
Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih
kemikalij, kot so osnovne plastične mase (polimeri,
sintetična vlakna in celulozna vlakna)
Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih
kemikalij, kot so sintetični kavčuk
Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih
kemikalij, kot so barvila in pigmenti
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4. 1k
4. 2a

4. 2b

4. 2c

4. 2d

4. 2e

4. 3
4. 4
4. 5

4. 6
5. 1

5. 2

5. 3

5. 4

6. 1a
6. 1b
6. 2

Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih
kemikalij, kot so površinsko aktivne snovi
Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih anorganskih kemikalij, kot so plini, kot so amoniak, klor ali
klorovodik, fluor ali fluorovodik, ogljikovi oksidi,
žveplove spojine, dušikovi oksidi, vodik, žveplov
dioksid, karbonilklorid
Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih anorganskih kemikalij, kot so kisline, kot so kromova kislina, fluorovodikova kislina, fosforjeva kislina, dušikova kislina, solna kislina, žveplova kislina, oleum,
žveplasta kislina
Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih anorganskih kemikalij, kot so baze, kot so amonijev hidroksid, kalijev hidroksid, natrijev hidroksid
Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih anorganskih kemikalij, kot so soli, amonijev klorid, kalijev
klorat, kalijev karbonat, natrijev karbonat, perborat,
srebrov nitrat
Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih anorganskih kemikalij, kot so nekovine, kovinski oksidi ali
druge anorganske spojine, kot so kalcijev karbid,
silicij in silicijev karbid
Kemijski obrat za proizvodnjo fosforjevih, dušikovih
in kalijevih gnojil (enostavnih ali sestavljenih)
Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih sredstev za
zaščito rastlin in biocidov
Obrat, v katerem se v proizvodnji osnovnih farmacevtskih izdelkov uporabljajo kemijski ali biološki
procese
Kemijski obrat za proizvodnjo eksplozivnih sredstev
Obrat za odstranjevanje ali predelavo nevarnih odpadkov, po postopkih kot so določeni v Prilogi 4 in
v Prilogi 5 (postopki R1, R5, R6, R8 in R9) pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98,
45/00, 20/01) in pravilniku o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS, 85/98), z zmogljivostjo več
kot 10 ton na dan
Obrat za sežiganje komunalnih odpadkov, kot so
določeni v pravilniku o sežiganju odpadkov (Uradni
list RS, št. 32/00, 53/01) in uredbi o emisiji snovi
v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov (Uradni list RS, št. 50/01), uredbi o emisiji
snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenja odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in pri
sosežigu odpadkov (Uradni list RS, št. 51/01), z
zmogljivostjo več kot 3 tone na uro
Obrat za odstranjevanje nenevarnih odpadkov, kot
so določeni v Prilogi 5 (postopki D8 in D9) pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98,
45/00, 20/01), z zmogljivostjo več kot 50 ton na
dan
Odlagališče odpadkov, ki sprejme več kot 10 ton
na dan, ali s celotno zmogljivostjo več kot 25.000
ton, z izjemo odlagališč inertnih odpadkov
Industrijski obrat za proizvodnjo papirne kaše iz
lesa ali drugih vlaknastih materialov
Industrijski obrat za proizvodnjo papirja in lepenke,
s proizvodno zmogljivostjo več kot 20 ton na dan
Obrat za predhodno obdelavo (postopki, kot so
spiranje, beljenje, mercerizacija) ali barvanje vla-
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6. 3
6. 4a
6. 4b

6. 4c

6. 5
6. 6a
6. 6b
6. 6c
6. 7

6. 8
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ken ali tkanin, katerih zmogljivost presega 10 ton
na dan
Obrat za strojenje kož, katerih zmogljivost presega
12 ton gotovih izdelkov na dan
Klavnice s proizvodno zmogljivostjo več kot 50 ton
na dan
Obrat za obdelava in predelava živil:
– za predelavo živil živalskega izvora (razen mleka),
s proizvodno zmogljivostjo več kot 75 ton gotovih
izdelkov na dan
– za predelavo živil rastlinskega izvora, s proizvodno zmogljivostjo več kot 300 ton gotovih izdelkov
na dan (povprečna vrednost na četrtletje)
Obrat za obdelavo in predelavo mleka, če je količina sprejetega mleka več kot 200 ton na dan (letna
povprečna vrednost)
Kafilerije z zmogljivostjo več kot 10 ton na dan
Obrat za intenzivno rejo perutnine z več kot 40000
mesti
Obrat za intenzivno rejo – prašičerejo z več kot
2000 mesti za prašiče pitance (več kot 30 kg)
Obrat za intenzivno rejo – prašičerejo z več kot
750 mesti za plemenske svinje
Obrat za površinsko obdelavo snovi, predmetov ali
izdelkov z uporabo organskih topil, še posebej za
apreturo, tiskanje, premazovanje, razmaščevanje,
impregniranje proti vlagi in drugo impregniranje,
klejanje, barvanje in čiščenje, s porabo več kot
150 kg na uro ali več kot 200 ton na leto
Obrat za proizvodnjo ogljika (antracita) ali elektrografita s sežiganjem ali grafitizacija
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4862.

Pravilnik o opravljanju državnega izpita za
doktorje veterinarske medicine

Na podlagi petega odstavka 52. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št.
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Kandidat za opravljanje izpita pošlje na VURS prijavo na
obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
K prijavi priloži kandidat dokazilo o končanem študiju
veterinarske medicine.
III. IZPITNA KOMISIJA

PRAVILNIK
o opravljanju državnega izpita za doktorje
veterinarske medicine
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik natančneje določa vsebino in način opravljanja državnega izpita za doktorje veterinarske medicine (v
nadaljnjem besedilu: izpit), sestavo, oblikovanje in delo izpitnih komisij ter vodenje evidenc o izpitih.
II. VSEBINA IZPITA
2. člen
Izpit obsega splošni in posebni del.
Splošni del izpita se opravlja ustno, posebni del izpita
pa obsega pisno nalogo in ustni del izpita.
3. člen
Splošni del izpita obsega preizkus znanja iz:
1. ustavne ureditve s poudarkom na temeljnih izhodiščih ustavne ureditve, človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, gospodarskih in socialnih razmerjih, oblikah neposredne in posredne demokracije, organizaciji državne
oblasti in ustavnem sodstvu;
– organizacije izvršilne oblasti s poudarkom na funkcijah in organizaciji vlade in uprave ter položaju zaposlenih v
državnih organih;
– organizacije in funkcij lokalne samouprave;
– položaja in organizacije organov pravosodja, sodstva, odvetništva in notariata;
– varstva osebnih podatkov;
– temeljev pisarniškega poslovanja in dolžnosti upravnih organov do dokumentarnega gradiva;
2. upravnega postopka po zakonu, ki ureja splošni
upravni postopek.
4. člen
Ustni del posebnega dela izpita obsega:
1. zagovor pisne naloge;
2. preizkus znanja iz:
– varstva živali pred kužnimi boleznimi;
– zagotavljanja varstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi glede preprečevanja in zatiranja zoonoz;
– prometa z zdravili, ki se uporabljajo v veterinarski
medicini;
– reprodukcije živali;
– zdravstvene ustreznosti živil;
– epidemiologije alimentarnih infekcij in intoksikacij;
– higiene živilskih obratov;
– zdravstvene ustreznosti krme in vode za napajanje;
– zaščite živali pred mučenjem;
– organizacije veterinarske službe;
– evidenc in poročil.
5. člen
Izpit se opravlja na Veterinarski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).

6. člen
Izpit opravlja kandidat pred izpitno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo sestavljajo predsednik, dva
člana ter zapisnikar.
Komisijo imenuje generalni direktor VURS z odločbo.
7. člen
Izpraševalci za splošni del izpita so univerzitetni diplomirani pravniki s strokovnim ali pravniškim državnim izpitom.
Izpraševalci za posebni del izpita so doktorji veterinarske medicine z opravljenim strokovnim izpitom za inšpektorja, ki imajo:
– opravljeno specializacijo ali magisterij s področja veterinarsko-medicinskih dejavnosti ter najmanj dve leti delovnih izkušenj pri upravnem organu za veterinarstvo ali
– 10 let delovnih izkušenj pri upravnem organu za veterinarstvo.
8. člen
Člani komisije in zapisnikar morajo vestno opravljati
dolžnosti v zvezi z delom v komisiji.
Generalni direktor VURS razreši člana ali zapisnikarja,
če ta večkrat krši obveznosti, določene v tem pravilniku.
9. člen
Predsedniku, članom in zapisnikarju pripada plačilo za
delo v komisiji. Višino plačila določi generalni direktor VURS
s sklepom.
Stroške izpita krije prijavitelj.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA IZPITA
10. člen
Generalni direktor VURS z mesečnim razporedom določi predsednika, ostala člana komisije in zapisnikarja za
posamezne kandidate ter datum in kraj izpita.
Razpored se pošlje članom komisije, zapisnikarju in
kandidatom najmanj 15 dni pred dnevom, določenim za
izpit.
11. člen
Pred začetkom izpita predsednik komisije ugotovi prisotnost ostalih članov komisije in zapisnikarja.
Predsednik komisije začne izpit tako, da ugotovi istovetnost kandidata ter pojasni namen in potek izpita.
12. člen
Splošni in posebni del izpita se ne opravljata isti dan,
vendar razmak med njima ne sme biti daljši od dveh dni.
13. člen
Kandidat najprej ustno odgovarja na vprašanja iz splošnega dela izpita. Splošni del traja največ trideset minut. Če
kandidat opravi splošni del, lahko pristopi k opravljanju posebnega dela izpita.
Posebni del izpita je sestavljen iz pisne naloge in ustnega dela.
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Pisno nalogo določi član komisije, ki je izpraševalec za
posebni del izpita. Pisno nalogo piše kandidat pod nadzorstvom zapisnikarja.
14. člen
Pred začetkom pisanja pisne naloge zapisnikar ugotovi, ali so prisotni vsi prijavljeni kandidati in to sporoči predsedniku ali članu komisije.
Kandidatom se izroči naloge ter pojasni, katere pripomočke in sredstva lahko uporabljajo.
Kandidat lahko piše koncept naloge. Ko kandidat izroči nalogo, odda čistopis in koncepte naloge zapisnikarju.
15. člen
Pisni del izpita traja največ štiri pedagoške ure, ustni
del posebnega dela pa največ petinštirideset minut.
16. člen
Kandidata, ki se pri ustnem oziroma pisnem delu izpita
ne ravna po navodilih komisije ali zapisnikarja, predsednik
komisije ali zapisnikar opomni. Če kandidat opomina ne
upošteva, se kandidat odstrani. Komisija odloči, ali sme
kandidat nadaljevati izpit. Če komisija odloči, da kandidat ne
sme nadaljevati izpita, se šteje, da izpita ni opravil.
17. člen
Uspeh kandidata oceni komisija za vsak del posebej z
oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
Kandidat, ki se ne strinja z oceno komisije, lahko takoj
po razglasitvi ocene poda ugovor na zapisnik. Če se ugovor
nanaša na oceno:
– splošnega dela izpita, kandidat ponovno opravlja izpit pred drugo komisijo najkasneje v treh dneh;
– pisne naloge, nalogo ponovno oceni druga komisija
najkasneje v treh dneh. Če komisija nalogo oceni pozitivno,
kandidat nadaljuje pred to komisijo ustni del posebnega
dela izpita;
– ustnega dela posebnega dela izpita, kandidat opravlja ustni del posebnega dela izpita pred drugo izpitno komisijo najkasneje v treh dneh.
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20. člen
Kandidatu, ki je izpit uspešno opravil, se izda spričevalo na predpisanem obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del
tega pravilnika.
Spričevalo podpiše predsednik komisije.
Spričevalo se vroči kandidatu takoj po opravljenem
izpitu oziroma najkasneje v osmih dneh po izpitu.
21. člen
Kandidat, ki izpita ni opravil, ga opravlja v roku, ki ga
določi komisija.
Kandidat, ki ni uspešno opravil posebnega dela izpita,
lahko ponovno opravlja samo ta del izpita. Če ga naslednjič
ne opravi uspešno, ponavlja celoten izpit.
22. člen
O poteku izpita se vodi zapisnik.
Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo
predsednik in člani komisije ter zapisnikar.
23. člen
Splošni del izpita in ustni del posebnega dela izpita sta
javna.
V. EVIDENCA O IZPITIH
24. člen
Za vsakega kandidata se vodi spis, ki vsebuje prijavo s
prilogami, obvestilo o razporedu izpita, zapisnik o poteku
izpita s pisno nalogo in kopijo spričevala o opravljenem
izpitu.
25. člen
VURS vodi knjigo izpitov, v kateri se za vsakega kandidata vodijo naslednji podatki: zaporedna številka, osebno ime
kandidata, datum in kraj rojstva, številka izpitnega spisa, datum opravljanja izpita, uspeh izpita in datum vpisa v knjigo.
VI. KONČNI DOLOČBI

18. člen
Kandidat opravi državni izpit, če je uspešno opravil
splošni in posebni del izpita.
Izid izpita razglasi predsednik komisije ob prisotnosti
članov takoj po končanem celotnem izpitu.
19. člen
Kandidat lahko izpit odjavi največ osem dni pred dnem,
določenim za opravljanje izpita, sicer se šteje, da izpita ni
opravil.
Če kandidat brez opravičenega razloga določenega
dne ne pristopi k opravljanju izpita ali če odstopi, ko je že
začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil.
O opravičenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloči
komisija na podlagi pisne obrazložitve prijavitelja. Prijavitelj
mora posredovati pisno obrazložitev v roku osmih dni od
dneva, določenega za opravljanje izpita. Če komisija odloči,
da so razlogi upravičeni, se šteje, da kandidat ni pristopil k
izpitu.

26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe s preizkusom usposobljenosti za delavce v
veterinarski službi (Uradni list RS, št. 1/98 in 33/01 –
ZVet).
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-510/01
Ljubljana, dne 26. novembra 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA 1

…………………………......
(veterinarska organizacija)
Kraj:
Datum:
PRIJAVA
k opravljanju državnega izpita
Ime in priimek……………………………………………………………………….............................................................
Rojen(a) ………………………….. v ……………………………………………..............................................................
Strokovna izobrazba…………………………………………………………………...........................................................
Izpit opravlja: prvič – drugič – tretjič – ……..........
Prijava k opravljanju državnega izpita je vložena pri……………………………….........................................................
…………………………………….. dne ……………………………………………...........................................................
……………………………..
(veterinarska organizacija)
Priloge:
– dokazilo o strokovni izobrazbi

PRILOGA 2
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
VETERINARSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Na podlagi pravilnika, ki ureja opravljanje državnega izpita, izdaja izpitna komisija
SPRIČEVALO
………………………………………………………………………………………..............................................................
rojen(a) dne ……………...................... v (na) …………………………………………………….....................................
ki ima končano………………………………………………………………………............................................................
je opravil(a)
DRŽAVNI IZPIT
Posebni del državnega izpita je kandidat(ka) opravljal(a) s področja veterinarstva
Zap. številka
v evidenčni knjigi …………....................
V Ljubljani, …………………...................
……………………….
Predsednik komisije
M.P.
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II. OZNAČEVANJE ŽIVALI

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o postopku in načinu ocenjevanja
mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in
vina

Na podlagi 1. in 10. točke 42. člena zakona o vinu in
drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97
in 16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o postopku in načinu ocenjevanja mošta, vina
in drugih proizvodov iz grozdja in vina
1. člen
V pravilniku o postopku in načinu ocenjevanja mošta,
vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list RS, št.
32/00), se v 3. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ocenjevanje pri izvozu ali uvozu za vino iste serije, istega pridelovalca,
ki ga je pooblaščena organizacija že ocenila, obsega le
naslednje zaporedne faze:
– naročilo naročnika ali zahtevek pristojne inšpekcije,
– preveritev podatkov o geografskem poreklu iz registra pridelovalcev grozdja in vina ali iz certifikata države izvoznice,
– izdajo odločbe o ocenitvi vzorca.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-205/2001
Ljubljana, dne 29. novembra 2001.

2. člen
Živali morajo biti označene v skladu z veljavnimi predpisi.
Tiste vrste živali, za katere način označitve ni posebej
predpisan, morajo biti označene na način, ki omogoča njihovo identifikacijo.
3. člen
Psi morajo biti označeni s kovinsko značko premera
25mm, na kateri mora biti na eni strani oznaka države – “SI“,
številka območne enote veterinarske inšpekcije in zaporedna petmestna številka živali v velikosti najmanj 5mm. Na
drugi strani značke mora biti napis “Republika Slovenija“ ter
v sredini kroga vtisnjen obris pasje glave.
Psi, rojeni po 1. 1. 2002, morajo biti označeni z mikročipom, ki ustreza predpisanim standardom.
Psi morajo biti označeni najkasneje ob cepljenju proti
steklini.
Značka je trajna in spremlja psa od vpisa v register do
njegove smrti.
Če je pes označen z mikročipom, značka ni potrebna.
Veterinarske organizacije s koncesijo, ki opravljajo cepljenje psov proti steklini, morajo zagotoviti vnos in prenos
vseh zahtevanih podatkov iz svojega registra v centralni register psov na Veterinarski upravi republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
III. VETERINARSKO SPRIČEVALO
4. člen
Imetnik živali mora imeti veterinarsko spričevalo za živali, ki se prodajajo, odpremljajo na sezonsko pašo, v klavnico, na sejme, dogone, razstave, športna tekmovanja ali
druge javne kraje, kjer se zbirajo tovrstne živali.

I. SPLOŠNA DOLOČBA

5. člen
Veterinarska spričevala (v nadaljnjem besedilu: spričevala) se izdajajo na predpisanih obrazcih.
Spričevalo za:
– govedo, prašiče, drobnico, kopitarje za zakol ali
prodajo, kunce, kožuharje in divjad je predpisano na obrazcu 1;
– perutnino (razen za zakol), za ptice in ostale živali je
predpisano na obrazcu 3;
– perutnino, ki se prevaža s posestva v klavnico, je
predpisano na obrazcu 4;
– akvakulturo in prostoživeče vodne živali ter žabe in
polže je predpisano na obrazcu 5;
– čebelje družine in matice je v obliki knjižice in je
predpisano na obrazcu 6;
– registrirane kopitarje, ki niso namenjeni za prehrano
ljudi, je predpisano na obrazcu 7;
– pse in mačke je v obliki knjižice, ki je obenem tudi
identifikacijski dokument, in je predpisano na obrazcu 8.
Obrazci spričeval iz prejšnjega odstavka so kot priloge
1, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 sestavni del tega pravilnika.

1. člen
Ta pravilnik ureja obveznost označevanja živali, označevanje psov, pogoje za izdajo, vsebino in obliko veterinarskega spričevala ter veterinarske napotnice in način izpolnjevanja obrazcev iz tega pravilnika.

6. člen
Obrazci spričeval iz prilog 1, 3, 4, 5 in 7 morajo biti
povezani v blok po 25 izvirnikov in 25 kopij. Kopije, ki
ostanejo v bloku, je treba hraniti še tri leta po izdaji zadnjega
obrazca v bloku.

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

4864.

Pravilnik o označevanju živali, veterinarskem
spričevalu in veterinarski napotnici

Na podlagi petega odstavka 16. in šestega odstavka
18. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o označevanju živali, veterinarskem spričevalu
in veterinarski napotnici
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7. člen
Spričevalo se lahko izda za vsako žival posebej ali za
več živali skupaj, če so iste vrste, pripadajo istemu imetniku
in predstavljajo eno epizootiološko enoto.
Mladiči kopitarjev, parkljarjev, psov in mačk, ki sesajo,
se lahko vpišejo v spričevalo matere.
8. člen
Spričevala, predpisana na obrazcih 1, 3, 5, 7 in 8,
izdajajo veterinarji veterinarskih organizacij, ki imajo koncesijo za izdajo spričeval ali pooblaščeni veterinarji.
Spričevalo, predpisano na obrazcu 4, izda uradni veterinar VURS.
Spričevalo, predpisano na obrazcu 6, izda veterinar
Nacionalnega veterinarskega inštituta.
9. člen
Veterinar izda spričevalo le, če je iz dnevnika reje, ki ga
mora imeti imetnik živali na svojem posestvu, ugotovil, da so
bila opravljena predpisana cepljenja in opravljene diagnostične preiskave z negativnim rezultatom.
10. člen
Izdano spričevalo lahko veterinar potrdi najkasneje
10 dni po njegovi izdaji.
Spričevalo postane veljavno, ko ga veterinar po opravljenem veterinarskem pregledu s podpisom potrdi.
Spričevalo velja 10 dni, razen za:
– registrirane kopitarje, za katere velja spričevalo
90 dni;
– čebelje družine, ki se prevažajo na pašo, za katere
velja spričevalo 3 mesece;
– pse in mačke, za katere velja spričevalo do 6 mesecev od dneva izdaje.
Veterinarski pregled živali, namenjenih za zakol, velja
24 ur od ure pregleda.
Ne glede na tretji odstavek tega člena lahko velja spričevalo, izdano za posamezno prireditev (sejem, razstava
ipd.), ki traja več kot 10 dni, do konca te prireditve, kar
označi veterinar na spričevalu.
11. člen
Če gredo živali v promet neposredno iz gospodarstva,
izda veterinar spričevalo ter ga hkrati potrdi.
Če gredo živali v promet preko zbirnih centrov, morajo
živali spremljati spričevala, za katera se zaračuna predpisano pristojbino. Veterinar opravi veterinarski pregled teh živali
v zbirnem centru ter izda potrdilo o veterinarskem pregledu
za vse živali, pri čemer zaračuna pristojbino za opravljen
veterinarski pregled.
Odkupovalec živali je dolžan obvestiti veterinarja najmanj 24 ur pred prihodom živali na zbirno mesto.
Obrazec potrdila o veterinarskem pregledu iz drugega
odstavka tega člena je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika. Obrazec potrdila o veterinarskem pregledu mora biti
povezan v blok po 25 izvirnikov in 25 kopij. Kopije, ki
ostanejo v bloku, je treba hraniti še tri leta po izdaji zadnjega
obrazca v bloku.
12. člen
Za živali, ki se jih odpremlja v klavnico, mora njihov
imetnik podpisati izjavo, ki je navedena na obrazcu spričevala oziroma veterinarskega potrdila.
13. člen
Prevoznik mora za prevoz živali podati pisno izjavo z
naslednjo vsebino:

Št.
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“Spodaj podpisani…….. izjavljam, da sem dne…ob…uri
pred nakladanjem prve živali preveril ustreznost vozila za
prevoz živali z reg. št..… in ugotovil, da izpolnjuje predpisane pogoje za prevoz živali od…..do… Prevoz živali opravljam
na podlagi odločbe VURS, št…… Vozilo je bilo razkuženo
dne… v…..“. Izjava mora biti čitljivo podpisana.
Podpisano izjavo mora voznik oddati skupaj s spričevalom uradnemu veterinarju v klavnici oziroma novemu imetniku živali.
IV. VETERINARSKA NAPOTNICA
14. člen
Veterinarska napotnica (v nadaljnjem besedilu: napotnica) se izdaja na predpisanem obrazcu 9, in sicer za bolne
in poškodovane živali, ki se odpremljajo v klavnico in jim tak
prevoz ne povzroči nepotrebnega trpljenja, ter za živali, ki se
odpremljajo v klavnico iz hlevov z nepreverjenimi ali sumljivimi epizootiološkimi razmerami.
Napotnica velja 24 ur po njeni izdaji.
Za živali iz prvega odstavka tega člena mora njihov
imetnik podpisati izjavo, ki je navedena na obrazcu napotnice.
15. člen
Obrazec napotnice mora biti povezan v blok po 50
izvirnikov in kopij. Kopije napotnic, ki ostanejo v bloku, se
uporabljajo za evidenco še tri leta po izdaji zadnje napotnice
v bloku.
Obrazec napotnice je kot priloga 9 sestavni del tega
pravilnika.
V. PRISTOJBINE
16. člen
Za izdajo spričeval, za veterinarske preglede živali ter
za izdajo napotnice se plačuje predpisana pristojbina.
O plačilu pristojbine izda veterinar potrdilo na obrazcu
10, ki je kot priloga 10 sestavni del tega pravilnika.
VI. IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV
17. člen
Obrazci, predpisani s tem pravilnikom, morajo biti izpolnjeni točno in čitljivo na način, da so podatki čitljivi tudi
na kopiji in jih ni mogoče izbrisati.
Veterinar, ki izdaja oziroma potrjuje spričevala, potrdila
in napotnice iz tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: dokumenti), jih mora opremiti s čitljivo napisanim osebnim imenom ali štampiljko (faksimile) osebnega imena ter z lastnoročnim podpisom. Podpis mora biti overjen s pečatom.
18. člen
Veterinar, ki izdaja oziroma potrjuje dokumente, mora:
– imeti ustrezno znanje o predpisih s področja veterinarstva,
– biti seznanjen s pravili izdajanja dokumentov in
– biti seznanjen z vsemi testi in preiskavami, ki jih je
potrebno izvesti pred potrjevanjem spričevala.
Veterinar odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih v dokumentih navaja oziroma potrjuje.
Veterinar v dokumentu ne sme navesti oziroma potrditi
podatkov, ki jih ne pozna oziroma ni prepričan o njihovi
resničnosti.
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Veterinar ne sme izdati oziroma potrditi praznega ali
nepopolno izpolnjenega dokumenta.
Veterinar ne sme izdati oziroma potrditi dokumenta, ki
se nanaša na živali, katerih ni pregledal.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehata veljati odredba
o označevanju in registraciji psov (Uradni list RS, št. 75/97,
18/98 – popr. in 33/01 – ZVet) in pravilnik o obrazcu
zdravstvenega spričevala za živali in obrazcu veterinarske
napotnice (Uradni list RS, št. 56/99, 59/99, 76/99 in
33/01 – ZVet).
Dosedanji obrazec identifikacijskega dokumenta v obliki knjižice za pse se uporablja do izdaje novega obrazca po
tem pravilniku.
Dosedanji obrazci spričeval in napotnic se uporabljajo
do izdaje novih obrazcev po tem pravilniku.
Do izdaje ustreznega predpisa se še uporablja dosedanji obrazec napotnice za v sili zaklane živali.
Številka predpisane odločbe iz 13. člena tega pravilnika se vpisuje od 1. 7. 2002 dalje.
Do registracije zbirnih centrov se živali lahko zbirajo na
obstoječih zbirnih mestih.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-509/01
Ljubljana, dne 30. novembra 2001.

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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PRILOGA 1

VET(5,1$56.2635,ý(9$/2=$«««««««

âWHYLOND

32'$7.,2,0(71,.8ä,9$/,
___________________________________________________________________________
Osebno ime in naslov imetnika: -------------------------------------------------------------------------KMG-MID………………………………………………………….
32'$7.,2ä,9$/,ãWHYLORYUVWD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,GHQWLILNDFLMVND H ãWHYLOND H åLYDOL«««««««««««««««««««««««
………………………………………………………………………………………………..….
äLYDOVHSRãLOMDD v zakol* ………………………………………….
b) premik *:
sejem
razstava
paša
drugo
c) prodajo*……………………………………….

A

XVWUH]QRRENURåL
YSLãLYUVWRåLYDOL
,=-$9$,0(71,.$,]MDYOMDPGDåLYDO L NLVHRGSUHPOMD MR Y]DNROQL VR GRELYDOD H NUPH]GRGDWNL]GUDYLOLQ
drugih snovi, ki bi vplivala na zdravstveno ustreznost mesa in organov, oziroma da brez vednosti veterinarja niso in ne
ERGRGRNRQFDYHOMDYQRVWLWHJDVSULþHYDODGRELYDOH]GUDYLO]DUDGLNDWHULKMHSUHSRYHGDQ]DNROWHKåLYDOL3ROHJWHJDSD
WXGLL]MDYOMDPGDåLYDOL]DNDWHUHVHVSULþHYDORL]GDMDQLVRLQQHERGRGRNRQFDYHOMDYQRVWLWHJDVSULþHYDODGRELYDOH
NUPHDOLGRGDWNRYKNUPLVNDWHURMHNUPOMHQMHWHKåLYDOLSUHSRYHGDQRWHUGDMLPSUHYR]QHERSRY]URþDOQHSRWUHEQHJD
trpljenja.
……………………….
(podpis imetnika)
3RWUMXMHPGDYNUDMXL]YRUDåLYDOLREL]GDMLWHJDVSULþHYDODQLELODXJRWRYOMHQDNXåQDEROH]HQNLMRODKNRSUHQHVHMRWH
åLYDOLLQQLELODRGUHMHQDSUHSRYHGJLEDQMDLQRGWXMLWYHWHKåLYDOLWHUSUHSRYHGL]GDMDQMDYHWHULQDUVNLKVSULþHYDO]DWH
åLYDOL
3ULVWRMELQD ]D L]GDMR VSULþHYDOD REUDþXQDQD Y VNODGX V SUHGSLVRP NL XUHMD SULVWRMELQH QD SRGURþMX YHWHULQDUVWYD QD
potrdilu št.:
Kraj:
Datum:

…………………………
(podpis veterinarja)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B
POTRJUJEM
GDVHPGQH«««RE«XULRSUDYLOYHWHULQDUVNLSUHJOHGåLYDOL]LGHQWLILNDFLMVNRãWHYLONR««««««««
……………………………………………………………………………………………………………………..
LQXJRWRYLOGDåLYDO L QHNDåH MR NOLQLþQLK]QDPHQMNXåQLKEROH]QLWHUGDMH VR åLYDO L VSRVREQD H ]DSUHYR]
7RVSULþHYDORYHOMDGQLRGGQHYDL]GDMHGRNRQFDSULUHGLWYH««««««««««««««««««««
Veterinarski pregled velja 24 ur od ure pregleda.
3ULVWRMELQDREUDþXQDQD v skladu s predpisomNLXUHMDSULVWRMELQHQDSRGURþMXYHWHULQDUVWYDQDSRWUGLOXãW««««
Kraj:…………….
Datum: ……..

M.P.

----------------------------(podpis veterinarja)
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PRILOGA 2

………………………..
(veterinarska organizacija)

Številka: 0000001

VETERINARSKO POTRDILO
3RWUMXMHP GD VHP GQH««RE«XUL RSUDYLO YHWHULQDUVNL SUHJOHG åLYDOL QDPHQMHQH LK  ]Dzakol, ki je (so) vpisane v
VSULþHYDOX ãW «««««««««««««««««««««««««««««««
………………………………………………………………………………………………………
z identifikacijsko številko ……………………………………………………………………………………… (op.)
…………………………………………………....................………………………………………………………………
………………………………………………………………....................…………………………………………………
……………………………………………………………………………....................……………………………………
LQXJRWRYLOGDåLYDO L QHNDåH MR NOLQLþQLK]QDPHQMNXåQLKEROH]QLWHUGDMH VR åLYDO(i) sposobna(e) za prevoz.
To potrdilo velja 24 ur od ure izdaje.
3ULVWRMELQDREUDþXQDQDYVNODGXVSUHGSLVRPNLXUHMDSULVWRMELQHQDSRGURþMXYHWHULQDUVWYDQDSRWUGLOXãW««««

Kraj: …………….
Datum: ……..ob……..uri

M.P.

----------------------------(podpis veterinarja)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,=-$9$,0(71,.$,]MDYOMDPGDåLYDO L NLVHRGSUHPOMD MR Y]DNROQL VR GRELYDOD H NUPH]GRGDWNL]GUDYLOLQ
drugih snovi, ki bi vplivala na zdravstveno ustreznost mesa in organov, oziroma da brez vednosti veterinarja niso in ne
bodo do konca veljavQRVWLWHJDVSULþHYDODGRELYDOH]GUDYLO]DUDGLNDWHULKMHSUHSRYHGDQ]DNROWHK åLYDOL3ROHJWHJD

SD WXGL L]MDYOMDP GD åLYDOL ]D NDWHUH VH VSULþHYDOR L]GDMD QLVR LQ QH ERGR GR NRQFD YHOMDYQRVWL WHJD
VSULþHYDODGRELYDOHNUPHDOLGRGDWNRYKNUPLVNDWHURMHNUPOMHQMHWHKåLYDOLSUHSRYHGDQRWHUGDMLPSUHYR]
QHERSRY]URþDOQHSRWUHEQHJDWUSOMHQMD
……………………………….
(podpis imetnika)
2S ýH MH ãWHYLOR åLYDOL QD SUHYR]QHP VUHGVWYX PDQMãH NRW MH QDYHGHQR Y VSULþHYDOX VH SROHJ ãWHYLONH VSULþHYDOD
QDYHGHMRLGHQWLILNDFLMVNHãWHYLONHSUHJOHGDQLKåLYDOL
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PRILOGA 3

---------------------------(veterinarska organizacija)
Številka: 0000001
9(7(5,1$56.2635,ý(9$/2
ZA PERUTNINO, PTICE,1267$/(ä,9$/,
PODATKI O IMETNIKU:
Osebno ime in naslov imetnika: -----------------------------------------------------------------------------------------------=DGQMLNUDMELYDQMDåLYDOL-------------------------------------------------------------------------------------------------------Identifikacijska št.: ………………………………………………………………………….
32'$7.,2ä,9$/,YUVWDãWHYLORR]QDþED
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------äLYDOLVHSRãLOMDYD SUHPLNYQD«««««««««««««
b) prodajo………………………………………….
,=-$9$,0(71,.$,]MDYOMDPGDåLYDO L NLVHRGSUHPOMD MR Y]DNROQL VR GRELYDOD H NUPH]GRGDWNL]GUDYLOLQ
drugih snovi, ki bi vplivala na zdravstveno ustreznost mesa in organov, oziroma da brez vednosti veterinarja niso in ne
ERGRGRNRQFDYHOMDYQRVWLWHJDVSULþHYDODGRELYDOH]GUDYLO]DUDGLNDWHULKMHSUHSRYHGDQ]DNROWHKåLYDOLSROHJWHJDSD

WXGLL]MDYOMDPGDåLYDOL]DNDWHUHVHVSULþHYDORL]GDMDQLVRLQQHERGRGRNRQFDYHOMDYQRVWLWHJDVSULþHYDOD
GRELYDOH NUPH DOL GRGDWNRY K NUPL V NDWHUR MH NUPOMHQMH WHK åLYDOL SUHSRYHGDQR WHU GD MLP SUHYR] QH ER
SRY]URþDOQHSRWUHEQHJDWUSOMHQMD
Kraj:
Datum:

----------------------------(podpis imetnika)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POTRJUJEM
GDVHPGQH««SUHJOHGDO]JRUDMRSLVDQHåLYDOLLQXJRWRYLOGDåLYDOLQHNDåHMRNOLQLþQLK]QDPHQMNXåQLKEROH]QLWHUGD
YNUDMXL]YRUDQDYHGHQLKåLYDOLREL]GDMLWHJDVSULþHYDODQLELODXJRWRYOMHQDNXåQDEROH]HQNLMRODKNRSUHQHVHMRåLYDOL
WHYUVWHLQQLELODRGUHMHQDSUHSRYHGJLEDQMDWHKåLYDOLWHUSUHSRYHGL]GDMDQMDYHWHULQDUVNLKVSULþHYDO]DWHåLYDOLLQGDje

VR åLYDO L VSRVREQD H ]DSUHYR]

7RVSULþHYDORYHOMDGQL od dneva izdaje.
3ULVWRMELQDREUDþXQDQDYVNODGXVSUHGSLVRPNLXUHMDSULVWRMELQHQDSRGURþMXYHWHULQDUVWYDQDSRWUGLOXãW«««

Kraj: -------------------------Datum:----------------------M.P.
----------------------------(podpis veterinarja)

Stran

10146 / Št. 99 / 7. 12. 2001

Uradni list Republike Slovenije

VETERINARSKA UPRAVA RS
ObPRþQLXUDG
…………………………..

PRILOGA 4
Številka: 0000001
9(7(5,1$56.2635,ý(9$/2 1)
]DSHUXWQLQRNLVHSUHYDåDVSRVHVWYDYNODYQLFR

,'(17,),.$&,-$ä,9$/,
VUVWDåLYDOL .....................................................................................................................................................................
âWHYLORåLYDOL...................................................................................................................................................................
Identifikacijska oznaka: ..................................................................................................................................................

,=925ä,9$/,
1DVORYSRVHVWYDL]YRUDåLYDOL .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
IZJAVA IMETNIKA: Izjavljam, da perutnina, ki se odpremlja v zakol, ni dobivala krme z dodatki zdravil in drugih
snovi, ki bi vplivala na zdravstveno ustreznost mesa in organov, oziroma da brez vednosti veterinarja niso dobivale
]GUDYLO ]DUDGL NDWHULK MH SUHSRYHGDQ ]DNRO WHK åLYDOL 3ROHJ WHJD SD WXGL L]MDYOMDP GD åLYDOL ]D NDWHUH VH VSULþHYDOR
izdaja, niso bile krmljene s krmo ali dodatki h krmi,VNDWHURMHNUPOMHQMHGRORþHQHYUVWHåLYDOLSUHSRYHGDQRWHUGDMLP
SUHYR]QHERSRY]URþDOQHSRWUHEQHJDWUSOMHQMD
NAMEMBNI KRAJ:
äLYDOLVHSRãLOMDYNODYQLFR ............................................................................................................................................
s prevoznim sredstvom: ...................................................................................................................................................
( reg. št.)

------------------------(podpis imetnika)
POTRDILO O ZDRAVSTVENEM STANJU:
Podpisani uradni veterinar potrjujem, da sem na zgoraj navedenem posestvu preglHGDO]JRUDMRSLVDQHåLYDOLSUHG]DNRORPRE
XULGQHLQSULWHPSUHJOHGXXJRWRYLOGDåLYDOLQHNDåHMRNOLQLþQLK]QDPHQMNXåQHEROH]QLNL
ELVHVWRYUVWRåLYDOLSUHQDãDOHWHUGDVRåLYDOLVSRVREQH]DSUevoz do klavnice.
3ULVWRMELQDREUDþXQDQDYVNODGXVSUHGSLVRPNLXUHMDSULVWRMELQHQDSRGURþMXYHWHULQDUVWYDQDSRWUGLOXãW««««

V ......................., dne …………ob……uri.
(kraj)

6SULþHYDORYHOMDXU

1

----------------------------------(uradni veterinar)
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………………………
(veterinarska organizacija)

PRILOGA 5

9(7(5,1$56.2635,ý(9$/2
=$$.9$.8/7852,1352672ä,9(ý(92'1(ä,9$/,
7(5ä$%(,132/ä(

Številka: 0000001

IME IN NASLOV: …………………………………………
vrsta rib *:………………………kg……………………kom
ali ribjih iker *……………………………. kg
åDEH ãNROMNH UDNL SROåL
a) za nadaljnjo vzrejo v ribogojnici:*…………………………………………………………
(kraj in naslov ribogojnice)
b) za prodajo za poribljavanje voda:*……………………………………………………….
(kraj)
c) za prodajo…*……………………………………………………………………….
(kraj)
d) premik *……………………………..
XVWUH]QRRENURåL
,=-$9$,0(71,.$,]MDYOMDPGDåLYDOLNLVRQDPHQMHQH]DSUHKUDQROMXGLQLVRGRELYDOHNUPH]GRGDWNL]GUDYLOLQ
drugih snovi, ki bi vplivala na zdravstveno ustreznost mesa in organov, oziroma da brez vednosti veterinarja niso
dobivale ]GUDYLO ]DUDGL NDWHULK MH SUHSRYHGDQD XSRUDED ]D SUHKUDQR OMXGL 3ROHJ WHJD SD WXGL L]MDYOMDP GD åLYDOL ]D
NDWHUH VH VSULþHYDOR L]GDMD QLVR ELOH NUPOMHQH V NUPR DOL GRGDWNL K NUPL V NDWHUR MH NUPOMHQMH GRORþHQH YUVWH åLYDOL
prepovedano, ter da jim prHYR]QHERSRY]URþDOQHSRWUHEQHJDWUSOMHQMD
------------------------------(podpis imetnika)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POTRJUJEM
GD]JRUDMQDYHGHQHåLYDOL«««««««««««««««««««««««««««
SUL SUHJOHGX GQH«««««««QLVR ND]DOH YLGQLK NOLQLþQLK ]QDPHQM NXåQLK EROH]QL WHU GD Y PHVWX L]YRUD QL ELOR
NXåQHEROH]QLNLELVHODKNRVWRYUVWRåLYDOLSUHQHVOH
Opravljene preiskave v skladu s predpisom o izvajanju preventivnih ukrepov v letu……. so bile negativne.
6SULþHYDORYHOMDGQLRGGQHYDL]GDMH
3ULVWRMELQDREUDþXQDQDYVNODGXVSUHGSLVRPNLXUHMDSULVWRMELQHQDSRGURþMXYHWHULQDUVWYDQDSRWUGLOXãW«««
Kraj: …………….
Datum:……………..

M.P.

……………………
(podpis veterinarja)
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…………………
NVI

PRILOGA 6

Številka: 0000001

9(7(5,1$56.2635,ý(9$/2
]DþHEHOMHGUXåLQHLQPDWLFH
IMETNIK
Osebno ime………………………………… Naslov………………………………….
6WRMLãþH«««««««««««««««««««««««««««««««
(številka, kraj-REþLQD

………………………………..
(podpis imetnika)
3RGDWNLR]GUDYVWYHQHPVWDQMXþHEHOMLKGUXåLQLQPDWLF
1. Laboratorijske preiskave na:
Št. panjev
in vrsta
Nosemavost
3UãLþDYRVW

Datum pregleda

Št. preiskave

Rezultat

Laboratorij

.OLQLþQLSUHJOHGQDKXGRLQSRKOHYQRJQLORERþHEHOMH]DOHJHRNDPHQHOR]DOHJRLQYDURR]R
3RWUMXMHPGDVHPGQH««««RSUDYLOSUHJOHG««««RSLVDQLKþHEHOMLKGUXåLQLQXJRWRYLOGDQHNDåHMR
(število)
NOLQLþQLK]QDPHQMWHKEROH]QL
M.P.

…………………………..
(veterinar)

9HWHULQDUVNRVSULþHYDORYHOMDPHVHFH

Pristojbina oEUDþXQDQDYVNODGXVSUHGSLVRPNLXUHMDSULVWRMELQHQDSRGURþMXYHWHULQDUVWYDQDSRWUGLOXãW«««

V………………
Datum:………..
M.P.
--------------------------(podpis veterinarja)
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35(0,.,ý(%(/-,+'58ä,1,10$7,&
* paša

* nakup

* prodaja

2GSUHPOMHQRYNUDM««««««««%RGRþLLPHWQLN«««««««««««
Prevozno sredstvo…………………..
(reg.št. in vrsta)
Potrjujem, da sem GQH« RSUDYLO SUHGSLVDQ YHWHULQDUVNL SUHJOHG LQ XJRWRYLO GD þHEHOMH GUXåLQH QH NDåHMR NOLQLþQLK
]QDPHQMNXåQHEROH]QL
3ULVWRMELQDREUDþXQDQDYVNODGXVSUHGSLVRPNLXUHMDSULVWRMELQHQDSRGURþMXYHWHULQDUVWYDQDSRWUGLOXãW«««
M.P.

------------------------(podpis veterinarja)

* ustUH]QRRENURåL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35(0,.,ý(%(/-,+'58ä,1,10$7,&
* paša

* nakup

* prodaja

OdpremljenRYNUDM««««««««%RGRþLLPHWQLN«««««««««««
Prevozno sredstvo…………………..
(reg. št. in vrsta)
3RWUMXMHP GD VHP GQH« RSUDYLO SUHGSLVDQ YHWHULQDUVNL SUHJOHG LQ XJRWRYLO GD þHEHOMH GUXåLQH QH NDåHMR NOLQLþQLK
znamHQMNXåQHEROH]QL
3ULVWRMELQDREUDþXQDQDYVNODGXVSUHGSLVRPNLXUHMDSULVWRMELQHQDSRGURþMXYHWHULQDUVWYDQDSRWUGLOXãW«««

M.P.

--------------------------------(podpis veterinarja)

XVWUH]QRRENURåL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35(0,.,ý(%(/-,+'58ä,1,10$7,&
* paša

* nakup

* prodaja

2GSUHPOMHQRYNUDM««««««««%RGRþLLPHWQLN«««««««««««
Prevozno sredstvo…………………..
(reg.št. in vrsta)
3RWUMXMHP GD VHP GQH« RSUDYLO SUHGSLVDQ YHWHULQDUVNL SUHJOHG LQ XJRWRYLO GD þHEHOMH GUXåLQH QH NDåHMR NOLQLþQLK
]QDPHQMNXåQHEROH]QL
3ULVWRMELQDREUDþXQDQDYVNODGXVSUHGSLVRPNLXUHMDSULVWRMELQHQDSRGURþMXYHWHULQDUVWYDQDSRWUGLOXãW«««

XVWUH]QRRENURåL

M.P.

------------------------------------(podpis veterinarja)
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--------------------------------------(veterinarska organizacija)

PRILOGA 7

VETERINA56.2635,ý(9$/2=$âWHYLOND
REGISTRIRANE KOPITARJE
A
32'$7.,2,0(71,.8ä,9$/,
___________________________________________________________________________
Osebno ime in naslov imetnika: -----------------------------------------------------------------------KMG-MID………………………………………………………….
32'$7.,2ä,9$/,ãWHYLORYUVWD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,GHQWLILNDFLMVNDãWHYLONDåLYDOLR]LURPDR]QDND««««««««««««
äLYDOVHSRãLOMD D QDWHNPRYDQMH«««««««««««
* b) na razstavo……………………………….
* c) na pohod …………………………………
* d) drugo …………………………………….
XVWUH]QRRENURåL
Prevozno sredstvo: ……………………………………….
(vrsta in reg. št. vozila)
Kraj
Datum:

……………………………
(podpis imetnika)

B
POTRJUJEM
GDVHPGQH«««RSUDYLOYHWHULQDUVNLSUHJOHGåLYDOL]LGHQWLILNDFLMVNRãWHYLONRR]LURPDR]QDNR
……………………………………………………………………………………………………………………..
LQXJRWRYLOGDåLYDO L QHNDåH MR NOLQLþQLK]QDPHQMNXåQLKEROH]QLWHUGDMH VR åLYDO L VSRVREQD(e) za prevoz.
3UDY WDNR SRWUMXMHP GD Y NUDMX L]YRUD åLYDOL REL]GDMLWHJDVSULþHYDODQLELODXJRWRYOMHQDNXåQDEROH]HQNLMRODKNR
SUHQHVHMR WH åLYDOL LQ QL ELOD RGUHMHQD SUHSRYHG JLEDQMD LQ RGWXMLWYH WHK åLYDOL WHU SUHSRYHG L]GDMDQMD YHWHULQDUVNLK
spULþHYDO]DWHåLYDOL

7RVSULþHYDORYHOMDGQLRGGQHYDL]GDMH
3ULVWRMELQDREUDþXQDQDYVNODGXVSUHGSLVRPNLXUHMDSULVWRMELQHQDSRGURþMXYHWHULQDUVWYDQa potrdilu št…………

Kraj:
Datum:
M.P.

………………………………..
(podpis veterinarja)
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PRILOGA 8

(slika)

9(7(5,1$56.2635,ý(9$/2
O CEPLJENJU IN ZDRAVSTVENEM
STANJU
3629,10$ý.
HEALTH CERTIFICATE OF VACCINATION
FOR DOGS AND CATS
TIERAERZTLICHER IMPFPASS FÜR
HUNDE UND KATZEN

CERTIFICAT VETERINAIRE DE VACCINATION
POUR
CHIENS ET CHATS
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9HWHULQDUVNRVSULþHYDORRFHSOMHQMXLQ]GUDYVWYHQHPVWDQMX]DSVDMHYHOMDYQRVDPR]]QDþNRNLMR
dobi pes ob prvem cepljenju proti steklini; številka na naslovnici mora biti enaka kot številka na
]QDþNLR]LURPDQDPLNURþLSX
Health Certificate of Vaccination for dogs is valid only with the tag on the vaccination against
rabies; the tag number should be identical to the number on the front page of the Certificate or on
microchip.
Tieraerztlicher Impfpass für Hunde ist nur gültig mit der Hundemarke zur Impfung gegen Tollwut;
die Hundemarkennummer soll identisch mit der Nummer auf der Frontseite des Passes sein bzw.
am Mikrochip.
Certificat veterinaire de vaccination pour les chiens n`est valable qu`avec le badge de vaccination
contre la rage; le numéro du badge doit être identique au numéro affiché sur la couverture ou sur le
microchip.
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Ime___________________________________________
Name/Name/Nom
9UVWD3HV0DþND
Species/Tierart/Espèce
Dog/Hund/Chien
Cat/Katze/Chat
Pasma_____________________________________________________
Breed/Rasse/Race
Barva_____________________________________________________
Colour/Farbe/Robe
6SRO0RãNLäHQVNL
Sex/Geschlecht/Sexe
Male/Männlich/Mâle
Female/Weiblich/Femelle
Datum rojstva_______________________________________________
Date of birth/Geburtsdatum/Date de naissance

Identifikacija________________________________________
Identificationr/Identifizierungs/identification

âWHYLOND]QDþNHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Tag number/Hundemarkennummer/Numéro du badge

Tetoviranje______________________________________________
Tattoing/Tätowierung/Tatouage
0LNURþLSBBBBBBBBBBBBBBBB________________________________
Microchip/Microchip/Puce electronique
1DOHSNDVãWHYLONRLQþUWQRNRGR
Label with number and line code
Etokett mit nummer und strichkode
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Imetnik____________________________________________________
Owner/Besitzer/Propriétaire
Naslov_____________________________________________________
Address/Anschrift/Adresse
Poštna številka______________________________________________
Postal code/Postleitzahl/Code postal
Mesto_____________________________________________________
Town/Stadt/Ville
Imetnik
Owner/Besitzer/Propriétaire
Naslov_____________________________________________________
Address/Anschrift/Adresse
Poštna številka______________________________________________
Postal code/Postleitzahl/Code postal
Mesto_____________________________________________________
Town/Stadt/Ville

Rejec______________________________________________________
Breeder/Züchter/Éleveur

Naslov_____________________________________________________
Address/Anschrift/Adresse

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Opombe
Notes/Bemerkungen/Notes
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Izpolni veterinar
Reserved for veterinarian/Reserviert für den Tierarzt/Réservé ou vétérinaire
=DãþLWQDFHSOMHQMDSURWLVWHNOLQL
Rabies vaccination/ Tollwut Impfungen/Vaccination contre la Rage
Datum
Vrsta cepiva
Nalepka
Date/Dat Type of vaccine/Art der Label/Aufkle
um/Date Impfung/Type de vaccin
ber/Vignette

Uradni list Republike Slovenije
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Štampiljka in podpis veterinarja
Stamp and signature of the
Ponovno cepljenje
veterinarian/Stempel und
Recall/Wiederimpfung/Rappel
Unterschrift des Tierarztes/Cachet et
signature du vétérinaire

Stran

10158 / Št. 99 / 7. 12. 2001

Uradni list Republike Slovenije

Izpolni veterinar
Reserved for veterinarian/Reserviert für den Tierarzt/Réservé ou vétérinaire
=DãþLWQDFHSOMHQMD
Vaccination/ Impfungen/Vaccination
Datum
Date/Dat
um/Date

Vrsta cepiva
Type of vaccine/Art
Impfung/Type de vaccin
Pes











Pasja
kuga
CAV
1-2
Parv
o.,
mrtv
a
Parv
o.,
åLYD
Lept
ospir.
Trac
heobr
on.
____
____
__

Pes









Pasja
kuga
CAV
1-2
Parv
o.,
mrtv
a
Parv
o.,
åLYD
Lept
ospir.
Trac
heobr
on.

Nalepka
Label/A
der
ufkleber/
Vignette

0DþND
Panleuko

p., mrtva
Panleuko

SåLYD
Rinotrach

./Calic.,
inject
Rinotrach

./Calic.,
intranasal
Chlandya

FeLV

________

__

0DþND
Panleuko

p., mrtva
Panleuko

SåLYD
Rinotrach

./Calic.,
inject
Rinotrach

./Calic.,
intranasal
Chlandya

FeLV

__________
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____
____
__

Pes











Pes











Pasja
kuga
CAV
1-2
Parv
o.,
mrtv
a
Parv
o.,
åLYD
Lept
ospir.
Trac
heobr
on.
____
____
__

0DþND
Panleuko

p., mrtva
Panleuko

SåLYD
Rinotrach

./Calic.,
inject
Rinotrach

./Calic.,
intranasal
Chlandya

FeLV

__________

0DþND
Pasja 
Panleuko
kuga
p., mrtva
CAV 
Panleuko
SåLYD
1-2
Parv 
Rinotrach
o.,
./Calic.,
mrtv
inject
a
Rinotrach

Parv
./Calic.,
o.,
intranasal
åLYD 
Chlandya
Lept 
FeLV
ospir. __________
Trac
heobr
on.
____
____
__
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Štampiljka in podpis veterinarja
Stamp and signature of the
Ponovno cepljenje
veterinarian/Stempel und
Recall/Wiederimpfung/Rappel
Unterschrift des Tierarztes/Cachet et
signature du vétérinaire
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Opombe
Notes/Bemerkungen/Notes
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(Grb)
Republika Slovenija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Veterinarska uprava Republike Slovenije

Veterinarsko potrdilo o zdravstvenem stanju
Na dan izdaje tega potrdila sem pregledal nD VWUDQL  RSLVDQR åLYDO LQ QLVHP XJRWRYLO QREHQLK
EROH]HQVNLK]QDPHQMNXåQHEROH]QL
Authorized veterinary certificate of health
On the date of issue this cerificate I examined the animal described on page 1 and found no signs or
sympzoms of contagious disease.

Amtliche tierärztliche Gesundheitsbescheinigung
Das auf Seite 1 beschriebene Tier ist am Tage der Austellung der Gesundheitsbescheinigung von
mir untersucht worden, hat dabei keine Anzeichen einer übertaragbaren Krankheit gezeigt und auch
der Verdacht einer solchen Krankheit lag nicht vor,

Certificat vétérinaire officiel de santé
L`animal décrit àla page 1 a été examiné par mes soins le jour oú ce certificat a été délivré. A cette
date, il ne présente aucun symptôme de maladie transmissible et rien n`a permis de penser qu`il pût
être atteint d`une telle maladie.
Datum pregleda
Date /Datum der
Untersuchung/
Date

8UDGQLSHþDW
Podpis
Signature/Unterschrift/
Official
stamp/Amtsstempel/ Signature
Cachet officiel

Uradni list Republike Slovenije
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Program cepljenja za paVMHJDPODGLþD
starost (tedni)

mati cepljena

mati ni cepljena
ali to ni znano
KHLP

6
8
KHLP
10
KHLP
14
KHLP
KHLP
16
S
S
K – pasja kuga, H – nalezljivi hepatitis, L – leptospiroza, P – parvoviroza, S – steklina
Cepljenje proti steklini je obvezno ponavljati vsakih dvanajst mesecev. Ostala cepljenja je
SULSRURþOMLYRSRQDYOMDWLYUHGQLKSUHVOHGNLKFHORåLYOMHQMHSVD2WHPYDVERSRXþLOYDãYHWHULQDU

3URJUDPFHSOMHQMD]DPDþMHJDPODGLþD
PDþMD NXJD PDþMD
steklina
starost
PDþMLQDKRG
levkemija
(tedni)
6
X
8
X
10
X
14
X
16
X
&HSOMHQMDMHSULSRURþOMLYRSRQDYOMDWLYUHGQLKSUHVOHGNLKFHORåLYOMHQMHPDþNH2WHPYDVERSRXþLO
vaš veterinar.
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=$/2ä,/$9(7(5,1$56.$835$9$
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----------------------------(veterinarska organizacija)
PRILOGA 9
Številka: 000001

9(7(5,1$56.$1$3271,&$=$ä,9$/,
'DQHVGQH«««««««««VHPRSUDYLO D YHWHULQDUVNLSUHJOHGåLYDOL««««««««««««
(identifikacijska št. ali oznaka)
………………………………………………………………………………………………………….
in dovolim odpremo v klavnico………………………………………….
3RGDWNLLPHWQLNDåLYDOL
Ime in naslov imetnika:
KMG-MID…………….
IZJAV$ ,0(71,.$ ,]MDYOMDP GD åLYDO L  NL VH RGSUHPOMD MR  Y ]DNRO QL VR  GRELYDOD H  NUPH ] GRGDWNL ]GUDYLO
oziroma drugih snovi, ki bi lahko bile vzrok zdravstvene neustreznosti mesa, oziroma, da brez vednosti veterinarja niso
dobivale zdravil, zaradi kateULK MH SUHSRYHGDQ ]DNRO WHK åLYDOL  3ROHJ WHJD SD WXGL L]MDYOMDP GD åLYDOL ]D NDWHUH VH
QDSRWQLFDL]GDMDQLVRELOHNUPOMHQHVNUPRDOLGRGDWNLKNUPLVNDWHURMHNUPOMHQMHGRORþHQHYUVWHåLYDOLSUHSRYHGDQR
WHUGDMLPSUHYR]QHERSRY]URþDOQHSRWUHEQHga trpljenja.
……………………
kraj, dne

…………………………..
(podpis imetnika)

32'$7.,2='5$9679(1(067$1-8ä,9$/,
$QDPQHVWLþQLSRGDWNL««««««««
diagnoza bolezni…………………………..
6SRGDMSRGSLVDQLYHWHULQDUL]MDYOMDPQDSRGODJLSUHJOHGDåLYDOLLQSUHJOHGDHYLGHQFYHWHULQDUVNLKSRVHJRYSULWHMåLYDOL
ter prevoznega sredstva za tUDQVSRUWåLYDOLGDQLRYLU]DRGSUHPRJOHGHWUDQVSRUWDLQHSL]RRWLRORãNHVLWXDFLMHWHUGDVR
L]SROQMHQLGUXJLSUHGSLVDQLSRJRMLQDSRGODJLNDWHULKMH]DNROWHåLYDOLGRYROMHQ
9NODYQLFRVHSRãLOMDMR$ EROQHSRãNRGRYDQHåLYDOL
% åLYDOLL]KOHYRY]QHSUHYHUMHQLPLVXPOMLYLPLHSL]RRWLRORãNLPLUD]PHUDPL
 XVWUH]QRRENURåLLQSRGþUWDM

6 WHP SRWUMXMHP WXGL GD Y NUDMX L]YRUD åLYDOL QL ELOD RGUHMHQD SUHSRYHG JLEDQMD åLYDOL SUHSRYHG L]GDMH
YHWHULQDUVNLKVSULþHYDOLQNODQMDåLYDOLWHUSUHSRYHGSURPHWDåLYDOVNLKSURL]YRGRY]DUDGLXJRWRYLWYHNXåQH
EROH]QLWHUGDMH VR åLYDO L VSRVREQD H ]DSUHYR]
Ta napotnica velja 24 ur od ure izdaje.
Pristojbina REUDþXQDQDYVNODGXVSUHGSLVRPNLXUHMDSULVWRMELQHQDSRGURþMXYHWHULQDUVWYDQDSRWUGLOXãW«««
M.P.
……………………………..
(podpis veterinarja)
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PRILOGA 10
………………………….

…………………………….
(številka veter. spriþHYDODR]
identifikacijskega dokumenta)

POTRDILO
RSODþLOXSULVWRMELQH
…………………….
(imetnik)
……………………
(naslov)
MH SODþDO SULVWRMELQR Y VNODGX V SUHGSLVRP NL XUHMD SULVWRMELQH QD SRGURþMX YHWHULQDUVWYD ]D
…………………………
 åLYDOL
a) YHWHULQDUVNRVSULþHYDOR««««««««««««««6,7
c) veterinarski pregled .………………………………….………SIT *
b) veterinarsko-hLJLHQVNRVOXåER««««««««««««6,7 
s k u p a j = ……….SIT
* -XVWUH]QRRENURåL

V …………………dne……….
(kraj)

3ODþDO«««««««««
(podpis imetnika)

M.P.

…………………………..
(podpis veterinarja)

Uradni list Republike Slovenije

4865.

Navodilo o načinih zavarovanja in obrestovanja
odloga plačila dolga dolžnika do države
oziroma občine

Na podlagi prvega odstavka 77. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 70/01)
izdaja minister za finance

NAVODILO
o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga
plačila dolga dolžnika do države oziroma občine
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem navodilom se ureja način zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika države ali občine na
podlagi prošnje za odlog ali spremembo plačila dolga do
države oziroma občine (v nadaljevanju: prošnja), ki jo v skladu s prvim odstavkom 77. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 70/01) poda dolžnik.
Kot dolgovi po tem navodilu se ne štejejo dolgovi do
države oziroma občin iz naslova obveznih dajatev.
2. člen
Odlog plačila dolga, obročno plačilo dolga ali sprememba dinamike plačila dolga do države oziroma občin se
lahko dovoli, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za
plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče
izterjati celotnega dolga.
II. VSEBINA PISNE PROŠNJE
3. člen
Dolžnik lahko pristojnemu ministru oziroma županu predloži prošnjo za:
– odlog plačila dolga,
– obročno plačilo dolga ali
– spremembo dinamike plačila dolga.
V prošnji dolžnik navede razloge za spremembo dolžniškoupniškega razmerja. Dolžnik predloži prošnjo skupaj s
prilogami v enem izvodu.
4. člen
Dolžnik, ki je pravna oseba, mora prošnji priložiti:
– kopijo dokumentacije, iz katere izhaja pravna podlaga za dolžniškoupniško razmerje,
– prikaz višine dolga na dan, ki izkazuje zadnjo spremembo dolga, ali na zadnji dan koledarskega meseca pred
vložitvijo prošnje, skupaj s prikazom vseh dosedanjih sprememb dolga in posebnosti dolžniškoupniškega razmerja (pripisi obresti, izvršena plačila, moratorij ipd.) ter navedbo
obrestne mere,
– poslovno poročilo z računovodskimi izkazi za preteklo poslovno leto skupaj z revizijskim poročilom, če je dolžnik zavezan k revidiranju poslovanja,
– računovodske izkaze na zadnji dan koledarskega meseca pred vložitvijo prošnje,
– plan denarnih tokov za naslednje polletno obdobje
po mesecih in plan denarnih tokov za obdobje vračila dolga
po letih oziroma po mesecih, če je obdobje vračila dolga
krajše od dveh let in
– možne instrumente zavarovanja plačila dolga skupaj
s poročilom o obremenitvi premoženja, kateremu mora biti
priložen originalni zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti
starejši od enega meseca.
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V primeru, da je dolžnik fizična oseba, mora prošnji
priložiti priloge iz prve, druge in zadnje alinee prejšnjega
odstavka.
Dolžnik mora podati pisno izjavo, da do države oziroma
občine ne izkazuje neplačanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev. Izjava, ki jo predloži dolžnik, mora biti
potrjena s strani Davčne uprave Republike Slovenije in Carinske uprave Republike Slovenije.
5. člen
Za odlog plačila dolžnik lahko zaprosi najmanj 30 dni
pred zapadlostjo obveznosti v plačilo. V enakem roku lahko
dolžnik predlaga obročno plačilo celotnega ali preostanka
dolga, za katerega izkaže verjetno, da ob roku ne bo mogel
poravnati obveznosti.
Dolžnik lahko predlaga spremenjeno dinamiko odplačila dolga kadarkoli v času trajanja dolžniškega razmerja, vendar najmanj 30 dni pred datumom, s katerim naj bi bila
uvedena nova dinamika odplačila dolga.
III. ZAVAROVANJE
6. člen
Dolžnik je dolžan plačilo obveznosti do države oziroma
občine ustrezno zavarovati. Stroški izvedbe zavarovanja (cenitve, notarski in sodni stroški ipd.) bremenijo dolžnika.
Kolikor je bilo zavarovanje sklenjeno in izvedeno že ob
nastanku dolžniškega razmerja, je dolžnik dolžan izkazati,
če je bilo plačilo dolga zavarovano:
– z zastavo premoženja, da premoženje, ki je bilo dano
v zavarovanje, ni odsvojeno, oziroma
– pri zavarovalnici, da je polica vinkulirana le v korist
države oziroma občine.
V primeru, da plačilo dolga ob sklenitvi razmerja ni bilo
zavarovano, mora dolžnik, ob predložitvi prošnje za odlog ali
spremembo plačila, predlagati način zavarovanja plačila dolga.
Dolžnik lahko zavaruje plačilo dolga z:
– z zastavo premoženja (premičnine, nepremičnine,
vrednostni papirji, kapitalske naložbe ipd.),
– z zavarovanjem pri zavarovalnici,
– z bančno garancijo, izdano v korist države oziroma
občine, ali
– s poroštvom pravnih ali fizičnih oseb.
Kolikor namerava dolžnik zavarovati plačilo dolga z zastavo premoženja, mora predložiti listine, ki dokazujejo obstoj premoženja, namenjenega za zavarovanje plačila in dokazila o njegovi vrednosti.
Kolikor namerava dolžnik zavarovati plačilo dolga s poroštvom pravne osebe, je dolžan ob predložitvi prošnje za
odlog ali spremembo plačila predložiti poslovno poročilo z
računovodskimi izkazi za preteklo poslovno leto skupaj z
revizijskim poročilom poroka, če je porok zavezan k revidiranju poslovanja, in računovodske izkaze poroka na zadnji
dan koledarskega meseca pred vložitvijo prošnje.
V primeru, da dolžnik predlaga zavarovanje plačila dolga s poroštvom fizične osebe, mora ob prošnji za odlog ali
spremembo plačila predložiti listine, ki dokazujejo obstoj
premoženja poroka, in dokazila o njegovi vrednosti. dokazila
o njegovi vrednosti.
IV. OBRESTOVANJE
7. člen
Dolžnik mora v prošnji za odlog ali spremembo dinamiki plačila navesti dosedanjo višino obrestne mere za sredstva, ki jih je dolžnik prejel od države oziroma občine kot
posojilo.
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8. člen
Odlog plačila dolga in obročno odplačilo dolga sta
lahko obrestovana najmanj v enaki višini, kot je bila opredeljena obrestna mera ob sklenitvi razmerja.
V primeru, da dolžnik z listinami izkaže, da ne bo plačilno sposoben za redno in pravočasno poravnavanje obveznosti iz naslova obresti, se pri odlogu plačila dolga in pri
določitvi obročnega plačila osnovna obrestna mera lahko
zniža. Pri tem pa obrestna mera ne sme biti nižja od obrestne mere TOM + 1,5% p.a. oziroma obrestne mere, katere
realni del ne sme biti nižji od 1,5% p.a., razen v primerih, ko
je obrestna mera v pogodbi že ob sklenitvi dolžniškega
razmerja nižje določena.
9. člen
V primeru, da dolžnik predlaga spremembo dinamike
odplačevanja dolga, se realni del obrestne mere v obrestni
meri, določeni ob sklenitvi razmerja, poveča za najmanj
0,5% p.a.
Dokler se za revalorizacijo (postopek usklajevanja vrednosti zaradi spremembe cen) uporablja temeljna obrestna
mera, kot jo s sklepom določi Banka Slovenije, se le-ta
upošteva pri določitvi nove obrestne mere dolžniškoupniškega razmerja. Revalorizacija je lahko določena tudi z devizno klavzulo (usklajevanje vrednosti z uporabo tečaja določene valute).
10. člen
Višina letne realne obrestne mere, določene pri odobritvi odloga plačila dolga ali spremembe odplačila dolga, je
fiksna in se v času trajanja dolžniškoupniškega razmerja ne
spreminja.
V. POSTOPEK ODOBRITVE
11. člen
Pristojno ministrstvo v 10 dneh po prejemu prošnje
dolžnika odloči, ali prošnji dolžnika lahko ugodi in pod kakšnimi pogoji. Če pristojno ministrstvo ugotovi, da prošnji
dolžnika ne more ugoditi, jo zavrne in o tem obvesti dolžnika
in Ministrstvo za finance.
Če pristojno ministrstvo ugotovi, da prošnja dolžnika
izpolnjuje pogoje, določene v zakonu o javnih financah in
tem navodilu, pristojni minister zaprosi ministra za finance,
da izda soglasje k odlogu plačila, dovolitvi obročnega plačila
ali spremembi predvidene dinamike plačila dolga, pri čemer
navede:
– vrsto spremembe dolžniškoupniškega razmerja,
– nove pogoje dolžniškoupniškega razmerja,
– posledice, ki nastanejo zaradi spremembe obstoječega dolžniškoupniškega razmerja,
– utemeljitev razlogov za spremembo dolžniškoupniškega razmerja.
12. člen
Minister za finance izda pisno soglasje k odlogu plačila, dovolitvi obročnega plačila ali spremembi predvidene
dinamike plačila dolga, če so izpolnjeni pogoji, določeni v
zakonu o javnih financah in tem navodilu. Soglasje posreduje pristojnemu ministru.
Minister za finance odloči o izdaji soglasja v 20 dneh
po prejemu zahtevka pristojnega ministra.

Uradni list Republike Slovenije
Minister za finance lahko v postopku izdaje soglasja
zahteva spremembo pogojev dolžniškoupniškega razmerja,
ki jih predlaga pristojni minister.
Če minister za finance zavrne izdajo soglasja, o tem
obvesti pristojnega ministra in dolžnika.
13. člen
Na podlagi soglasja ministra za finance lahko pristojni
minister z dolžnikom sklene aneks k pogodbi, v katerem se
definirajo novi pogoji dolžniškoupniškega razmerja.
14. člen
Za finance pristojen organ občinske uprave v 10 dneh
po prejemu prošnje dolžnika odloči, ali prošnji dolžnika lahko ugodi in pod kakšnimi pogoji. Če ugotovi, da prošnji
dolžnika ne more ugoditi, jo zavrne in o tem obvesti dolžnika.
Če za finance pristojen organ občinske uprave ugotovi,
da prošnja dolžnika izpolnjuje pogoje, določene v zakonu o
javnih financah in tem navodilu, predlaga županu odložitev
plačila, dovolitev obročnega plačila ali spremembo predvidene dinamike plačila dolga, pri čemer navede:
– vrsto spremembe dolžniškoupniškega razmerja,
– nove pogoje dolžniškoupniškega razmerja,
– posledice, ki nastanejo zaradi spremembe obstoječega dolžniškoupniškega razmerja,
– utemeljitev razlogov za spremembo dolžniškoupniškega razmerja.
Župan odloči o predlogu v 10 dneh in o tem obvesti
dolžnika. Če predlog sprejme, župan z dolžnikom sklene
aneks k pogodbi, v katerem se definirajo novi pogoji dolžniškoupniškega razmerja.
15. člen
V primeru, ko se prošnja nanaša na sredstva, ki se
štejejo za državne pomoči v skladu s 15. točko prvega
odstavka 3. člena zakona o javnih financah in zakonom o
nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00), mora
pristojno ministrstvo oziroma občina zagotoviti, da sprememba v skladu s tem navodilom ne pomeni spremembe namena in intenzivnosti dodeljenih sredstev v skladu z dovoljeno
in potrjeno državno pomočjo.
V primeru, da gre za sredstva iz prejšnjega odstavka, ki
niso bila pred dodelitvijo priglašena v skladu z zakonom o
nadzoru državnih pomoči, mora pristojno ministrstvo oziroma občina, to priglasiti kot novo državno pomoč.
V primeru sredstev iz prvega odstavka katerih prejemniki so v skladu s predpisi o nadzoru državnih pomoči v težavah, mora biti predlagana sprememba plačila dolga do države ali občine priglašena Komisiji za nadzor nad državnimi
pomočmi.
VI. KONČNA DOLOČBA
16. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-238/01
Ljubljana, dne 27. novembra 2001.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

Uradni list Republike Slovenije

4866.

Odločba št. 2 o priznavanju naravne mineralne
vode

Na podlagi 5. člena pravilnika o naravni mineralni vodi
in izvirski vodi (Uradni list RS, št. 26/00) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za
zdravje na zahtevo podjetja Kolinska, Prehrambena industrija d.d., PPE Rogaški vrelci, Kidričeva 35, Rogaška Slatina,
ki ga zastopa direktor Božidar Kolar, v zadevi priznavanja
naravne mineralne vode

Št.

2
Voda Edina se razvršča in poimenuje kot »slatina ali
kisla voda«.
3
Voda Edina se označi z navedbo »vsebuje magnezij«.
Št. 324-02-177/00
Ljubljana, dne 19. septembra 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

O D L O Č B O š t. 2
o priznavanju naravne mineralne vode
1
Voda, ki jo črpa podjetje Kolinska, Prehrambena industrija d.d., PPE Rogaški vrelci, Kidričeva 35, Rogaška Slatina, iz zajetja V-3/66-70 in RgS-2/88 v Rogaški Slatini in se
polni pod blagovno znamko Donat Mg, se prizna kot »naravna mineralna voda«.
2
Voda Donat Mg se razvršča in poimenuje kot »slatina
ali kisla voda«.
3
Voda Donat Mg se označi z navedbo »vsebuje magnezij«.
Št. 324-02-167/00
Ljubljana, dne 19. septembra 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

4867.

Odločba št. 3 o priznavanju naravne mineralne
vode

Na podlagi 5. člena pravilnika o naravni mineralni vodi
in izvirski vodi (Uradni list RS, št. 26/00) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za
zdravje na zahtevo podjetja Kolinska, Prehrambena industrija d.d., PPE Rogaški vrelci, Kidričeva 35, Rogaška Slatina,
ki ga zastopa direktor Božidar Kolar, v zadevi priznavanja
naravne mineralne vode

O D L O Č B O š t. 3
o priznavanju naravne mineralne vode
1
Voda, ki jo črpa podjetje Kolinska, Prehrambena industrija d.d., PPE Rogaški vrelci, Kidričeva 35, Rogaška Slatina, iz zajetja vrtin G-4/70, G-10/95 v Zgornjem Gaberniku
in se polni pod blagovno znamko Edina, se prizna kot »naravna mineralna voda«.
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Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

4868.

Odločba št. 4 o priznavanju naravne mineralne
vode

Na podlagi 5. člena pravilnika o naravni mineralni vodi
in izvirski vodi (Uradni list RS, št. 26/00) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za
zdravje na zahtevo podjetja Kolinska, Prehrambena industrija d.d., PPE Rogaški vrelci, Kidričeva 35, Rogaška Slatina,
ki ga zastopa direktor Božidar Kolar, v zadevi priznavanja
naravne mineralne vode

O D L O Č B O š t. 4
o priznavanju naravne mineralne vode
1
Voda, ki jo črpa podjetje Kolinska, Prehrambena industrija d.d., PPE Rogaški vrelci, Kidričeva 35, Rogaška Slatina, iz zajetja vrtin G-4/70, G-9/78 v Zgornjem Gaberniku in
se polni pod blagovno znamko Tempel, se prizna kot »naravna mineralna voda«.
2
Voda Tempel se razvršča in poimenuje kot »slatina ali
kisla voda«.
3
Voda Tempel se označi z navedbo »vsebuje magnezij«.
Št. 324-02-178/00
Ljubljana, dne 19. septembra 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
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4869.

Odločba št. 5 o priznavanju naravne mineralne
vode

Na podlagi 5. člena pravilnika o naravni mineralni vodi
in izvirski vodi (Uradni list RS, št. 26/00) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za
zdravje na zahtevo podjetja Kolinska, Prehrambena industrija d.d., PPE Rogaški vrelci, Kidričeva 35, Rogaška Slatina,
ki ga zastopa direktor Božidar Kolar, v zadevi priznavanja
naravne mineralne vode

O D L O Č B O š t. 5
o priznavanju naravne mineralne vode
1
Voda, ki jo črpa podjetje Kolinska, Prehrambena industrija d.d., PPE Rogaški vrelci, Kidričeva 35, Rogaška Slatina, iz zajetja vrtine G-4/70 v Zgornjem Gaberniku in se polni
pod blagovno znamko Tiha, se prizna kot naravna mineralna
voda.
2
Voda Tiha se razvršča in poimenuje kot »naravna mineralna voda brez ogljikovega dioksida«.
3
Voda Tiha se označi z navedbo »primerno za dieto z
malo natrija«.
Št. 324-02-176/00
Ljubljana, dne 17. septembra 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
nja komisije za izvedbo javnega razpisa izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODLOČBO
o imenovanju pooblaščene organizacije za
izvajanje preizkusa usposobljenosti
pokuševalcev za organoleptično oceno vina,
mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina in
izvajanje programa usposabljanja pokuševalcev
za izvajanje organoleptične ocene vina, mošta in
drugih proizvodov iz grozdja in vina, ter izvajanje
preizkusa organoleptičnih sposobnosti
kmetijskega inšpektorja
1
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana se imenuje za pooblaščeno organizacijo za izvajanje preizkusa usposobljenosti pokuševalcev
za organoleptično oceno vina, mošta in drugih proizvodov iz
grozdja in vina in izvajanje programa usposabljanja pokuševalcev za izvajanje organoleptične ocene vina, mošta in
drugih proizvodov iz grozdja in vina, ter izvajanje preizkusa
organoleptičnih sposobnosti kmetijskega inšpektorja.
2
Na podlagi te odločbe bo s pooblaščeno organizacijo
sklenjena pogodba, kjer se bodo natančno določile medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
3
Izrek te odločbe se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 321-03-122/01-4
Ljubljana, dne 22. oktobra 2001.

Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

4870.

Odločba o imenovanju pooblaščene
organizacije za izvajanje preizkusa
usposobljenosti pokuševalcev za
organoleptično oceno vina, mošta in drugih
proizvodov iz grozdja in vina in izvajanje
programa usposabljanja pokuševalcev za
izvajanje organoleptične ocene vina, mošta in
drugih proizvodov iz grozdja in vina, ter
izvajanje preizkusa organoleptičnih sposobnosti
kmetijskega inšpektorja

Na podlagi 6. člena pravilnika o imenovanju pokuševalcev in pooblaščene organizacije za preizkušanje pokuševalcev in organoleptičnih sposobnosti kmetijskih inšpektorjev
(Uradni list RS, št. 69/01), javnega razpisa za izbiro pooblaščene organizacije za izvajanje preizkusa usposobljenosti
pokuševalcev za organoleptično oceno vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina in izvajanje programa usposabljanja pokuševalcev za izvajanje organoleptične ocene
vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina, ter izvajanje preizkusa organoleptičnih sposobnosti kmetijskega inšpektorja (Uradni list RS, št. 70/01) in predhodnega mne-

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

4871.

Odločba o imenovanju pooblaščene
organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja
zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja
primernosti grozdja za vrhunsko vino ZGP

Na podlagi 5. člena zakona o vinu in drugih proizvodih
iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01), 3.
člena pravilnika o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve
(Uradni list RS, št. 68/99, 79/00 in 69/01) ter javnega
razpisa za iskanje pooblaščene organizacije za spremljanje
dozorevanja grozdja zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunsko vino ZGP (Uradni list
RS, št. 70/01) in predhodnega mnenja komisije za izvedbo
javnega razpisa izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

ODLOČBO
o imenovanju pooblaščene organizacije za
spremljanje dozorevanja grozdja zaradi
določanja roka trgatve in ugotavljanja
primernosti grozdja za vrhunsko vino ZGP

Uradni list Republike Slovenije
1. Za vinorodno deželo Podravje se za pooblaščeno
organizacijo za spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za
vrhunsko vino ZGP imenuje Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska 14,
2000 Maribor.
2. Na podlagi te odločbe bo s pooblaščeno organizacijo sklenjena pogodba, kjer se bodo natančno določile medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
3. Izrek odločbe se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 321-03-124/01-4
Ljubljana, dne 12. novembra 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

4872.

Odločba o imenovanju pooblaščene
organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja
zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja
primernosti grozdja za vrhunsko vino ZGP

Na podlagi 5. člena zakona o vinu in drugih proizvodih
iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01), 3.
člena pravilnika o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve
(Uradni list RS, št. 68/99, 79/00 in 69/01) ter javnega
razpisa za iskanje pooblaščene organizacije za spremljanje
dozorevanja grozdja zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunsko vino ZGP (Uradni list
RS, št. 70/01) in predhodnega mnenja komisije za izvedbo
javnega razpisa izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Št.

4873.

Št. 321-03-124/01-6
Ljubljana, dne 12. novembra 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Odločba o imenovanju pooblaščene
organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja
zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja
primernosti grozdja za vrhunsko vino ZGP

Na podlagi 5. člena zakona o vinu in drugih proizvodih
iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01),
3. člena pravilnika o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve
(Uradni list RS, št. 68/99, 79/00 in 69/01) ter javnega
razpisa za iskanje pooblaščene organizacije za spremljanje
dozorevanja grozdja zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunsko vino ZGP (Uradni list
RS, št. 70/01) in predhodnega mnenja komisije za izvedbo
javnega razpisa izdaja iminister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

ODLOČBO
o imenovanju pooblaščene organizacije za
spremljanje dozorevanja grozdja zaradi
določanja roka trgatve in ugotavljanja
primernosti grozdja za vrhunsko vino ZGP
1. Za vinorodno deželo Primorje se za pooblaščeno
organizacijo za spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za
vrhunsko vino ZGP imenuje Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica.
2. Na podlagi te odločbe bo s pooblaščeno organizacijo sklenjena pogodba, kjer se bodo natančno določile medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
3. Izrek odločbe se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 321-03-124/01-5
Ljubljana, dne 12. novembra 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

ODLOČBO
o imenovanju pooblaščene organizacije za
spremljanje dozorevanja grozdja zaradi
določanja roka trgatve in ugotavljanja
primernosti grozdja za vrhunsko vino ZGP
1. Za vinorodno deželo Posavje se za pooblaščeno
organizacijo za spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za
vrhunsko vino ZGP imenuje Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto.
2. Na podlagi te odločbe bo s pooblaščeno organizacijo sklenjena pogodba, kjer se bodo natančno določile medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
3. Izrek odločbe se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
4974.

Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji

ANEKS
h kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 18/91, 34/93, 3/98, 39/99)
1. člen
Izhodiščna plača za I. tarifni razred (količnik 1,00) za
mesec januar 2002 se določi tako, da se znesek izhodiščne
plače, določene na podlagi 4. in 5. člena dogovora o načinu usklajevanja plač v javnem sektorju za leto 2001 (Uradni
list RS, št. 122/00) poveča za 2,3%.
Izhodiščna plača za mesec avgust 2002 se določi
tako, da se znesek iz prejšnjega odstavka poveča za 2,6%.
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V primeru, da dejanska rast cen življenjskih potrebščin
konec decembra 2002 preseže 5,7% se izhodiščna plača
za mesec januar 2003 dodatno uskladi na naslednji način:
– če je rast cen življenjskih potrebščin večja kot 5,7%
do 6,2% se izvede 95% uskladitev za razliko rasti nad 5,7%;
– če je rast cen življenjskih potrebščin večja kot 6,2%
se izvede 100% uskladitev za razliko rasti nad 6,2%.
V primeru, da dejanska rast cen življenjskih potrebščin
konec decembra 2002 ne doseže 5,2% se predvideni odstotek uskladitve izhodiščne plače v letu 2003 iz prvega in
drugega odstavka 2. člena zniža. Znižanje je enako razliki
med dejanskim povečanjem izhodiščne plače po prvem in
drugem odstavku tega člena in 90% dejanske rasti cen
življenjskih potrebščin v letu 2002. Izhodiščna plača v letu
2003 ne more biti nižja od izhodiščne plače za december
2002.
V dejanski rasti cen življenjskih potrebščin iz tretjega in
četrtega odstavka se ne upošteva vpliv rasti cen alkoholnih
pijač in tobačnih izdelkov.
2. člen
Izhodiščna plača za I. tarifni razred (količnik 1,00) za
mesec januar 2003 se določi tako, da se znesek izhodiščne
plače iz prejšnjega člena poveča za 2,1%.
Izhodiščna plača za mesec avgust 2003 se določi
tako, da se znesek iz prejšnjega odstavka poveča za 2,3%.
V primeru, da dejanska rast cen življenjskih potrebščin
konec decembra 2003 preseže 4,9% se izhodiščna plača
za mesec januar 2004 dodatno uskladi na naslednji način:
– če je rast cen življenjskih potrebščin večja kot 4,9%
do 5,4% se izvede 95% uskladitev za razliko rasti nad 4,9%;
– če je rast cen življenjskih potrebščin večja kot 5,4%
se izvede 100% uskladitev za razliko rasti nad 5,4%.
V dejanski rasti cen življenjskih potrebščin iz tretjega
odstavka tega člena se ne upošteva vpliv rasti cen alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov.
V primeru, da je pričakovana rast cen življenjskih potrebščin za leto 2003 ob spreminjanju proračuna za leto
2003 višja oziroma nižja od 4,9%, se razlika nad oziroma do
4,9% upošteva pri določitvi izhodiščne plače po tem členu,
in sicer tako, da se za polovico 90% razlike poviša oziroma
zniža odstotek iz prvega odstavka tega člena in za polovico
90% razlike poviša oziroma zniža odstotek iz drugega odstavka tega člena. V tem primeru se spremenjen odstotek
pričakovane rasti življenjskih potrebščin upošteva tudi pri
dodatni uskladitvi izhodiščne plače po tretjem odstavku tega
člena.
3. člen
Partnerji soglašamo, da se tudi v primeru sprejetja in
uveljavitve novega zakona o sistemu plač v javnem sektorju,
izvede uskladitev plač enako, kot je določeno v 2. členu.
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6. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 19. novembra 2001.
Sindikat zdravstva in
socialnega varstva
Slovenije
predsednica
Nevenka Lekše l. r.

Vlada Republike Slovenije
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

SVIZ-Sindikat vzgoje,
izobraževanja in znanosti
Slovenije
predsednik
Tine Ponikvar l. r.

Minister
za finance
mag. Anton Rop l. r.

Sindikat državnih in
družbenih organov
Slovenije
sekretar
Drago Ščernjavič l. r.
FIDES-Sindikat zdravnikov in
zobozdravnikov Slovenije
predsednik
Konrad Kuštrin, dr. med. l. r.
Policijski sindikat Slovenije
predsednik
Miroslav Dušič l. r.
GLOSA-Sindikat kulture
Slovenije
predsednik
Doro Hvalica l. r.
Sindikat VIR
sekretar
Bojan Hribar l. r.
Sindikat poklicnega gasilstva
Slovenije
predsednik
Bogdan Godnič l. r.
Konfederacija 90
predsednik
Boris Mazalin l. r.
Sindikat delavcev v zdravstveni
negi Slovenije
predsednica
Jelka Černivec l. r.

4. člen
Regres za letni dopust za leto 2002 znaša 125.805
tolarjev.

ZSSS-Sindikat zdravstva in
socialnega skrbstva
Slovenije
predsednik
Erih Šerbec l. r.

5. člen
Regres za letni dopust za leto 2003 znaša 132.170
tolarjev.

Sindikat carinikov Slovenije
predsednik
Dušan Miščevič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za
november 2001

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za november 2001
Cene življenjskih potrebščin so se novembra 2001 v
primerjavi z oktobrom 2001 povečale za 0,4%, cene na
drobno pa tudi za 0,4%.
Št. 941-02-20/2001
Ljubljana, dne 3. decembra 2001.
Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE
AJDOVŠČINA
4876.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev
kartografske dokumentacije, ki je sestavni del
odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Ajdovščina za
območje Občine Ajdovščina

Svet občine Ajdovščina je na podlagi zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) ter 33. in 77. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/97) na seji dne 20. 11. 2001
sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev
kartografske dokumentacije, ki je sestavni del
odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Ajdovščina za
območje Občine Ajdovščina
(Uradno glasilo, št. 7/97, 9/98 in Uradni list RS, št.
87/99).
1. člen
Javno se razgrne osnutek dopolnitev kartografske dokumentacije v merilu 1: 5000, št. proj. 04/01-1/99-01, na
zaporednih listih št. 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 41,
42, 43 in 53.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni,
šteto z naslednjim dnem od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
V času javne razgrnitve bo Občina Ajdovščina sprejemala pisne pripombe na razgrnjeni osnutek.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 004/01-1/99-01
Ajdovščina, dne 20. novembra 2001.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

4877.

Sklep o povišanju cen odvoza in deponiranja
odpadkov

Na podlagi 11. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo št. 5/96,
19/97) in 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo št. 7/99), je Svet občine Ajdovščina na seji dne 20.
11. 2001 sprejel

SKLEP
o povišanju cen odvoza in deponiranja odpadkov
1
Svet občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno
stanovanjske družbe Ajdovščina predlagano povišanje cen
komunalnih storitev, tako da so nove cene naslednje:
1. cena odvoza odpadkov znaša 747 SIT/m3,
2. cena deponiranja odpadkov znaša 324 SIT/m3.
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2
Ta sklep začne veljati v roku 30 dni od dneva prijave
cen na Ministrstvu za gospodarstvo.
Št. 385/01-1/97
Ajdovščina, dne 22. novembra 2001.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

Uradni list Republike Slovenije

4878.

Sklep o začetku uporabe digitalnega
prostorskega plana Občine Ajdovščina

Št.
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obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
(v nadaljevanju: kmetija), v Občini Ajdovščina.

Na podlagi 67. 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), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98) ter 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo, št. 7/97) je Občinski svet občine Ajdovščina na 23.
redni seji dne 20. 11. 2001 sprejel

2. člen
Gostinec določi obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije, samostojno v skladu s svojimi interesi, z interesi strank ter z upoštevanjem določb teh meril.
Če v okviru gostinskega obrata obratuje več enot, ki
samostojno opravljajo gostinsko dejavnost (npr. hotelska
restavracija), gostinec prijavi obratovalni čas za vsako takšno enoto posebej.

SKLEP
o začetku uporabe digitalnega prostorskega
plana Občine Ajdovščina

3. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če obratuje izven rednega obratovalnega časa, določenega v skladu s 3. in 4. členom pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
(Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00).

1. člen
S tem sklepom Svet občine Ajdovščina potrjuje digitalni prostorski plan Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: DPP)
kot dodatno kartografsko dokumentacijo plana.
DPP je instaliran na delovni postaji Oddelka za okolje in
prostor občine Ajdovščina in kot arhiv v elektronski obliki na
CD–R mediju GIS Ajdovščina, z dne 29. 9. 2001, št. diska
maxell J412G4104142328B04.
2. člen
Poleg digitalnega prostorskega plana se še vedno uporablja kartografski del odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/97, 9/98 in Uradni
list RS, št. 87/99).
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 400-1/01
Ajdovščina, dne 20. novembra 2001.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

4879.

Merila za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost v Občini
Ajdovščina

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95, 40/99 in 36/00), 4. in 11. člena pravilnika o
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni
list RS, št. 78/99 in 107/00) in 33. člena statuta Občine
Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99) je Svet občine Ajdovščina na seji dne 20. 11. 2001 sprejel

MERILA
za določitev obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost v Občini Ajdovščina
1. člen
Ta akt (v nadaljevanju: merila) določa merila za določitev rednega in podaljšanega obratovalnega časa gostinskih

4. člen
Gostinec oziroma kmet, ki vodi gostinski obrat ali kmetijo (v nadaljevanju: gostinec oziroma kmet), določi podaljšan obratovalni čas gostinskega lokala oziroma kmetije,
glede na vrsto gostinskega obrata oziroma kmetije, kot sledi:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev (hotel,
motel, penzion, gostišče, prenočišče, planinski in drugi domovi), in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 22. in 6. uro naslednjega
dne,
– restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, izletniške kmetije, vinotoči in osmice med 5.
in 6. ter 22. in 24. uro od ponedeljka do četrtka ter ob
nedeljah oziroma med 5. in 6. ter 22. in 1. naslednjega dne
ob petkih in sobotah,
– obrati za pripravo in dostavo jedi med 22. in 6. uro
naslednjega dne oziroma glede na naročila,
– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (poslovno-stanovanjski objekti, trgovsko-poslovnih centri, kulturne ustanove ipd.) v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev, vendar največ do 24. ure od
ponedeljka do četrtka ter ob nedeljah oziroma največ do 1.
ure naslednjega dne ob petkih in sobotah,
– bari, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program (diskoteke, nočni bari ipd.) med 22. in
4. uro naslednjega dne.
5. člen
Ne glede na določbe 3. in 4. člena teh meril, gostinski
obrati in kmetije, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari,
izletniške kmetije ter vinotoči in osmice) in so v stanovanjskih naseljih, obratujejo v rednem obratovalnem času med
6. in 22. uro. Ta določitev velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj
zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.) Obratovanje izven tega časa se šteje za podaljšani obratovalni
čas.
6. člen
Gostinec oziroma kmet lahko dela v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje za gostinstvo
pristojnega organa Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: Občine Ajdovščina), ki o tem odloča na podlagi določil 7. člena
teh meril. Izdano soglasje lahko veže na vnaprej določeno
časovno obdobje, praviloma za eno leto ali na predhodno
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izpolnjevanje določenih pogojev ter ga ob neizpolnitvi teh
pogojev tudi prekliče.
Občina Ajdovščina lahko prekliče soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v naslednjih primerih:
– utemeljene pisne pritožbe občanov oziroma bližnjih
stanovalcev,
– utemeljene pritožbe krajanov, ki jih zbere krajevna
skupnost (v nadaljevanju KS),
– na podlagi zapisnikov ustreznih inšpekcijskih služb,
– v primeru, da v obdobju dveh mesecev, policija posreduje več kot trikrat, o čemer je sestavljeno poročilo oziroma predlog inšpekcijskim ali drugim pristojnim službam,
– če so s pravnomočno sodno odločbo ali odločbo
sodnika za prekrške ugotovljene kršitve javnega reda in miru
ali druge kršitve v gostinskem obratu, kmetiji ali okolici gostinskega obrata oziroma kmetije,
– če gostinec ne izpolnjuje določil iz 8. člena teh meril.
7. člen
Pred izdajo soglasja k podaljšanem obratovalnem času
gostinskega obrata mora Občina Ajdovščina pridobiti mnenje KS. Pri izdaji soglasja iz 4. člena teh meril, mora Občina
Ajdovščina upoštevati:
– značilnosti območja, kjer je gostinski obrat oziroma
kmetija (bližina pokopališč, upokojenskih domov, cerkva,
dijaških domov in šolskih ustanov),
– potrebe ter strukturo gostov (mladoletni gostje),
– interese gostincev,
– krajevne običaje ter
– potrebe razvoja turizma.
8. člen
Gostinec oziroma kmet, mora zagotoviti uresničevanje
naslednjih pogojev:
– zagotoviti nemoten odhod gostov iz gostinskega obrata oziroma kmetije, parkirišča in okolice,
– skrbeti za čistost in urejenost okolice gostinskega
obrata oziroma kmetije,
– poskrbeti, da ni motenja javnega reda in miru ter
drugih kršitev ob prihajanju in odhajanju gostov.
9. člen
Ne glede na določila 3., 4. in 5. člena teh meril lahko
Občina Ajdovščina ob krajevnih praznikih, ko so organizirane javne prireditve, posameznemu gostinskemu obratu oziroma kmetiji, ki je ob oziroma v bližini prireditvenega prostora izda soglasje za enodnevni podaljšani obratovalni čas
med 22. in 3. uro naslednjega dne. Podaljšan obratovalni
čas se določi v skladu z dovoljenjem za javno prireditev.
10. člen
Ne glede na določila 3., 4. in 5. člena tega akta, lahko
Občina Ajdovščina posameznemu gostinskemu obratu oziroma kmetiji izda soglasje za enodnevni podaljšani obratovalni čas med 22. in 5. uro naslednjega dne, ob prireditvah
za zaključeno družbo (poroke, rojstni dnevi, obletnice ipd.).
Gostinec oziroma kmet je dolžan poskrbeti, da v dodatno podaljšanem času v gostinski obrat oziroma kmetijo nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
V primerih iz 9. in 10. člena taga akta Občina Ajdovščina ni dolžna pridobiti mnenja KS.
11. člen
Gostinski lokal mora obratovati najmanj 5 dni v tednu.
Občina Ajdovščina lahko gostincu oziroma kmetu na njegov
predlog v utemeljenih primerih (majhen promet, posebna
ponudba) odobri, da v določenem obdobju leta sploh ne
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obratuje (sezonsko poslovanje) oziroma obratuje manj kot
pet dni v tednu ali da vse leto obratuje le določene dneve v
tednu (na izletniških točkah, v višinskih ali odročnih krajih in
v vseh drugih utemeljenih primerih).
12. člen
Gostinec oziroma kmet mora obratovati vsaj osem ur
dnevno. Obratovalni čas je lahko deljen na največ dva dela,
od katerih mora vsak trajati vsaj tri ure (v gostinskih obratih s
penzionsko ponudbo je obratovalni čas izjemoma lahko deljen na tri dele).
Občina Ajdovščina lahko gostincu na njegov predlog v
utemeljenih primerih odobri, da dnevno obratuje manj kot
osem ur dnevno.
Kmet določi obdobje obratovanja v koledarskem letu,
tedensko število obratovalnih dni in dnevno število ur obratovanja na kmetiji, upoštevaje razmere in možnosti, povezane z opravljanjem osnovne (kmetijske) dejavnosti.
13. člen
Gostinski obrati in kmetije so v času turistične sezone
(od 1. 6. do 31. 10.) lahko zaprti največ 10 dni zaradi
koriščenja dela letnega dopusta. Nosilci gostinske dejavnosti morajo priglasiti Občini Ajdovščina čas, ko bo gostinski
obrat oziroma kmetija zaprta, najkasneje do konca junija. O
zaprtju gostinskega obrata oziroma kmetije odloči upravni
organ z odločbo. Upravni organ lahko zaradi interesov občanov in turističnih potreb z odločbo zavrne predlog za zaprtje
v predvidenem terminu oziroma predlaga drugi termin.
14. člen
Obratovalni čas se prične, ko gostje lahko vstopijo v
gostinski obrat oziroma kmetijo. V primeru, da dostopa v
gostinski obrat oziroma kmetijo ni mogoče zapreti, pa se
obratovalni čas prične, ko gostinec oziroma kmet prične za
goste opravljati gostinske storitve.
15. člen
Gostje, ki so ob koncu obratovalnega časa še v gostinskem obratu ali kmetiji, ga morajo zapustiti najkasneje v 30
minutah, če gostinski obrat oziroma kmetija streže le z enostavnimi jedmi, pijačami in napitki (kavarne, slaščičarne,
okrepčevalnice, bari), oziroma najkasneje v 60 minutah, če
gostinski obrat oziroma kmetija streže tudi z zahtevnejšimi
jedmi (restavracije, gostilne, vinotoči, osmice, izletniške
kmetije).
V gostinskih obratih je lahko ob razporedu obratovalnega časa objavljena tudi ura, do katere gostinec sprejema
naročila za jedi. Tako določeni čas ne sme biti daljši od 30
minut pred koncem obratovalnega časa.
16. člen
Gostinec oziroma kmet mora razpored obratovalnega
časa za svoj gostinski obrat oziroma kmetijo prijaviti Občini
Ajdovščina 15 dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka
tega člena, gostincu oziroma kmetu, ki prijavi obratovalni
čas v skladu s 3. členom tega akta oziroma ne zaproša za
podaljšan obratovalni čas, po prvi potrditvi ni treba za vsako
koledarsko leto ponovno prijavljati razporeda obratovalnega
časa, če tega ne spreminja in če ni prišlo do sprememb, ki
se nanašajo na podatke iz 1. točke 17. člena tega akta.
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17. člen
Prijava razporeda obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije zajema:
1. osnovne podatke o gostinskem obratu oziroma kmetiji, ki prijavlja obratovalni čas:
– vrsto, naziv in naslov gostinskega obrata oziroma
kmetije,
– identifikacijsko (matično) številko gostinskega obrata,
– naziv in sedež matične firme (ustanovitelja) gostinskega obrata;
2. prijavo razporeda obratovalnega časa po dnevih v
tednu:
– prijavo rednega obratovalnega časa,
– vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času,
– obdobje, v katerem gostinski obrat oziroma kmetija
ne bo obratovala zaradi dopustov ali preureditvenih del;
3. redni obratovalni čas, ki ga potrdi za gostinstvo
pristojen organ lokalne skupnosti, oziroma soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, ki ga izda ta organ;
4. dodatne podatke o gostinskem obratu oziroma kmetiji, ki prijavlja obratovalni čas:
– podrobnejšo določitev vrste gostinskega obrata,
– število gostinskih sedežev,
– število oseb, ki delajo v gostinskem obratu oziroma
kmetiji.
Gostinec oziroma kmet prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki ga izpolni v treh izvodih. Vsebina in oblika obrazca je
predpisana s pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00).
Gostinec oziroma kmet mora ob prvi prijavi priložiti
fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
gostinske dejavnosti oziroma prijavni list.
18. člen
Če Občina Ajdovščina ugotovi, da:
– je vloga za prijavo obratovalnega časa popolna,
– so upoštevane vse določbe tega akta,
– je obratovalni čas določen skladno z merili 3. člena
tega akta oziroma če
– soglaša z morebitnim predlogom podaljšanega obratovalnega časa,
tako določeni razpored obratovalnega časa potrdi. Vloga za prijavo obratovalnega časa je pisana v treh izvodih, o
katerih en izvod obdrži Občina Ajdovščina, en izvod najkasneje v 15 dneh vrne gostincu oziroma kmetu, en izvod pa
pošlje Statističnemu uradu Republike Slovenije.
Če Občina Ajdovščina ugotovi, da kateri izmed v prejšnjem odstavku navedenih pogojev ni izpolnjen, z odločbo
deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas.
V primeru iz prejšnjega odstavka Občina Ajdovščina
gostincu v obrazložitvi odločbe tudi predlaga ustrezno spremembo obratovalnega časa.
19. člen
Občina Ajdovščina lahko z odločbo zavrne prijavljeni
razpored obratovalnega časa, če je na določenem območju
zaradi zagotavljanja ustrezne ravni gostinske ponudbe treba
uskladiti dan v tednu, ko je gostinski obrat oziroma kmetija
zaprta, zaradi letnih dopustov zaposlenih.
V primerih iz prejšnjega odstavka Občina Ajdovščina
po predhodni uskladitvi prijavljenega razporeda obratovalnega časa v obrazložitvi odločbe iz prejšnjega odstavka
gostincu predlaga ustrezno spremembo.

Št.

99 / 7. 12. 2001 / Stran 10177

20. člen
Gostinec oziroma kmet mora začasno zaprtje gostinskega obrata oziroma kmetije zaradi dogodkov, na katere ne
more vplivati, zaradi višje sile (smrt v družini, bolezen, nujna
odsotnost in podobno) ali predvidenega prenehanja opravljanja dejavnosti, prijaviti Občini Ajdovščina takoj po njihovem nastanku oziroma najkasneje v petih dneh po dogodku,
zaradi katerega je do zaprtja prišlo.
21. člen
Razpored obratovalnega časa mora biti objavljen na
vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat oziroma kmetijo.
Na enak način mora biti objavljeno tudi obvestilo o
začasnem zaprtju obrata (ob načrtovanem zaprtju najmanj 7
dni pred tem).
Potrjen razpored obratovalnega časa mora gostinec
oziroma kmet hraniti v gostinskem obratu oziroma kmetiji
tako, da je dostopen inšpekcijskem organu.
22. člen
Gostinec oziroma kmet lahko brez soglasja Občine
Ajdovščina obratuje dlje od svojega obratovalnega časa na
dan pred prazniki, določenimi z zakoni, ter ob pustovanju in
martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih priložnostih pa le
s soglasjem Občine Ajdovščina.
23. člen
Uresničevanje določb tega akta nadzoruje pristojni tržni inšpekcijski organ.
24. člen
Vse spremembe pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in
107/00), se smiselno uporabljajo tudi v tem pravilniku.
25. člen
Ta merila se začnejo uporabljati za določanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij od 1. 1. 2002
dalje.
26. člen
Ta merila začnjo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 332-05/01
Ajdovščina, dne 20. novembra 2001.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

BELTINCI
4880.

Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Beltinci

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85 in 33/89)
in (Uradni list RS, št. 24/92) v zvezi s prvo alineo 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in
16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00,
118/00, 67/01) je Občinski svet občine Beltinci na 36.
redni seji dne 13. 11. 2001 sprejel
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ODLOK
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Beltinci
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 77/00, 108/00) se
v 20. členu odloka črta prvi stavek in nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Korekcijski faktorji za posamezni namen in
dejavnost se upoštevajo po lokaciji objekta in so:«
2. člen
V 21. členu se črta prvi stavek in nadomesti z besedilom, ki se glasi: » Za objekte, ki so zajeti v tem členu, se ne
uporabljajo merila odloka iz 12., 15., 16., 17., 18., 19. in
20. člena, temveč se število točk za m2 določi na naslednji
način: »
3. člen
V prvem odstavku 23. člena se pri naštetih členih črta
»in 21.«, ter se doda odstavek z besedilom: »Letno nadomestilo za druge objekte iz 21. člena se določi tako, da se
število točk pomnoži z izračunanimi m2 in se tako dobljeni
zmnožek pomnoži z vrednostjo točke.«
4. člen
Črta se besedilo 33. člena in se nadomesti z novim
besedilom, ki glasi: »90% oprostitve plačila nadomestila so
upravičeni za stanovanjski in počitniški namen tisti zavezanci
za plačilo nadomestila, kjer zavezanci in člani, ki živijo v
skupnem gospodinjstvu, krajevni samoprispevek redno plačujejo tisti KS, v kateri je objekt, za katerega je nadomestilo
odmerjeno.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423/06-157
Beltinci, dne 13. novembra 2001.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 82/99; v nadaljevanju: odlok), se za
1. členom doda nov 1.a člen:
“1.a člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od nezazidanega in zazidanega zemljišča.
Nezazidano stavbno zemljišče se po tem odloku šteje
zemljišče, ki je po prostorsko izvedbenem aktu določeno za
gradnjo oziroma za katerega je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.
Zazidano stavbno zemljišče je tisto zemljišče, na katerem stojijo objekti za bivanje, poslovne namene, kmetijsko
proizvodnjo s pripadajočimi nepokritimi skladišči in poslovnimi prostori.
Za stanovanjske prostore se štejejo vse površine, ki
služijo bivanju (sobe, predsobe, kuhinja, kopalnica, hodnik,
shramba, stopnišča, kleti. V času gradnje, ko se objekt že
uporablja in je uporabnik s tem zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestila), se za mansardo, ki še ni zgrajena, ne obračunava nadomestilo.
Za poslovne površine se štejejo zemljišča, po katerih in
pod katerimi potekajo elektroenergetski vodi srednje in nizke napetosti, telekomunikacijski vodi in magistralne ceste.”
2. člen
V 4. členu odloka se za četrtim odstavkom doda peti
odstavek naslednje vsebine:
“Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka
na javno kanalizacijo, vodovod, elektriko, telefon, asfaltno
cesto, kabelsko televizijo, ne glede na to, ali bo priključitev
izvedena, če je sekundarno omrežje oddaljeno od stavbnega zemljišča največ 50 metrov.”
3. člen
Za 6. členom odloka se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
“6.a člen
V posameznih gospodarskih dejavnostih s področja
distribucije električne energije, telekomunikacij in magistralnih cest se po tem odloku ovrednoti naslednje število točk in
naslednje površine po stojišču:

BENEDIKT
4881.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) povezano z 61. členom zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/34 in 33/89 ter
Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US), 22. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl.
US in 56/98) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni
list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji
dne 21. 11. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

elektroenergetske naprave
telekomunikacijske naprave
magistralne ceste
telekomunikacijski oddajniki

Število točk

m2/stojišče

3000
3000
1000
25000

10
7
–
–

Za izračun nadomestila za te dejavnosti se ne uporabljajo 2., 3., 4., in 5. člen tega odloka.
Izračun nadomestila za elektroenergetske in telekomunikacijske naprave se po stojišču odmerja le kalkulativno po
naslednji metodi:
– število stojišč elektroenergetskih naprav se določi
tako, da se dolžina vseh vodov deli s številom 45,
– število stojišč telekomunikacijskih naprav se določi
tako, da se dolžina vseh vodov deli s številom 30.”

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-002/99
Benedikt, dne 22. novembra 2001.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

4882.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2002

Na podlagi 10. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Benedikt (Uradni list RS, št.
82/99) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list
RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji dne
21. novembra 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2002
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Benedikt znaša 0,04
SIT/m2.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-005/99
Benedikt, dne 22. novembra 2001.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

BREŽICE
4883.

Odlok o zazidalnem načrtu »Spremembe in
dopolnitve zazidalnega načrta za stanovanjsko
sosesko Šentlenart v Brežicah«

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegih 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), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, in 59/99 – odl. US) ter 16. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je Občinski svet občine Brežice na 28. seji dne 12. 11.
2001sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu »Spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko
Šentlenart v Brežicah«
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I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjska soseska Šentlenart v Brežicah,
ki ga je izdelal CRP, d.o.o. Brežice pod številko SDZN-012UB/2000. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Šentlenart v Brežicah je bil sprejet dne 16. 9. 1969
(Skupčinski dolenjski list, št. 23/69) pod št. 350-4/69.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z:
A) Tekstualnim delom:
1. obrazložitev,
2. pogoji in soglasja pristojnih organov in organizacij,
3. ocena stroškov,
4. odlok.
B) Grafičnim delom:
– Izsek iz prostorskega plana Občine Brežice 1:5000
– Izsek iz veljavnega zazidalnega načrta
1:1000
– Katastrski načrt
1:1000
– Geodetska podloga
1:500
– Situacija obstoječega stanja
1:500
– Arhitektonsko zazidalna situacija
1:500
– Situacija infrastrukture
1:500
– Načrt gradbenih parcel
1:500
– Ukrepi za obrambo in zaščito
1500
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Meja območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta poteka po naslednjih parcelah št.: 84, 831/5, 831/17,
833/5, k.o. Šentlenart. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na naslednje parcelne št.: 831/4,
869 in 833/6, k.o. Šentlenart.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
4. člen
Doda se nov 3.a člen, ki glasi:
Zazidalni načrt se spremeni tako, da se na parc. št.
831/4, 869 in 833/6, k.o. Šentlenart zgradi dozidava pritličnega, poslovno-stanovanjskega objekta dimenzij 6 x 11
m (tolerance ±1 m) z izkoriščenim podstrešjem in kolenčnim
zidom višine 1 m ter adaptacija podstrešja in ostrešja obstoječega poslovnega objekta tudi s kolenčnim zidom višine 1
m za namen bivalnih prostorov. Stropno ploščo novega in
obstoječega poslovnega objekta je možno, kot konzolo,
podaljšati za 1 m proti dvorišču. Kota pritličja novega objekta mora biti poenotena s koto pritličja obstoječega poslovnega objekta. Streha novega in adaptiranega objekta je simetrična dvokapnica, naklona 38° (±5°), kritina rdeče barve
(prepovedan je salonit in pločevina), osvetlitev podstrešja s
strešnimi okni ali frčadami raznih oblik, možna je uporaba
čopov. Sleme je vzporedno z Valvasorjevo ulico. Fasade
obstoječega in predvidenega poslovno-stanovanjskega objekta morajo biti poenotene, enako obdelane in obarvane v
svetlih tonih, možna je kombinacija dveh materialov ali barv,
kakor tudi uporaba fasadnih okrasnih elementov (sims, venci, cokli, poudarjeni okvirji odprtin…). Oblike odprtin se
svobodno oblikujejo. Strešne odprtine morajo slediti ritem,
oziroma simetrijo ali osi odprtin v pritličju. Predvideni in
obstoječi poslovno-stanovanjski objekt morata biti enotno
oblikovana. Na delu manipulativnega dvorišča, ob vogalu
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obstoječega in novega objekta, se zgradi nadstrešnica z
ravno pohodno streho dimenzij 5,50 x 5,50 m, na kateri se
uredi terasa, ki se poveže z obstoječo teraso stanovanjskega objekta.
Na severni strani predvidenega objekta, ob Valvasorjevi ulici se asfaltirajo ali tlakujejo parkirišča za stranke.
Plato pred novim poslovno-stanovanjskim objektom se
tlakuje s tlakovci drobne strukture. Možna je uporaba dveh
barv tlakovcev. V primeru tlakovanja parkirišča se tlakovci
poenotijo s tlakovci na platoju pred novim objektom.
Ob meji parcele, ki poteka ob ulicah ter ob parkirišču
se zasadi živa meja višine 0,80–1,20 m.

IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO,
ENERGETSKO IN TELEKOMUNIKACIJSKO UREJANJE
PROSTORA
5. člen
Doda se nov 3.b člen, ki glasi:
Obstoječi priključek se ne spremeni, za potrebe trgovine se na zahodni strani ob Valvasorjevi ulici uredijo tri asfaltirana ali tlakovana parkirišča za osebna vozila, severno parkirišče je rezervirano za invalide. Parkirišča se postavijo pod
kotom 75° na Valvasorjevo ulico, so širine 2,4 in 2,7 m (za
invalide). Globina parkirišč upošteva širino pločnika (1,2 m)
in globino parkirnih mest (5 m). Radij horizontalne zaokrožitve na vhodu na parkirišče je 2 m. Padec parkirnih površin je
1% proti mestni cesti.
Vodovodni priključek stanovanjskega objekta se opusti, zgradi se nov vodomerni jašek in vodovodni priključek,
ki bo potekal od Valvasorjeve ulice do obstoječega jaška pri
stanovanjski hiši. V novem vodovodnem jašku se uredi merilno mesto za prodajalno in servis, v obstoječem jašku pa
merilno mesto za gospodinjstvo.
Obstoječi priključni elektro kablovod se prestavi tako,
da se položi vzporedno s prizidkom novega objekta. Kablovod se položi v zaščitno cev na križanjih z vodovodnim in
kanalizacijskim priključkom (na vsako stran po 2 m).
Obstoječi priključek na kanalizacijo se zaradi novogradnje prestavi. Trasa kanalizacijskega priključka poteka
vzporedno z vodovodnim priključkom. Obstoječi priključni
jašek na kanalizacijo se uporabi za priključek kanalizacije
predvidene dozidave objekta. Meteorne vode s parkirnih
površin se vodijo preko lovilca olj v kanalizacijo.
Posoda za zbiranje odpadkov se postavi na zahodni
strani parcele ob parkirišču za osebna vozila. Velikost posode za odpadke določi izvajalec odvoza komunalnih odpadkov.
Zgradi se nova kotlovnica in shramba za ekstra lahko
kurilno olje v kletni etaži novega objekta. Kurilnico je možno
preurediti na zemeljski plin ob izgradnji mestnega plinovodnega omrežja.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
V PROSTOR
6. člen
Doda se nov 3.c člen, ki glasi:
Konstrukcije objektov je potrebno dimenzionirati za intenziteto potresa 8. stopnje intenzivnosti potresov po lestvici MCS.
Potrebno je postaviti nadzemni javni hidrant v bližini
obravnavanega območja, v notranjosti objekta pa gasilne aparate in na fasadah speljati strelovodno zaščito. Na stiku obstoječega in novega objekta je potrebno zgraditi požarni zid.
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Potrebno je upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za stanovanjsko območje.
Prepovedano je opravljati dejavnosti, ki bi s svojimi
tehnološkimi in odpadnimi vodami onesnaževale okolje. Meteorne vode s prometnih površin je dovoljeno spuščati v
kanalizacijo le preko lovilcev olj in maščob.
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti
za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU SPREMEMB IN DOPOLNITEV
ZAZIDALNEGA NAČRTA
7. člen
Doda se nov 3.d člen, ki glasi:
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje
racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in
upoštevati pogoje tega odloka.
Investitor je dolžan postaviti ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo. Če bi zaradi gradnje ali
kasnejše uporabe objektov prišlo do onesnaženja ceste,
mora investitor cesto in priključek takoj očistiti.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-734/00
Ljubljana, dne 12. novembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

CELJE
4884.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Mestne občine Celje za leto 2001

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) ter 46. člena statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) je Mestni svet mestne
občine Celje na seji dne 15. 11. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Mestne občine Celje za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto
2001 (Uradni list RS, št. 35/01) se spremeni 1. člen, ki
glasi:
»V proračunu Mestne občine Celje za leto 2001 zagotavljamo sredstva za izvajanje ustavnih in zakonskih nalog
lokalnega pomena, na osnovi in v obsegu izračunane primerne porabe, ki jo je sprejela Vlada RS na 91. korespondenčni seji, dne 10. 10. 2001, ter ocenjenih drugih lastnih
prihodkov.«
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Št.

2. člen
Spremenita se prvi in drugi odstavek 4. člena in glasita:
Proračun Mestne občine Celje se določa v naslednjih
zneskih:
SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
6.523,498.328
II. Skupaj odhodki
6.920,020.530
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)
–396,522.202
B) Račun terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
46,000.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
200,000.000
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.
kapitalskih deležev
–154,000.000
VII. Skupni presežek, prihodki minus
odhodki ter saldo prejetih in danih
posojil
–550,522.202
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje
250,000.000
IX. Odplačilo dolga
–
X. Neto zadolževanja
250,000.000
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih VII+VIII-IX
–300,522.202
Zmanjšanje sredstev na računih iz zap. št. XI. v letu
2001 se pokriva v breme povečanja na računih iz zap. št. XI.
iz leta 2000, razlika pa v proračunu 2002.
3. člen
Spremeni se 18. člen in glasi:
“18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.”
Št. 40300/0009/97
Celje, dne 15. novembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

4885.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za širše
območje Miklavškega hriba in za širše območje
starega celjskega gradu

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17.
člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) na seji dne 15.
11. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje
Miklavškega hriba in za širše območje starega
celjskega gradu
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I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni
list RS, št. 86/01) se prostorski ureditveni pogoji za širše
območje Miklavškega hriba in za širše območje celjskega
starega gradu (projekt Razvojni center – Planiranje d.o.o.
Celje, št. 007/91) spremenijo in dopolnijo s projektom, ki
ga je pod št. 150/00-01 izdelala Vizura d.o.o. Celje.
II. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO,
KRAJINSKO, URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE TER KOMUNALNO UREJANJE
2. člen
V 5. členu se dopolni peta alinea »Na območju Miklavškega hriba« z novimi odstavki, ki glasijo:
»Ureditveno območje 42b zajema parcele 210/7,
210/13 in 210/15 k.o. Lisce, na katerih je kot zapolnilna
gradnja mogoča gradnja stanovanjske hiše, ki se mora v
gabaritih prilagoditi obstoječim objektom. Pri tlorisnih gabaritih je potrebno upoštevati podolgovato zasnovo objekta,
višinski gabariti objekta so lahko K+P+IP, streha pa mora
biti dvokapnica v naklonu 30°–40°, krita z opečno kritino ali
drugo kritino temne barve.
Na ureditvenem območju 43d, ki zajema parcelo
190/2 k.o. Lisce, je mogoča gradnja le enega počitniškega
objekta v tlorisnem gabaritu maksimalno 45 m2 in višinskem
gabaritu K+P+IP s pogojem, da se klet ohrani v obstoječih
gabaritih, zgornji etaži (pritličje in mansardo) je mogoče
povečati do gabarita 45 m2 tako, da ob ustreznih podporah
in konzolah segata previsno čez obstoječ kletni del. Zasnova objekta mora biti glede na plastnice podolgovata z obvezno simetrično dvokapnico v naklonu 35°–45° z opečno ali
drugo primerno kritino. Ob izdelavi lokacijskih dokumentacij
si je potrebno obvezno pridobiti kulturnovarstvene pogoje.«
3. člen
Glede ostalih urbanistično-arhitektonskih ter krajinskih
pogojev oblikovanja, komunalne infrastrukture in drugih posegov v prostoru, je potrebno upoštevati vsa soglasja in
pogoje, ki so pridobljeni k spremembam in dopolnitvam
navedenih prostorskih ureditvenih pogojev.
III. KONČNI DOLOČBI
4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-9/2001
Celje, dne 15. novembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

Stran
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4886.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Stegujev – Habjanov hrib in za območje Osence

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17.
člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) na seji dne 15.
11. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Stegujev – Habjanov hrib in za območje Osence
1. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni
list RS, št. 86/01) se prostorski ureditveni pogoji za območje Osenca spremenijo in dopolnijo s projektom, ki ga je
pod št. 340/99 izdelal Razvojni center – Planiranje Celje
d.o.o.
2. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Stegujev – Habjanov hrib in za območje Osence (Uradni list
SRS, št. 36/88) se spremeni in dopolni z naslednjimi členi:
3. člen
V 3. členu odloka se v prvem odstavku doda nova
alinea, ki glasi:
– za gradnjo merilne reducirne postaje za redukcijo
plina in merjenje porabljenih količin.
4. člen
V 6. členu odloka se doda nova alinea, ki glasi:
– tlorisne dimenzije merilne reducirne postaje so dopustne v okviru velikosti 8,5 × 5 m. Streha je lahko dvokapnica z opečno kritino ali drugače oblikovana streha s primerno kritino. Obdelava fasad mora zagotavljati ustrezno
vključitev objekta v okolje. Merilna reducirna postaja mora
biti ograjena z zaščitno ograjo.
5. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled
vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35003-3/2000
Celje, dne 15. novembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
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4887.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Trnovlje nad in pod avtocesto ter Šmarjeta – levi
breg Hudinje

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in
17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) na seji
dne 15. 11. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Trnovlje nad in pod avtocesto ter Šmarjeta – levi
breg Hudinje
1. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni
list RS, št. 86/01) se prostorski ureditveni pogoji za območje Trnovlje pod avtocesto spremenijo in dopolnijo po projektu, ki ga je pod številko 303/98 izdelal Razvojni center
Planiranje Celje d.o.o.
2. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Trnovlje nad in pod avtocesto ter Šmarjeta – levi breg Hudinje (Uradni list SRS, št. 10/89) se spremeni in dopolni v
skladu z naslednjimi členi:
3. člen
2. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Trnovlje pod avtocesto se spremeni in dopolni, da
se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:
»Ureditveno območje se dopolni z območjem z oznako
10b, kjer so mogoče gradnje individualnih stanovanjskih
objektov s pomožnimi objekti ter gradnje poslovno-stanovanjskih objektov ob upoštevanju veljavnih normativov za
varstvo pred hrupom in za varstvo pred drugimi škodljivimi
emisijami. Gradnje samostojnih oziroma le poslovnih objektov ali delavnic niso dovoljene. Ureditveno območje 10b
zajema parceli 247/1 in 247/9 k. o. Trnovlje in predstavlja
vrzel v obstoječi pozidavi.«
4. člen
6. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se
pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje nadomestijo z novimi alineami, ki glasijo:
»Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– novogradnje morajo biti v gabaritih prilagojene gabaritom obstoječe zazidave in praviloma ne presegajo višine
dveh etaž;
– prizidki so dopustni do višine obstoječega objekta; v
mejah funkcionalnega zemljišča in 50% volumna obstoječega objekta;
– nadzidave so dopustne do višine sosednjih objektov
in ne smejo v le-teh poslabšati bivalnih pogojev;
– tlorisne dimenzije novih objektov ne smejo presegati
razmerja površin 1:2 med stavbiščem in funkcionalnim zemljiščem;
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– objekti, ki imajo zazidano površino večjo do 250 m2,
morajo biti oblikovani tako, da je stavbna masa prilagojena
ruralnemu okolju;
– naklon, barva in tekstura strešin morajo biti usklajeni
s sosednjimi objekti, načeloma so zaželene dvokapnice,
mogoče pa je tudi sodobnejše oblikovanje objektov;
– pri lociranju novogradenj in prizidkov je treba upoštevati predpisane odmike od prometnih površin in infrastrukturnih objektov ter sosednjih objektov. Upoštevati je potrebno tudi gradbene linije in gradbene meje, ki so izražene v
prostoru;
– ograje so dopustne v obliki žive meje, utrjene z žično
mrežo do višine 160 cm;
– oporni zidovi, razen v mejnih primerih (sanacija zemeljskih plazov) niso dovoljeni«.
5. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled pri
pristojni službi Mestne občine Celje.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35003-5/2000
Celje, dne 15. novembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

4888.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Sp.
Dobrova

Mestni občinski svet mestne občine Celje je na podlagi
39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93,
71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99
in 117/00) je na seji dne 15. 11. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Sp.
Dobrova
1. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni
list RS, št. 86/01) se odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Spodnja Dobrova (Uradni list SRS, št. 36/88)
spremeni in dopolni po projektu, ki ga je pod št. 42/00
izdelal Razvojni center-IUP, d.o.o. Celje.

Št.
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2. člen
1. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda
nov odstavek, ki glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji za območje Sp. Dobrova
(projekt št. 83/86 RC Celje-TOZD Planiranje) se dopolnijo
in spremenijo po projektu, ki ga je pod št. 42/00 izdelal RC
– Inštitut za urejanje prostora d.o.o., Celje, za zemljišči s
parc. št. 473/1 in 473/3 k.o. Ostrožno.«
3. člen
5. člen odloka se dopolni tako, da se za prvim odstavkom doda drugi stavek, ki glasi:
»Območje nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč z
oznako 1b se poveča za zemljišči s parcelnima št. 473/1 in
473/3 k.o. Ostrožno.«
4. člen
Tekst 6. člena odloka se v celoti črta in se v celoti
nadomesti z novim tako, da glasi:
»6. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– novogradnje morajo biti v gabaritih prilagojene gabaritom obstoječe zazidave in praviloma ne presegajo višine
dveh etaž;
– prizidki so dopustni do višine obstoječega objekta, v
mejah funkcionalnega zemljišča;
– nadzidave so dopustne do višine sosednjih objektov
in ne smejo v le-teh poslabšati bivalnih pogojev;
– tlorisne dimenzije novih objektov ne smejo presegati
razmerja površin 1:2 med stavbiščem in funkcionalnim zemljiščem;
– objekti, ki imajo zazidano površino večjo od 250 m2,
morajo biti oblikovani tako, da je stavbna masa prilagojena
ruralnemu okolju;
– naklon, barva in tekstura strešin morajo biti usklajeni
s sosednjimi objekti, načeloma so zaželene dvokapnice v
plastični rimi z nagibi terena;
– pri lociranju novogradenj, prizidkov ali nadomestne
gradnje je treba upoštevati predpisane odmike od prometnih površin in infrastrukturnih objektov ter sosednjih objektov. Upoštevati je potrebno tudi gradbene linije in gradbene
meje, ki so izražene v prostoru. Enak pogoj velja tudi za
vrstne garaže;
– ograje so dopustne v obliki žive meje, utrjene z žično
mrežo do višine 160 cm;
– oporni zidovi, razen v mejnih primerih (sanacija zemeljskih plazov) niso dovoljeni.«
5. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled pri
pristojni službi Mestne občine Celje.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-12/2000
Celje, dne 15. novembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

Stran
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4889.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v
k.o. Spodnja Hudinja, k.o. Ostrožno in k.o.
Medlog

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 17.
člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98 in 117/00) na seji dne 15. 11.
2001 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o.
Spodnja Hudinja, k.o. Ostrožno in k.o. Medlog
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi
za nepremičnine, označene s parc. št.:
A) parc. št. 1708/7 – cesta v površini 73 m2, vpisana v
vložek 771 k.o. Spodnja Hudinja;
B) parc. št. 1153/3 – cesta v površini 218 m2, vpisana
v vložek 1491, k.o. Ostrožno;
C) parc. št. 1300/7 – travnik v površini 52 m2, vpisana
v vložek 595, k.o. Medlog in parc. št. 1300/8 – travnik v
površini 6 m2, vpisana v vložek 595, k.o. Medlog.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo lastnina Mestne
občine Celje.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46503-34/2001
Celje, dne 15. novembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

4890.
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Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni
list SRS, št. 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94).
II
Spremembe in dopolnitve ZN Stanovanjska cona XII in
XIII – del Sp. Hudinja obravnava območje, ki ga na severu
omejuje južni rob obstoječe pešpoti (parc. št. 500/24 k.o.
Sp. Hudinja), na vzhodu zahodni rob pločnika ob Mariborski
cesti, na jugu severni rob Podjavorškove ulice in na zahodu
vzhodni rob pločnika Opekarniške ceste.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN
Stanovanjska cona XII in XIII – del Sp. Hudinja se začne
osmi dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS na sedežu
Mestne četrti Gaberje in v prostorih Mestne občine Celje na
Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. Datum in kraj javne obravnave bosta
objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve
osnutka in o času ter kraju javne obravnave mora organ
mestne četrti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora
pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja
stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-298/98
Celje, dne 21. novembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta »Stanovanjska
cona XII in XIII – del Sp. Hudinja«

Na podlagi 37. 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,
52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne
občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta »Stanovanjska
cona XII in XIII – del Sp. Hudinja«
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Stanovanjska cona XII in XIII – del Sp. Hudinja«, ki ga je izdelal
Razvojni center Planiranje Celje d.o.o. (št. proj. 588/01) in
je v skladu s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št.
48/90) ter prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana

DOBRNA
4891.

Dopolnitev odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave ter o delavcih v
občinski upravi

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00) in na podlagi 6. in
15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99)
je Občinski svet občine Dobrna na korespondenčni seji
občinskega sveta dne 5. 12. 2001 soglasno sprejel

DOPOLNITEV ODLOKA
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave ter o delavcih v občinski upravi
1. člen
Dopolni se odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi (Uradni list
RS, št. 24/99).

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
Za 5. členom odloka se doda 5.a člen, ki se glasi:
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– vzdrževanje občinskih cest, javnih poti, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč,
– urejanja zelenih površin,
– vzdrževanja in urejanja pokopališč,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje,
– vzdrževanje neprometne turistične signalizacije, vzdrževanje sprehajalnih in kolesarskih poti.
3. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS.
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1293/01-1
Dobrna, dne 30. novembra 2001.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

GORNJI GRAD
4893.

Sklep o spremembah odloka o ustanovitvi
javnega podjetja

Na podlagi 16. člena statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO, št. 3/99) in v skladu s 13. členom odloka
o ustanovitvi javnega podjetja (Uradno glasilo ZSO, št. 9/96)
je Občinski svet občine Gornji Grad na 7. izredni seji dne
15. 11. 2001 sprejel

Št. 1310/01-6
Dobrna, dne 5. decembra 2001.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

SKLEP
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega
podjetja
4892.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrna za
leto 2001

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 61/99) in 15. člena
statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 24. redni seji dne 29. 11. 2001
sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Dobrna
za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2001 (Uradni list RS, št. 1/00)
tako, da glasi:
v 000 SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
242.340
II. Skupaj odhodki
250.941
III. Proračunski primanjkljaj
8.601
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
11.971
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
311
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kap. deležev
11.660
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
–
VIII. Odplačilo dolga
2.974
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
85
X. Neto financiranje
8.601
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov ter njihova
razporeditev so razvidni v posebnem delu proračuna, ki je
sestavni del občinskega proračuna.

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega podjetja (Uradno glasilo
ZSO, št. 9/96), se spremeni 9. člen, ki se glasi:
“Osnovni kapital javnega podjetja Komunala d.o.o. Gornji Grad, se na podlagi sklepa Občinskega sveta občine
Gornji Grad z dne 15. 11. 2001 poveča nad 1,500.000
SIT po nasledjih postavkah:
– za preneseni dobiček iz preteklih let v višini
879.175,85 SIT,
– za revalorizacijski popravek prenesenega dobička
preteklih let v višini 146.480,34 SIT,
– za revalorizacijski popravek osnovnega kapitala od
leta 1997 do leta 2000 v višini 491.500,80 SIT.
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 3,017.156,99
SIT.
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-10/01
Gornji Grad, dne 16. novembra 2001.
Župan
Občine Gornji Grad
Toni Rifelj l. r.

KRANJSKA GORA
4894.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora

Na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št.
71/93), 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter

Stran

10186 / Št. 99 / 7. 12. 2001

Uradni list Republike Slovenije

na podlagi 11. člena statuta Občine Kranjska Gora (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 4/95, 17/99, 28/00) je Občinski
svet občine Kranjska Gora na seji dne 19. 11. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska
Gora (Uradni list RS, št. 30/96, 46/96, 58/98 61/99 in
49/00).
2. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo:
– tekstualni del,
– grafični del, ki se sestoji iz kartografskega dela plana
v merilu 1:25.000 in kartografske dokumentacije v merilu
1:5.000.

3. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in družbenega plana obravnavajo:
– spremembe namenske rabe površin na podlagi individualnih pobud,
– določitev koridorja primestne železnice,
– prikaz državne in občinske prometne infrastrukture in
– prikaz površin voda in območja vodnih virov.
4. člen
(1) Dopolni se seznam pretežnih namembnosti v 4.
členu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 58/98) z novimi alineami:
– Gn – gozd posebnega namena,
– Zp – območje pokopališča,
– U in P v kvadratku – območja za obrambo.
V istem členu se popravi oznaka pretežnih namembnosti:
– črta se: O – območje za komunalne dejavnosti in se
nadomesti z: O – območja za oskrbne sisteme (komunalne
dejavnosti, infrastruktura).

(2) Dopolni se tabela 1 v poglavju VI. Urejanje prostora in varstvo okolja z novimi in spremenjenimi nazivi območij
urejanja:
Naziv območja urejanja

Planska
celota

Rateče – ob potoku
R
Rateče – južni rob
R
Rateče – mejni prehod
R
Smučišče Tromeja
R
Rateče – pokopališče
R
Kranjska Gora – Log
KG
Kranjska Gora – sotočje Save in Pišnice
KG
Kranjska Gora – travnik
KG
Kranjska Gora – smučišča Trebež
KG
Kranjska Gora – pokopališče
KG
Gozd Martuljek – ob cesti na Srednji vrh
KG
Gozd Martuljek – vzhod
KG
Gozd Martuljek – smučišča
KG
Gozd Martuljek – kamp
KG
Dovje – zahod
DM
Dovje – železniška postaja
DM
Dovje – pokopališče
DM
Mojstrana – travnik
DM
Mojstrana – peskokop
DM
Rateče, poveljniško mesto, izključna raba
R
Podkoren, vadišče, izključna raba
KG
Vošca planina, vadišče, izključna raba
KG
Dovje, vadišče, izključna raba
DM
Tamar, vadišče, izključna raba
R
Dovje, vadišče, izključna raba
DM
Območje KG O1 Kranjska Gora – Log se ukine in nadomesti s KG R7/3.

Oznaka območja
urejanja

S1
S2
T1
R4
Zp1
M2
R7/1 do 7/6
R8
R9
Zp2
S5
S6
R10
R11
S3
T1
Zp1
S4
E1
U
V
V
V
V
V

Urejanje s PIN

ZN*
ZN*

ZN*
UN*
ZN
ZN*
ZN*
ZN*

(3) Dopolni se tabela 3: Predvideni prostorski izvedbeni načrti z naslednjimi območji urejanja:
Naziv območja urejanja

Rateče – ob potoku
Rateče – južni rob
Kranjska Gora – sotočje Save in Pišnice
Kranjska Gora – pokopališče
Dovje – zahod
Gozd Martuljek – vzhod
Mojstrana – travnik

Planska
celota

Oznaka območja
urejanja

Urejanje s PIN

R
R
KG
KG
DM
KG
DM

S1
S2
R7/1 do 7/6
Zp2
S3
S6
S4

ZN*
ZN*
UN*
ZN
ZN*
ZN*
ZN*
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Št.

(4) Poglavje: usmeritve za rekreacijo, se dopolni z besedilom:
– v območju Rateč je planirano novo smučišče na Lom,
območje za smučišče se uredi na pobočjih Loma, izteki
smučišč pa na kmetijskih površinah pod sedanjim gozdnim
robom do trase železnice,
– v območju smučišč Kranjska Gora in Podkoren so planirane nove žičnice: Požar (novogradnja žičnice nad Lekom in
ureditev smučišča), Preseka (nadomestitev obstoječe vlečnice
s podaljšanjem do vrha Rora), Podkoren (novogradnja sedežnice in ureditev smučišča na zahodno stran sedežnice),
– vsa smučišča in druga območja za rekreacijo je treba
urejati tako, da se ne sprožijo erozijski procesi, da se ne
prepreči odtok zalednih in površinskih vod, da se ne zasipava obstoječih strug in odtočnih površin; do vodotokov in
strug mora biti zagotovljen dostop za njihovo vzdrževanje,
– za vsa planirana smučišča in za rekreacijska območja (zlasti tista ob vodotokih in v njihovih vplivnih območjih) je
treba predhodno izdelati celovito študijo hidroloških razmer
in predlog trajne ureditve odvodnje zalednih in hudournih
vod ter predvideti vsa zavarovanja objektov in smučišč,
– novo nastale gozdne robove je treba sanirati in zasaditi z avtohtono vegetacijo;
– posebne usmeritve za urejanje območja za rekreacijo v območju sotočja Save in Pišnice (KG R7): predpisano je
urejanje z ureditvenim načrtom, v območju urejanja je treba
uskladiti dosedanje planirane vodnogospodarske ureditve,
planirane zadrževalnike proda med Savo in Pišnico in ureditve za rekreacijo, z ureditvami rekreacijskih površin se ne
sme preprečiti potrebnih ureditev vodotokov na tem območju, v območju je treba ohranjati obvodno vegetacijo in
kakovostne gozdne sestoje, vzdolž območja je treba zagotoviti javno sprehajalno pot, prav tako je treba upoštevati
potrebne prometne ureditve na območja urejanja (desni breg
Save) za napajanje poselitvenih območij Loga ter prečne
prometne povezave med Logom in Čičarami.
(5) Poglavje: usmeritve za prometno urejanje se dopolni z besedilom:
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– promet skozi naselja, zlasti na regionalni cesti, je
treba urejati v smislu umirjanja prometa, kar pomeni zoževanje vozišča, urejanje križišč in prehodov za pešce z vmesnimi otoki in drugimi ureditvami fizičnega omejevanja in umirjanja prometa,
– v naseljih je potrebno vse posege ob regionalni cesti
odmakniti od roba vozišča toliko, da je možna kasnejša
ureditev pločnikov.
(6) Določbe glede varovanja trase primestne železnice (obvezno izhodišče iz prostorskega plana RS) se dopolnijo z besedilom: Do dokončne odločitve o varstvenem
pasu primestne železnice niso možni posegi v širšem pasu
trase opuščene železnice in v širšem pasu doslej načrtovanih tras. Omejitev ne velja za urejanje območja KG SK 3/2
Kranjska Gora – železniška postaja. Med doslej načrtovanimi trasami se za nadaljnje preučevanje in planiranje v
prostoru upošteva predlog trase železnice V100 iz projekta: Koridor primestne proge Jesenice–Rateče (št. 3242,
SŽ – Projektivno podjetje, 1991) in predlog nove trase iz
projekta: Prostorska preučitev ponovne vzpostavitve primestne železnice od Jesenic do Rateč (URBI d.o.o. in UI
RS, Ljubljana 1999). V koridorju opuščene trase in koridorjih doslej načrtovanih tras niso dopustni posegi, ki bi
kakorkoli ovirali kasnejšo celovito ureditev železnice po
Dolini. Koridor primestne železnice ni dokončen in predstavlja varovanje pred trajnimi posegi v prostor. Traso železnice je treba podrobneje preučiti glede tehničnih elementov in vplivov na naravo.
(7) Poglavje: Usmeritev za urejanje vodotokov:
– pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvodnem prostoru je treba upoštevati varstvene pasove vodotokov, ki znašajo za Savo Dolinko 10 m, za potoke, hudournike, suhe hudourniške struge in drenažne jarke pa 4 m od
zgornjega roba brežine. V tem pasu mora biti omogočen
dostop in vzdrževanje vodotoka, gradnja objektov in trajnih
ovir ni dopustna,
– graditev v varstvenem pasu vodotokov, na poplavnih
in ogroženih območjih ni dopustna.

(8) Poglavje: Usmeritve za varstvo naravnih vrednot:
Na območju Občine Kranjska Gora se varujejo naslednje naravne vrednote:
Št. NV

Ime

Vrsta dediščine

890
378
401
404
405
403
340
400
402
1120
381
369
366
365
364
355
356
357
0
345
922
923
921
920
388
351
394

Šimnova jama
Slapišče pod Sovino glavo in Vršičem
Gozdni rezervat Mala Pišnica
Gozdni rezervat Za Vršičem
Gorski gozd Železnica
Gozdni rezervat Vršič (Za Akom)
Okno v Rjavini
Gozdni rezervat Belca
Gozdni rezervat Smrajka
Gozdni rezervat Grajščica
Soteska Belega potoka
Slap Belega potoka
Levi Skočnik 3
Levi Skočnik 2
Levi Skočnik 1
Desni Skočnik 1
Desni Skočnik 2
Desni Skočnik 3
Radovna – reka
Severna triglavska stena
Lipa ob hiši Rateče št. 87a
Lipa ob hiši Rateče št. 87a
Lipa nasproti hiše Rateče št. 89
Lipa pred spomenikom NOB v Ratečah
Triglavski ledenik
Triglavsko brezno
Brest na Korenskem Sedlu

geomorfološko
Hidrološka
Gozdna
Gozdna
Gozdna
Gozdna
geomorfološka
Gozdna
Gozdna
Gozdna
geomorfološka
hidrološka
hidrološka
hidrološka
hidrološka
hidrološka
hidrološka
hidrološka
hidrološka
geomorfološka
dendrološka
dendrološka
dendrološka
dendrološka
hidrološka
geomorfološko
dendrološka

Tip objekta

podzemeljska

površinska

površinska

površinska

podzemeljska

jama
slapišče
gozdni rezervat
gozdni rezervat
GR je ukinjen, ostaja ND
gozdni rezervat
okno
gozdni rezervat
gozdni rezervat
nov gozdni rezervat
soteska
slap
slap
slap
slap
slap
slap
slap
vodotok
stena
drevo
drevo
drevo
drevo
ledenik
brezno
drevo

Varstveni status

predlog za NS
ND
predlog za NR
predlog za NR
predlog za NR
predlog za NR
NS
predlog za NR
predlog za NR
predlog za NS – ORI
predlog za NS – ORI
predlog za NS – ORI
predlog za NS – ORI
predlog za NS – ORI
predlog za NS – ORI
predlog za NS – ORI
predlog za NS – ORI
predlog za NS – ORI
NS
ND
ND
ND
ND
NS
NS – ORI
ND
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Št. NV

Ime

Vrsta dediščine

327

Ledine pod Ratečami

363
396
395
931
942
362
361
383
368
384
385
386
367
375
359
399
346
371
371
347
390
962
380
407
964
374
370
332
350
372
343
339
338
377
376
337
398
353

Klemuški slapovi pri Podkornu
Lipa v Kranjski Gori
Divji kostanj v Kranjski Gori
Bukev v Kranjski Gori
Peči
Jurežev slap
Jermanovi slapovi
Soteska Hladnika
Mokra Peč
Soteska Martuljka
Spodnji Martuljkov slap
Strmi graben s slapom
Mlinca – korita s slapom
Soteska Presušnikovega potoka
Izvir in slap Nadiže
Macesen v Mali Pišnici
Sleme nad Tamarjem
Slap Male Pišnice
Slap Male Pišnice
Špica v Sedelcih
Zgornji Martuljkov slap
Izvir na Kredi pri Mojstrani
Slapovi Dobršnika
Hornovo okno in jama
Grapa pod Travnikom
Slap pod Veliko Mojstrovko
Slap Črne vode
Ajdovska deklica
Veliko Prisojnikovo okno
Slap pod Hudičevim žlebom
Okno v Zadnjem Prisojniku/ Malo okno
Okno v južni steni Škrlatice
Okno v grebenu Dovški Križ
Peričnik – zgornji slap
Peričnik – spodnji slap
Naravni most nad Zgornjim Peričnikom
Lipa v Zgornji Radovni
Nahajališče fosilov

354

Nahajališče fosilov v Kozji Dnini

349
379
725
328
353

Triglav – vrh
Slapova v Kotu
Oreh v Mojstrani
Mala Pišnica
Nahajališče fosilov pod Dovškim Gamsovcem

329
329
325
283
358
342
375
375

Martuljkova gorska skupina
Martuljkova gorska skupina
Belca potok in porečje v Karavankah
Sava Dolinka s pritoki
Hladnikov slap
Okno v srednjem Triglavskem stebru
Slapovi Presušnika 1
Slapovi Presušnika 2

hidrološka, botanična,
zoološka, geomorfološka,
površinska
hidrološka
dendrološka
dendrološka
dendrološka
geomorfološka površinska
hidrološka
hidrološka
geomorfološka površinska
hidrološka
geomorfološka površinska
hidrološka
hidrološka
hidrološka
geomorfološka površinska
hidrološka
dendrološka
geomorfološka površinska
hidrološka
hidrološka
geomorfološka površinska
hidrološka
hidrološka
hidrološka, geološka
geomorfološka površinska
geomorfološka
hidrološka
hidrološka
geomorfološka površinska
geomorfološka površinska
hidrološka
geomorfološka površinska
geomorfološka površinska
geomorfološka površinska
hidrološka
hidrološka
geomorfološka površinska
dendrološka
geološko – paleontološko in
mineraloško – petrografsko
geološko – paleontološko in
mineraloško – petrografsko
geomorfološka površinska
hidrološka
dendrološka
območje
geološko – paleontološko
in mineraloško – petrografsko
območje
območje
območje
hidrološka
hidrološka
geomorfološka površinska
hidrološka
hidrološka

LEGENDA:
ND
naravna dediščina (=naravna vrednota)
GR
gozdni rezervat
NS
naravni spomenik
NR
naravni rezervat
ORI
obvezno republiško izhodišče
Št. N. V. številka naravne vrednote
(tabela po podatkih ZVNKD, Kranj)

Tip objekta

Varstveni status

mokrišče, flora – ogrožena
ND
slap
ND
drevo
NS
drevo
ND
drevo
ND
pečine
ND
slap
ND
slap
ND
soteska
ND
slap
ND
soteska
predlog za NS – ORI
slap
predlog za NS – ORI
slap
predlog za NS
slap
predlog za NS
soteska
izvir
NS – ORI
drevo
predlog za NS
sleme
NS
slap
predlog za NS
slap
predlog za NS
geološke plasti
NS
slap
predlog za NS
slap
ND
slap
predlog za NS – ORI
okno, jama
NS – ORI
grapa
NS – ORI
slap
ND
slap
NS – ORI
skalna oblika
predlog za NS
okno
NS – ORI
slap
ND
okno
NS – ORI
okno
NS
okno
NS
slap
NS – ORI
slap
NS – ORI
naravni most
NS – ORI
drevo
NS
geološke plasti

ND

geološke plasti
vrh
slap
drevo
dolina

NS
NS – ORI
ND
predlog za NS
NR – ORI

geološke plasti
gorovje
gorovje
porečje
vodotok
slap
okno
slap
slap

ND
NR, strogo zavarovani pas
NR, zavarovani pas
ND
predlog za NS – ORI
predlog za NS
predlog za NS
predlog za NS
predlog za NS
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(9) Pogavje: Usmeritve za varstvo kulturne dediščine:
Na območju Občine Kranjska Gora se varuje naslednja kulturna dediščina:
Oznaka

2.2.62.
2.1.4.
2.2.47.
2.3.05.
2.3.06.
2.3.04.
2.2.61.
2.3.03.
2.2.48.
2.1.5.
2.2.53.,
2.3.07.
2.3.09.
2.3.08.
2.2.42.
2.2.43.
2.2.59.
2.2.44.
2.2.67.
2.2.26.
2.2.63.
2.2.17.,
2.2.27.
2.3.10.
2.2.22.
2.2.24.
2.3.11.
2.2.64.
2.2.21.,
2.3.12.
2.2.25.
2.2.29.
2.2.28.
2.3.13.
2.2.16.
2.2.13.
2.2.12.
2.2.15.
2.3.17.
2.3.18.
2.3.23.
2.3.22.
2.3.20.
2.3.19.
2.2.54.
2.2.56.
2.3.21.
2.2.55.,
2.3.24.
2.2.09.
2.3.25.
2.2.01.
2.2.08.
2.2.05.
2.3.14.
2.2.20.
2.2.23.
2.2.30.
2.2.18.
2.3.16.
2.3.15.
2.2.58.,
2.1.1.
2.2.33.
2.3.26.
2.2.36.
2.2.32.
2.3.35.
2.2.31.,
2.3.34.
2.3.33.
2.1.3.
2.3.36.
2.3.31.
2.2.11.
2.2.02.
2.3.28.
2.2.03.
2.1.2.
2.3.32.

Ime

vojaška karavla Borba
ledina Grad in Žale
Gasilni dom, spominska plošča
kapela ob hiši Rateče št. 88
znamenje ob meji
podružnična cerkev Sv. Tomaža
Rateče: krajevno pokopališče
z. cerkev Sv. Duha
spomenik padlim borcem
hrib Medvedjek
2.6.1. območje Planica
Hotel Planica
slopno znamenje
podružnična cerkev Sv. Andreja
grobišče borcev iz 2. svetovne vojne
Podkoren št. 79, spominska plošča
podružnična cerkev Sv. Andreja, spominska plošča
Podkoren 20, spominska plošča
nekdanje vojaško pokopališče
spomenik “Kekec”
KG – Smerinje 2b
2.5.3. KG – Podbreg 27
spomenik padlim v 1. svetovni vojni
z. cerkev Marijinega vnebovzetja
Borovška cesta, spomenik NOV
Borovška cesta 100, spomenik
Černetovo znamenje
opuščeno pokopališče
2.5.2. Borovška cesta 46, spominska plošča
KG – kapelica ob cesti
Bezje 16, Sefmanov mlin
Vršiška cesta, spomenik
Jasna, spomenik Kozorog
Borovška cesta, kapelica
domnevno francosko pokopališče
Gozd Martuljek, spomenik NOB
Gozd Martuljek, spomenik NOV
Gozd Martuljek, spomenik iz 1. svetovne vojne
kapela Srca Jezusovega
znamenje ob cesti – podrto
Srednji Vrh, Jureževa kapelica
Srednji Vrh, Smolejevo znamenje
Srednji Vrh, Hlebanjeva kapelica
Srednji Vrh, kapela Sv. Trojice
Srednji Vrh, spominsko obeležje
Srednji Vrh, dom počitniške zveze
Srednji Vrh, Vavčarjeva kapela
2.5.60. Srednji Vrh 19, rojstna hiša, spominska plošča
Gozd Martuljek, Zimova kapelica
Dovje, spominsko obeležje
znamenje ob avtobusni postaji
Belca, grob borca VOŠ
Dovje, “Orlovo gnezdo”
Dovje, spominska plošča
Tamar, kapela
KG, Ruska kapelica
KG, Mihov dom
KG, Ruski križ
Vršiška cesta, taborišče
Vršiška cesta, stavba pod Eriko
Vršiška cesta, Hotel Erika
2.6.2. KG, Vršiška cesta
Grančišče nad Mojstrano
Ulica Alojza Rabiča, spominska plošča
Dovje, znamenje v križišču
Mojstrana, pod Jerebikovcem
Savska cesta 3, Gasilni dom
Mojstrana, znamenje ob cesti
2.5.83. Cesta v Radovno 31, spominska plošča
Mojstrana, znamenje na polju
širše območje cerkve Sv. Klemena
podružnična cerkev Sv. Klemena
kapela ob mostu čez Savo
Dovje, kapela pod vasjo
spomenik Jakobu Aljažu
pokopališče ob cerkvi
z. cerkev Sv. Mihaela
spominski park ob pokopališču
okolica z. cerkve Sv. Mihaela
kapela ob Z. robu pokopališča

Vrsta kd

Varstveni režim

ZS
AD
ZS
US
US
US
ZS
US
ZS
AD
p. ZS, TD
US
US
US
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
US
ZS
ZS
US
p. ZS
ZS
US
ZS
ZS
ZS
US
ZS
ZS
ZS
ZS
US
US
US
US
US
US
ZS
ZS
US
ZS
US
ZS
US
ZS
ZS
ZS
US
ZS
ZS
ZS
ZS
US
US
ZS, TS
AD
ZS
US
ZS
ZS
US
ZS
US
US
AD
p. KS, US
US
ZS
ZS
US
ZS
AD
US

2. stopnje
2. stopnje
1. stopnje za ploščo
1. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
2. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
2. stopnje
1. in 2. stopnje
varovanje fasad
1. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
2. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
2. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
2. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
1. stopnje
varuje se lokacija
1. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
2. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
1. in 2. stopnje
2. stopnje
1. stopnje
varuje se lokacija
1. stopnje
2. stopnje
varovanje
1. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
2. stopnje
varovanje
2. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
3. stopnje
varovanje

Pomemb. kd

–
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–
–

Stran

10190 / Št. 99 / 7. 12. 2001

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka

Ime

Vrsta kd

Varstveni režim

2.3.29.
2.2.06.
2.2.04.
2.2.10.
2.3.30.
2.2.07.
2.2.66.
2.2.65.
2.2.19.
2.2.14.
2.2.41.
2.3.02.
2.5.95.
2.5.96.
2.5.97.
2.2.37.
2.3.01.
2.2.35.
2.2.38.
2.2.40.
2.3.27.
2.5.24.
2.5.81.
2.5.64.
2.5.39.
2.5.40.
2.5.41.
2.4.1.
2.4.1.
2.4.6.
2.4.6.
2.4.6.
2.4.6.
2.2.46.
2.2.49.
2.2.50.
2.2.57.
2.2.60.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.
2.5.7.
2.5.8.
2.5.9.
2.5.10.
2.5.11.
2.5.12.
2.5.13.
2.5.14.
2.5.15.
2.5.16.
2.5.17.
2.5.18., 2.2.4.
2.2.45., 2.5.1.
2.5.20.
2.5.19.
2.5.21.
2.5.21.
2.5.25.
2.5.23., 2.2.2.
2.5.25.
2.5.26.
2.5.26.
2.5.26.
2.5.26.
2.5.26.
2.5.26.
2.5.26.
2.5.27.
2.5.28.
2.5.29.
2.5.30.
2.5.31., 2.2.1.
2.5.32.
2.5.33.
2.5.36.
2.6.2., 2.2.58.
2.5.37.
2.5.38.
2.5.42.

znamenje v križišču pri lipi
spominska plošča
spominsko obeležje
spominska plošča na kurirski postaji
Anceljevo znamenje, V. rob vasi
spominsko obeležje
spominsko obeležje
spominska plošča
Vršiška cesta, grobišče ruskih vojakov
Škrlatica, spominski križ
Zgornja Radovna, spominska plošča
Zgornja Radovna, freske, hiša
Zgornja Radovna, hišna št. 4
hišna št. 24, Pri Pocarju
Zgornja Radovna, hišna št. 25 in 26
Aljažev dom v Vratih
kapela Sv. Cirila in Metoda
Vrata, spomenik kot klin
Aljažev stolp na Triglavu
Mojstrana, spominska plošča
Belca, znamenje ob hiši št. 4
KG, Borovška cesta 63
Mojstrana, Savska cesta 13
Dovje 17, Pri Vahu
Log 10, Pri Tarman
Gozd Martuljek, Spodnje Rute 37
Gozd Martuljek, Spodnje Rute 30
Rateče, vas – V. del
Rateče, vas – Z. del
1 – Srednji Vrh, vas
2 – Srednji Vrh, vas
3 – Srednji Vrh, vas
4 – Srednji Vrh, vas
Rateče, pokopališče – grob J. Lavtižarja
Rateče, spominska plošča ob Sv. Duhu
Rateče, kip J. Lavtižarja ob Sv. Duhu
Triglavski dom na Kredarici, plošča in kip
Podkoren, krajevno pokopališče
Rateče, hišna št. 8
Rateče, hišna št. 38, pri Mlinarju
Rateče, hišna št. 40, pri Pintvasu
Rateče, hišna št. 43, pri Kajžniku
Rateče, hišna št. 44, pri Jerohu
Rateče, hišna št. 86, pri Šurcu
Rateče, hišna št. 87, pri Nežu
Rateče, hišna št. 122, pri Komarju
Rateče, ostanek zidu pri hišni št. 128
Rateče, hišna št. 148, pri Šurlu
Rateče, hišna št. 150
Rateče, hišna št. 31, pri Ivanu
Rateče, hišna št. 30, gospodarsko poslopje
Podkoren, hišna št. 31, Petrasov Šurc
Podkoren, hišna št. 48, pri Škof
Podkoren, hišna št. 60, Plaut Terezija
Podkoren, hišna št. 62, pri Škerjanc
Podkoren, hišna št. 63, poštna postaja pri Razingerju
Podkoren 63, poštna postaja
Podkoren, hišna št. 70, pri Pečar
Podkoren, hišna št. 64, pri Načelniku
Podkoren, hišna št. 73
Podkoren, hišna št. 72
Podkoren, hišna št. 88, železniška postaja
KG, Borovška cesta 46, pri Ledarju
KG, Borovška cesta 64
KG, Borovška cesta 91, osrednji trg
KG, Borovška cesta 82, osrednji trg
KG, Borovška cesta 80, osrednji trg
KG, Borovška cesta 78, osrednji trg
KG, Borovška cesta 83, osrednji trg
KG, Borovška cesta 81, osrednji trg
KG, Borovška cesta 79, osrednji trg
KG, Borovška cesta 86, Hotel Razor
KG, ulica Podbreg
KG, Podbreg 5
KG, Podbreg 11
KG, Podbreg 27, rojstna hiša
KG, Podbreg 29
KG, Cesta dr. J. Tičarja 9
KG, Koroška cesta 13
Vršiška cesta
Log, hišna št. 7, pri Cvitar
Log, hišna št. 9, pri Vancar
Gozd Martuljek, Spodnje Rute 26

US
ZS
ZS
ZS
US
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
US
SS
SS
SS
ZS
US
ZS
ZS
ZS
US
SS
ES
ES
SS
p. KS
p. KS
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
SS
SS
SS
p. KS
p. KS
SS
p. KS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
p. KS
SS
KS
p. KS
ZS
p. KS
p. KS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
p. KS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
TS
p. KS
SS
SS

1. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
2. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
1. in 2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
varovanje
1. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
1. stopnje
2. stopnje
1. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje

Pomemb. kd

–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–
+
–
–
–
+
–
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Oznaka

Ime

Vrsta kd

Varstveni režim

2.5.43.
2.5.45.
2.5.46.
2.5.47.
2.5.48.
2.5.50.
2.5.51.
2.5.52.
2.5.54.
2.5.53.
2.5.55., 2.4.6.
2.5.56.
2.5.57.
2.5.58.
2.5.55A.
2.5.60., 2.4.6.
2.5.61.
2.5.62.
2.5.63.
2.5.65.
2.5.66.
2.5.67.
2.5.68.
2.5.69.
2.5.70.
2.5.71.
2.5.72.
2.5.73.
2.5.74.
2.5.75.
2.2.76., 2.2.6.
2.5.77.
2.5.78.
2.5.79.
2.5.80.
2.5.82.
2.5.83., 2.2.31.
2.5.84.
2.5.87.
2.5.88.
2.5.89.
2.5.90.
2.5.91.
2.5.92., 2.2.34.
2.2.34., 2.5.92.
2.6.3.
2.6.3.
2.6.3.
2.6.3.
2.6.3.
2.6.3.
2.6.3.
2.6.3.
2.6.3.
2.6.3.
2.6.3.
2.6.3.
2.5.93.
2.5.94.
2.4.10.
2.4.10.
2.4.10.
2.4.10.
2.4.10.
2.4.9.
2.4.8.
2.4.7.
2.4.2.
2.4.5.
2.4.5.
2.4.5.
2.4.5.
2.6.4.
2.4.4.

Gozd Martuljek, Spodnje Rute 27, pri Jurc
Gozd Martuljek, Spodnje Rute 13, pri Kavariču
Gozd Martuljek, Spodnje Rute 11, pri Robič
Gozd Martuljek, Spodnje Rute 2, pri Brinarju
Gozd Martuljek, Zgornje Rute 40, pri Kotniku
Gozd Martuljek, Zgornje Rute 52, pri Kosmu
Gozd Martuljek, Na trati 6, pri Mojstru
Gozd Martuljek, Zgornje Rute 83, pri Citrarju
Srednji Vrh, hišna št. 4, pri Merkl
Srednji Vrh, hišna št. 3, Jurež
Srednji Vrh, hišna št. 8, pri Smolej
Srednji Vrh, hišna št. 12
Srednji Vrh, hišna št. 15
Srednji Vrh, hišna št. 17, pri Vah
Srednji Vrh, hišna št. 9, pri Hlebanju
Srednji Vrh, hišna št. 19, pri Vaučarju
Dovje, hišna št. 11
Dovje, hišna št. 13, pri Urbas
Dovje, hišna št. 14, pri Jansi
Dovje, hišna št. 18
Dovje, hišna št. 31
Dovje, hišna št. 32
Dovje, hišna št. 34, pri dedičih Bržoten
Dovje, hišna št. 36, pri Čenk
Dovje, hišna št. 40, pri Šetin
Dovje, hišna št. 41
Dovje, hišna št. 42, pri Jenc
Dovje, hišna št. 53, pri Zimu
Dovje, hišna št. 60
Dovje, hišna št. 69, pri Drašler
Dovje, hišna št. 72, pri Mlakarju
Dovje, hišna. št. 113
Dovje, hišna. št. 114, železniška postaja
Mojstrana, Savska cesta 5
Mojstrana, Savska cesta 7, pri Šmerc
Mojstrana, Cesta v Radovno 1, Meselova hiša
Mojstrana, Cesta v Radovno 3
Mojstrana, Cesta v Radovno 9
Mojstrana, Ulica Janeza Polde 7
Mojstrana, Ulica Janeza Polde 10
Mojstrana, Ulica Janeza Polde 14
Mojstrana, Kurirska pot 11
Mojstrana, gospodarsko poslopje, Kurirska pot 12
Mojstrana, Triglavska 21, pri Ambrošcu
Triglavska 21, rojstna hiša
1 – Trasa opuščene železniške proge
2 – Trasa opuščene železniške proge
3 – Trasa opuščene železniške proge
4 – Trasa opuščene železniške proge
5 – Trasa opuščene železniške proge
6 – Trasa opuščene železniške proge
7 – Trasa opuščene železniške proge
8 – Trasa opuščene železniške proge
9 – Trasa opuščene železniške proge
10 – Trasa opuščene železniške proge
11 – Trasa opuščene železniške proge
12 – Trasa opuščene železniške proge
Belca 4, pri Smrčarju
Belca 15, pri Vahu
1 – Zgornja Radovna, vas
2 – Zgornja Radovna, vas
3 – Zgornja Radovna, vas
4 – Zgornja Radovna, vas
5 – Zgornja Radovna, vas
Belca, vas
Mojstrana, vas
Dovje, vas
Podkoren, vas
1 – Gozd Martuljek, naselje
2 – Gozd Martuljek, naselje
3 – Gozd Martuljek, naselje
4 – Gozd Martuljek, naselje
Gozd Martuljek, betonski most čez Savo
Log, vas

SS
SS
p. KS
SS
SS
SS
p. KS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
ES
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
ZS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
ZS
p. TS
p. TS
p. TS
p. TS
p. TS
p. TS
p. TS
p. TS
p. TS
p. TS
p. TS
p. TS
SS
SS
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
p. TS
ND

2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
1. stopnje
1. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
1. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
1. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje
2. stopnje

ZS
AD
US
SS
ND
ES
TS

zgodovinski spomenik
areheološka dediščina
umetnostni spomenik
stavbni spomenik
naselbinska dediščina
etnološki spomenik
tehnični spomenik

TD
p. KS
p. TS
p. ZS
–
+
pomembna kd

Pomemb. kd

tehnična dediščina
predlog za kulturni spomenik
predlog za tehnični spomenik
predlog za zgodovinski spomenik
ne spada med pomembno kulturno dediščino
spada med pomembno kulturno dediščino
podatek: MOP UVN, datum: 2. 8. 1999

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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(10) Poglavje: Usmeritev za obrambo:
Za področje obrambe so perspektivna naslednja obmo-

Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja je
zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.

– Rateče, poveljniško mesto, izključna raba
– Podkoren, vadišče, izključna raba
– Vošca planina, vadišče, izključna raba
– Dovje, vadišče, izključna raba
– Tamar, vadišče, izključna raba
– Dovje, vadišče, izključna raba
(10) Skladno z navedenimi spremembami in dopolnitvami
se dopolni tudi kartografski del plana in kartografska dokumentacija. Seznam sprememb rabe zemljišč je sestavni del obrazložitve teh sprememb in dopolnitev prostorskega plana.

3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki
so določeni v proračunu in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali
drugim aktom predpisani pogoji.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge v
mejah postavk proračuna. Nabava opreme, investicijske in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani
na podlagi javnega razpisa ali zbiranja ponudb najmanj treh
usposobljenih ponudnikov.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
za vsa gradbena dela katerih vrednost presega 10,000.000
SIT in za naročila blaga in storitev katerih vrednost presega
5,000.000 SIT.

čja:

5. člen
Te spremembe in dopolnitve plana so na vpogled na
Občini Kranjska Gora, na krajevnih skupnostih Rateče-Planica
in Dovje-Mojstrana ter na Upravni enoti Jesenice.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
RS.
Št. 351/16-21/00
Kranjska Gora, dne 19. novembra 2001.
Župan
Občine Kranjska Gora
Jože Kotnik l. r.

RADEČE
4895.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Radeče za leto 2001

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (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, 68/98 in
74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,
45/97 in 56/98) in statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št.
37/99) je Občinski svet občine Radeče na 13. seji dne 23.
11. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Radeče za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Radeče se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Radeče.
2. člen
Proračun Občine Radeče je določen v skupni višini
614,595.000 SIT, od tega
v tisoč SIT
A)
Bilanca prihodkov in odhodkov
I.
Skupaj prihodki
563.349
II.
Skupaj odhodki
575.294
II.
Proračunski primanjkljaj
–11.945
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
2.000
V.
Dana posojila in kapitalski delež
26.667
VI. Prejeta minus dana posojila
–24.667
sprem. kapit. deležev
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
25.000
IX. Odplačilo dolga
–12.634
X.
Neto zadolževanje
12.366
XI. Zmanjšanje sredstev na računih
–24.246

4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Radeče. Župan najmanj dvakrat letno poroča Občinskemu svetu
o izvrševanju proračuna.
Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno
pooblasti tudi druge osebe.
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog za katere so
bila sredstva zagotovljena, vendar največ do 10% predvidene
višine glavnega namena.
5. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena za financiranje
namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo
sredstev.
O porabi tekoče proračunske rezerve odloča župan.
6. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v višini do 1,5% skupno
doseženih prihodkov.
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke nastale kot posledica naravnih ali drugih
nesreč,
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno,
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva iz 1. in 3. točke se praviloma dajejo brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v
rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 3. točke odloča občinski svet.
Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi sredstev
iz 1. točke do višine 1,000.000 SIT v posameznem primeru.
O uporabi sredstev iz 2. točke odloča župan.
7. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja sredstev proračuna izvrševanja ne more uravnotežiti, se lahko za kritje odhodkov:
1. uporabijo sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki
mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najemu posojila odloča občinski svet.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 03200-1/01-13
Radeče, dne 23. novembra 2001.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

I. SPLOŠNI DOLOČBI

TRŽIČ
4896.

Odlok o podelitvi naziva častnega občana
Občine Tržič

Na podlagi drugega odstavka 29. člena, prvega odstavka
30. člena in drugega odstavka 33. člena zakona o lokalni
samoupravi (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), prvega odstavka, osemnajste in četrte alinee drugega odstavka 26. člena statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) ter 4. člena
odloka o priznanjih Občine Tržič (Uradni list RS, št. 85/97) je
Občinski svet občine Tržič na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja na 18. redni seji dne 14. 11.
2001 sprejel

ODLOK
o podelitvi naziva častnega občana
Občine Tržič
1. člen
Naziv častnega občana Občine Tržič se podeli nekdanjemu županu pobratenega mesta Ste Marie aux Mines, Francija,
Paulu Baumannu, roj. 10. 11. 1929.
2. člen
Paulu Baumannu se podeli naziv častnega občana Občine Tržič, saj je izjemen prijatelj in poznavalec Tržiča in Slovenije. Kot dolgoletni novinar in župan je skrbel za promocijo Slovenije v Franciji, še posebno v Alzaciji, na osnovi ene same
človeške misli “za mir in svobodo in proti vsem zlom vojne”, kar
je zaslediti tudi v sami prisegi pobratenja. To je bilo njegovo
vodilo v sodelovanju s Tržičem in Slovenijo vseh 35 let.
Ob 5. obletnici pobratenja, l. 1971 je prejel zlato plaketo
mesta Tržič. Paul Baumann je bil s strani župana Občine Tržič
in poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, Pavla Ruparja, predlagan za odlikovanje “zlati častni znak svobode Republike Slovenije” in ga je tudi dobil v letu 1996 (Uradni list RS,
št. 36/96).
Podelitev posebne listine, ki jo podpiše župan Občine
Tržič, se opravi v mesecu decembru 2001.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 069-01/01-01
Tržič, dne 14. novembra 2001.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

VOJNIK
4897.
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Odlok o zazidalnem načrtu Frankolovo – Trgovski
center in pošta

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97), in 12 člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št.
82/98) je Občinski svet občine Vojnik na korespondenčni seji
dne 3. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu Frankolovo – Trgovski
center in pošta

1. člen
Sprejme se odlok o zazidalnem načrtu Frankolovo – Trgovski center in pošta (v nadaljnjem besedilu: zazidalni načrt ), ki ga je
izdelal AR projekt, d.o.o., pod številko projekta ZN V-30/01 v
novembru 2001.
2. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
A) Tekstualni del
1. Upoštevana zakonodaja in predpisi
2. Uvodni del
3. Analiza ustvarjenih razmer
4. Ureditvena situacija
5. Urbanistično arhitektonski pogoji
6. Komunalna infrastruktura
7. Vodnogospodarske ureditve
8. Varstvo naravne in kulturne dediščine
9. Omejitve in pogoji glede varovanja in zaščite okolja
10. Etape izvajanja
11. Obveznosti investitorjev in izvajalcev
12. Ostali pogoji
13. Pogoji pristojnih organov in organizacij
14. Soglasja pristojnih organov in organizacij
B) Odlok
C) Grafični del
U1 Izsek iz planskega akta
M 1:5000
U2 Katastrski načrt
M 1 :2880
U3 Geodetska podloga
M 1 : 500
U4 Arhitekturna situacija
M 1 : 500
U5 Geodetska zazidalna situacija
M 1 : 500
U6 Situacija komunalnih vodov in naprav
M 1 : 500
U7 Načrt gradbenih parcel
M 1 : 500
U8 Prikaz NN kabla TP Frankolovo –
ZN Frankolovo na katastrskem načrtu
M 1:2880
II. OBMOČJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
Meja območja zazidalnega načrta meji na vzhodni strani s
potokom Tesnica, na zahodni strani z obstoječo regionalno cesto
R2-430/281 Stranice–Višnja vas, na južni strani je travnik-nepozidano zemljišče predvideno za gradnjo bencinskega servisa. Na
severni strani območje zazidalnega načrta meji z obstoječim potokom Tesnica in I. območjem kmetijskih zemljišč.
Velikost območja zazidalnega načrta je 4294 m2, zajema
zemljišče s parc. št. 6/1 k.o. Loka.
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI
ZA IZRABO PROSTORA, KVALITETO GRADITVE
IN DRUGE POSEGE V PROSTOR
4. člen
V območju zazidalnega načrta so pod predpisanimi pogoji
dopustni naslednji posegi v prostor:
– gradnja poslovnega objekta,
– gradnja dozidav, nadzidav, dopolnilna in nadomestna gradnja,
– gradnja prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov in naprav,
– rekonstrukcije, adaptacije, sanacije,
– spremembe namembnosti,
– tekoča vzdrževalna dela.
5. člen
Trgovski center in pošta
Na območju zazidalnega načrta je predvidena gradnja trgovskega centra in pošte. Objekt je lociran v osrednjem delu zazidalnega načrta. Objekt bo zasnovan iz pritlične etaže in podstrešja. V
pritličju objekta se uredi samopostrežna trgovina, pošta in bife, v
delu podstrešja pa bo plinska kotlovnica in agregat, v preostalem
delu podstrešja se lahko uredijo poslovni prostori.
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Na vzhodni strani objekta pod nadstreškom je predvideno
zamreženo skladišče za embalaže in rol kontejnerje.
Na vzhodni strani med predvidenim objektom in predvideno
brežino je predvidena manipulativna površina in parkirišče za osebna vozila zaposlenih. Dostava do objekta je predvidena na vzhodni strani objekta preko manipulativnega platoja.
Vhodi za stranke v samopostrežno trgovino, pošto in bife so
predvideni na zahodni strani preko skupnega vetrolova. Na severni strani bifeja se uredi letni vrt.
Med regionalno cesto in predvidenim objektom se uredi
parkirišče za stranke. Dostop na območje zazidalnega načrta je
predviden preko novega cestnega priključka z obstoječe regionalne ceste R2-430/281 Stranice – Višnja vas. Na južni strani območja zazidalnega načrta je predviden dostop oziroma cestni priključek za prometno povezavo z bencinskim servisem, ki bo predmet
drugega prostorsko izvedbenega načrta. Na vzhodni strani zazidalnega načrta ob predvideni brežini je predvidena gradnja čistilne
naprave.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
OBJEKTOV IN NAPRAV
6. člen
Trgovski center in pošta:
– horizontalni
48,60m x 13,60m ± 10%
gabarit:
skladišče: 20,00m x 1,70m ±10%
– vertikalni gabarit: 78.40 ± 5%, (od kote tal pritličja do slemena).
– kota kapi :
4,00m (od kote tal pritličja)
– etažnost:
pritličje 3,20m + podstrešje.
– streha:
simetrična dvokapnica, naklon strešin 30°.
– sleme: sever-jug.
– kritina: rdeče barve.
– konstrukcija:
Konstrukcijo objekta tvorijo AB pasovni
temelji, nosilni obodni zidovi z vertikalnimi
AB vezmi.
– kota pritličja:
±0,00 = 313,80 absolutne višine.
– fasada:
fasada bo toplotno izolirana in ometana
z ometom bele barve.
7. člen
Zunanja ureditev
Po končani gradnji je potrebno okolico hortikulturno urediti.
Na vzhodni strani se vznožje nasipa zavaruje z lomljencem
debeline do 30cm, nasip pa se zatravi. Na severozahodni strani
območja zazidalnega načrta se zasadi avtohtono drevje.
Vozne manipulativne površine in parkirišča se asfaltirajo in
zaključijo z robniki.
Predvidena pešpot se tlakuje.
8. člen
Gradbena parcela
Gradbena parcela je obstoječa in je prikazana v grafičnem
delu U7.
V. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE
OBMOČJA
9. člen
Prometno omrežje
Predvidena je izvedba novega cestnega priključka z obstoječe regionalne ceste R2 430/0281 Stranice-Višnja vas.
Cestni priključek bo prilagojen niveleti obstoječe regionalne
ceste. Širina vozišča bo 7 m z ustreznimi radiji krivin.
Zaradi izvedbe cestnega priključka oziroma ureditve novega
križišča je predvidena rekonstrukcija obstoječe regionalne ceste.
V ta namen je predvidena enostranska razširitev regionalne ceste
na vzhodno stran in ureditev dodatnega tretjega pasu za levo
zavijanje.
V prvi fazi je predvidena rekonstrukcija regionalne ceste in
ureditev levega zavijalnega pasu za trgovski center in pošto, v
končni fazi ureditev križišča in prometa tako kot je prikazano v
grafičnih prilogah.
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V primeru izgradnje bencinskega servisa na južni strani kompleksa obravnavani cestni priključek bo služil kot izvoz s kompleksa bencinskega servisa. Cestni priključek in promet na območju
zazidalnega načrta mora biti označen z vertikalno in talno prometno signalizacijo.
Na zahodni strani med predvidenim objektom in regionalno
cesto je predvidena izvedba 37 parkirnih mest za osebna vozila
strank in tri parkirišča za funkcionalno ovirane osebe. Na vzhodni
strani med predvidenim objektom in potokom Tesnica je predvidena izvedba pet vzdolžnih parkirnih mest za osebna vozila zaposlenih.
Parkirišča, manipulativne površine in dovoz so predvideni v
asfaltni izvedbi.
Na severni strani dovoza je predviden pločnik v asfaltni izvedbi širine 1,5m.
Na pločniku ne sme biti ovir (svetilke javne razsvetljave,
košev za smeti, ali vertikalne prometne signalizacije) zaradi zimskega pluženja ulic in pločnikov.
Od letne terase bifeja do regionalne ceste čez zelenico se
uredi tlakovana pešpot širine 1,50m.
10. člen
Vodovodno omrežje
Predvidena je prestavitev obstoječega vodovoda PVC ∅300
v dolžini ca. 100m v soglasju in po pogojih upravljavca. Nova trasa
vodovoda je prestavljena proti potoku Tesnica v dolžini ca. 110m.
Prestavljeni vodovod bo izveden iz LŽ cevi ∅300.
Predvidena je izvedba novega vodovoda PVC ∅90 v dolžini
ca. 100m od obstoječega vodovoda PE ∅90, ki poteka vzporedno z levim voznim pasom regionalne ceste, gledano v smeri
Maribora.
Pri prečkanju z regionalno cesto R2-430/0281 se vodovodne cevi dodatno zaščitijo.
Na predvideno vodovodno omrežje v zelenico se postavita
dva hidranta.
Od obravnavanega vodovodnega omrežja, ki bo zgrajen v
območju zazidalnega načrta je predviden priključni vodovod do
objekta PVC ∅50 z vodomernimi jaški, ki morajo biti locirani izven
objekta na vedno dostopnem mestu.
Dolžina vodovodnega priključka PVC ∅50 bo ca. 95m.
11. člen
Kanalizacijsko omrežje
Na obravnavanem območju je predviden ločen kanalizacijski
sistem.
V prvi fazi do izgradnje kanalizacijskega kolektora Frankolovo–ČN se na območju zazidalnega načrta odpadne vode speljejo
v predvideno čistilno napravo. Predvidena je obremenitev čistile
naprave do 50E.
Od predvidenega objekta do mobilne naprave je predvidena
izvedba fekalne kanalizacije PVC ∅ 150 v dolžini ca. 68m in PVC
∅ 200 v dolžini ca. 10m. Od čistilne naprave do potoka Tesnica
se izvede kanal PVC ∅ 200 v dolžini ca. 7 m.
Na zahodni strani območja zazidalnega načrta med regionalno cesto in parkiriščem v zelenici je predviden komunalni koridor
za kolektor Frankolovo-ČN.
Meteorne vode s strešin se speljejo preko predvidene meteorne kanalizacije v potok Tesnica, z asfaltiranih manipulativnih
površin pa preko ustrezno dimenzioniranega oljnega separatorja v
omenjeni vodotok.
Meteorna kanalizacija bo izvedena iz PVC cevi. Dolžina meteorne kanalizacije PVC ∅150 bo ca. 50m, PVC ∅200 pa ca.
100m.
V prvi fazi se poleg zgoraj navedene kanalizacije še izvede
priključni meteorni kanal PVC ∅200 v dolžini ca. 25m in fekalni
kanal PVC ∅200 v dolžini ca. 30m do komunalnega koridorja.
Po izgradnji kanalizacijskega kolektorja se fekalna in meteorna kanalizacija z obravnavanega območja priključi na omenjeni
kolektor.
12. člen
Električno omrežje
Objekt se priključi na električno omrežje preko predvidenega nizkonapetostnega električnega kabla iz obstoječe transformatorske postaje TP Frankolovo v soglasju z upravljavcem.
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Priključek na NN omrežje mora biti v kabelski izvedbi. Pri
prečkanju NN električnega kabla z regionalno cesto R2-430/0281
mora kabel biti položen v zaščitne cevi in dodatno obbetoniran.
Dolžina priključnega NN električnega kabla bo ca. 130m.
Predvidena je osvetlitev parkirišča za osebna vozila s svetilkami na drogovih.
13. člen
Telefonsko omrežje
Objekti se priključijo na obstoječe telefonsko omrežje v
kabelski izvedbi.
Predvidena je demontaža obstoječega zračnega telefonske
omrežja v dolžini ca. 55m.
Omenjeni del trase zračnega telefonskega omrežja se nadomesti z novim telefonskim kablom v dolžini ca. 55m, ki bo položen
direktno v zemljo.
Telefonske kable je potrebno polagati direktno v zemljo
minimalno 0.80m globoko. Pri prečkanju cest in drugih voznih
površin je minimalna globina vodenja kabla 1 m.
Prečkanja z ostalimi komunalnimi vodi, in prometnicami, se
izvedejo z dodatno zaščito.

Št.

99 / 7. 12. 2001 / Stran 10195

19. člen
Obramba in zaščita
Vsi objekti v Zazidalnem načrtu morajo biti dimenzionirani in
projektirani za potresno območje VIII. stopnje po lestvici MCS.
20. člen
Stabilnost terena
– posegi se izvajajo na podlagi geološkega poročila,
– ob izkopu mora biti prisoten geomehanik, ki določi način
temeljenja objekta.
VII. TOLERANCE
21. člen
Načrtovani posegi v območju (situacija U5 Geodetska zazidalna situacija) lahko odstopajo v povečanje ali pomanjšanje 10%.
Spremembe navedenih toleranc so možne z izrisom iz ZN
ter na podlagi strokovne utemeljitve in preverbe.
VIII. ETAPE IZVAJANJA

14. člen
Odpadki
Za komunalne odpadke se namesti kontejner za komunalne
odpadke. Komunalni odpadki se odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost kontejnerja določi upravljavec
odvoza odpadkov.
Dostop do kontejnerja mora biti vedno dostopen s specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati
v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine Vojnik.
15. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov je predvideno iz kotlovnice na plin. Na
vzhodni strani objekta je predviden plato, kjer se postavi 3000l
rezervoar za utekočinjeni naftni plin.
Po plinifikaciji naselja se predvideni objekt priključi na plinovodno omrežje v soglasju z upravljavcem.
VI. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA
16. člen
Hrup
Raven hrupa mora v mestu ostati v mejah dovoljenega.
Območje zazidalnega načrta spada po uredbi o hrupu v
naravnem in življenjskem okolju v III. stopnjo varstva pred hrupom
za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč
zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko
območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z
varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje namenjeno kmetijski dejavnosti
ter javno središče, kjer se opravlja upravne, trgovske, storitvene ali
gostinske dejavnosti.
S predvideno dejavnostjo ne bodo presežene maksimalno
dovoljene ravni hrupa.
17. člen
Požarno varstvo
Za zagotovitev požarne vode se zgradi hidrantno omrežje.
Dostop gasilskim vozilom v primeru eventualnega požara je
omogočen po obstoječi dovozni poti neposredno do objekta.
18. člen
Varstvo voda
Onesnažene meteorne vode s parkirišča in manipulativnih
utrjenih površin se vodijo preko lovilca olja in goriva v obstoječi
potok.
Fekalne vode iz sanitarij se speljejo preko predvidene fekalne kanalizacije v čistilno napravo nato pa v omenjeni vodotok.
Po izgradnji ločenega kanalizacijskega sistema FrankolovoČN se fekalna in meteorna kanalizacija z obravnavanega območja
priključi na omenjeni kanalizacijski sistem.

22. člen
V prvi fazi je potrebna prestavitev in gradnja komunalne
infrastrukture.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
23. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na območju zazidalnega načrta je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov
in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri
posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno
deponirati;
– po končani gradnji odstraniti provizorije, odvečni gradbeni
material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji
prilagoditi sosednjemu zemljišču.
Pred začetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti
upravljavce komunalnih naprav, ki so tangirani pri predmetni
gradnji.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Vojnik.
25. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta izvajajo pristojne
inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
26. člen
Za vse posege v prostor se mora pred izdajo dovoljenj
pridobiti mnenje pristojnega občinskega organa za urejanje prostora Občine Vojnik, ali izdelati izris iz zazidalnega načrta, oziroma
strokovno lokacijsko preverbo. Osnova za preverbo posega je
investitorjev program s prikazom potrebnih gabaritov.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 553-12/2001-15
Vojnik , dne 3. decembra 2001.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.
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VLADA
4898.

Uredba o določitvi obsega kontingentov za uvoz
blaga v letu 2002

Na podlagi četrtega odstavka 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93,
66/93, 7/94 in 58/95) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga
v letu 2002
1. člen
Za blago na uvoznem režimu kontingentov, ki se uvaža
v letu 2002, se določa obseg kontingentov, ki je naveden v
prilogi k tej uredbi.
Priloga je sestavni del te uredbe.
2. člen
Neizkoriščeni kontingenti iz 1. člena te uredbe se lahko s soglasjem ministra, pristojnega za gospodarstvo, naknadno razdelijo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije za
uvoz blaga iz druge podobne skupine proizvodov oziroma
tarifne oznake, če je že določeni kontingent za to blago
premajhen.
3. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2002.
Št. 332-02/2001-2
Ljubljana, dne 29. novembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

PRILOGA
Kontingenti za uvoz blaga od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2002:
Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Merska
enota

Količina *

6101

Plašči, površniki, vetrovke s kapuco tipa anorak
(vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za moške in
dečke, pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz tar. št. 6103

kos

39.300

Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa
anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo
ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za ženske in
deklice, pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz tar. št. 6104

kos

31.400

Srajce za moške in dečke, pletene ali kvačkane

kos

142.300

6101 10
6101 20
6101 30
6101 90
6102

6102 10
6102 20
6102 30
6102 90
6105
6105 10
6105 20
6105 90
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Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Merska
enota

Količina *

6106

Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske in deklice,
pletene ali kvačkane

kos

122.200

T-majice, spodnje majice in druge majice, pletene
ali kvačkane

kos

2,137.800

Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki
in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

kos

555.500

Obleke, kompleti, jakne, hlače, hlače z oprsnikom in
naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače
(razen kopalnih hlačk), za moške in dečke

kos

281.000

Kostimi, kompleti, suknjiči in jopiči, obleke, krila,
hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami
in kratke hlače (razen kopalnih hlačk in
kopalnih oblek), za ženske in deklice

kos

224.800

Srajce za moške in dečke

kos

603.800

Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in deklice

kos

205.800

Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo

kg

57.800

6106 10
6106 20
6106 90
6109
6109 10
6109 90
6110
6110
6110
6110
6110
6110

11
12
19
20
30

6203

6203 41
6203 42 90
6203 43 90
6203 49 90
6204

6204 61
6204 62 90
6204 63 90
6204 69 18
6204 69 39
6204 69 90
6205
6205 10
6205 20
6205 30
6206
6206 20
6206 30
6206 40
6302
6302 60

* Obseg kontingenta se nanaša na vse blago, ki ga zajemajo navedene 6-mestne tarifne oznake; če pa je navedena 8-mestna tarifna oznaka, se upošteva le-ta
tarifna oznaka.

4899.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
načinu izvajanja gospodarske javne službe
prenos električne energije in gospodarske javne
službe upravljanje prenosnega omrežja

Na podlagi petega odstavka 20. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) ter 3. in 7. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 in 30/98) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu
izvajanja gospodarske javne službe prenos
električne energije in gospodarske javne službe
upravljanje prenosnega omrežja

1. člen
V uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe
prenos električne energije in gospodarske javne službe
upravljanje prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 54/00,
79/00 in 124/01, v nadaljnjem besedilu: uredba) se v
prvem odstavku 21. člena doda nova peta alinea, ki se
glasi:
“– organizacija izravnalnega trga z električno energijo z
namenom izravnave odstopanj dobave in porabe električne
energije na državni ravni“.
2. člen
V prvi, drugi, šesti in sedmi alinei 22. člena se črtata
besedi “skrb za“.
3. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
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“24. a člen
Organizacija izravnalnega trga obsega zlasti:
– zagotovitev zadostne količine električne energije na
transparenten in nediskriminativen način, namenjene izravnavi urnih odstopanj med napovedano porabo električne
energije in dejansko realizirano porabo električne energije;
– vzpostavitev sistema merjenja za ugotavljanje urnih
odstopanj;
– vzpostavitev in izvedba mehanizma za obračunavanje
in poračunavanje kupljene in prodane električne energije
med udeleženci na izravnalnem trgu in
– javno objavljanje cen.“
4. člen
V 24. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
“Upravljalec prenosnega omrežja na javen način objavi
delovanje izravnalnega trga.“.
5. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pravico do dostopa do prenosnega omrežja, ki omogoča povezavo s prenosnimi omrežji izven Republike Slovenije, lahko uveljavlja vsaka pravna ali fizična oseba, ki izkaže, da jih potrebuje za opravljanje svojih dejavnosti.
Pravica do dostopa do prenosnega omrežja, ki omogoča povezavo s prenosnimi omrežji izven Republike Slovenije, se uveljavlja na način in pod pogoji, ki jih na javen način
objavi upravljalec prenosnega omrežja.“.
6. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pravica do dostopa do omrežja se uveljavlja:
– s sklenitvijo pogodbe o dostopu do omrežja in
– s sklenitvijo pogodbe o izravnavi odstopanj.“.
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“42.a člen
Upravljalci distribucijskega omrežja morajo z upravljalcem prenosnega omrežja najkasneje do 30. novembra v
prihodnjem koledarskem letu skleniti letno pogodbo o dostopu do prenosnega omrežja, na podlagi katere upravljalec
distribucijskega omrežja uveljavlja dostop do prenosnega
omrežja za upravičene odjemalce in proizvajalce, priključene na distribucijsko omrežje.
V pogodbi se določi cena za posameznega upravljalca
distribucijskega omrežja na osnovi:
– različnih stroškov z zagotavljanjem obveznosti javnih
služb s področja distribucije električne energije,
– različne gostote omrežja, upoštevaje odjem na tem
omrežju in
– naložb, ki so skladne z načrtom razvoja distribucijskega omrežja.
V pogodbi se določita tudi način in rok, v katerem
morajo upravljalci distribucijskih omrežij plačevati upravljalcu prenosnega omrežja dostop do omrežja.
Obvezujoča izhodišča za pogodbe o dostopu do prenosnega omrežja, skladno z določili prejšnjega odstavka,
določi Vlada Republike Slovenije na obrazložen in utemeljen
predlog Agencije za energijo, ki ga mora Agencija za energijo podati Vladi Republike Slovenije najkasneje do 30. oktobra za prihodnje koledarsko leto.“.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-30/2001-3
Ljubljana, dne 6. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

7. člen
V prvem odstavku 34. člena se na koncu stavka črta
besedilo “in v določeni prenosni smeri“.
8. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Pogodba se sklene na zahtevo uporabnika omrežja.“.
9. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Upravljalec prenosnega omrežja na javen način objavi
način obračunavanja in zaračunavanja izravnave odstopanj
iz druge alinee 33. člena.“.
10. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Upravljanje prenosnega omrežja se financira iz cene
za uporabo omrežja, ki jo plačujejo uporabniki omrežja pri
uveljavljanju pravice do dostopa do omrežja. Cena za uporabo omrežja obsega ceno prenosa skladno z 19. členom
uredbe in ceno upravljanja prenosnega omrežja za dejavnosti, določene v 20. členu uredbe.
Delovanje izravnalnega trga financira upravljalec prenosnega omrežja iz razlike med stroški nakupa električne
energije in ceno prodaje električne energije.“.
11. člen
Za 42. členom se doda nov 42.a člen, ki se glasi:

4900.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega
proizvajalca električne energije

Na podlagi drugega odstavka 29. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o pogojih
za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca
električne energije
1. člen
V uredbi o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega
proizvajalca električne energije (Uradni list RS, št. 29/01, v
nadaljnjem besedilu: uredba) se deveta alinea 4. člena spremeni tako, da se glasi:
“- prihranek primarne energije (PPE) je s to uredbo
določen pokazatelj, ki izraža delež primarne energije, ki se
v obravnavanem procesu pretvorbe primarne energije v
električno in toplotno energijo prihrani v odstotkih, v primerjavi z ločeno proizvodnjo enakih količin električne in
toplotne energije.“.
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2. člen
Zadnji stavek tretjega odstavka 5. člena se spremeni
tako, da se glasi:
“Kvalificirane elektrarne, v lasti navedenih pravnih oseb,
se morajo do 28. februarja 2002 organizirati kot samostojne pravne osebe.“.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se na koncu
stavka črta pika in se doda besedilo:
“in v sorazmerju s prihrankom primarne energije goriv v
primerjavi z ločeno proizvodnjo enakih količin električne in
toplotne energije.“.
3. člen
V prvi alinei 3. točke 9. člena se številka “80%“ nadomesti s številko “78%“.
V odstavku a) 3. točke se številka “80%“ nadomesti s
številko “78%“,v prvi alinei odstavka a) pa se številka “10%“
nadomesti s številko “8%“.
V 3. točki 9. člena se za alineo b) doda odstavek, ki se
glasi:
“Predpisanih celotnih izkoristkov in prihrankov primarne energije (PPE) ni potrebno dosegati industrijskim toplarnam iz 2. točke 8. člena, ki v javno omrežje ne oddajajo več
kot 25% odstotkov električne energije, proizvedene v enem
letu.“.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek
postanejo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
Za zadnjim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
“Pri določanju celotnega izkoristka in pokazatelja PPE
se iz povprečja za eno leto obratovanja izloči proizvodnja
električne energije in poraba primarne energije, ko je kvalificirana termoelektrarna toplarna obratovala za zagotavljanje
sistemskih storitev. Kvalificirani proizvajalec, ki uveljavlja to
izjemo, mora predložiti ustrezno dokumentacijo, potrjeno s
strani koristnikov sistemskih storitev in mnenje upravljalca
elektro-energetskega omrežja k temu poročilu.“.

Št.

6. člen
V 15. členu se številka “75%“ nadomesti s številko
“70%“.
7. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo “v času šest
mesecev od uveljavitve te uredbe“ nadomesti z besedilom
“do 28. februarja 2002“.
V drugem odstavku se za besedo “proizvajalca“ doda
besedilo: “in do sprejetja predpisa o določitvi odkupnih cen
električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne
energije.“.
8. člen
V vlogi za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca, ki je kot Priloga 2 sestavni del uredbe, se v točkah 2.2 in
2.2.1. črta beseda “distribucijskega“.
V točki 2.6.2 se za besedo “(kopija)“ doda besedilo
“oziroma upravljalca omrežja ali dovoljenje za priključitev v
skladu z 71. členom Energetskega zakona“.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-35/2001-2
Ljubljana, dne 6. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4901.
4. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se za
besedo “toplote“ doda besedilo: “ter o porabljenem gorivu“.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
“Obstoječe elektrarne z nazivno močjo do 1 MW k
vlogi ne predložijo energetskega dovoljenja, ampak samo
elektro energetsko soglasje. Nove elektrarne z nazivno močjo do 1 MW predložijo namesto elektroenergetskega soglasja k vlogi dovoljenje za priključitev v skladu z 71. členom
Energetskega zakona.
Kvalificirane elektrarne oziroma postroji iz drugega odstavka 5. člena uredbe, ki so bile zgrajene na podlagi priglasitve del, v skladu s takrat veljavnimi predpisi za graditve, k
vlogi za pridobitev statusa predložijo ustrezno odločbo upravnega organa o gradnji in elektroenergetsko soglasje.“.
Sedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
5. člen
Za drugim odstavkom 12. člena se doda tretji odstavek, ki se glasi:
“Kvalificirani proizvajalec električne energije, ki do
1. marca tekočega leta ne dostavi, v prejšnjem odstavku
zahtevanih podatkov organu, ki mu je izdal odločbo o pridobitvi statusa kvalificiranega proizvajalca ali če s podatki
ne more dokazati, da je z obratovanjem v preteklem letu
izpolnjeval predpisane kriterije celotnega izkoristka in PPE,
za tekoče leto izgubi status kvalificiranega proizvajalca električne energije.“.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s
področja distribucije električne energije

Na podlagi petega odstavka 20. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) ter 3. in 7. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 in 30/98) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu
izvajanja gospodarskih javnih služb s področja
distribucije električne energije
1. člen
V uredbi o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s
področja distribucije električne energije (Uradni list RS, št.
54/00 in 31/01, v nadaljnjem besedilu: uredba) se prvemu
odstavku 32. člena za besedo “odjemalcev“ doda besedilo,
ki se glasi:
“in ni sestavni del cene za uporabo omrežij.“.
2. člen
V drugem odstavku 43. člena se črta zadnji stavek.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se
glasita:
“V imenu in za račun upravičenega odjemalca ali proizvajalca lahko pravico do dostopa do omrežja uveljavljata tudi
trgovec z električno energijo in tržni zastopnik.
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Pravna ali fizična oseba, ki opravlja v skladu s to uredbo hkrati javni službi distribucije in dobave tarifnim odjemalcem uveljavlja dostop do distribucijskega in prenosnega
omrežja za dobavo tarifnim odjemalcem enako kot upravičeni odjemalec. Stroške tega dostopa do omrežja morata pravna ali fizična oseba vključiti v ločeni račun za izvajanje javne
službe dobave tarifnim odjemalcem.“.
3. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pravica do dostopa do omrežja se uveljavlja:
– s sklenitvijo pogodbe o dostopu do omrežja in
– s sklenitvijo pogodbe o izravnavi odstopanj.“.
4. člen
V prvem odstavku 46. člena se na koncu stavka črta
besedilo “in v določeni smeri“.
5. člen
Prvi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Pogodba se sklene na zahtevo uporabnika omrežja.“.
6. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Upravljalec prenosnega omrežja na javen način objavi
način obračunavanja in zaračunavanja izravnave odstopanj
iz 45. člena uredbe.“.
7. člen
Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Upravljanje distribucijskega omrežja se financira iz cene za uporabo distribucijskega omrežja, ki jo plačujejo uporabniki omrežja upravljalcu distribucijskega omrežja pri uveljavljanju pravice do dostopa do omrežja.“.
8. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če posrednik ne pridobi koncesije v desetih mesecih
po uveljavitvi uredbe iz drugega odstavka 7. člena energetskega zakona, mora v nadaljnjih dvanajstih mesecih skleniti
z upravljalcem distribucijskega omrežja ustrezno pogodbo,
s katero pogodbeni stranki medsebojno razmejita pristojnosti in zadolžitve za naslednja področja:
– vzdrževanje in načrtovanje razvoja distribucijskega
omrežja zaokroženega gospodarskega kompleksa,
– enotne kriterije za izgradnjo in izvajanje nadzora nad
objekti, napravami in merilnimi instrumenti v obstoječem
gospodarskem kompleksu in
– način razporeditve finančnih obveznosti, ki izhajajo iz
zgoraj navedenih alinei.
Posrednik je dolžan v dvanajstih mesecih skleniti pogodbe z vsemi pravnimi in fizičnimi osebami znotraj zaokroženega gospodarskega objekta, v skladu s pogodbo iz prejšnjega odstavka.
V primeru, da posrednik ne izpolni obveznosti iz prvega
in drugega odstavka tega člena, mora v nadaljnjih šestih
mesecih skleniti z upravljalcem distribucijskega omrežja najemno ali drugo ustrezno pogodbo, s katero se zagotovi da
upravljalec distribucijskega omrežja:
– pridobi posest omrežja na obstoječem zaokroženem
gospodarskem kompleksu,
– prevzame odgovornost za njegovo vzdrževanje na
stroške posrednika in
– začne na njem izvajati javno službo distribucije.
Če v tem nadaljnjem roku po krivdi posrednika ni sklenjena pogodba iz prejšnjega odstavka tega člena ali če ta
pogodba preneha, pa v tem roku ne pride do sklenitve nove,
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ima upravljalec distribucijskega omrežja pravico odklopiti
omrežje v lasti posrednika in mu prenehati z dobavo električne energije.
Če so v primeru iz tretjega odstavka tega člena izpolnjeni pogoji za razlastitev, se tak del omrežja razlasti. Po
razlastitvi se v skladu z uredbo razpiše skupno koncesijo za
opravljanje gospodarske javne službe distribucije električne
energije in dobave tarifnim odjemalcem na zaokroženem
gospodarskem kompleksu.“.
Prehodna in končna določba
9. člen
“Upravičenega odjemalca, ki do uveljavitve te uredbe
ni sklenil nove pogodbe o dobavi električne energije, niti
pogodbe o dostopu do omrežja, niti pogodbe o izravnavi
odstopanj in nadaljuje z odjemom električne energije, dosedanji dobavitelj privzame in mu dobavlja električno energijo v
količinah in v terminih, določenih v pogodbah, veljavnih do
15. oktobra 2001. Dobavitelj je za potrebe dobave privzetim odjemalcem dolžan skleniti pogodbe v njihovem imenu
in za njihov račun za:
– dobavo energije,
– dostop do omrežja in
– izravnavo odstopanj.
Najmanj petnajst dni pred sklenitvijo pogodb, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, mora dosedanji dobavitelj obvestiti upravičene odjemalce iz prejšnjega odstavka
tega člena, pod katerimi pogoji bodo oskrbovani z električno energijo.“
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-32/2001-2
Ljubljana, dne 6. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4902.

Uredba o določitvi najvišje drobnoprodajne cene
utekočinjenega naftnega plina

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

UREDBO
o določitvi najvišje drobnoprodajne cene
utekočinjenega naftnega plina
1. člen
Vlada Republike Slovenije določa najvišjo drobnoprodajno ceno utekočinjenega naftnega plina v jeklenkah, ki sme
znašati največ 219,90 SIT/kg, vključno z vsemi dajatvami.
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
določitvi najvišje drobnoprodajne cene utekočinjenega naftnega plina (Uradni list RS, št. 116/00).
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3. člen
Ta uredba začne veljati 15. decembra 2001.
Št. 382-12/2001-1
Ljubljana, dne 6. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4903.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
dodatnem premoženju, ki se preda
pooblaščenim investicijskim družbam za
lastniške certifikate

Na podlagi prvega in drugega odstavka 36. člena ter
prvega in drugega odstavka 37. člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju
pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99
in 106/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o dodatnem premoženju, ki se preda
pooblaščenim investicijskim družbam
za lastniške certifikate
1. člen
V odloku o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate (Uradni list RS, št. 56/98, 69/98, 41/99, 102/99, 110/99,
5/00, 34/01 in 76/01) se:
– pri premoženju navedenem v prilogi B pod zaporedno številko 387, v rubriki vrednost, številka “603.864.000”
nadomesti s številko “29.952.000”.
2. člen
V odloku se:
– iz seznama premoženja navedenega v prilogi C črta
premoženje, navedeno pod zaporedno številko 5,
– pri premoženju, navedenem v prilogi C pod zaporedno številko 1, v rubriki vrednost, številka “57.874.009”
nadomesti s številko “46.300.334”,
– pri premoženju, navedenem v prilogi C pod zaporedno številko 2, v rubriki vrednost, številka “27.159.155”
nadomesti s številko “5.432.623”,
– pri premoženju, navedenem v prilogi C pod zaporedno številko 3, v rubriki vrednost, številka “2.048.162.650”
nadomesti s številko “1.663.307.100”,
– pri premoženju, navedenem v prilogi C pod zaporedno številko 14, v rubriki vrednost, številka “20.083.805”
nadomesti s številko “13.639.840”,
– pri premoženju, navedenem v prilogi C pod zaporedno številko 7, v rubriki št. delnic oziroma velikost deleža RS
za prenos na PID, številka “20,30” nadomesti s številko
“17,70”.
3. člen
V odloku se:
– iz seznama premoženja, navedenega v prilogi D1
črta premoženje, navedeno pod zaporedno številko 14, 131,
168 in 182,

Št.

99 / 7. 12. 2001 / Stran 10201

– pri premoženju, navedenem v prilogi D1 pod zaporedno številko 6, v rubriki vrednost, številka “93.585.000”
nadomesti s številko “87.558.126”,
– pri premoženju, navedenem v prilogi D1 pod zaporedno številko 7, v rubriki vrednost, številka “85.851.450”
nadomesti s številko “86.635.970”,
– pri premoženju, navedenem v prilogi D1 pod zaporedno številko 133, v rubriki število delnic, ki se predajajo
oziroma velikost deleža, številka “7,85” nadomesti s številko
“2,59”.
4. člen
V odloku se:
– iz seznama premoženja, navedenega v prilogi D2
črta premoženje, navedeno pod zaporedno številko 99 in
138,
– pri premoženju, navedenem v prilogi D2 pod zaporedno številko 4, v rubriki vrednost, številka “144.767.790”
nadomesti s številko “146.090.694”,
– pri premoženju, navedenem v prilogi D2 pod zaporedno številko 16, v rubriki število delnic, ki se predajajo
oziroma velikost deleža, številka “12.893” nadomesti s številko “6.446”,
– pri premoženju, navedenem v prilogi D2 pod zaporedno številko 46, v rubriki število delnic, ki se predajajo
oziroma velikost deleža, številka “8.900” nadomesti s številko “90”,
– pri premoženju, navedenem v prilogi D2 pod zaporedno številko 68, v rubriki število delnic, ki se predajajo
oziroma velikost deleža, številka “15.152” nadomesti s številko “2.968”,
– pri premoženju, navedenem v prilogi D2 pod zaporedno številko 115, v rubriki število delnic, ki se predajajo
oziroma velikost deleža, številka “9,97” nadomesti s številko
“5,17”.
5. člen
V odloku se:
– pri premoženju, navedenem v prilogi E pod zaporedno številko 8, v rubriki št. delnic SRD oziroma velikost
deleža za prenos, številka “4.679.069” nadomesti s številko
“7.631.331”,
v
rubriki
vrednost,
številka
“7.860.835.920” nadomesti s številko “9.020.233.242”,
– pri premoženju, navedenem v prilogi E pod zaporedno številko 15, v rubriki št. delnic SRD oziroma velikost
deleža za prenos, številka “33,52” nadomesti s številko
“36,33”, v rubriki vrednost, številka “232.183.111” nadomesti s številko “279.032.617”,
– pri premoženju, navedenem v prilogi E pod zaporedno številko 30, v rubriki št. delnic SRD oziroma velikost
deleža za prenos, številka “2.112.843” nadomesti s številko
“2.448.903”,
v
rubriki
vrednost,
številka
“4.261.604.331” nadomesti s številko “4.011.303.114”,
– pri premoženju, navedenem v prilogi E pod zaporedno številko 31, v rubriki št. delnic SRD oziroma velikost
deleža za prenos, številka “579.401” nadomesti s številko
“1.476.700”, v rubriki vrednost, številka “401.606.426”
nadomesti s številko “485.834.300”,
– pri premoženju, navedenem v prilogi E pod zaporedno številko 37, v rubriki št. delnic SRD oziroma velikost
deleža za prenos, številka “16,58” nadomesti s številko
“2,24”,
– pri premoženju, navedenem v prilogi E pod zaporedno številko 39, v rubriki vrednost, številka
“1.546.184.739” nadomesti s številko “1.564.574.877”,
– pri premoženju, navedenem v prilogi E pod zaporedno številko 40, v rubriki št. delnic SRD oziroma velikost
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deleža za prenos, številka “50” nadomesti s številko “46,63”, v
rubriki vrednost, številka “803.212.851” nadomesti s številko
“716.604.480”.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 301-03/2001-4
Ljubljana, dne 30. novembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
4904.

Pravilnik o poklicni maturi

Na podlagi 75. člena zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) ministrica za
šolstvo, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o poklicni maturi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo pogoji, način in postopek
opravljanja poklicne mature. S pravilnikom se določa tudi način
ocenjevanja znanja, imenovanje, sestava ter pristojnosti izpitnih odborov in komisij v šolah. Ta pravilnik ureja tudi sestavo in
naloge državne izpitne komisije za poklicno maturo in predmetnih izpitnih komisij za poklicno maturo.
2. člen
(pogoji za opravljanje poklicne mature)
(1) Poklicna matura je oblika zaključnega izpita, s katero
se pridobi srednja strokovna izobrazba.
(2) Poklicno maturo lahko opravlja dijak oziroma udeleženec izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu: kandidat), ki
je uspešno opravil zaključni letnik izobraževanja za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe (izobraževalni programi srednjega
tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicnotehniškega izobraževanja in poklicnega tečaja).
(3) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za opravljanje preizkusa znanja iz splošno izobraževalnih predmetov za
kandidate po določbi 22. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
(4) Kandidat, ki se je prijavil k poklicni maturi, lahko zaradi
nadaljevanja izobraževanja v istem izpitnem roku, lahko pa tudi
v drugih rokih, opravlja tudi izpit iz maturitetnega predmeta v
skladu s predpisi, ki urejajo maturo na gimnazijah.
3. člen
(kandidati s posebnimi potrebami)
(1) Kandidati s posebnimi potrebami opravljajo poklicno
maturo po posebnih pravilih, ki jih določi minister, pristojen za
srednje šolstvo (v nadaljevanju: minister).
(2) V pravilih iz prejšnjega odstavka se določijo tudi posebnosti ocenjevanja znanja.
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4. člen
(deli poklicne mature)
(1) Poklicna matura v skladu z izobraževalnim programom
obsega obvezni del in izbirni del.
(2) Obvezni del obsega prvo in drugo izpitno enoto, in
sicer:
– prva izpitna enota je ustni in pisni izpit iz slovenščine
oziroma italijanščine ali madžarščine za pripadnike narodnih
skupnosti na narodno mešanem območju;
– druga izpitna enota je ustni ali pisni izpit oziroma ustni in
pisni izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta.
(3) Izbirni del obsega tretjo in četrto izpitno enoto:
– tretja izpitna enota je ustni in pisni izpit iz matematike ali
tujega jezika, lahko pa tudi drugega jezika na narodno mešanem območju, v skladu z izobraževalnim programom, po izbiri
kandidata;
– četrta izpitna enota je izdelek oziroma storitev in zagovor, lahko pa tudi seminarska naloga in zagovor.
(4) Splošno izobraževalni predmeti poklicne mature iz
prve in tretje izpitne enote so:
– slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina za pripadnike narodnih skupnosti na narodno mešanem območju),
– matematika,
– tuji jezik in
– drugi jezik na narodno mešanem območju.
5. člen
(izvajalci)
(1) Šola izvaja poklicno maturo za kandidate, ki so se
izobraževali na tej šoli.
(2) Šola izvaja poklicno maturo tudi za odrasle kandidate, ki
se niso izobraževali na tej šoli, in izpita iz prve in tretje izpitne
enote za kandidate iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(3) Šola zagotavlja pogoje za izvajanje poklicne mature ter
njeno spremljanje in vrednotenje.
(4) Opravljanje storitve oziroma izdelavo izdelka lahko
šola organizira v sodelovanju z delodajalci tudi v delovnem
okolju.
6. člen
(priznavanje drugih izpitov)
(1) Kandidatu, ki je opravil katerikoli maturitetni izpit ali
izpit poklicne mature po drugem izobraževalnem programu
oziroma zaključni izpit po izobraževalnem programu, po katerem se je pridobila srednja strokovna izobrazba po prejšnjih
predpisih, se tak izpit prizna kot enaka oziroma ustrezna izpitna
enota pri poklicni maturi.
(2) Predmete, iz katerih je mogoče priznati opravljen izpit
po prvem odstavku tega člena, določi Strokovni svet Republike
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
II. IZPITNI ROKI IN RAZPOREDITEV IZPITOV
7. člen
(izpitni roki)
(1) Izpitni roki za opravljanje poklicne mature so: spomladanski, jesenski in zimski. Določijo se z letnim delovnim načrtom šole v skladu s izobraževalnim programom, šolskim koledarjem ter navodili ministra.
(2) Izpitni roki iz prvega odstavka tega člena se objavijo na
oglasni deski v šoli najkasneje do konca oktobra za tekoče
šolsko leto.
(3) Poklicno maturo opravljajo kandidati v istem izpitnem
roku, kandidati s posebnimi potrebami oziroma s posebnimi
pravicami po 56. členu zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju ter odrasli pa lahko v dveh izpitnih rokih.
(4) Če obsega izpitna enota pisni in ustni izpit, mora
kandidat oboje opravljati v istem izpitnem roku. Enako velja za
seminarsko nalogo, izdelek oziroma storitev ter zagovor.
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(5) Kandidat lahko opravlja isti dan največ en pisni izpit ali
dva ustna izpita ali izdelek oziroma storitev in zagovor ali ustni
izpit in zagovor seminarske naloge.
8. člen
(objava razporeda)
(1) Šola objavi sestavo šolskih izpitnih komisij ter datum in
uro za posamezni izpit najkasneje sedem dni pred začetkom
izpitnega roka; najkasneje 24 ur pred začetkom izpita pa objavi
razpored kandidatov po prostorih.
(2) Izpiti so lahko tudi ob sobotah.
9. člen
(izpitni red)
Poklicna matura poteka v skladu z izpitnim redom, ki ga
določi minister.
III. ORGANI
10. člen
(državna izpitna komisija za poklicno maturo)
(1) Za usklajevanje pri pripravi in izvedbi poklicne mature
imenuje minister državno izpitno komisijo za poklicno maturo,
ki jo sestavljajo predsednik ter osem članov, ki so strokovnjaki
na naslednjih področjih:
– izobraževanja odraslih,
– poklicnega in strokovnega izobraževanja,
– zunanjega ocenjevanja,
– splošnega izobraževanja,
– visokošolskega izobraževanja,
– normativnega urejanja srednjega šolstva ter
– vodenja in upravljanja šol, ki izvajajo poklicno maturo.
(2) Mandat komisije traja štiri leta.
(3) Administrativna in strokovna opravila za komisijo opravlja Državni izpitni center.
11. člen
(izpitni odbor)
(1) Poklicno maturo na šoli vodi izpitni odbor za poklicno
maturo (v nadaljnjem besedilu: izpitni odbor).
(2) Izpitni odbor sestavljajo: predsednik, namestnik, tajnik
in dva člana. Predsednik izpitnega odbora je ravnatelj, v organizacijskih enotah za izobraževanje odraslih oziroma v organizacijah za izobraževanje odraslih pa lahko tudi vodja izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj).
(3) Namestnika, tajnika in člane izpitnega odbora imenuje
ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole v začetku šolskega
leta za obdobje od 1. novembra do 31. oktobra naslednjega
šolskega leta. Sestavo izpitnega odbora objavi najkasneje do
konca oktobra tekočega šolskega leta.
(4) Administrativno-organizacijsko delo za izpitni odbor
opravlja tajnik.
12. člen
(naloge izpitnega odbora)
Izpitni odbor izvaja naslednje splošne pristojnosti:
– organizira in vodi poklicno maturo na šoli,
– določi nadzorne učitelje pri pisnem izpitu, izdelavi izdelka oziroma storitve,
– določi ocenjevalce za pisni izpit,
– določi seznam tem za seminarske naloge in izdelke
oziroma storitve,
– potrdi kandidatu predlog seminarske naloge ali izdelka
oziroma storitve ter določi mentorja,
– v skladu z izpitnim katalogom določi uporabo pripomočkov pri izpitu,
– določi in objavi dan in uro opravljanja izpita ter razpored
po prostorih,
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– določi merila za pretvorbo točk v ocene pri drugi in
četrti izpitni enoti,
– določa ocene za posamezne predmete oziroma splošni
učni uspeh kandidatov,
– določa navodila za izvedbo poklicne mature na šoli,
– sprejme poročilo o poteku in rezultatih poklicne mature in
– odloča o drugih zadevah, določenih s tem pravilnikom.
13. člen
(šolske izpitne komisije za prve tri izpitne enote poklicne
mature)
(1) Šolske izpitne komisije imenuje ravnatelj za obdobje
spomladanskega, jesenskega in zimskega izpitnega roka poklicne mature.
(2) Šolske izpitne komisije za ustni izpit za prve tri izpitne
enote sestavljajo: predsednik, izpraševalec in član. V šolski
izpitni komisiji sta praviloma dva učitelja tega predmeta. Predsednik šolske izpitne komisije skrbi za pravilen potek izpita in
vodi zapisnik.
(3) Izpraševalec je praviloma učitelj, ki je kandidata poučeval v zaključnem letniku. Izpraševalec je praviloma učitelj
tega predmeta na šoli. Če to ni mogoče, je to lahko oseba, ki
ne poučuje na tej šoli, vendar izpolnjuje pogoje za učitelja tega
predmeta.
(4) Izdelek pri pisnem izpitu ocenjuje ocenjevalec. Ocenjevalec je praviloma učitelj tega predmeta na šoli. Če to ni
mogoče, je to lahko oseba, ki ne poučuje na tej šoli, vendar
izpolnjuje pogoje za učitelja tega predmeta.
(5) Minister na predlog Državne izpitne komisije za poklicno maturo določi šole in drugega ocenjevalca, ki dodatno
ocenijo izbrane pisne izpite na teh šolah.
14. člen
(šolska izpitna komisija za četrto izpitno enoto)
(1) Šolsko izpitno komisijo za četrto izpitno enoto imenuje
ravnatelj za obdobje spomladanskega, jesenskega in zimskega
izpitnega roka poklicne mature.
(2) Šolsko izpitno komisijo za četrto izpitno enoto sestavljajo: predsednik, mentor, ki je ocenjevalec seminarske naloge
ali izdelka oziroma storitve in je izpraševalec pri zagovoru, ter
en član. V izpitni komisiji sta praviloma dva učitelja tega predmeta.
(3) Minister lahko na predlog Državne izpitne komisije za
poklicno maturo določi četrtega zunanjega člana šolske izpitne
komisije. Šolska izpitna komisija lahko odloča tudi, če zunanji
član ni prisoten.
(4) Predsednik šolske izpitne komisije skrbi za pravilen
potek izpita in vodi zapisnik.
(5) Mentor mora praviloma izpolnjevati pogoje za učitelja.
(6) Če se izpitna enota opravlja v delovnem okolju, predlaga mentorja delodajalec.
15. člen
(predmetne izpitne komisije)
(1) Predmetne izpitne komisije imenuje minister. Sestavljajo jih predsednik in najmanj dva člana oziroma največ štirje
člani. Njihov mandat traja štiri leta.
(2) Za predsednika je lahko imenovan učitelj ustreznega
predmeta na srednji strokovni šoli.
Za člane so lahko imenovani: svetovalec Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za ustrezen predmet in visokošolski
učitelj ali sodelavec ustrezne stroke, lahko pa tudi učitelj ustreznega predmeta iz srednje strokovne šole. Predsednik ali eden
od članov komisije mora imeti izkušnje z izobraževanjem odraslih.
(3) Predmetne izpitne komisije pripravijo za pisni izpit iz
splošno izobraževalnih predmetov poklicne mature izpitne komplete in predlog meril za pretvorbo točk v ocene.
(4) Prostorske in materialne pogoje za delo predmetnih
izpitnih komisij ter varovanje tajnosti izpitnega gradiva zagotavlja Državni izpitni center.
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IV. PRIJAVA IN ODJAVA

V. IZPITI

16. člen
(prijava)
(1) Kandidat se prijavi k poklicni maturi na šoli, na kateri je
vpisan.
(2) Kandidat, ki nima statusa dijaka, se prijavi na šoli, na
kateri se je izobraževal. Kandidat se lahko dve leti po zaključku
izobraževanja prijavi k poklicni maturi na katerikoli šoli, ki izvaja
izobraževalni program, po katerem se je izobraževal. Če ta šola
zanj nima prostorskih in kadrovskih pogojev za izvedbo poklicne mature, ga napoti na drugo šolo.
(3) Kandidat odda predhodno prijavo k poklicni maturi do
15. decembra v tekočem šolskem letu, prijavo pa najpozneje
60 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku in najpozneje 45 dni pred rokom za
opravljanje poklicne mature v jesenskem in zimskem izpitnem
roku.
(4) Kandidati s posebnimi potrebami k prijavnici priložijo
ustrezna dokazila zaradi uveljavljanja prilagoditve izvedbe poklicne mature.
(5) Kandidati s posebnimi pravicami k prijavnici predložijo
ustrezna dokazila zaradi uveljavljanja pravice opravljanja poklicne mature v dveh delih oziroma drugih prilagoditev.
(6) Najkasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka
kandidat predloži spričevalo o zaključnem letniku oziroma
druga dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklicne mature.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena kandidatu, ki
je opravil zaključni letnik oziroma poklicni tečaj na šoli, na
kateri se je prijavil k poklicni maturi, ni potrebno predložiti
spričevala.
(8) Če se kandidat iz upravičenih razlogov ni mogel prijaviti k poklicni maturi v predpisanem roku, se lahko prijavi naknadno, vendar najkasneje deset dni pred začetkom izpitnega roka
poklicne mature.
(9) O upravičenosti razlogov za zamudo prijavnega roka
odloči izpitni odbor.

20. člen
(potek izpitov)
Kandidat mora biti pred začetkom opravljanja poklicne
mature seznanjen s pravili oziroma postopkom za opravljanje
izpitov, svojimi pravicami in dolžnostmi, ki so določene z izpitnim redom, ter s posledicami kršitev izpitnega reda.

17. člen
(ugotavljanje izpolnjevanja pogojev)
(1) Izpitni odbor ugotovi, ali prijavljeni kandidati izpolnjujejo pogoje za opravljanje poklicne mature.
(2) Če kandidat v predpisanem roku ne predloži dokazil o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklicne mature ali iz dokazil izhaja, da predpisanih pogojev ne izpolnjuje, nima pravice
pristopiti k opravljanju izpitov.
(3) Kandidate, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje
poklicne mature po prejšnjem odstavku, izpitni odbor o tem
pisno osebno obvesti najkasneje en dan pred začetkom opravljanja izpita.
18. člen
(odjava od poklicne mature)
(1) Kandidat se lahko pisno odjavi od poklicne mature
najkasneje tri dni pred začetkom izpitnega roka.
(2) Če se kandidat ne udeleži posameznega izpita, pa se
ni odjavil v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da izpita ni
opravljal.
19. člen
(upravičeni razlogi)
(1) Če kandidat iz upravičenih razlogov ne more pristopiti
k opravljanju poklicne mature ali jo prekine, mu lahko izpitni
odbor v istem izpitnem roku na podlagi pisne vloge omogoči
opravljanje oziroma nadaljevanje opravljanja poklicne mature.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek pisnega izpita iz prve in
tretje izpitne enote ni mogoče ponovno opravljati v istem izpitnem roku.

21. člen
(pisni izpit)
(1) Koledar pisnih izpitov določi izpitni odbor skladno s
šolskim koledarjem, ki ga določi minister.
(2) Pisni izpit iz splošno izobraževalnih predmetov opravljajo kandidati istočasno na vseh šolah v državi.
(3) Opravljanje pisnega izpita nadzirata dva nadzorna učitelja, ki nista učitelja predmeta, iz katerega se opravlja izpit.
(4) Pisni izpit traja najmanj 90 in največ 120 minut. Trajanje izpita je določeno na vsaki izpitni poli.
22. člen
(priprava izpitnih kompletov)
(1) Izpitni komplet je sestavljen iz izpitnih pol, točkovnika
z navodili za ocenjevanje in ocenjevalnega obrazca.
(2) Predmetne izpitne komisije pripravijo za vsako šolsko
leto v sodelovanju z učitelji tega predmeta najmanj šest različnih izpitnih kompletov za prvo in tretjo izpitno enoto in izročijo
štiri najpozneje do konca decembra, dva pa do 31. maja tekočega šolskega leta Državnemu izpitnemu centru.
(3) Državni izpitni center izbere z žrebom izmed predlogov po en izpitni komplet za posamezni izpitni rok. Izbrani
izpitni komplet, ki je izpitna tajnost, najkasneje tri dni pred
začetkom izpita izroči predsedniku izpitnega odbora v določenem številu izvodov.
(4) Za pisni izpit iz druge izpitne enote pripravi Center
Republike Slovenije za poklicno izobraževanje navodila za pripravo izpitnih nalog in jih posreduje šolam do konca novembra
tekočega šolskega leta. Izpitne komplete za to izpitno enoto za
vsako šolsko leto pripravijo učitelji ustreznih predmetov na šoli
in jih najkasneje do konca aprila oddajo predsedniku izpitnega
odbora, ki poskrbi za ustrezno število kopij in varovanje izpitne
tajnosti v njih.
23. člen
(ustni izpit)
(1) Roke za opravljanje ustnih izpitov določi izpitni odbor
šole v skladu s šolskim koledarjem in letnim delovnim načrtom
šole.
(2) Učitelji oziroma izpraševalci najkasneje ob začetku
zaključnega letnika seznanijo kandidate z izpitnim katalogom in
pripravijo na njegovi podlagi najkasneje do konca decembra
enoten seznam izpitnih vprašanj. Izpraševalci pripravijo tudi
izpitne listke s po tremi vprašanji s tega seznama. Izpitni listki
so izpitna tajnost. Za vsako izpitno komisijo mora biti pripravljenih najmanj 30 izpitnih listkov oziroma 5 več, kot je kandidatov.
Najmanj tri dni pred začetkom izpita izpraševalci oddajo v zaprtih ovojnicah izpitne listke predsedniku izpitnega odbora, ki jih
do izpita hrani kot izpitno tajnost.
(3) Ustni izpit se prične, ko predsednik izpitne komisije
pozove kandidata, naj si izbere izpitni listek. Kandidat lahko po
vpogledu enkrat zamenja izpitni listek, kar ne vpliva na oceno.
(4) Kandidat ima pravico, da se 20 minut pripravlja na
odgovor. Izpraševalec lahko postavlja kandidatu vprašanja, s
katerimi se razčlenjujejo vprašanja z izpitnega listka. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.
(5) Ustni izpit traja največ 20 minut, pri tem ni upoštevana
priprava kandidata.
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(6) Kandidat odgovarja na vprašanja z izpitnega listka.
Izpitni listki z vprašanji, na katera so kandidati že odgovorili, se
izločijo.
24. člen
(izpit iz četrte izpitne enote)
(1) Predlog tem in mentorjev za seminarske naloge in za
izdelke oziroma storitve pripravijo učitelji, lahko pa tudi kandidati sami. Kandidati lahko predložijo kot temo tudi raziskovalno
nalogo.
(2) Seznam tem in mentorjev iz prvega odstavka potrdi
izpitni odbor najkasneje do konca decembra tekočega šolskega leta in z njim seznani dijake. Za odrasle lahko izpitni odbor
določi druge roke.
(3) Seminarsko nalogo ali izdelek oziroma storitev lahko
kandidat opravi v času pouka, vsebino, pogoje in roke za
začetek in dokončanje oziroma oddajo pa določi izpitni odbor.
(4) Opravljanje storitve oziroma izdelka nadzira nadzorni
učitelj.
(5) Čas za izdelek oziroma storitev v skladu z izpitnim
katalogom skupaj z zagovorom ne sme biti daljši kot 8 ur (po
60 minut), v enem dnevu pa največ 7 ur. Čas za izdelek
oziroma storitev lahko izpitni odbor oziroma šolska izpitna komisija iz utemeljenih razlogov podaljša največ za eno uro; lahko
pa odloči, da kandidat opravi le del izdelka oziroma storitve.
(6) Zagovor seminarske naloge ali izdelka oziroma storitve se začne tako, da predsednik izpitne komisije pozove kandidata, da predstavi in utemelji svoje delo. Vprašanja za zagovor postavlja mentor in morajo biti povezana z vsebino seminarske naloge ali izdelka oziroma storitve.
(7) Zagovor seminarske naloge ali izdelka oziroma storitve traja največ 20 minut.
VI. OCENJEVANJE
25. člen
(merila za ocenjevanje)
Znanje pri izpitu se ocenjuje skladno z merili in na način,
kot je za posamezne izpitne enote določen z izpitnim katalogom in po postopku, ki ga za prvo in tretjo izpitno enoto določi
Državna izpitna komisija za poklicno maturo, za drugo in četrto
izpitno enoto pa izpitni odbor.
26. člen
(ocenjevanje pri izpitu)
(1) Izpitni katalog določi ocenjevanje v obliki točk, ki se
nato spremenijo v ocene od ena (1) do pet (5). Ocena nezadostno (1) je negativna, ostale pa so pozitivne. Skupno število
točk za posamezno izpitno enoto je 100.
(2) Če posamezna izpitna enota obsega pisni in ustni
izpit, se razmerje med pisnim in ustnim izpitom določi z izpitnim
katalogom. Skupna ocena izpitne enote se določi na podlagi
seštevka točk iz pisnega in ustnega izpita.
(3) Če pisni izpit ocenjujeta dva ocenjevalca in se števili
točk razlikujeta, se izračuna povprečje točk, matematično zaokroženo navzgor.
(4) Seminarsko nalogo ali izdelek oziroma storitev oceni v
točkah šolska izpitna komisija na predlog mentorja ob upoštevanju zagovora.
(5) Število točk za oceno kandidata pri ustnem izpitu
določi šolska izpitna komisija na predlog izpraševalca.
(6) Če člani šolske izpitne komisije s predlogom izpraševalca ne soglašajo, predsednik izvede usklajevanje. Če usklajevanje ni uspešno, člani šolske izpitne komisije o predlogu
glasujejo. Če je pri glasovanju rezultat neodločen, odloči glas
izpraševalca.
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27. člen
(določanje učnega uspeha)
(1) Število točk pri ustnem izpitu, izdelku oziroma storitvi in seminarski nalogi z zagovorom določi šolska izpitna
komisija..
(2) Merila za pretvorbo točk v ocene za prvo in tretjo
izpitno enoto določi Državna izpitna komisija za poklicno maturo na predlog predmetnih izpitnih komisij.
(3) Merila za pretvorbo točk v ocene za drugo in četrto
izpitno enoto določi izpitni odbor na predlog strokovnih aktivov
šole.
(4) Ocene za posamezne predmete in splošni učni uspeh
kandidata določi izpitni odbor na podlagi meril za določitev
ocene za posamezni predmet. Splošni učni uspeh pri poklicni
maturi se izrazi kot seštevek ocen vseh izpitnih enot.
(5) Kandidat opravi poklicno maturo, ko je pri vseh izpitnih enotah ocenjen pozitivno.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek, izpitni odbor kandidatu,
ki je pri eni izpitni enoti dosegel vsaj 80% točk, potrebnih za
pozitivno oceno, določi oceno iz te izpitne enote: zadostno (2),
če je pri preostalih treh izpitnih enotah dosegel skupni seštevek ocen najmanj 12, vendar pri nobeni manj kot 3.
28. člen
(razglasitev rezultatov)
(1) Rezultati posameznega izpita so do izdaje spričevala o
poklicni maturi oziroma obvestila o uspehu izpitna tajnost.
(2) Rezultate poklicne mature šola razglasi na slovesen
način.
29. člen
(trajnost ocene iz izpitnih delov)
(1) Kandidatu se trajno prizna pozitivna ocena, dosežena
pri storitvi oziroma izdelku ali seminarski nalogi.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, kandidat lahko ponovno opravlja storitev, izdelek ali seminarsko nalogo, če ponovno
opravlja poklicno maturo ali pa izpit iz posamezne izpitne enote. Upošteva se mu boljša ocena.
30. člen
(popravni izpit)
Kandidat, ki je uspešno opravil vsaj dve izpitni enoti poklicne mature, lahko trikrat opravlja popravni izpit iz izpitnih
enot, pri katerih ni bil ocenjen pozitivno. Kandidat opravlja
popravne izpite v treh zaporednih izpitnih rokih na isti šoli.
31. člen
(izboljšanje ocene)
Kandidat, ki je uspešno opravil poklicno maturo in želi
izboljšati oceno iz ene ali več izpitnih enot, lahko enkrat v enem
od treh naslednjih zaporednih izpitnih rokov na isti šoli izboljšuje oceno oziroma ocene. Upošteva se boljša ocena izpitne
enote.
VII. IZPITNA TAJNOST IN VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV
32. člen
(izpitna tajnost)
(1) Izpitna dokumentacija, v katero spadajo izpitni kompleti, izpitne pole za pisni izpit, izpitni listki za ustni izpit in
ocene do odločitve izpitnega odbora, je izpitna tajnost in se
mora varovati kot uradna tajnost stopnje strogo zaupno.
(2) Člani predmetnih izpitnih komisij, izpitnih odborov,
šolskih izpitnih komisij in druge osebe, ki imajo dostop do
izpitne dokumentacije, so jo dolžni varovati po pravilih varovanja uradne tajnosti stopnje strogo zaupno.
(3) Osebe, ki ravnajo v nasprotju z določbo iz prejšnjega
odstavka, so disciplinsko, odškodninsko in kazensko odgovorne v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
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33. člen
(postopek varstva pravic)
(1) Izpitni odbor mora odločiti o vlogi kandidata, ki se je
prijavil k poklicni maturi, v sedmih dneh po njeni vložitvi, če s
tem pravilnikom ni določen drugačen rok, kadar odloča o:
– izpolnjevanju pogojev za pristop k poklicni maturi,
– priznavanju delov poklicne mature,
– pravici opravljanja mature kandidatov, ki so se prijavili
po izteku prijavnega roka,
– pravici opravljanja izpita v istem roku oziroma v dveh
izpitnih rokih in
– prilagoditvah opravljanja izpitov kandidatov s posebnimi
potrebami.
(2) sprejeti odločitvi obvesti kandidata v rokih in na način,
predpisan s tem pravilnikom.
(3) Če je odločitev za kandidata negativna, mu jo je treba
izročiti v pisni obliki osebno oziroma po pošti in navesti pouk o
pravnem varstvu.
(4) Zoper odločitev izpitnega odbora ima kandidat pravico
pritožbe, ki jo lahko vloži pisno v treh dneh od prejema pisne
odločbe na učiteljski zbor šole.
(5) Učiteljski zbor šole mora odločiti o vlogi kandidata v
osmih dneh po prejemu vloge.
34. člen
(postopek pri kršitvi izpitnega reda)
(1) Kandidatu, ki krši določila izpitnega reda, pristojni
organ izreče naslednja ukrepa:
– opomin in
– prepoved opravljanja izpita oziroma nadaljevanja izpita.
(2) Predlog za uvedbo postopka podajo nadzorni učitelji,
člani izpitnega odbora oziroma šolske izpitne komisije ali drugi
kandidati, ki so navzoči pri dejanju.
(3) Opomin izreče nadzorni učitelj oziroma predsedujoči
tako, da kandidata v primeru kršitve izpitnega reda opomni in to
zapiše v zapisnik o poteku izpita.
(4) Če kandidat po izrečenem opominu ponovno krši ali
nadaljuje s kršitvijo izpitnega reda, tisti, ki je navzoč pri kršitvi,
nemudoma obvesti predsednika izpitnega odbora, ki ugotovi
dejansko stanje in v najmanj tričlanski sestavi izpitnega odbora
odloči o ukrepu in z njim seznani kandidata.
(5) Če izpitni odbor izreče ukrep iz druge alinee prvega
odstavka tega člena, naloži kandidatu, da zapusti prostor, v
katerem poteka izpit, tako da ne moti izvajanja izpita.
(6) Kandidat, ki mu izpitni odbor izreče ukrep iz druge
alinee prvega odstavka tega člena, je iz te izpitne enote neocenjen.
35. člen
(pravica do vpogleda)
(1) Kandidat ima pravico, da v treh dneh po tem, ko je bil
seznanjen z rezultatom pri poklicni maturi, pisno zahteva vpogled v izpitno dokumentacijo.
(2) Predsednik izpitnega odbora omogoči kandidatu najkasneje v sedmih dneh po vročitvi zahtevka vpogled v izpitno
dokumentacijo.
36. člen
(pravica do ugovora)
(1) Kandidat lahko vloži ugovor zaradi kršitve predpisanega postopka pri opravljanju izpita. Kandidat lahko vloži tudi
ugovor na oceno pri pisnem izpitu, če je prišlo do pisne oziroma računske napake pri ocenjevanju pisne naloge.
(2) Obrazložen ugovor v pisni obliki mora predložiti ravnatelju v treh dneh po seznanitvi z oceno. Kandidat, ki je zahteval
vpogled v izpitno dokumentacijo, lahko vloži ugovor v dveh
dneh po opravljenem vpogledu.
(3) Ravnatelj mora v treh dneh po prejemu vloge s sklepom ugotoviti utemeljenost ugovora. V primeru ugovora na
oceno pri pisnem izpitu imenuje komisijo, ki preveri izpitno
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dokumentacijo in določi oceno. V komisiji ne sme biti učitelj, ki
je ocenjeval izpitno polo, zaradi katere se kandidat pritožuje.
(4) Če se ugotovi kršitev postopka pri pisnem izpitu, komisija določi novo oceno tako, da upošteva povprečno oceno
tega predmeta iz zadnjih dveh letnikov izobraževanja, če je ta
ocena boljša od ocene, dosežene pri izpitu.
(5) Če se ugotovi utemeljenost ugovora zaradi kršitve
postopka pri ustnem izpitu, komisija ponovno oceni znanje
dijaka.
(6) Odločitev ravnatelja in ocena komisije sta dokončni.
VIII. SPRIČEVALO IN POROČILO O POKLICNI MATURI
37. člen
(izdaja spričevala)
(1) Kandidatu, ki je uspešno opravil poklicno maturo, izda
šola spričevalo o poklicni maturi.
(2) Kandidatu, ki je dosegel 20 točk, se izda spričevalo o
poklicni maturi s pohvalo.
(3) Kandidatu, ki ni opravil poklicne mature, izda šola
obvestilo o uspehu z doseženimi ocenami izpitnih enot.
(4) Spričevalo in obvestilo iz prejšnjih odstavkov tega
člena se izdajata v skladu z določbami pravilnika, ki ureja
šolsko dokumentacijo.
38. člen
(poročilo o poklicni maturi)
(1) Predsednik izpitnega odbora pošlje statistično poročilo o uspehu pri poklicni maturi najkasneje v sedmih dneh po
končanem izpitnem roku Državnemu izpitnemu centru, končno
poročilo o poklicni maturi v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku pa do konca oktobra. Poročilo o poklicni maturi v
zimskem izpitnem roku posreduje Državnemu izpitnemu centru
do konca marca.
(2) Poročila vsebujejo podatke in analize v skladu z metodologijo, ki jo določi Državni izpitni center. Državni izpitni center v sodelovanju s Centrom Republike Slovenije za poklicno
izobraževanje in Zavodom Republike Slovenije za šolstvo vsako leto najkasneje do konca koledarskega leta izdela poročilo
o poklicni maturi za preteklo šolsko leto in ga posreduje ministru, pristojnemu za šolstvo, ministru, pristojnemu za delo,
Strokovnemu svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje ter Strokovnemu svetu Republike Slovenije
za splošno izobraževanje.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(merila in razmerja)
(1) Če z izpitnim katalogom razmerje med pisnim in ustnim
izpitom ni določeno drugače, se šteje, da je razmerje enakovredno (50% pisno in 50% ustno). Če z izpitnim katalogom niso
določena merila za ocenjevanje, jih določi izpitni odbor.
(2) V letih 2002, 2003 in 2004 lahko izpitni odbor mejo
za pozitivno oceno za prvo in tretjo izpitno enoto, ki jo določi
Državna izpitna komisija za poklicno maturo z merili za pretvorbo točk v ocene, v soglasju z njo zniža največ za dve točki.
40. člen
(roki za poklicno maturo v letu 2002)
(1) Ne glede na rok, določen v tretjem odstavku 16. člena
tega pravilnika, kandidat odda predhodno prijavo k poklicni
maturi do konca decembra 2001.
(2) Ne glede na rok, določen v drugem odstavku
22. člena tega pravilnika, v šolskem letu 2001/2002 izpitne
komplete za prvo in tretjo izpitno enoto pripravijo predmetne
komisije Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in izročijo
Državnemu izpitnemu centru dva izpitna kompleta najkasneje
do 1. marca, dva do 1. junija, dva pa do 30. oktobra 2002.
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Št.

41. člen
(predmet kot četrta izpitna enota)
(1) Če izpitni katalog določa kot četrto izpitno enoto ustni
ali ustni in pisni izpit iz strokovno-teoretičnega ali splošno izobraževalnega predmeta, se uporabljajo določila tega pravilnika, ki veljajo za drugo izpitno enoto.
(2) V izobraževalnem programu podjetniško poslovanje
(poslovni tehnik) lahko kandidati za tretjo izpitno enoto izbirajo
namesto med tujim jezikom in matematiko med dvema tujima
jezikoma.
42. člen
(oprostitev opravljanja poklicne mature)
(1) Kandidati s posebnimi potrebami, ki so se vpisali v
strokovno izobraževanje v šolskem letu 1997/98 in ga bodo
končali v letu 2002 z odličnim uspehom, so oproščeni opravljanja poklicne mature.
(2) Kot ocene iz izpitnih enot poklicne mature po tem
pravilniku, se jim upoštevajo zaključne ocene teh predmetov iz
zadnjega letnika, v katerem so se predmeti izvajali.
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(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko kandidat v
prvem izpitnem roku opravlja izpite iz poklicne mature.
(4) Če kandidat opravlja izpit po prejšnjem odstavku oziroma je mogoča izbira izpitne enote, se mu upošteva boljša
ocena.
43. člen
(uveljavitev in začetek uporabe pravilnika)
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
poklicni maturi (Uradni list RS, št. 96/00)
(3) Poklicno maturo po tem pravilniku začnejo opravljati
kandidati, ki bodo opravili zaključni letnik izobraževanja v juniju
leta 2002.
Št. 011-174/2001
Ljubljana, 30. novembra 2001
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
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