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MINISTRSTVA
178.

Odredba o obrazcu za obračun davka na
izplačane plače

Na podlagi 7. člena zakona o davku na izplačane plače
(Uradni list RS, št. 34/96, 31/97 in 109/01) izdaja minister za finance

ODREDBO
o obrazcu za obračun davka na izplačane plače

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije

1. člen
Zavezanci za davek na izplačane plače po zakonu o
davku na izplačane plače (Uradni list RS, št. 34/96, 31/97
in 109/01) sestavljajo obračun davka na izplačane plače na
obrazcu, ki je sestavni del te odredbe in ga predlagajo
davčnemu organu.

Za dolgoletno zaslužno delovanje med Slovenci v Avstraliji podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije patru Valerijanu Jenku.

2. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati
odredba o obrazcu za obračun davka na izplačane plače
(Uradni list RS, št. 35/97).

Št. 996-01-37/2001
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3. člen
Ta odredba začne veljati 1. februarja 2002.
Št. 416-2/02
Ljubljana, dne 9. januarja 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance
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179.

Odredba o izobraževalnem programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe –
MULTIMEDIJI

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) ministrica za šolstvo, znanost in
šport izdaja

ODREDBO
o izobraževalnem programu za pridobitev višje
strokovne izobrazbe – MULTIMEDIJI
1. člen
Ministrica za šolstvo, znanost in šport sprejme izobraževalni program za pridobitev višje strokovne izobrazbe Multimediji, katerega splošni del je predlagal, posebni del pa
določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in
strokovno izobraževanje na 49. seji 15. junija 2001.

Uradni list Republike Slovenije

2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe objavi
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na svojih spletnih
straneh, lahko pa tudi v posebni publikaciji.
Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javnoveljaven.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-186/2001
Ljubljana, dne 24. decembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

Uradni list Republike Slovenije

180.

Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnem programu
za pridobitev višje strokovne izobrazbe
MULTIMEDIJI

Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) ministrica za šolstvo, znanost in
šport izdaja

ODREDBO
o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe
MULTIMEDIJI
1. člen
Na podlagi posebnega dela izobraževalnega programa
za pridobitev višje strokovne izobrazbe Multimediji (VIŠ), 15.
junija 2001 ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije
za poklicno in strokovno izobraževanje, se predpiše izobrazba, ki jo morajo imeti predavatelji višjih šol in drugi strokovni
delavci.
2. člen
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz angleškega ali nemškega jezika.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz angleškega ali nemškega jezika.
2. psihologija dela in medosebnih odnosov
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije
ali sociologije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije
ali sociologije.
3. poslovno sporazumevanje
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije,
sociologije ali komunikologije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije,
sociologije ali komunikologije.
4. zakonodaja s področja multimedijev
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prava.
5. ekonomika in trženje multimedijskih produktov
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije
ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
6. oblikovanje in pisno sporočanje
a) Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz oblikovanja ali arhitekture.
b) Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz slovenskega jezika ali novinarstva.
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Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz oblikovanja
ali arhitekture.
7. audiovizualno sporočanje
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije,
sociologije, komunikologije, novinarstva, oblikovanja, filmske in televizijske režije ali gledališke in radijske režije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije,
sociologije, komunikologije, novinarstva, oblikovanja, filmske in televizijske režije ali gledališke in radijske režije.
8. multimediji
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva in informatike, elektrotehnike – elektronike, fizike,
strojništva, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, telekomunikacij, komunikologije, psihologije, sociologije, novinarstva, filmske in televizijske režije ali gledališke in radijske režije oziroma visoke strokovne izobrazbe iz grafične
tehnike.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva in informatike, elektrotehnike – elektronike, fizike,
strojništva, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, telekomunikacij, komunikologije, psihologije, sociologije, novinarstva, filmske in televizijske režije ali gledališke in radijske režije oziroma visoke strokovne izobrazbe iz grafične
tehnike, računalništva in informatike, elektrotehnike – smer
elektronika ali telekomunikacije, fizike, strojništva ali kemijske tehnologije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, elektrotehnike – elektronike, fizike,
strojništva, kemijske tehnologije, telekomunikacij ali grafične tehnike.
9. organizacijska dela v multimedijski produkciji
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz organizacije
dela, računalništva in informatike, elektrotehnike – elektronike, strojništva, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, telekomunikacij, komunikologije, novinarstva, filmske
in televizijske režije ali gledališke in radijske režije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva in informatike, elektrotehnike – elektronike, strojništva,
kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, telekomunikacij, komunikologije, novinarstva, filmske in televizijske režije
ali gledališke in radijske režije oziroma visoke strokovne
izobrazbe iz računalništva in informatike, elektrotehnike –
smer elektronika ali telekomunikacije, strojništva ali kemijske tehnologije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, elektrotehnike – elektronike, telekomunikacij, strojništva ali kemijske tehnologije.
10. glavni računalniški in grafični programi
11. glavni multimedijski programi
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz organizacije
dela – smer informatika, računalništva in informatike, oblikovanja, arhitekture oziroma visoke strokovne izobrazbe iz grafične tehnike.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva in informatike, organizacije dela – smer informatika,
oblikovanja, arhitekture oziroma visoke strokovne izobrazbe
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iz grafične tehnike, računalništva in informatike ali organizacije dela – smer informatika.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, grafične tehnike, organizacije dela –
smer informatika ali multimedijev.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, grafične tehnike, organizacije dela –
smer informatika ali multimedijev.
12. multimedijski sistemi in osnove telekomunikacij
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva in informatike, elektrotehnike – smer elektronika, telekomunikacij ali fizike.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva in informatike, elektrotehnike – smer elektronika, telekomunikacij ali fizike oziroma visoke strokovne izobrazbe
iz računalništva in informatike, elektrotehnike – smer elektronika ali telekomunikacije ali fizike.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, elektrotehnike – smer elektronika, elektronike, telekomunikacij ali fizike.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, elektrotehnike – smer elektronika, elektronike, telekomunikacij, fizike ali multimedijev.
13. fotografija in snemanje
14. montaža multimedijskih izdelkov
Predavatelj predmetov je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz organizacije
dela – smer informatika, računalništva in informatike, oblikovanja, fizike ali filmske in televizijske režije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva in informatike, organizacije dela – smer informatika,
oblikovanja, fizike ali filmske in televizijske režije oziroma
visoke strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike,
organizacije dela – smer informatika ali fizike.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, organizacije dela – smer informatika,
fizike ali multimedijev.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, grafične tehnike, organizacije dela –
smer informatika, fizike ali multimedijev.
15. praktično izobraževanje
Predavatelj predmeta – organizator praktičnega izobraževanja je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva in informatike,
elektrotehnike – elektronike, fizike, strojništva, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, telekomunikacij, komunikologije, psihologije, sociologije, novinarstva, filmske in televizijske režije ali gledališke in radijske režije oziroma visoke strokovne izobrazbe iz grafične tehnike, računalništva in
informatike, elektrotehnike – smer elektronika ali telekomunikacije, fizike, strojništva ali kemijske tehnologije.
3. člen
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih
za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata
znanosti z ustreznega področja.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-187/2001
Ljubljana, dne 24. decembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

181.

Sklep o ustanovitvi in pristojnostih Komisije za
ocenjevanje ugotavljanja skladnosti izvolitev v
znanstveno-raziskovalne in raziskovalnorazvojne nazive

Na podlagi 27. člena pravilnika o vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela JRO (Uradni list RS, št.
52/98, 67/98 in 72/98) in 33. člena pravilnika o merilih za
ocenjevaje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah
ter spremljanju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št.
65/94, 1/98, 35/98 in 52/98) izdaja ministrica za šolstvo,
znanost in šport

SKLEP
o ustanovitvi in pristojnostih Komisije za
ocenjevanje ugotavljanja skladnosti izvolitev v
znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne
nazive
1. člen
S tem sklepom se ustanovi Komisija za ocenjevanje
ugotavljanja skladnosti izvolitev v znanstveno-raziskovalne in
raziskovalno-razvojne nazive (v nadaljevanju: komisija).
Komisija ugotavlja, ali so bili pri izvolitvah v nazive
upoštevani pogoji, določeni s pravilnikom o vrednotenju
kakovosti in financiranju programa dela JRO, pravilnikom o
merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o
evidencah ter spremljanju raziskovalne dejavnosti in pravilnikom o uporabi kvantitativnih kriterijev za razvrščanje v znanstvene, strokovno-raziskovalne in razvojne nazive (Uradni list
RS, št. 75/94 in 35/98).
2. člen
V komisijo so imenovani:
1. za področje naravoslovno-matematičnih ved:
– prof. dr. Vito Turk
– prof. dr. Venčesav Kaučič
– prof. dr. Alojz Kodre
2. za področje tehniških ved:
– prof. dr. Janez Levec
– dr. Vojteh Leskovšek
– dr. Anton Zalar
– dr. Monika Jenko
3. za področje medicinskih ved:
– prof. dr. Zoran Grubič
– prof. dr. Franc Strle
4. za področje biotehniških ved:
– dr. Ivan Kreft
– dr. Meta Virant Doberlet
5. za področje družboslovnih ved:
– dr. Nada Stropnik
– prof. dr. Matjaž Tratnik
6. za področje humanističnih ved:
– dr. Marjeta Šašel Kos
– doc. dr. Milan Bufon

Uradni list Republike Slovenije
Člani komisije na prvi seji izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
3. člen
Komisija ugotavlja skladnost izvolitev v javnih raziskovalnih organizacijah na podlagi:
– aktov javnih raziskovalnih organizacij za izvolitve v
znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– zapisnikov pristojnih organov javnih raziskovalnih organizacij o izvolitvah v nazive “znanstveni svetnik“, “višji znanstveni sodelavec“ in “znanstveni sodelavec“.
4. člen
Komisija opravi presojo skladnosti izvolitev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive tudi za druge raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco pri
ministrstvu, pristojnem za znanost. Komisija kot posvetovalno telo opravlja tudi druge naloge, ki se nanašajo na znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive.
5. člen
Komisija po zaključenem postopku ocenjevanja ugotavljanja skladnosti izvolitev v nazive izda svojo oceno.
6. člen
Člani komisije so imenovani za dobo 5 let.
7. člen
Način dela komisije določa poslovnik, ki ga sprejme
komisija v soglasju z ministrom, pristojnim za znanost.
8. člen
Administrativna in strokovna dela za potrebe komisije
opravlja ministrstvo, pristojno za znanost.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 736/2001
Ljubljana, dne 17. decembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

182.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v
visokem šolstvu
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2. člen
V prvem odstavku 2. člena se doda nova tretja alinea,
ki se glasi:
»– kraj izvajanja študijskega programa,«
Dosedanje tretja, četrta, peta in šesta alinea postanejo
četrta, peta, šesta in sedma.
3. člen
V 10. členu se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– spričevalo o poklicni maturi po ustreznem programu
za pridobitev srednje strokovne izobrazbe skupaj s potrdilom o opravljenem izpitu iz maturitetnega predmeta,«
Dosedanja četrta, peta in šesta alinea postanejo nova
peta, šesta in sedma. Nova sedma alinea se spremeni tako,
da se glasi:
»– potrdilo o opravljenih izpitih iz maturitetnih predmetov v skladu s predpisi, ki urejajo maturo na gimnazijah.«
4. člen
V drugem odstavku 12. člena se drugi in tretji stavek
črtata.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za kandidate, ki so opravili maturitetni tečaj po končanem 4. letniku srednjega izobraževanja, se v izbirnem postopku upoštevata spričevali 3. in 4. letnika ter maturitetno
spričevalo. Za kandidate, ki so maturitetni tečaj opravili po
treh letih srednješolskega izobraževanja ali manj, se upošteva le maturitetno spričevalo. Kandidat za splošni uspeh pri
maturi dobi tolikšen delež točk, kot je navedeno pri posameznem študijskem programu za maturo in uspeh v 3. in
4. letniku skupaj.«
Doda se novi deveti odstavek, ki se glasi:
»Za kandidate, ki so opravili poklicni tečaj, se v izbirnem postopku upoštevata spričevali 3. in 4. letnika gimnazije in spričevalo o poklicni maturi.«
5. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če za vpis v študijski program ustrezajo različna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, se v izbirnem postopku
upoštevajo tista, ki so za kandidata ugodnejša.«
6. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Kandidati morajo biti o opravljanju izpitov obveščeni
najpozneje pet dni pred izpitom.«

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu

7. člen
V tretjem odstavku 18. člena se med besedi »se« in
»opravljajo« vstavi beseda »praviloma«, pika na koncu stavka
se nadomesti z vejico, besedilo pa se nadaljuje: »če jih
visokošolski zavod organizira v dveh rokih, je prvi lahko od
20. do 25. maja. Kandidati, ki opravljajo maturo ali poklicno
maturo v spomladanskem roku šolskega leta, v katerem se
prijavljajo na razpis, morajo imeti možnost, da si izberejo prvi
ali drugi rok.«
V četrtem odstavku se besedi »maturitetnem izpitnem«
nadomestita z »izpitnem roku za maturo ali poklicno maturo«.

1. člen
V pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 68/96 in 100/99) se v drugem
odstavku 1. člena besedilo »Ministrstva za šolstvo in šport«
nadomesti z »ministrstva, pristojnega za šolstvo«.

8. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Potrdila o opravljenih diferencialnih ali preizkusnih izpitih ter izpitih iz maturitetnih predmetov, ki jih izda Državni
izpitni center, imajo trajno veljavnost.«

Na podlagi šestega odstavka 40. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95, 18/98,
35/98, 99/99 in 64/01) ministrica za šolstvo, znanost in
šport izdaja
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Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega
člena, se izpiti lahko opravljajo večkrat. V izbirnem postopku
se upošteva boljša ocena.«
9. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 20. člena se spremenijo
tako, da se glasijo:
»Za kandidate, ki opravljajo maturo, poklicno maturo in
izpit iz maturitetnega predmeta v spomladanskem roku šolskega leta, v katerem se prijavljajo na razpis, podatke iz
spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz maturitetnega spričevala, spričevala o poklicni maturi ter potrdila o opravljenih
izpitih iz maturitetnih predmetov visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do
roka, določenega z maturitetnim koledarjem oziroma koledarjem za opravljanje poklicne mature.
Do roka iz prejšnjega odstavka Državni izpitni center in
visokošolski zavodi visokošolski prijavno-informacijski službi
sporočijo tudi podatke o diferencialnih oziroma preizkusnih
izpitih ter preizkusih nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti, ki so jih kandidati opravljali v spomladanskih rokih
tistega leta, v katerem se prijavljajo na razpis.
Kandidati, ki so končali srednjo šolo do roka za prijavo
na razpis, pošljejo spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevali 3. in 4. letnika skupaj s prijavo na razpis. Prijavi priložijo
tudi potrdilo o že opravljenih diferencialnih izpitih, preizkusnih izpitih ter preizkusih nadarjenosti ali psihofizičnih sposobnosti. Za kandidate, ki so opravili maturo od 1995. leta
naprej, in za kandidate, ki so opravili poklicno maturo od
2002. leta naprej, podatke iz spričeval 3. in 4. letnika,
podatke iz maturitetnega spričevala oziroma spričevala o
poklicni maturi ter iz potrdila o opravljenih izpitih iz maturitetnih predmetov visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center.«
Peti odstavek se črta, dosedanji šesti odstavek postane novi peti odstavek.
10. člen
V drugem odstavku 21. člena se vejici za besedami
»maturo« ter »maturitetnega spričevala« nadomestita z »ali«,
besede »ali zaključni izpit« in »ali spričevala o zaključnem
izpitu« se črtajo.
11. člen
V drugem odstavku 23. člena se besede »se objavijo
na oglasnih deskah visokošolskih zavodov« nadomestijo s
»se pošljejo visokošolskim zavodom«.
12. člen
V prvem odstavku 24. člena se prva alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– kandidati, ki maturo ali poklicno maturo zaradi upravičenih razlogov v skladu z odločitvijo organov, pristojnih za
maturo oziroma poklicno maturo, opravljajo v jesenskem
izpitnem roku,«.
13. člen
V prvem odstavku 29. člena se vejica za besedo »maturo« nadomesti z »ali«, besede »ali zaključni izpit« se črtajo.
14. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izbirni postopek se opravi najkasneje do 30. septembra. Vsak kandidat se z rezultatom pisno seznani.«
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15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-189/2001
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

183.

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji
zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri
delu

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01)
izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pred tveganji, ki so ali so
lahko posledica vpliva bioloških dejavnikov pri delu, kakor
tudi ukrepe za preprečevanje takšnih tveganj.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za dela, pri katerih so
prisotni gensko spremenjeni organizmi, razen v primeru, ko
določbe tega pravilnika predpisujejo višjo raven varnosti in
zdravja pri delu.
2. člen
(definicije)
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. Biološki dejavnik pomeni mikroorganizme, vključno
z gensko spremenjenimi organizmi, celične kulture in človeške endoparazite, ki lahko povzročijo okužbo, alergijo ali
zastrupitev.
2. Mikroorganizem pomeni mikrobiološko celično ali
necelično enoto, s sposobnostjo razmnoževanja ali prenosa
genskega materiala.
3. Celična kultura pomeni in-vitro rast celic, pridobljenih iz večceličnih organizmov.
4. Biološki dejavniki so, glede na tveganje za okužbo,
razvrščeni v štiri skupine:
– biološki dejavnik iz 1. skupine je dejavnik, za katerega je verjetnost, da povzroči bolezni pri ljudeh minimalna;
tveganje, da se razširi v okolico, je zanemarljivo;
– biološki dejavnik iz 2. skupine je dejavnik, ki lahko
povzroči bolezni pri ljudeh in je lahko nevaren za delavce;
tveganje, da se razširi v okolico, je majhno; v večini primerov
je na voljo učinkovita preventiva ali zdravljenje;
– biološki dejavnik iz 3. skupine je dejavnik, ki lahko
povzroči težje bolezni pri ljudeh in predstavlja veliko nevarnost za delavce; tveganje, da se bo razširil v okolico, je
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zmerno; v večini primerov je na voljo učinkovita preventiva
ali zdravljenje;
– biološki dejavnik iz 4. skupine je dejavnik, ki povzroči
težje bolezni pri ljudeh in predstavlja veliko nevarnost za
delavce; tveganje, da se bo razširil v okolico, je veliko;
običajno ni na voljo učinkovite preventive ali zdravljenja.
5. Pristojni organ je organ inšpekcije dela.
II. OCENA TVEGANJA
3. člen
(ocena tveganja)
(1) Za vsako dejavnost, pri kateri obstaja tveganje za
izpostavljenost biološkim dejavnikom, je treba določiti vrsto,
stopnjo in trajanje izpostavljenosti delavcev z namenom, da
se oceni tveganje za zdravje ali varnost delavcev in določi
ukrepe, ki jih je treba sprejeti.
V primeru, da delavec opravlja dejavnost, pri kateri je
izpostavljen več skupinam bioloških dejavnikov, se tveganje
oceni na podlagi nevarnosti, ki jo predstavljajo vsi prisotni
nevarni biološki dejavniki.
Delodajalec mora oceno tveganja obnavljati redno in
pri vsaki spremembi razmer, ki lahko vpliva na izpostavljenost delavcev biološkim dejavnikom.
Delodajalec je dolžan pristojnemu organu na njegovo
zahtevo zagotoviti podatke, ki so bili uporabljeni pri oceni
tveganja.
(2) Delodajalec mora oceno tveganja iz prejšnjega odstavka izdelati na podlagi vseh razpoložljivih podatkov,
upoštevajoč:
a) razvrstitev bioloških dejavnikov, ki so ali so lahko
nevarni za zdravje ljudi, v skladu z 18. členom tega pravilnika;
b) priporočila pristojnega organa, v katerih je navedeno, da je potrebno določen biološki dejavnik nadzorovati,
da bi se zavarovalo zdravje delavcev, kadar so ali so lahko
le-ti, zaradi svojega dela, izpostavljeni takemu biološkemu
dejavniku;
c) bolezni, ki jih delavci lahko dobijo zaradi svojega
dela;
d) bolezni, ki se ugotovijo pri delavcu, njihov pojav pa
je neposredno povezan z delom tega delavca;
e) možne alergogene ali toksične vplive ter mutagene
in/ali karcinogene vplive, zaradi dela delavcev z biološkimi
dejavniki.
4. člen
(upoštevanje posameznih členov glede na oceno tveganja)
(1) Če ocena tveganja iz 3. člena tega pravilnika pokaže, da gre za izpostavljenost in/ali potencilano izpostavljenost biološkemu dejavniku iz 1. skupine, za katerega ni
dokazano, da predstavlja tveganje za zdravje delavcev, se
členi od 5. do 17. in 19. člen tega pravilnika ne uporabljajo,
upoštevati pa je potrebno točko 1 iz priloge VI tega pravilnika.
(2) Če ocena tveganja iz 3. člena tega pravilnika pokaže, da dejavnost ne vključuje dela z biološkim dejavnikom ali
njegove uporabe, vendar kljub temu obstaja tveganje za
izpostavljenost delavcev biološkim dejavnikom, zaradi opravljanja del, kjer lahko pride do nenamerne izpostavljenosti
biološkim dejavnikom, kot na primer pri izvajanju del iz priloge I tega pravilnika, se uporabljajo 5., 7., 8., 10., 11., 12.,
13. in 14. člen tega pravilnika, razen če ocena tveganja iz
prejšnjega člena pokaže, da je to nepotrebno.
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III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA
5. člen
(nadomestitev)
Delodajalec mora škodljiv biološki dejavnik nadomestiti
z biološkim dejavnikom, ki pod zahtevanimi pogoji uporabe
po sedanjih spoznanjih ni nevaren ali je manj nevaren za
zdravje delavcev, če je to tehnično možno.
6. člen
(zmanjševanje tveganja)
(1) Delodajalec mora preprečiti izpostavljenost delavcev biološkim dejavnikom v vseh primerih, kadar rezultati
ocene tveganja iz 3. člena tega pravilnika pokažejo, da
obstaja tveganje za zdravje ali varnost delavcev.
(2) Če to tehnično ni možno, mora delodajalec tveganje zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom zmanjšati
do tako nizke ravni, kot je potrebno za zagotavljanje varnosti
in zdravja izpostavljenih delavcev z upoštevanjem rezultatov
ocene tveganja iz 3. člena tega pravilnika in z navedenimi
ukrepi:
a) zagotavljanje čim manjšega števila in čim krajšega
časa izpostavljenosti delavcev, ki so ali so lahko izpostavljeni biološkim dejavnikom;
b) načrtovanje delovnega procesa in tehničnih kontrolnih ukrepov tako, da ne pride do sproščanja bioloških dejavnikov v prostor, kjer poteka delo, ali da je sproščanje čim
manjše;
c) uporaba kolektivnih varnostnih ukrepov in/ali, če se
izpostavljenosti ni mogoče drugače izogniti, individualnih
varnostnih ukrepov;
d) uporaba higienskih ukrepov, katerih cilj je preprečevanje ali zmanjševanje nenamernega prenosa ali sproščanja
biološkega dejavnika iz delovnega mesta;
e) uporaba znaka za biološko nevarnost, ki je slikovno
prikazan v prilogi II tega pravilnika in drugih ustreznih opozorilnih znakov;
f) priprava načrta, za ravnanje ob nezgodah, pri katerih
lahko pride do sproščanja biološkega dejavnika;
g) preverjanje, ali so biološki dejavniki, uporabljani pri
delu, prisotni zunaj primarnega, fizično omejenega prostora, če je to potrebno in tehnično izvedljivo;
h) zagotovitev sredstev za varno zbiranje, shranjevanje
in odlaganje odpadkov, vključno z uporabo varnih in razpoznavnih vsebnikov in z ustrezno obdelavo odpadkov, če je to
primerno;
i) varno ravnanje z biološkimi dejavniki in ureditev njihovega prevoza znotraj delovnega mesta;
j) cepljenje in zaščita z zdravili.
7. člen
(podatki za pristojni organ)
(1) Kadar rezultati ocene tveganja iz 3. člena tega
pravilnika pokažejo, da obstaja tveganje za zdravje ali varnost delavcev, mora delodajalec pristojnemu organu na njegovo zahtevo omogočiti dostop do podatkov o:
a) rezultatih ocene tveganja iz 3. člena tega pravilnika;
b) dejavnostih, pri katerih delavci so ali so lahko izpostavljeni biološkim dejavnikom;
c) številu izpostavljenih delavcev;
d) imenih in usposobljenosti oseb, odgovornih za varnost in zdravje pri delu;
e) sprejetih varnostnih in preventivnih ukrepih, vključno
z delovnimi postopki in metodami;
f) načrtu za ravnanje v primeru nezgode ali nevarnega
pojava, predvsem načrt za varovanje delavcev pred izpo-
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stavljenostjo biološkim dejavnikom iz 3. ali 4. skupine, do
katere lahko pride zaradi izgube fizične zapore.
(2) V primeru nezgode ali nevarnega pojava, zaradi
katerega lahko pride do sproščanja kateregakoli biološkega
dejavnika, ki lahko povzroči težjo okužbo in/ali bolezen pri
ljudeh, mora delodajalec takoj obvestiti pristojni organ.
(3) Če podjetje preneha z dejavnostjo, mora delodajalec pristojnemu organu predati seznam iz 11. člena tega
pravilnika.
8. člen
(higienski in individualni ukrepi)
(1) Delodajalec mora za vsa dela, pri katerih obstaja
tveganje za varnost ali zdravje delavcev zaradi dela z biološkimi dejavniki, sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da:
a) delavci ne uživajo hrane ali pijače na delovnih območjih, kjer obstaja tveganje, da bo prišlo do kontaminacije z
biološkimi dejavniki;
b) so delavci preskrbljeni z ustrezno varovalno obleko
ali drugimi posebnimi oblačili;
c) imajo delavci na voljo umivalnice, toaletne prostore,
tekočino za spiranje oči in/ali razkužila za kožo;
d) se točno določi postopke za vzorčenje, ravnanje in
obdelovanje vzorcev človeškega ali živalskega izvora (dobra
laboratorijska praksa);
e) je potrebna varovalna oprema:
– pravilno shranjena na točno določenem mestu,
– pregledana in očiščena, če je mogoče pred in vsekakor po vsaki uporabi,
– popravljena, če ima kakšne pomanjkljivosti, ali zamenjana pred nadaljnjo uporabo.
(2) Delovna oblačila in varovalno opremo, vključno z
varovalno obleko iz prvega odstavka, ki so morda kontaminirani z biološkimi dejavniki, je potrebno ob odhodu iz delovnega območja odstraniti. Delodajalec mora zagotoviti, da se
taka oblačila in varovalno opremo hrani ločeno od drugih
oblačil, dokler ne zagotovi dekontaminacije in čiščenja ali
če je potrebno, uničenja takšnih oblačil in varovalne opreme.
(3) Stroški za ukrepe iz prvega in drugega odstavka ne
smejo bremeniti delavcev.
9. člen
(seznanjanje in usposabljanje)
(1) Delodajalec mora s pisnimi navodili in obvestili zagotoviti, da so delavci in njihovi predstavniki seznanjeni o:
a) morebitnem tveganju za zdravje;
b) varnostnih ukrepih, ki jih je treba izvajati, da se
prepreči izpostavljenost;
c) higienskih ukrepih;
d) uporabi in nošenju delovne ali varovalne obleke in
osebne varovalne opreme;
e) ravnanju v primeru nevarnih pojavov ter preprečitvi
nevarnih pojavov.
(2) Delodajalec mora zagotoviti, da so delavci usposobljeni za delo, ki ga opravljajo. Delodajalec mora usposabljanje:
a) izvesti pred nastopom dela, ki vključuje stik z biološkimi dejavniki,
b) prilagoditi tako, da so upoštevana nova ali spremenjena tveganja in
c) periodično ponavljati v skladu z veljavnimi predpisi in
oceno tveganja.
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10. člen
(obveščanje)
(1) Delodajalec mora za vsa delovna mesta zagotoviti
pisna navodila za delo in na ustrezen način izobesiti obvestila, ki so enostavna in dobro vidna, na katerih je vsaj opis
postopka, ki ga je potrebno izvesti v primeru:
a) nezgode ali nevarnega pojava, vključno za ravnanje z
biološkim dejavnikom v takih primerih;
b) ravnanja z biološkim dejavnikom iz 4. skupine.
(2) Delavci morajo o vsaki nezgodi ali nevarnem pojavu, ob katerem je potrebno posebno ravnanje z biološkim
dejavnikom, takoj obvestiti odgovornega vodjo ali osebo,
odgovorno za varnost in zdravje pri delu.
(3) Delodajalec mora o nezgodi ali nevarnem pojavu,
zaradi katerega lahko pride do sproščanja kakega biološkega dejavnika, ki lahko povzroči težjo okužbo in/ali bolezen
pri ljudeh, takoj obvestiti delavce in/ali predstavnike delavcev.
Delodajalec mora v primeru nezgode ali nevarnega
pojava čim prej obvestiti delavce in/ali njihove predstavnike
o vzrokih in o ukrepih, ki so bili ali jih je treba sprejeti za
izboljšanje stanja.
(4) Vsakemu delavcu mora biti omogočen dostop do
tistih podatkov iz seznama iz 11. člena tega pravilnika, ki se
nanašajo nanj osebno.
(5) Delavcem in/ali njihovim predstavnikom mora biti
omogočen dostop do depersonaliziranih skupinskih podatkov.
(6) Delodajalec mora delavcem in/ali njihovim predstavnikom na njihovo zahtevo omogočiti dostop do podatkov iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
11. člen
(seznam izpostavljenih delavcev)
(1) Delodajalec mora voditi seznam delavcev, izpostavljenih biološkim dejavnikom iz 3. ali 4. skupine, v katerem
mora biti navedena tudi vrsta dela, ki ga opravljajo in, kadar
je to mogoče, biološki dejavnik, kateremu so bili izpostavljeni. Delodajalec mora voditi tudi evidenco o izpostavljenostih, nesrečah in izrednih dogodkih.
(2) Delodajalec mora hraniti seznam iz prvega odstavka
tega člena še najmanj 10 let po koncu izpostavljenosti.
Kadar gre za izpostavljenost, zaradi katere lahko pride
do okužbe:
a) z biološkimi dejavniki, za katere je znano, da lahko
povzročijo dolgotrajno ali latentno okužbo;
b) ki je glede na trenutna spoznanja ni mogoče diagnosticirati, dokler se več let pozneje ne razvije bolezen;
c) ki ima posebej dolgo inkubacijsko dobo, preden se
razvije bolezen;
d) ki ima za posledico bolezen, ki se kljub zdravljenju
občasno ponovi po dolgem času;
e) ki lahko kot posledico bolezni povzroči težje dolgotrajne zdravstvene težave
mora delodajalec hraniti seznam iz prvega odstavka še
40 let po koncu zadnje znane izpostavljenosti.
(3) Delodajalec mora omogočiti dostop do seznama iz
prvega odstavka pooblaščenemu zdravniku in pristojnemu
organu.
12. člen
(posvetovanje in sodelovanje z delavci)
Delodajalec mora o zadevah, ki jih ureja ta pravilnik,
zagotoviti posvetovanje in sodelovanje z delavci in/ali njihovimi predstavniki v skladu z veljavnimi predpisi.
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13. člen
(obvestilo pristojnemu organu)
(1) Delodajalec mora 30 dni pred pričetkom prve uporabe:
a) bioloških dejavnikov iz 2. skupine,
b) bioloških dejavnikov iz 3. skupine,
c) bioloških dejavnikov iz 4. skupine
o tem pisno obvestiti pristojni organ.
Delodajalec mora, v primeru, da sam začasno razvrsti
biološki dejavnik, pisno obvesti pristojni organ tudi o prvi
uporabi vsakega nadaljnjega biološkega dejavnika iz 4.
skupine in nadaljnjega novega biološkega dejavnika iz 3.
skupine.
(2) Od laboratorijev, ki opravljajo diagnostične storitve
v zvezi z biološkimi dejavniki iz 4. skupine, se zahteva le
začetno pisno obvestilo pristojnemu organu.
(3) Vsakokrat, ko pride v procesih in/ali postopkih do
bistvenih sprememb, pomembnih za varnost ali zdravje pri
delu, zaradi katerih je postalo pisno obvestilo zastarelo,
mora delodajalec pristojnemu organu posredovati novo pisno obvestilo.
(4) Delodajalec mora v obvestilu navesti naslednje podatke:
a) ime in naslov podjetja in/ali ustanove;
b) ime in usposobljenost osebe, odgovorne za varnost
in zdravje pri delu;
c) rezultate ocene iz 3. člena tega pravilnika;
d) vrsto biološkega dejavnika;
e) predvidene varnostne in preventivne ukrepe.
IV. ZDRAVSTVENI NADZOR
14. člen
(zdravstveni nadzor)
(1) Delodajalec mora izvajati zdravstveni nadzor delavcev, pri katerih so rezultati ocene tveganja iz 3. člena tega
pravilnika pokazali, da obstaja tveganje za zdravje in varnost.
(2) Zdravstveni nadzor delavcev se izvaja:
a) pred izpostavljenostjo in
b) v rednih časovnih obdobjih po izpostavljenosti,
da omogoča neposredno izvajanje individualnih ukrepov in higienskih ukrepov.
(3) V oceni tveganja iz 3. člena tega pravilnika mora biti
določeno, za katere delavce so potrebni posebni varnostni
ukrepi.
Kadar je to potrebno, mora biti na voljo učinkovito
cepivo za tiste delavce, ki še niso odporni za biološki dejavnik, ki so mu ali so mu lahko izpostavljeni.
Kadar delodajalec zagotovi cepivo, mora upoštevati
priporočeni kodeks ravnanja iz priloge VII tega pravilnika.
(4) Če se ugotovi, da je eden od delavcev okužen ali je
zbolel in se sumi, da je to posledica izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu, pooblaščeni zdravnik, ki izvaja
naloge zdravstvenega varstva delavcev, priporoči izreden
zdravstveni nadzor tudi za druge delavce, ki so bili podobno
izpostavljeni.
V tem primeru se ponovno oceni tveganje zaradi izpostavljenosti v skladu s 3. členom tega pravilnika.
V posebnih primerih iz drugega pododstavka 11. člena
tega pravilnika, se zdravstvena dokumentacija hrani ustrezno daljši čas, tudi do 40 let po koncu zadnje znane izpostavljenosti.
(5) Pooblaščeni zdravnik predlaga preventivne in varnostne ukrepe, ki jih je treba sprejeti za posameznega delavca.
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(6) Delavci morajo dobiti podatke in nasvete o zdravstvenem nadzoru, ki ga bodo morda deležni po koncu izpostavljenosti.
(7) Delavci morajo imeti dostop do rezultatov zdravstvenega nadzora, ki jih zadeva. Delavci ali delodajalci, ki jih to
zadeva, lahko zahtevajo ponoven pregled rezultatov zdravstvenega nadzora.
(8) Pooblaščeni zdravnik mora hraniti zdravstveno dokumentacijo še najmanj 10 let po koncu izpostavljenosti.
(9) Praktična priporočila za zdravstveni nadzor delavcev so podana v prilogi IV tega pravilnika.
(10) Delodajalec mora o vseh primerih bolezni ali smrti,
za katere je ugotovljeno, da so posledica izpostavljenosti
biološkim dejavnikom pri delu, uradno obvesti pristojni organ.
15. člen
(zdravstvene in veterinarske ustanove)
(1) Pri pripravi ocene tveganja iz 3. člena tega pravilnika je potrebno nameniti posebno pozornost:
a) ugotavljanju prisotnosti bioloških dejavnikov pri bolnih ljudeh in živalih in v materialih in vzorcih, ki so jim bili
odvzeti;
b) nevarnosti, ki jo predstavljajo biološki dejavniki, za
katere je znano ali se sumi, da so prisotni v bolnih ljudeh ali
živalih in v materialih in vzorcih, ki so jim bili odvzeti;
c) tveganjem, ki jih predstavlja vrsta dela.
(2) V zdravstvenih in veterinarskih ustanovah je potrebno sprejeti ustrezne ukrepe za varovanje zdravja in varnost
delavcev.
Ti ukrepi so:
a) izrecna določitev ustreznih postopkov za dekontaminacijo in dezinfekcijo in
b) izvajanje postopkov, ki omogočajo ravnanje s kontaminiranimi odpadki in njihovo odlaganje brez tveganja.
(3) V prostorih za izolacijo, kjer so bolni ljudje ali živali,
ki so okuženi ali za katere obstaja sum, da so okuženi z
biološkimi dejavniki iz 3. ali 4. skupine, je potrebno izbrati
zadrževalne ukrepe iz stolpca A iz priloge V tega pravilnika,
tako da je tveganje za širitev okužbe čim manjše.
16. člen
(posebni ukrepi za industrijske procese in laboratorije)
(1) Laboratoriji, vključno z diagnostičnimi laboratoriji ter
prostori za laboratorijske poskuse na živalih, ki so bile namerno okužene z biološkimi dejavniki iz 2., 3. ali 4. skupine,
ali za katere obstaja sum, da so prenašalke takih dejavnikov,
morajo izvajati naslednje ukrepe:
a) laboratoriji, ki opravljajo delo, ki vključuje ravnanje z
biološkimi dejavniki iz 2., 3. ali 4. skupine za potrebe raziskav, razvoja, poučevanja ali diagnosticiranja, določijo zadrževalne ukrepe v skladu s prilogo V tega pravilnika, da čim
bolj zmanjšajo tveganje za okužbe;
b) po opravljeni oceni tveganja iz 3. člena tega pravilnika in po določitvi ustrezne zadrževalne stopnje za biološke
dejavnike, določene glede na raven tveganja, se v skladu s
prilogo V tega pravilnika določi potrebne ukrepe.
Dejavnosti, ki vključujejo ravnanje z biološkim dejavnikom, je treba opravljati:
– le na delovnih območjih, ki ustrezajo najmanj 2.
zadrževalni stopnji za biološki dejavnik iz 2. skupine,
– le na delovnih območjih, ki ustrezajo najmanj 3.
zadrževalni stopnji za biološki dejavnik iz 3. skupine,
– le na delovnih območjih, ki ustrezajo najmanj 4.
zadrževalni stopnji za biološki dejavnik iz 4. skupine;
c) za delo v laboratorijih, kjer ravnajo z materiali, za
katere obstaja negotovost o prisotnosti bioloških dejavni-
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kov, ki lahko povzročijo bolezen pri ljudeh, njihov namen pa
ni delati z biološkimi dejavniki kot takimi (tj. da bi jih gojili ali
koncentrirali), je potrebno sprejeti vsaj 2. zadrževalno stopnjo. 3. ali 4. zadrževalno stopnjo je potrebno uporabiti,
kadar je znano ali obstaja sum, da je takšna zadrževalna
stopnja potrebna, razen če praktične smernice pokažejo,
da je v določenih primerih ustrezna nižja zadrževalna stopnja.
(2) Pri industrijskih procesih, ki uporabljajo biološke
dejavnike iz 2., 3. ali 4. skupine mora delodajalec sprejeti
naslednje ukrepe:
a) pri industrijskih procesih je potrebno na podlagi
praktičnih ukrepov in ustreznih postopkov, navedenih v prilogi VI tega pravilnika uporabljati zadrževalne ukrepe iz drugega pododstavka odstavka (1)b) tega člena;
b) v skladu z oceno tveganja iz 3. člena tega pravilnika,
ki je povezana z uporabo bioloških dejavnikov iz 2., 3. ali 4.
skupine, lahko pristojni organ odloči o ustreznih ukrepih, ki
jih je treba uporabljati pri industrijski uporabi takih dejavnikov.
(3) V primerih, ko pri dejavnostih, na katere se nanašata prvi in drugi odstavek, ni možno opraviti dokončne ocene
tveganja za določen biološki dejavnik, ki bi ob predvideni
uporabi lahko pomenil veliko tveganje za zdravje delavcev,
se sme dejavnosti izvajati le na delovnih mestih, ki ustrezajo
najmanj 3. zadrževalni stopnji.
17. člen
(razvrstitev bioloških dejavnikov)
V prilogi III tega pravilnika so glede na raven tveganja
okužbe na temelju definicije iz 2. člena tega pravilnika razvrščeni biološki dejavniki v 2., 3. in 4. skupino bioloških
dejavnikov.
18. člen
(priloge)
Sestavni del tega pravilnika so priloge I do VII, ki se
usklajujejo in dopolnjujejo s tehničnim napredkom, spremembami mednarodnih predpisov in specifikacij ter novimi
dognanji na področju bioloških dejavnikov.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
19. člen
Minister, pristojen za delo, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije praktične smernice za varno delo z biološkimi dejavniki.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 31.
decembra 2005.
Št. 01701/00025/2001-013
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve
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PRILOGA I
Odprt seznam del, pri katerih lahko delavci pridejo v stik z biološkimi dejavniki
1. delo v obratih za proizvodnjo hrane;
2. delo v kmetijstvu in gozdrastvu;
3. GHORSULNDWHUHPSULKDMDGRVWLND]åLYDOPLLQDOLL]GHONLåLYDOVNHJDL]YRUD
4. GHORY]GUDYVWYXYNOMXþXMRþHQRWH]DL]RODFLMRLQPUWYDãQLFH
5. dHOR Y NOLQLþQLK YHWHULQDUVNLK LQ GLDJQRVWLþQLK ODERUDWRULMLK UD]HQ Y GLDJQRVWLþQLK
mikrobioloških laboratorijih;
6. delo v obraWLKRGODJDOLãþRGSDGNRY
7. GHORYREUDWLK]DþLãþHQMHRGSDGQLKYRG
8. druga dela, pri katerih lahko pride do nenamerne izpostavljenosti delavcev biološkim
dejavnikom.

PRILOGA II
Simbol za biološko nevarnost

Slika II-1.: Znak za biološko nevarnost -þUQ]QDNQDUXPHQLSRGODJL
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PRILOGA III
Razvrstitev bioloških dejavnikov
Uvodne pripombe
1. V sH]QDPVRYNOMXþHQLOHGHMDYQLNL]DNDWHUHMH]QDQRGDRNXåLMROMXGL Kjer je to primerno, je
QDYHGHQWRNVLþQLLQDOHUJRJHQLSRWHQFLDOWHKGHMDYQLNRY äLYDOVNLLQUDVWOLQVNLSDWRJHQL]DNDWHUHMH
]QDQRGDQHXþLQNXMHMRQDOMXGLVRL]NOMXþHQL 3ULVHVWDYOMDQMXWHJDVH]QDPDUD]YUãþHQLKELRORãNLK
dejavnikov niso bili upoštevani gensko spremenjeni mikroorganizmi.
2. Seznam temelji na vplivu teh dejavnikov na zdrave delavce. 3RVHEQLXþLQNLQDWLVWHQDNDWHULK
REþXWOMLYRVW ODKNR ]DUDGL UD]OLþQLK UD]ORJRY YSOLYD SUHGKRGQD EROH]HQ ]GUDYOMHQMH ]PDQMãDQD
RGSRUQRVW QRVHþQRVW DOL GRMHQMH QLVR SRVHEHM XSRãWHYDQL Dodatno tveganje za take delavce je
potrebno oceniti v okviru ocene tveganja, ki jo mora izdelati delodajalec. Pri nekaterih industrijskih
procesih, laboratorijskem delXDOLGHOX]åLYDOPLNMHUSULKDMDGRQDPHUQHJDDOLQHQDPHUQHJDVWLND]
biološkimi dejavniki iz 3. ali 4. skupine, morajo biti vsi morebiti sprejeti varnostni ukrepi v skladu s
þOHQRPWHJDSUDYLOQLND
3. %LRORãNLGHMDYQLNLNLQLVRUD]YUãþHQLDOLVNXSLQRELRORãNLKGHMDYQLNRYQDVH]QDPXQLVR
LPSOLFLWQRUD]YUãþHQLYVNXSLQRELRORãNLKGHMDYQLNRY Ko gre za dejavnike, za katere je znano, da
MH]DþORYHNDSDWRJHQDYHþNRWHQDYUVWDERVH]QDPYNOMXþHYDOWLVWHYUVWH]DNDWHUHMH]QDQRGDVR
QDMSRJRVWHMãLSRY]URþLWHOMLEROH]QLVVSORãQHMãRQDYHGERGHMVWYDGDODKNRQD]GUDYMHYSOLYDMRWXGL
druge vrste istega rodu. Kadar je v seznamu bioloških dejavnikov naveden celotni rod, je s tem
LPSOLFLUDQRGDVRYUVWHLQVRML]DNDWHUHMH]QDQRGDQLVRSDWRJHQHL]NOMXþHQL
4. Kadar je neki soj oslabljen ali je izgubil gene znane virulence, ni treba uporabljati ukrepov za
RPHMHYDQMHNLVRJOHGHQDUD]YUVWLWHYSRWUHEQL]DSUYRWQLVRMWHPYHþVHXSRãWHYDRFHQRtveganja
na delovnem mestu. Tako je, denimo, v primeru, ko se tak soj uporablja kot proizvod ali del
proizYRGD]DSURILODNWLþQHDOLWHUDSHYWLþQHQDPHQH
5. 3RLPHQRYDQMH UD]YUãþHQLK GHMDYQLNRY NL MH ELOR XSRUDEOMHQR SUL GRORþLWYL WHJD VH]QDPD MH
skladno z najnovejšimi mednarodnimi dogovori o taksonomiji in poimenovanju dejavnikov,
YHOMDYQLPLYþDVXSULSUDYOMDQMDVH]QDPD
6. 6H]QDPUD]YUãþHQLKELRORãNLKGHMDYQLNRYMHL]GHODQQDRVQRYL]QDQVWYHQLKVSR]QDQMNLVRYHOMDOD
Y þDVX QDVWDMDQMD SUDYLOQLND 3RVRGREOMHQ ER WDNRM NR QH ER YHþ RGUDåDO QDMQRYHMãLK ]QDQVWYHQLK
spoznanj.
7. VsiYLUXVLNLVRELOLåHL]ROLUDQLSULþORYHNXQLSDELODãHRSUDYOMHQDRFHQDLQQLVRXYUãþHQLYWR
SULORJR VR UD]YUãþHQL QDMPDQM Y  VNXSLQR UD]HQ NDGDU REVWDMD GRND] GD QL YHUMHWQR GD EL
SRY]URþDOLEROH]HQSULOMXGHK
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8. 1HNDWHUL ELRORãNL GHMDYQLNL UD]YUãþHQL Y  VNXSLQR NL VR QD VH]QDPX R]QDþHQL ] GYHPD
zvezdicama (**), lahko predstavOMDMR RPHMHQR WYHJDQMH ]D RNXåER GHODYFHY NHU VH RNXåED
ponavadi ne prenaša po zraku. OFHQLWLMHSRWUHEQRNDNãQH]DGUåHYDOQHXNUHSHMHSRWUHEQRXSRUDELWL
]DWDNãQHGHMDYQLNHSULþHPHUMHSRWUHEQRXSRãWHYDWLYUVWRGHMDYQRVWLLQNROLþLQRGHMDYQLNDWDNRGD
VHODKNRXJRWRYLDOLMHYGDQLKRNROLãþLQDKNDWHUHJDRGXNUHSRYPRJRþHL]SXVWLWL
9. =DKWHYHJOHGH]DGUåHYDOQLKXNUHSRYNLL]KDMDMRL]UD]YUVWLWYH]DMHGDOFHYYHOMDMROH]DWLVWHID]H
åLYOMHQMVNHJDFLNOXVD]DMHGDOFDNRMHQHYDUHQ]DOMXGLna delovnem mestu.
10. 1D VH]QDPX MH WXGL SRVHEHM QDYHGHQR þH MH PRåQR GD ELRORãNL GHMDYQLNL SRY]URþDMR
DOHUJRJHQH DOL WRNVLþQH UHDNFLMH þH MH QD YROMR XþLQNRYLWR FHSLYR DOL þH MH SULSRURþOMLYR KUDQLWL
seznam izpostavljenih delavcev najmanj 10 let.
7RMHSULND]DQR]QDVOHGQMLPLþUNDPL
A: 0RåQLDOHUJRJHQLXþLQNL
D: Seznam delavcev, izpostavljenih temu biološkemu dejavniku, je treba hraniti najmanj 10 let po
zadnji znani izpostavljenosti.
T: Proizvaja toksin (strup)
V: 1DYROMRMHXþLQNRYLWRFHSLYR
Pri preventivnem cepljenju je potrebno upoštevati kodeks ravnanja iz priloge VII tega pravilnika.
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BAKTERIJE
in podobni organizmi
Opomba: Pri bioloških dejavnikih na tem seznamu se "ssp." nanaša na druge vrste, za katere je
]QDQRGDVRSRY]URþLWHOMLEROH]QLSULOMXGHK
Biološki dejavnik
Actinobacillus actinomycetemcomitans
Actinomadura madurae
Actinomadura pelletieri
Actinomyces gerencseriae
Actinomyces israelli
Actinomyces pyogenes
Actinomyces spp.
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium
haenolyticum)
Bacillus anthracis
Bacteroides fragilis
Bartonella bacillifonnis
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)
Bartonella (Rochalinaea) spp.
Bordetella bronchiseptica
Bordetella parapertussis
Bordetella pertussis
Borrelia burgdorferi
Borrelia duttonii
Borrelia recurrentis
Borrelia spp.
Brucella abortus
Brucella canis
Brucella melitensis
Brucella suis
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)
Campylobacter fetus
Campylobacter jejuni
Campylobacter spp.
Cardiobacterium hominis
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia trachomatis
Chlamydia psittaci (avian strains)
Chlamydia psittaci (other strains)
Clostridium botulinum
Clostridium perfringens
Clostridium tetani

Razvrstitev
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2

Opombe

V

T
T, V
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Biološki dejavnik
Clostridium spp.
Corynebacterium diphteriae
Corynebacterium minutissimum
Corynebacterium pseudotuberculosis
Corynebacterium spp.
Coxiella burnetii
Edwardsiella tarda
Ehrlichia sennetsu (Rickttesia sennetsu)
Ehrlichia spp.
Eikenella corrodens
Enterobacter aerogenes/cloacae
Enterobacter spp.
Enterococcus spp.
Erysipelothrix rhusiopathiae
Escherichia coli (razen nepatogenih sojev)
Escherichia coli, verocytotoxigenic strains (npr. 0157:H7 ali
0103)
Flavobacterium meningosepticum
Fluoribacter bozemanae (Legionella)
Francisella tularensis (type A)
Francisella tularensis (type B)
Fusobacterium necrophorum
Gardnerella vaginalis
Haemophilus ducreyi
Haemophilus influenzae
Haemophilus spp.
Helicobacter pylori
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella spp.
Legionella pneumophilia
Legionella spp.
Leptospira interrogans (all serovars)
Listeria monocytogenes
Listeria ivanovii
Morganella morganii
Mycobacterium africanum
Mycobacterium avium/intracellulare
Mycobacterium bovis (razen soja BSG)
Mycobacterium chelonae
Mycobacterium fortuitum
Mycobacterium kansaii
Mycobacterium laprae
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Razvrstitev
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3 (**)
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3

Opombe
T, V

V
V
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Biološki dejavnik
Mycobacterium malmoense
Mycobacterium marinum
Mycobacterium microti
Mycobacterium paratuberculosis
Mycobacterium scrofulaceum
Mycobacterium simiae
Mycobacterium szulgai
Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium ulcerans
Mycobacterium xenopi
Mycoplasma caviae
Mycoplasma hominis
Mycoplasma pneumoniae
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Nocardia asteroides
Nocardia brasiliensis
Nocardia farcinica
Nocardia nova
Nocardia otitidiscavarium
Pasteurella multocida
Pasteurella spp.
Peptostreptococcus anaerobius
Plesiomonas shigelloides
Porphyromonas spp.
Prevotella spp.
Proteus mirabilis
Proteus penneri
Proteus vulgaris
Providencia alcalifaciens
Providencia rettgeri
Providencia spp.
Pseudomonas aeroginosa
Rhodococcus equi
Rickettsia akari
Rickettsia canada
Rickettsia conorii
Rickettsia montana
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)
Rickettsia prowazekii
Rickettsia rickettsii
Rickettsia tsutsugamushi
Rickettsia spp.
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Razvrstitev
2
2
3 (**)
2
2
2
2
3
3 (**)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3 (**)
3 (**)
3
3 (**)
3
3
3
3
2

Opombe

V

V
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Biološki dejavnik
Salmonella arizonae
Salmonella enteritidis
Salmonella typhimurium
Salmonella paratyphi A, B, C
Salmonella typhi
Salmonella (other servars)
Serpulina spp.
Shigella boydii
Shigella dysenteriae (Type 1)
Shigella dysenteriae other than Type 1
Shigella flexneri
Shigella sonnei
Staphylococcus aureus
Streptobacillus moniliformis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Streptococcus suis
Streptococcus spp.
Treponema carateum
Treponema pallidium
Treponema pertenue
Treponema spp.
Vibrio cholerae YNOMXþQR]El Tor)
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio spp.
Yersinia enterocolitica
Yersinia pestis
Yersinia pseudotuberculosis
Yersinia spp.
(**) Glej 8. odstavek uvodnih pripomb
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Razvrstitev
2
2
2
2
3 (**)
2
2
2
3 (**)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2

Opombe

V
V

T

V
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VIRUSI(*)
Biološki dejavnik
Adenoviridae
Arenaviridae
LCM-Lassa-virus complex (old world arena viruses):
Lassa-virus
Lymphocytic (soji)
Lymphocytic choriomeningitis virus (drugi soji)
Mopeia virus
Drugi LCM-Lassa-virus complex virusi
Tacaribe-virus-complex (new world arena viruses):
Guanarito virus
Junin virus
Sabia virus
Machupo virus
Flexal virus
Drugi Tacaribe-complex virusi
Astroviridae
Bunyaviridae
Beograd (znan tudi kot Dobrova)
Bhanja
Bunyamwera virus
Germiston
Oropouche virus
Sin Nombre (prej: Muerto Canyon)
California encephalitis virus
Hantaviruses:
+DQWDDQ .RUHMVNDKHPRUDJLþQDPU]OLFD
Seul virus
Puumala virus
Prospect Hill virus
Drugi hantavirusi
Nairovirusi:
Crimean-&RQJRKHPRUDJLþQDPU]OLFD
Hazara virus
Phlebovirusi:
Rift Valley fever
Sandfly fever
Toscana virus
Drugi bunyaviridae, za katere je znano, da so patogeni
Caliciviridae
Hepatitis E virus
Norwalk virus

Razvrstitev
2

Opombe

4
3
2
2
2
4
4
4
4
3
2
2
3
2
2
2
3
3
2
3
3
2
2
2
4
2
3
2
2
2
3(**)
2

V
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Biološki dejavnik
Drugi Caliciviridae
Coronaviridae
Filoviridae
Ebola virus
Marburg virus
Flaviridae
Australia encephalitis (Murray Valley encephalitis)
Srednjeevropski virus encefalitisa, ki ga prenašajo klopi
Absettarov
Hanzalova
Hypr
Kumlinge
Dengue virus type 1-4
Hepatitis C virus
Hepatitis G virus
Japonski B encefalitis
Kyasanur Forest
Louping ill
Omsk (a)
Powassan
Rocio
Ruski pomladno-poletni encefalitis (TBE) (a)
St Louis encefalitis
Wesselsbron virus
West Nile fever virus
rumena mrzlica
Drugi flavivirusi, za katere je znano, da so patogeni
Hepadnaviridae
Hepatitis B virus
Hepatitis D virus (Delta) (b)
Herpesviridae
Cytomegalovirus
Epstein-Barr virus
Herpesvirus simiae (B virus)
Herpes simplex virus, types 1 and 2
Herpesvirus varicella-zoster
Human B-lyphotropic virus (HBLV-HHV6)
Human herpes virus 7
Human herpes virus 8
Orthomyxoviridae
Influenza viruses types A, B in C
Orthomyxoviridae, ki jih prenašajo klopi: Dhori in Thogoto
Papovaviridae
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Razvrstitev
2
2

Opombe

4
4
3
3(**)
3
3
3
3
3
3(**)
3(**)
3
3
3(**)
3
3
3
3
3
3(**)
3
3
2

V

D
D
V
V
V

V

V

3(**)
3(**)

V, D
V, D

2
2
3
2
2
2
2
2

D

2
2

V(c)
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Biološki dejavnik
BK in JC virusi
Human papillomaviruses
Paramyxoviridae
Measles virus
Mumps virus
Newcastle disease virus
Parainfluenza virusi tipi 1 - 4
Respiratory syncytial virus
Parvoviridae
Human parvovirus (B 19)
Picomaviridae
Acute haemorrhagic conjuctivitis virus (AHC)
Coxsacie viruses
Echo virusi
Hepatitis A virus (human enterovirus type 72)
Polioviruses
Rhinoviruses
Poxiviridae
Buffalopox virus (e)
Cowpox virus
Elephantopox virus (f)
Milkers' node virus
Molluscum contagiosum virus
Monkeypox virus
Orf virus
Rabbitpox virus (g)
Vaccinia virus
Variola (major and minor) virus
Whitepox virus ("Variola virus")
Yatapox virus (Tana & Yaba)
Reoviridae
Coltivirus
Human rotaviruses
Orbiviruses
Reuviruses
Retroviridae
Human immunodeficiency viruses
Human T-cell lyphotropic viruses (HTLV), types 1 and 2
SIV (h)
Rhabdoviridae
Rabies virus
Vesicular stomatitis virus
Togaviridae
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Razvrstitev
2
2

Opombe
D(d)
D(d)

2
2
2
2
2

V
V

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
4
4
2

V
V

V
V

2
2
2
2
3(**)
3(**)
3(**)

D
D

3(**)
2

V
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Biološki dejavnik
Alfa virusi
Eastern equine encephalomyelitis
Bebaru virus
Chikungunya virus
Everglades virus
Mayaro virus
Mucambo virus
Ndumu virus
O'nyong-nyong virus
Ross River virus
Semliki Forest virus
Sindbis virus
Tonate virus
Venezuelan equine encephalomyelitis
Western equine encephalomyelitis
Drugi znani alfa virusi
Rubi virusi (rubella)
Toroviridae
1HUD]YUãþHQLYLUXVL
Equine morbillivirus
Še ne indentificirani virusi hepatitisa
Nekonvencionalni dejavniki povezani s prenosljivim
spongiformnim encefalitisom (TSEji)
Creutzfeldt-Jakobova bolezen
Varianta Creutzfeldt-Jakobove bolezni
%RYLQLVSRQJLIRUPQLHQFHIDOLWLV %6( LQGUXJLVRURGQLåLYDOVNL
TSEji (i)
Gerstmann-Straeussler-Scheinkerjev sindrom
Kuru
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Razvrstitev

Opombe

3
2
3(**)
3(**)
3
3(**)
3
2
2
2
2
3(**)
3
3
2
2
2

V

V
V
V

4
3(**)

D

3(**)
3(**)
3(**)

D(d)
D(d)
D(d)

3(**)
3(**)

D(d)
D(d)

(*) Glej sedmi odstavek uvodnih pripomb.
(**) Glej osmi odstavek uvodnih pripomb.
(a) Klopni meningitis
E  9LUXV KHSDWLWLVD ' MH SDWRJHQ ]D GHODYFH OH RE SULVRWQRVWL KNUDWQH DOL VHNXQGDUQH RNXåEH NL MR SRY]URþL YLUXV
hepatiWLVD%&HSOMHQMHSURWLYLUXVXKHSDWLWLVD%]DãþLWLGHODYFHSUHGYLUXVRPKHSDWLWLVD' 'HOWD þHSUDYQLVRRNXåHQL]
virusom hepatitisa B.
(c) Le za tipa A in B.
G 3ULSRURþOMLYRSULGHOXNLYNOMXþXMHQHSRVUHGHQVWLNVWHPLGHMDYQLNL
(e) Identificirana sta dva virusa: eden tipa buffalo pox in drugi, ki je varianta virusa Vaccinia.
(f) Varianta virusa cowpox.
(g) Varianta virusa Vaccinia.
K 7UHQXWQRQLGRND]RYRREVWRMXEROH]QLSULOMXGHKNLELMRSRY]URþLOLGUXJLUHWURYLUXVL of simian origin. Za delo z
QMLPLVHNRWYDUQRVWQLXNUHSSULSRURþD]DGUåHYDOQDVWRSQMD
L 1LGRND]RYRRNXåEDKOMXGLNLELMLKSRY]URþLOLGHMDYQLNLNLSRY]URþDMRGUXJH TSEjeåLYDOL,]YDUQRVWQLKUD]ORJRY
VH ]D ODERUDWRULMVNR GHOR ] GHMDYQLNL UD]YUãþHQLPL Y VNXSLQR
 SU LSRURþD  ]DGUåHYDOQD VWRSQMD ] L]MHPR
laboratorijskega dela v zvezi z identificiranim dejavnikom SCRAPIENR]DGRãþD]DGUåHYDOQDVWRSQMD
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ZAJEDALCI
Biološki dejavnik
Acanthamoeba castellani
Ancylostoma duodenale
Angiostrongylus cantonensis
Angiostrongylus costaricensis
Ascaris lumbricoides
Ascaris suum
Babesia divergens
Babesia microti
Balantidium coli
Brugia malayi
Brugia pahangi
Capillaria philippinensis
Capillaria spp.
Clonorchis sinensis
Clonorchis viverrini
Cryptosporidium parvum
Cryptosporidium spp.
Cyclospora cayetanensis
Dipetalonema streptocerca
Diphyllobothrium latum
Dracunculus medinensis
Echinococcus granulosus
Echinococcus multilocularis
Echinococcus vogeli
Entamoeba histolytica
Fasciola gigantica
Fasciola hepatica
Fascilopsis buski
Giardia lamblia (Giardia intestinalis)
Hymenolepis diminuta
Hymenolepis nana
Leishmania brasiliensis
Leishmania donovani
Leishmania ethiopica
Leishmania mexicana
Leishmania peruviana
Leishmania tropica
Leishmania major
Leishmania spp.
Loa loa

Razvrstitev
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3 (**)
3 (**)
3 (**)
2
2
2
2
2
2
2
3 (**)
3 (**)
2
2
2
2
2
2
2

Opombe

A
A
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Biološki dejavnik
Mansonella ozzardi
Mansonella perstans
Naegleria fowleri
Necator americanus
Onchocerca volvulus
Opisthorchis felineus
Opisthorchis spp.
Paragonimus westermani
Plasmodium falciparum
Plasmodium spp. (human and simian)
Sarcocystis suihominis
Schistosoma haemotobium
Schistosoma intercalatum
Schistosoma japonicum
Schistosoma mansoni
Schistosoma mekongi
Strongyloides stercoralis
Strongyloides spp.
Taenia saginata
Taenia solium
Toxocara canis
Toxoplasma gondii
Trichinella spiralis
Trichuris trichiura
Trypanosoma brucei brucei
Trypanosoma brucei gambiense
Trypanosoma brucei rhodesiense
Trypanosoma cruzi
Wuchereria bancrofti
(**) Glej 8. odstavek uvodnih pripomb
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Razvrstitev
2
2
3
2
2
2
2
2
3 (**)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3 (**)
2
2
2
2
2
2
3 (**)
3
2

Opombe
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GLIVE
Biološki dejavnik
Aspergillus fumigatus
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)
Candida albicans
Candida tropicalis
Cladophialophora bantiana (YþDVLK Xylohypha bantiana,
Cladosporium bantianum ali trichoides)
Coccidioides inuntis
Cryptococcus neoformans var. neofonnans (Filobasidiella
neofonnans var. neofonnans)
Cryptococcus neoformans var. gattii ( (Filobasidiella
bacillispora)
Emmonsia parva var. parva
Emmonsia parva var. crescens
Epidermophyton floccosum
Fonsecaea compacta
Fonsecaea pedrosoi
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces
capsulatus)
Histoplasma capsulatum duboisii
Madurella grisea
Madurella mycetomatis
Microsporum spp.
Neotestudiana rosatii
Paracoccidioides brasiliensis
Penicillium marneffei
Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii)
Scedosporium prolificans (inflatum)
Sporothrix schenckii
Trichopython rubrum
Trichopython spp.

Razvrstitev
2
3
2
2
3

Opombe
A

3
2

A
A

2

A

2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2

A

A

A

A
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PRILOGA IV
PUDNWLþQDSULSRURþLOD]D]GUDYVWYHQLQDG]RUGHODYFHY
1. PooblašþHQL]GUDYQLNPRUDELWLVH]QDQMHQVSRJRMLR]LURPDRNROLãþinami izpostavljenosti vsakega
delavca.
2. Zdravstveni nadzor GHODYFHY MH WUHED L]YDMDWL VNODGQR ] QDþeli in prakso medicine. 9NOMXþHYDWL
mora vsaj naslednje ukrepe:
-

vodenje zdravstvene in delovne anamneze delavca,
oceno zdravstvenega stanja delavca,
fakultativno izvajanje biološkega monitoringa in
uSRUDERGUXJLKGLDJQRVWLþQLKPHWRG]DRGNULYDQMH]JRGQMLKLQUHYHU]LELOQLKXþLQNRY

V ]GUDYVWYHQLQDG]RUODKNRYNOMXþLPRãHGUXJHWHVWHþHMHWRXSUDYLþHQRXSRãWHYDMRþQDMQRYHMãD
dognanja medicinske stroke.
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PRILOGA V
=DGUåHYDOQLXNUHSLLQ]DGUåHYDOQHVWRSQMH
Uvodna pripomba
Ukrepi, navedeni v tej prilogi, se uporabljajo ob upoštevanju vrste dejavnosti, ocene tveganja za
GHODYFHLQYUVWHGRORþHQHJDELRORãNHJDGHMDYQLND
$=DGUåHYDOQLXNUHSL

B. ZadråHYDOQHVWRSQMH
2
3
 'HORYQR PHVWR QDM ER ORþHQR RG GUXJLK ne
SULSRURþOMLYR
dejavnosti v isti stavbi
2. Vhodni in izhodni zrak v delovnem prostoru je ne
da, izhodni
WUHED SUHþLVWLWL ] XSRUDER PHWRGH +(3$ DOL QD
zrak
SRGREHQQDþLQ
'RVWRSMHGRYROMHQVDPRSRREODãþHQLP
SULSRURþOMLYR da
delavcem

4
da

SULSRURþOMLYR

SULSRURþOMLYR

da, vhodni
in izhodni
zrak
da, skozi
]UDþQR
komoro
da

da
ne

da
SULSRURþOMLYR

da
da

SULSRURþOMLYR

da

da

da, delovna
miza in tla

da, delovna
miza in tla

9. Površine, odporne na kisline, baze, topila,
UD]NXåLOD
9DUQRVNODGLãþHQHELRORãNHJDGHMDYQLND

SULSRURþOMLYR

da

da, delovna
miza, stene,
tla in strop
da

da

da

11. Nujno je opazovalno okno ali kakšna druga
DOWHUQDWLYDGDMHPRJRþHRSD]RYDQMHSULVRWQLKY
prostoru
12. Laboratorij mora imeti lastno opremo
=RNXåHQLPLPDWHULDOLYNOMXþQR]åLYDOPLMH
treba ravnati v varnostni sobi, izolatorju ali
drugem ustreznem zaprtem sistemu

SULSRURþOMLYR

SULSRURþOMLYR

SULSRURþOMLYR
kadar je to
ustrezno

6HåLJDOQLN]DRGVWUDQMHYDQMHåLYDOVNLKWUXSHO

SULSRURþOMLYR

SULSRURþOMLYR
da, kadar se
RNXåED
prenaša po
zraku
da (naj bo na
voljo)

 'HORYQR PHVWR PRUD ELWL PRJRþH QHSURSXVWQR
zapreti, da se ga da dezinficirati
5. Posebni postopki za dezinfekcijo
1DGHORYQHPPHVWXMHWUHEDY]GUåHYDWLWODN
QLåMLRGDWPRVIHUVNHJD
8þLQNRYLWQDG]RUQDGSUHQDãDOFLQSUJORGDOFL
in insekti
8. Površine, ki so nepropustne za vodo in ki jih je
ODKNRþLVWLWL

da,
zavarovano
VNODGLãþH
da

da
da

da, na
delovnem
REPRþMX
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PRILOGA VI
=DGUåHYDOQLXNUHSLLQ]DGUåHYDOQHVWRSQMHSULLQGXVWULMVNLKSURFHVLK
Biološki dejavniki skupine 1
3UL GHOX ] ELRORãNLPL GHMDYQLNL L]  VNXSLQH YNOMXþQR ] åLYLPL RVODEOMHQLPL YDNFLQDPL MH
SULSRURþOMLYRXSRãWHYDWLQDþHODYDUQRVWLSULGHOXLQKLJLHQHGHOD
Biološki dejavniki skupine 2, 3 in 4
Na podlagi ocene tveganja v zvezi s katerim koli posebnim delovnim procesom ali delom procesa je
SULSRURþOMLYRL]EUDWLLQNRPELQLUDWL]DGUåHYDOQHXNUHSHL]UD]OLþQLKVSRGDMQDYHGHQLKUD]UHGRY
$=DGUåHYDOQLXNUHSL
1. Sistem ravnanja z organizmi, sposobnimi za
preåLYHWMHQDMERWDNGDMHGHORYQLSRVWRSHN
IL]LþQRORþHQRGRNROMD
2. Z izstopnimi plini iz zaprtih sistemov je treba
ravnati tako, da:
9]RUþHQMHGRGDMDQMHPDWHULDORYY zaprt sistem
LQSUHQRVRUJDQL]PRYVSRVREQLK]DSUHåLYHWMHY
drug zaprt sistem je treba opraviti tako, da se:
6HULMHWHNRþLKJRMLãþVHQHVPHRGVWUDQLWLL]
]DSUWHJDVLVWHPDþHRUganizmi, sposobni za
SUHåLYHWMHQLVRELOL

5. Tesnila morajo biti narejena tako, da
=DSUWLVLVWHPLELPRUDOLELWLQDPHãþHQL]QRWUDM
QDG]RURYDQHJDREPRþMD

2
da

%=DGUåHYDOQHVWRSQMH
3
4
da
da

MHVSURãþDQMH
þLPPDQMãH
MHVSURãþDQMH
þLPPDQMãH

VHVSURãþDQMH
SUHSUHþL
VHVSURãþDQMH
SUHSUHþL

VHVSURãþDQMH
SUHSUHþL
VHVSURãþDQMH
SUHSUHþL

deaktivirani z deaktivirani z
validiranimi
validiranimi
sredstvi
NHPLþQLPLDOL
fizikalnimi
sredstvi
je sproãþDQMH VHVSURãþDQMH
þLPPDQMãH
SUHSUHþL
SULSRURþOMLYR SULSRURþOMLYR

deaktivirani z
validiranimi
NHPLþQLPLDOL
fizikalnimi
sredstvi
VHVSURãþDQMH
SUHSUHþL
da, in v
namensko
zgrajenem
da

(a) postavljeni naj bodo znaki za biološko
nevarnost
E GRVWRSMHGRYROMHQVDPRSRREODãþHQLP
delavcem

priporRþOMLYR

da

SULSRURþOMLYR

da

(c) osebje naj nosi varovalno obleko

da, delovno
obleko

da

(d) osebje naj ima na voljo prostor in opremo za
dekontaminacijo in umivanje
(e) osebje naj se oprha, preden zapusti
QDG]RURYDQRREPRþMH
(f) odplake iz umivalnikov in prh se zbira in
deaktivira pred izpustom

da

da

da, skozi
]UDþQR
komoro
da,
popolnoma se
SUHREOHþH
da

ne

SULSRURþOMLYR

da

ne

SULSRURþOMLYR

da
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J QDG]RURYDQRREPRþMHMHWUHEDXVWUH]QR
SUH]UDþHYDWLGDMHNRQWDPLQDFLMD]UDNDþLP
manjša
K YQDG]RURYDQHPREPRþMXMHWUHEDY]GUåHYDWL
WODNQLåMLRGDWPRVIHUVNHJD
(i) vstopni in izstopni zrak v nadzorovanem
REPRþMXMHWUHEDSUHþLVWLWL]XSRUDERPHWRGH
HEPA
M QDG]RURYDQRREPRþMHQDMERQDþUWRYDQRWDNR
da lahko ostane v njem celotna vsebina zaprtega
VLVWHPDþHVHUD]OLMH
N QDG]RURYDQRREPRþMHPRUDELWL]DWHVQMHQRGD
VHSUHSUHþL]DSOLQMDQMHSURVWRURY- fumigacija
O þLãþHQMHRGSODNSUHGNRQþQLPL]SXVWRP
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SULSRURþOMLYR

SULSRURþOMLYR

da

ne

SULSRURþOMLYR

da

ne

SULSRURþOMLYR

da

ne

SULSRURþOMLYR

da

ne

SULSRURþOMLYR

da

deaktiviranje deaktiviranje
z validiranimi z validiranimi
sredstvi
NHPLþQLPLDOL
fizikalnimi
sredstvi

deaktiviranje
z validiranimi
NHPLþQLPLDOL
fizikalnimi
sredstvi

PRILOGA VII
3ULSRURþHQLNRGHNVUDYQDQMDSULFHSOMHQMX
1. ýHRFHQDWYHJDQMDL]þOHQDWHJDSUDYLOQLNDSRNDåHGDREVWDMDWYHJDQMH]D]GUDYMHLQYDUQRVW
delavcev zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikoP ]D NDWHUH REVWDMD XþLQNRYLWR FHSLYR MLP
mora delodajalec zagotoviti cepljenje.
2. Cepljenje mora biti opravljeno v skladu s posebnimi predpisi in prakso s SRGURþMD QDOH]OMLYLK
EROH]QLLQQMLKRYHJDSUHSUHþHYDQMD
'HODYFLPRUDMRELWLFHSOMHQLþHVRL]SRVWDYOMHQLGRORþHQLPELRORãNLPGHMDYQLNRP]DNDWHre obstaja
ustrezno cepivo.
'HORGDMDOHFPRUDGHODYFHVH]QDQLWLRSRPHQXFHSOMHQMDLQRPRåQLKSRVOHGLFDKRSXVWLWYHFHSOMHQMD
3. &HSOMHQMHPRUDELWL]DGHODYFHEUH]SODþQRNDGDUMHREYH]QR. Stroške krije delodajalec.
4. O cepljenju se izda NQMLåLFD R FHSOMHQMX NL PRUD ELWL QD YROMo posameznemu delavcu in, na
podlagi zahteve, pristojnemu organu.
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184.

Pravilnik o kakovosti citrusov

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o kakovosti citrusov
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa minimalno kakovost za sveže plodove naslednjih sort citrusov, ki so v prometu:
– limone, vzgojene iz rodu Citrus limon (L.) Burm f.,
– limete, vzgojene iz rodu Citrus latifolia (Yu. Tan) Tan
in hibridov tega rodu,
– mandarine (Citrus reticulata Blanco), vključno s satsumami (Citrus unshiu Marcow.), klementinami (Citrus clementina Hort. ex Tan.), navadnimi mandarinami (Citrus deliciosa Ten.) in tangerinami (Citrus tangerina Hort. ex Tan.), ki
so vzgojene iz teh rodov ali njihovih hibridov,
– pomaranče, vzgojene iz rodu Citrus sinensis (Osbeck),
– grenivke, vzgojene iz rodu Citrus paradisi Macf. in
njegovih hibridov,
– pomela, vzgojena iz rodu Citrus maxima (Burm.) Merr
ali hibridov tega rodu.
Ta pravilnik se ne uporablja za plodove iz prejšnjega
odstavka, namenjene za industrijsko predelavo.
2. člen
(minimalne zahteve)
Plodovi iz prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: plodovi citrusov) morajo biti:
– nepoškodovani,
– zdravi (plodovi z bolezenskimi znamenji gnilobe ali s
poškodbami, ki so jih povzročili škodljivi organizmi, morajo
biti izločeni),
– brez poškodb oziroma zunanjih okvar, ki so posledica pozebe,
– brez znakov notranjega venenja, ki so posledica pozebe ali mehaničnih poškodb ali večjih zaceljenih vreznin,
– čisti (brez vsake vidne tuje snovi),
– brez škodljivih organizmov,
– suhi (brez vidne zunanje vlage),
– brez tujega okusa oziroma vonja,
– ustrezno razviti in zreli (glede na sortno značilnost in
pridelovalno področje), da lahko prenesejo prevoz in rokovanje.
Stopnja obarvanosti plodov citrusov mora biti (ob upoštevanju časa obiranja, proizvodnega področje in trajanja prevoza) takšna, da citrusi v nadaljnjem razvoju na poti do namembnega kraja dosežejo sortno značilno obarvanost.
Kasnejše zorenje plodov citrusov, ki izpolnjujejo zahteve glede zrelosti, je dovoljeno le, če se s tem ne spremenijo
njihove naravne organoleptične lastnosti.
3. člen
(minimalna vsebnost soka oziroma minimalna vsebnost
sladkorja in obarvanost)
Zrelost plodov posameznih vrst citrusov se določa glede na:
– minimalno vsebnost soka,
– minimalno vsebnost sladkorja,
– obarvanost.
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Pogoji glede minimalne vsebnosti soka oziroma minimalne vsebnosti sladkorja in obarvanosti za plodove citrusov:
1. limone:
a) minimalna vsebnost soka:
– limone sorte Verdeli in Primofiore:
20%,
– ostale sorte:
25%,
b) obarvanost:
– biti mora sortno značilna,
– limone so lahko svetlo zelene barve, če (ob upoštevanju časa obiranja in pridelovalnega področja), izpolnjujejo
pogoje glede vsebnosti soka, razen limon sorte Verdeli, ki
so lahko zelene barve, vendar ne temno zelene barve;
2. limete:
a) minimalna vsebnost soka:
42%,
b) obarvanost:
– biti mora sortno značilna na najmanj 2/3 celotne
površine plodu,
– plodovi so lahko zeleni, vendar je lahko največ 30%
površine posameznega ploda rahlo razbarvano (kot rumene
lise);
3. satsume, klementine, druge mandarine in njihovi
hibridi:
a) minimalna vsebnost soka:
– satsume, druge mandarine in njihovi hibridi: 33%,
– klementine:
40%,
b) obarvanost:
– biti mora sortno značilna na najmanj 1/3 celotne
površine plodu;
4. pomaranče:
a) minimalna vsebnost soka:
– sorti Thomson navel in Tarocco:
30%,
– sorta Washington navel:
33%,
– ostale sorte:
35%,
b) obarvanost:
– biti mora sortno značilna, vendar je lahko (ob upoštevanju časa obiranja in pridelovalnega območja) 1/5 celotne
površine plodu svetlo zelene barve;
5. grenivke:
a) minimalna vsebnost soka:
35%,
b) minimalna vsebnost sladkorja (samo sorta Oroblanco):
9%,
c) obarvanost:
– biti mora sortno značilna; grenivke so lahko zelenkaste barve oziroma zelene barve pri sorti Oroblanco, če izpolnjujejo zahteve glede minimalne vsebnosti soka;
6. pomela:
a) minimalna vsebnost sladkorja:
8%,
b) obarvanost:
– biti mora sortno značilna na najmanj 2/3 celotne
površine plodu.
4. člen
(razredi)
Plodovi citrusov se uvrščajo v tri razrede:
– razred ekstra,
– razred I in
– razred II.
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5. člen
(razred ekstra)
V razred ekstra se uvrstijo plodovi citrusov odlične kakovosti, ki poleg minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika in zahtev glede minimalne vsebnosti soka oziroma sladkorja in obarvanosti iz 3. člena tega pravilnika izpolnjujejo še
naslednje zahteve:
– oblika, zunanji izgled, razvitost in obarvanost morajo
biti sortno značilne,
– biti morajo brez poškodb, razen neznatnih poškodb
kožice, če to ne vpliva na kakovost in splošni izgled plodov
citrusov oziroma vsebine pakiranja,
– velikost in izenačenost morata biti v okviru zahtev za
razred ekstra.
6. člen
(razred I)
V razred I se uvrstijo plodovi citrusov dobre kakovosti,
ki poleg minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika in
zahtev glede minimalne vsebnosti soka oziroma sladkorja in
obarvanosti iz 3. člena tega pravilnika izpolnjujejo še naslednji zahtevi:
– imeti morajo lastnosti značilne za sorto ali tip (ob
upoštevanju časa obiranja in pridelovalnega območja),
– velikost in izenačenost morata biti v okviru zahtev za
razred I.
Plodovi citrusov lahko imajo:
– neznatne pomanjkljivosti v obliki,
– neznatne pomanjkljivosti v obarvanosti,
– neznatne pomanjkljivosti na kožici zaradi oblikovanosti plodu (npr. srebrna krastavost, rjavost...),
– neznatne zarasle mehanične poškodbe (npr. odrgnine, poškodbe zaradi toče ali udarcev...),
če to ne vpliva na splošni izgled in skladiščno sposobnost plodov citrusov.

7. člen
(razred II)
V razred II se uvrstijo plodovi citrusov, ki izpolnjujejo
minimalne zahteve iz 2. člena tega pravilnika, zahteve glede
minimalne vsebnosti soka oziroma sladkorja in obarvanosti
iz 3. člena tega pravilnika in zahteve glede velikosti in izenačenosti za razred II ter ne izpolnjujejo zahtev za uvrstitev v
razred ekstra ali razred I.
Plodovi citrusov lahko imajo:
– pomanjkljivosti v obliki,
– pomanjkljivosti v obarvanosti,
– hrapavo kožico,
– zaceljene površinske poškodbe,
– rahlo in delno ločitev perikarpa pri pomarančah (ločitev perikarpa je pri satsumah, klementinah, in drugih mandarinah ter njihovih hibridov normalna),
če to bistveno ne vpliva na splošni izgled in skladiščno
sposobnost plodov citrusov.
8. člen
(velikost)
Velikost ploda citrusov se določi z izmero največjega
premera ekvatorialnega dela.
Najmanjše velikosti plodov citrusov:
– limone:
45 mm,
– limete:
42 mm,
– pomaranče:
53 mm,
– satsume in ostale mandarine ter njihovi
hibridi:
45 mm,
– klementine:
35 mm,
– grenivke in njeni hibridi:
70 mm,
– pomela:
110 mm.

Velikostna lestvica za plodove pomaranč, limon, satsum, klementin in ostalih sort mandarin ter njihovih hibridov:
Pomaranče

Limone

Satsume, klementine,
in ostale sorte mandarin ter njihovi hibridi

velikost

premer (mm)

velikost

premer (mm)

velikost

premer (mm)

0

92-110

0

79-90

1-XXX

78 in več

1

87-100

1

72-83

1-XX

67-78

2

84-96

2

68-78

1-X

63-74

3

81-92

3

63-72

2

58-69

4

77-88

4

58-67

3

54-64

5

73-84

5

53-62

4

50-60

6

70-80

6

48-57

5

46-56

7

67-76

7

45-52

6*

43-52

8

64-73

7

41-48

9

62-70

8

39-46

10

60-68

9

37-44

11

58-66

10

35-42

12

56-63

13

53-60
* Velikosti, manjše od 45 mm, se nanašajo samo na klementine.
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Velikostna lestvica za plodove grenivk in njenih hibridov, pomela in limet:
Grenivke in njeni hibridi

Pomela

Limete

velikost

premer (mm)

velikost

premer (mm)

velikost

premer (mm)

1

109-139

1

156-170

1

58-67

2

100-119

2

148-162

2

53-62

3

93-110

3

140-154

3

48-57

4

88-102

4

132-146

4

45-52

5

42-49

5

84-97

5

123-138

6

81-93

6

116-129

7

77-89

7

110-118

8

73-85

9

70-80

9. člen
(sortiranje po velikosti)
Za plodove citrusov, ki so pakirani v vložke, razlika med
največjim in najmanjšim plodom v isti enoti pakiranja ne sme
znašati več kot:
a) za pomaranče:
– velikosti od 0 do 2:
11 mm,
– velikosti od 3 do 6:
9 mm,
– velikosti od 7 do 13:
7 mm,
b) za satsume, klementine in ostale sorte
mandarin ter njihovih hibridov:
– velikosti od 1 do 4:
9 mm,
– velikosti od 5 do 6:
8 mm,
– velikosti od 7 do 10:
7 mm,
c) za limone:
– velikosti od 0 do 7:
7 mm,
d) za limete:
– velikosti od 1 do 5:
7 mm.
Za plodove citrusov, ki niso pakirani v vložke, razlika
med največjim in najmanjšim plodom v isti enoti pakiranja ne
sme presegati razpona ustreznega velikostnega območja v
skladu z velikostnima lestvicama iz 8. člena tega pravilnika.
Za plodove citrusov, ki so na prevoznem sredstvu v
razsutem stanju:
– morajo vsi plodovi izpolnjevati zahteve glede najmanjše velikosti ali
– razlika med največjim in najmanjšim plodom ne sme
presegati razpona treh zaporednih velikostnih skupin iz velikostnih lestvic iz 8. člena tega pravilnika.
10. člen
(odstopanja kakovosti)
Vsaka enota pakiranja plodov citrusov razreda ekstra
lahko vsebuje največ:
– 5% plodov (po številu oziroma masi), ki ne izpolnjujejo zahtev za razred ekstra iz 5. člena tega pravilnika, vendar
izpolnjujejo zahteve za razred I iz 6. člena tega pravilnika
oziroma so v mejah dovoljenih odstopanj za razred I in
– 5% plodov (po številu oziroma masi) brez popka.
Vsaka enota pakiranja plodov citrusov razreda I lahko
vsebuje največ:
– 10% plodov (po številu oziroma masi), ki ne izpolnjujejo zahtev za razred I iz 6. člena tega pravilnika, vendar
izpolnjujejo zahteve za razred II iz 7. člena tega pravilnika
oziroma so v mejah dovoljenih odstopanj za razred II in

– največ 20% plodov (po številu oziroma masi) brez
popka.
Vsaka enota pakiranja plodov citrusov razreda II lahko
vsebuje največ:
– 10% plodov (po številu oziroma masi), ki ne izpolnjujejo zahtev za razred II iz 7. člena tega pravilnika oziroma
minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika in zahtev glede
minimalne vsebnosti soka oziroma minimalne vsebnosti sladkorja in obarvanosti iz 3. člena tega pravilnika, vendar v
okviru teh 10% ne sme biti več kot 5% plodov z manjšimi
nezaraslimi in suhimi vrezninami (plodovi, ki kažejo bolezenska znamenja gnilobe ali imajo izrazite poškodbe, tako da
niso primerni za uživanje, morajo biti izločeni) ali mehkih in
uvelih plodov in
– 35% plodov (po številu oziroma masi) brez popka.
Plodovi citrusov razreda ekstra, I in II, ki so bili dozorevani, so lahko brez popkov,vendar mora biti v spremni dokumentaciji navedeno, da so bili plodovi dozorevani.
11. člen
(odstopanja velikosti)
Vsaka enota pakiranja plodov citrusov razreda ekstra,
razreda I in razreda II lahko vsebuje največ 10% plodov (po
številu oziroma masi), ki ustrezajo velikosti (oziroma velikostmi v primeru razpona treh zaporednih velikostnih skupin) neposredno pod ali nad velikostjo (oziroma velikostmi),
ki je označena (oziroma, ki so označene) na enoti pakiranja
ali v spremni dokumentaciji, vendar v primerih iz prve alinee
tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika plodovi ne smejo
biti manjši od:
– 43 mm, za limone,
– 40 mm, za limete,
– 50 mm, za pomaranče,
– 43 mm, za satsume in ostale mandarine ter njihove
hibride,
– 34 mm, za klementine,
– 67 mm, za grenivke in njene hibride,
– 98 mm, za pomela.
12. člen
(izenačenost)
Vsaka enota pakiranja plodov citrusov razreda ekstra,
razreda I in razreda II lahko vsebuje le plodove iste sorte,
kakovosti, porekla, velikosti, stopnje zrelosti in razvitosti.
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Vsaka enota pakiranja plodov citrusov razreda ekstra lahko
vsebuje le plodove iste obarvanosti.
Vidni del vsebine vsake enote pakiranja mora biti reprezentativen za celotno vsebino.
13. člen
(pakiranje)
Plodovi citrusov so lahko pakirani na enega od naslednjih načinov:
a) v vložke, v skladu z velikostno lestvico (obvezno za
razred ekstra),
b) v zaprte ali odprte zaboje, v skladu z velikostno
lestvico (dovoljeno za razred I in razred II),
c) v razsutem stanju, naloženi na prevozno sredstvo:
– kjer razlika med največjim in najmanjšim plodom ne
sme presegati razpona treh zaporednih velikostnih skupin iz
velikostne lestvice (dovoljeno za razred I in razred II),
– kjer morajo vsi plodovi izpolnjevati zahteve glede najmanjše velikosti (dovoljeno le za razred II),
d) v posamični embalaži za neposredno prodajo, z neto
težo manj kot 5 kg (dovoljeno za vse razrede):
– pakirani po številu plodov (upoštevanje velikostne
lestvice je obvezno),
– pakirani po teži plodov (razlika med največjim in najmanjšim plodom ne sme presegati razpona treh zaporednih
velikostnih skupin iz velikostne lestvice).
Za ovijanje plodov citrusov se lahko uporabi samo papir, ki je tanek, suh in brez tujega vonja.
Uporaba snovi, z namenom spreminjanja naravnih značilnosti plodov citrusov (npr. okus, vonj...), je prepovedana.
Plodovi citrusov morajo biti pakirani tako, da so ustrezno zaščiteni pred zunanjimi vplivi.
V enoti pakiranja plodov citrusov ne sme biti tujih snovi,
razen kratke, neolesenele vejice z nekaj zelenimi listi.
14. člen
(označevanje)
Na vsaki enoti pakiranja plodov citrusov mora biti na isti
zunanji strani čitljivo in neizbrisljivo označeno:
1. a) vrsta (npr. “klementine“, “mandarine“, “satsume“,
“limone“, “limete“, “pomaranče“, “grenivke“ ali “pomela“...),
b) tip:
– za klementine (označba “klementine brez pečk“, “klementine“ -od 1 do 10 pečk ali “klementine s pečkami“-več
kot 10 pečk), kjer je to primerno,
– za limone (označba “Verdelli“ ali “Primofiore“), kjer je
to primerno,
– za grenivke in njene hibride (označba “roza“ ali “rdeče“), kjer je to primerno,
– za pomela (označba “roza“ ali “rdeče“), kjer je to
primerno,
c) sorta (samo za pomaranče),
2. a) poreklo (območje oziroma država pridelave),
b) ime in naslov oziroma firma in sedež proizvajalca ali
tistega, ki plodove citrusov pakira; v primeru uvoza ime in
naslov oziroma firma in sedež prodajalca v Sloveniji ter ime
in naslov ali država proizvajalca,
c) država izvora ali porekla, če bi izpustitev tega podatka lahko zavedla potrošnika glede pravega izvora ali porekla
plodov citrusov,
d) prodajne označbe:
– razred,
– velikost (v skladu z velikostno lestvico mora biti označena številka velikosti) in, če so plodovi pakirani v vložkih,
tudi število plodov.
Če je zaradi dozorevanja presežen odstotek plodov, ki
so lahko brez popka, je potrebno na spremni dokumentaciji
dodati označbo “dozorevano“ ali “dozorevani plodovi“.
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Če so plodovi citrusov v razsutem stanju (plodovi, ki so
naloženi neposredno na prevozno sredstvo), morajo biti podatki iz prvega odstavka tega člena razvidni iz spremne dokumentacije, ki mora biti pritrjena na vidnem delu znotraj prevoznega sredstva. Pri pošiljkah, sestavljenih iz treh zaporednih
velikostnih razredov, mora biti velikost označena z zgornjo in
spodnjo mejno številko velikosti iz velikostne lestvice.
15. člen
(prehodna določba)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o kakovosti sadja, vrtnin in gob
(Uradni list SFRJ, št. 29/79, 53/87 in 37/88 in Uradni list
RS, št. 1/95-ZSta, 30/99, 56/99-ZTZPUS, 71/00 in
86/00), ki se nanašajo na kakovost agrumov.
16. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-02-486/00
Ljubljana, dne 20. novembra 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

185.

Pravilnik o kakovosti sliv

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o kakovosti sliv
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa minimalno kakovost za sveže plodove sort sliv, ki so v prometu in so vzgojene iz:
– Prunus domestica L. ssp. Domestica,
– Prunus domestica L. ssp. Insititia (L.) Schneid.,
– Prunus domestica L. ssp Italica (Borkh.) Gams,
– Prunus domestica L. ssp. Syriaca (Borkh.) Janchen,
in
– Prunus salicina Lindley.
Ta pravilnik se ne uporablja za plodove sliv, namenjene
za industrijsko predelavo.
2. člen
(minimalne zahteve)
Plodovi sliv morajo biti:
– nepoškodovani,
– zdravi (plodovi, ki gnijejo ali se kvarijo, tako da niso
primerni za uživanje, morajo biti izločeni),
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– brez škodljivih organizmov,
– brez poškodb, ki jih povzročajo škodljivi organizmi,
– čisti (brez tujih vidnih delcev),
– suhi (brez odvečne zunanje vlage),
– brez tujega vonja oziroma okusa,
– ustrezno razviti in zreli, da lahko prenesejo prevoz in
rokovanje.
3. člen
(razredi)
Plodovi sliv se uvrščajo v tri razrede:
– razred ekstra,
– razred I in
– razred II.
4. člen
(razred ekstra)
V razred ekstra se uvrstijo plodovi sliv odlične kakovosti, ki poleg minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika
izpolnjujejo še naslednje zahteve:
– oblika, razvitost in obarvanost plodov morajo biti sortno značilne (glede na pridelovalno območje),
– plodovi morajo biti pokriti s poprhom, ki je ustrezen
sorti,
– meso plodov mora biti čvrsto in popolnoma zdravo,
– plodovi morajo biti brez poškodb, razen neznatnih
rahlih površinskih poškodb, ki ne vplivajo na splošni videz,
kakovost, sposobnost za shranjevanje in pakiranje plodov,
– velikost in izenačenost plodov morata biti v okviru
zahtev za razred ekstra.
5. člen
(razred I)
V razred I se uvrstijo plodovi sliv dobre kakovosti, ki
poleg minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika izpolnjujejo še naslednje zahteve:
– oblika, razvitost in obarvanost plodov morajo biti sortno značilne (glede na pridelovalno območje),
– velikost in izenačenost plodov morata biti v okviru
zahtev za razred I.
Plodovi sliv razreda I imajo lahko naslednje pomanjkljivosti, če te ne vplivajo na splošni videz plodov, na kakovost
in sposobnost za shranjevanje ter na predstavitev v enoti
pakiranja:
– rahle pomanjkljivosti v obliki,
– rahle pomanjkljivosti v razvitosti,
– rahle pomanjkljivosti v obarvanosti,
– napake v kožici, ki so podolgovate oblike in po dolžini ne smejo presegati ene tretjine največjega premera ploda,
– zarasle razpoke pri sortah ringlojev ‘Golden gage’, ki
imajo zeleno kožico in rumenkast lesk,
– druge pomanjkljivosti na kožici, katerih skupna velikost ne sme presegati ene šestnajstine površine ploda.
6. člen
(razred II)
V razred II se uvrstijo plodovi sliv, ki izpolnjujejo minimalne zahteve iz 2. člena tega pravilnika in zahteve glede
velikosti in izenačenosti za razred II ter ne izpolnjujejo zahtev
za uvrstitev v razred ekstra ali razred I.
Plodovi sliv razreda II lahko imajo:
– pomanjkljivosti v obliki,
– pomanjkljivosti v razvitosti,
– pomanjkljivosti v obarvanosti,
– napake v kožici, ki so podolgovate oblike in po dolžini ne smejo presegati ene četrtine površine posameznega
ploda.
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7. člen
(velikost)
Velikost plodov sliv se določi z izmero največjega premera v ekvatorialnem prerezu ploda slive.
Najmanjše velikosti plodov sliv:

Debeloplodne sorte
Druge sorte
Cibore (Prunus domestica
L. ssp. Insititia (L.) Schneid

Razred ekstra
in razred I

Razred II

35 mm
28 mm

30 mm
25 mm

20 mm

17 mm

Debeloplodne sorte sliv so navedene v prilogi, ki je
sestavni del tega pravilnika.
Pri razredu ekstra je lahko razlika v velikosti med posameznimi plodovi iz iste enote pakiranja največ 10 mm.
8. člen
(odstopanja kakovosti)
Vsaka enota pakiranja plodov sliv razreda ekstra lahko
vsebuje največ 5% plodov (po številu oziroma masi), ki ne
izpolnjujejo zahtev za razred ekstra iz 4. člena tega pravilnika,
vendar izpolnjujejo zahteve za razred I iz 5. člena tega pravilnika oziroma so v mejah dovoljenih odstopanj za razred I.
Vsaka enota pakiranja plodov sliv razreda I lahko vsebuje največ 10% plodov (po številu oziroma masi), ki ne
izpolnjujejo zahtev za razred I iz 5. člena tega pravilnika,
vendar izpolnjujejo zahteve za razred II iz 6. člena tega
pravilnika oziroma so v mejah dovoljenih odstopanj za razred
II. V okviru teh 10% ne sme biti več kot 2% počenih oziroma
črvivih plodov.
Vsaka enota pakiranja plodov sliv razreda II lahko vsebuje največ 10% plodov (po številu oziroma masi), ki ne
izpolnjujejo zahtev za razred II iz 6. člena tega pravilnika
oziroma minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika, vendar
plodovi ne smejo:
– biti vidno gnili,
– imeti tako izrazitih poškodb, da niso primerni za uživanje.
V okviru teh 10%, ne sme biti več kot 4% počenih
oziroma črvivih plodov.
9. člen
(odstopanja velikosti)
Vsaka enota pakiranja plodov sliv razreda ekstra, razreda I in razreda II lahko vsebuje največ 10% plodov (po številu
oziroma masi), ki odstopajo od najmanjše velikosti ali od
velikosti, navedene na enoti pakiranja, vendar pa odstopanja navzgor in navzdol ne smejo presegati 3 mm.
10. člen
(izenačenost)
Vsebina vsake enote pakiranja plodov sliv mora biti
izenačena in mora vsebovati le plodove istega izvora, sorte,
kakovosti in če so plodovi sortirani po velikosti oziroma
kalibrirani, tudi po velikosti. Plodovi sliv razreda ekstra morajo biti izenačeni tudi po barvi.
Vidni del vsebine vsake enote pakiranja mora biti reprezentativen za celotno vsebino.
11. člen
(pakiranje)
Plodovi sliv morajo biti pakirani tako, da so ustrezno
zaščiteni pred zunanjimi vplivi.
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V enoti pakiranja plodov sliv ne sme biti tujih snovi.
Plodovi sliv so lahko pakirani:
– v majhni embalaži,
– v enem ali več vložkih, kjer morajo biti plodovi med
seboj ločeni,
– v razsutem stanju v embalaži (samo za razred I in II).
12. člen
(označevanje)
Na vsaki enoti pakiranja plodov sliv mora biti na isti
zunanji strani čitljivo in neizbrisljivo označeno:
– vrsta (“slive“),
– sorta,
– poreklo (območje oziroma država pridelave),
– ime in naslov oziroma firma in sedež proizvajalca ali
tistega, ki plodove pakira; v primeru uvoza ime in naslov
oziroma firma in sedež prodajalca v Sloveniji ter ime in
naslov ali država proizvajalca,
– država izvora ali področje porekla, če bi izpustitev
tega podatka lahko zavedla potrošnika glede pravega izvora
ali porekla plodov sliv,
– prodajne označbe (razred in, če so plodovi sortirani
po velikosti, tudi velikost, izražena z najmanjšim in največjim
premerom).
13. člen
(prehodna določba)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o kakovosti sadja, vrtnin in gob
(Uradni list SFRJ, št. 29/79, 53/87 37/88 in Uradni list
RS, št. 1/95-Zsta, 30/99, 56/99-ZTZPUS in 71/00 in
86/00), ki se nanašajo na kakovost sliv in češpelj.
14. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-02-483/00
Ljubljana, dne 20. novembra 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
PRILOGA
a) SEZNAM DEBELOPLODNIH SORT Prunus domestica:
Altanova renkloda (Reine-Claude d’Althan, Falso)
Ariel
Apple
Belle de Louvain (Bella di Lovanio)
Bernardina
Bilska rana (Buhler fruhzwetsche)
Bleu de Belgique
Blue Free
Čačanska lepotica (Belle de Cacak, Cacaks Beauty, Cacaks Schöne)
Čačanska najbolja (Meilleure de Cacak, Cacaks Beste)

Čačanska rana (Precoce de Cacak, Cacaks Frühe)
California Blue (California Blu)
Carpatin
Centenar
Coe’s Golden Drop
De Fraile (Fraila)
Denniston Superb
Domača češplja (Hauszwetsche, Požegača, Bistrica)
Edwards (Colbus)
Emma Leppermann
Empress
Erfdeel
Giant (Burbank Giant Prune)
Grand Prix (Grand Prize)
Hall
Harris Monarch
Heron
Imperial Epineuse
Italijanska češplja (Prune d’Italie)
Janand
Jefferson (Jefferson’s Gage)
Jori’s Plum
Jubileum
June Blood
Magna Glauca
Manns Number One
Marjorie’s Seedling
Merton Gage (Merton, Mereton)
Merton Gem
Methley
Monarch
Monsieur hatif (Early Orleans)
Nueva Extremadura
Oneida
Ontario (Ontariopflaume)
Pitestean
Pond’s Seedling
President
Prince Engelbert
Prince of Wales (Prince de Galles)
Prof. Collumbien
Prune Martin
Queen’s Crown (Cox’s Emperor)
Quetsche Blanche de Ltricourt (Quetsche Dr. Letricourt)
Regina Claudia Mostruosa
Regina d’Italia
Reine-Claude d’Oullins (Oullin’s Gage)
Ruth Gestetter
Sangue di Drago
Seneca
Stanley
Sugar Prune
Sultan
Swan Gage
Tragedy
Utility (Laxton’s Utitlity)
Valor
Vangenhajmova (Wangenheims fruhzwetsche)
Victoria
Vision
Washington
Zimmers Frhzwetsche
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b) SEZNAM DEBELOPLODNIH SORT Prunus salicina:
Allo
Andy‘s Pride
Angeleno
Autumn Giant
Autumn Pride
Beaut Sun
Beauty (Beaty)
Bella di Barbiano
Black Amber
Black Beaut
Black Diamond
Black Gold
Black Rosa
Black Royal
Black Star
Black Sun
Burbank
Burmosa
Calita
Casselman (Kesselman)
Catalina
Celebration
Centenaria
Del Rey Sun
Delbarazur
Dolar
Eclipse
Eldorado
Eric Sun
Flavo King
Formosa
Fortune
Friar
Frontier
Gavearli
Gaviota
Globe Sun
Goccia d‘Oro
Golden Japan (Shiro)
Golden King
Golden Kiss
Golden Plum
Goldsweet 4
Grand Rosa
Green Sun
Hackman
Harry Pickstone
Howard Sun
Kelsey
Lady Red
Lady West
Laetitia
Laroda
Larry Ann (Larry Anne, Tegan Blue, Freedom)
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Late Red
Late Santa Rosa
Linda Rosa
Mariposa (Improved Satsuma, Satsuma Improved)
Midnight Sun
Morettini 355 (Coeur de Lion)
Narrabeen
Newyorker
Nubiana
Obilnaja
October Sun
Original Sun
Oro Miel
Ozark Premier (Premier)
Pink Delight
Pioneer
Queen Ann
Queen Rosa
Red Beaut
Red Rosa
Red Sweet
Redgold
Redroy
Reubennel (Ruby Nel)
Royal Black
Royal Diamond
Royal Garnet
Royal Star
Roysum
Ruby Blood
Ruby Red
Sangue di Drago
Santa Rosa
Sapphire
Satsuma
Simka
Sir Prize (Akihime)
Songold
Southern Belle
Southern Pride
Souvenir
Souvenir II
Spring Beaut
Starking Delicious
Stirling
Suplumeleven
Suplumthirteen
Suplumtwelve
Susy
TC Sun
Teak Gold
Top Black
Tracy Sun
Wickson
Yakima
Yellow SunZanzi Sun
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Pravilnik o registru pridelovalcev sadja v
intenzivnih sadovnjakih

Na podlagi 114. člena in v zvezi s 107. členom zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o registru pridelovalcev sadja v intenzivnih
sadovnjakih
1. člen
Ta pravilnik določa:
– način in postopek vpisa ter način vodenja registra
pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih (v nadaljnjem
besedilu: register);
– način in postopek primerjave in povezovanja podatkov o intenzivnih sadovnjakih iz katastra dejanske rabe kmetijskih zemljišč in iz registra.
2. člen
Uporabljeni izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
a) intenzivni sadovnjak z eno identifikacijsko številko je
strnjena površina kmetijskih zemljišč zasajena s sadnimi rastlinami:
– kjer se uporabljajo sodobne intenzivne tehnologije
pridelave;
– ki je zasajen samo z eno sadno vrsto, razen v primeru
mešanega nasada breskev in nektarin;
b) bruto površina intenzivnega sadovnjaka je vsa površina sadovnjaka z obračališči, potmi, nasipi in drugimi pomožnimi zemljišči (dejanska raba parcele);
c) neto površina intenzivnega sadovnjaka je površina
sadovnjaka, ki je dejansko zasajena s sadnimi drevesi ali
sadnim grmičjem.
3. člen
V register se vpišejo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki
imajo v uporabi najmanj 0,2 ha bruto površine intenzivnega
sadovnjaka na kmetijsko gospodarstvo, razen v primeru jagodičja, kjer se v register vpišejo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo v uporabi najmanj 0,1 ha bruto površine
intenzivnega sadovnjaka na kmetijsko gospodarstvo.
Če ima nosilec kmetijskega gospodarstva v uporabi
več kmetijskih gospodarstev, se v register vpiše pod eno
številko za vsa kmetijska gospodarstva.
4. člen
Register pridelovalcev sadja vzpostavi in vodi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo) na podlagi pisnih vlog nosilcev kmetijskega gospodarstva.
Register se vodi na enoten način, na elektronskem
mediju in v številčni ter grafični obliki.
Izpis iz registra izda ministrstvo na podlagi pisne vloge v
register vpisanega nosilca kmetijskega gospodarstva. Izpis
se nanaša le na nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je
vložil vlogo za izpis. Izpis se lahko izda tudi na podlagi pisne
vloge osebe, ki izkaže pravni interes.
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5. člen
V register se vpišejo podatki:
A) o nosilcu kmetijskega gospodarstva:
– ime in priimek fizične osebe oziroma firma pravne
osebe z navedbo organizacijske oblike,
– naslov fizične osebe oziroma sedež pravne osebe,
– enotna matična številka (EMŠO) fizične osebe oziroma matična številka pravne osebe in davčna številka,
– številka in datum odločbe o vpisu v register, o spremembah vpisa v register in o izbrisu iz registra,
– številka vpisa v register,
– številka telefona oziroma mobilnega telefona,
– naslov elektronske pošte (E-pošta);
B) o kmetijskem gospodarstvu:
– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva
(KMG-MID), ki mu pripada intenziven sadovnjak,
– naslov oziroma sedež kmetijskega gospodarstva;
C) o sadovnjaku:
a) o zemljišču:
– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva
(KMG-MID), ki mu pripada intenziven sadovnjak,
– identifikacijska številka intenzivnega sadovnjaka, ki
jo dodeli ministrstvo (MID-sad.),
– šifra in ime katastrske občine, na kateri leži intenziven sadovnjak,
– številke parcel, na katerih leži intenziven sadovnjak,
– podatek o površini parcel iz zemljiškega katastra ter
navedba, kakšen del parcele obsega sadovnjak,
– bruto površina intenzivnega sadovnjaka,
– neto površina intenzivnega sadovnjaka,
– način pridelave (integriran ali ekološki in drugo), v
skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje pridelave,
– način obdelave zemljišča sadovnjaka v rodnosti (čista obdelava, delno zatravljeno, v celoti zatravljeno),
– terasiranost (da, ne),
– nagib (v %),
– ekspozicija (J, JZ, Z, SZ, S, SV, V, JV, ni nagnjeno),
– zaščitna mreža (da, ne),
– namakanje (podatek, ali je sadovnjak namakan);
b) o sadilnem materialu in sajenju;
– sadna vrsta,
– število sadik po sortah,
– sorte (le uradna imena iz sortnih izborov),
– podlage, (le uradna imena oziroma oznake iz izbora
podlag),
– leto sajenja,
– razdalja sajenja (v metrih) med vrstami, med drevesi
in v bloku, če je sadovnjak večvrsten,
– sistem sajenja,
– gojitvena oblika;
c) o finančnih podporah (na sadovnjak).
6. člen
Postopek za vpis v register se začne na podlagi pisne
vloge nosilca kmetijskega gospodarstva, če ta pravilnik ne
določa drugače.
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V primeru spremembe podatkov iz prejšnjega člena
mora nosilec kmetijskega gospodarstva v 30 dneh od dneva
nastanka vsake spremembe s pisno vlogo priglasiti vsako
spremembo podatkov iz prejšnjega člena na obrazcih iz
priloge 1 in priloge 2, ki sta sestavni del tega pravilnika, pri
čemer prične pri zasaditvi novega sadovnjaka teči ta rok z
dnem, ko je sadovnjak zasajen s sadilnim materialom.
Smrt fizične osebe oziroma prenehanje samostojnega
podjetnika posameznika ali prenehanje pravne osebe morajo pravni nasledniki pisno priglasiti v 1 mesecu po pravnomočnosti sklepa o dedovanju oziroma sklepa o prenehanju,
sicer se podatki, ki se nanašajo na nosilca kmetijskega
gospodarstva, ki je umrl oziroma prenehal, po uradni dolžnosti izbrišejo iz registra.
Pri krčitvah in obnovah intenzivnega sadovnjaka mora
nosilec kmetijskega gospodarstva na ministrstvo podati vlogo za spremembo v registru. Spremembo rabe kmetijskih
zemljišč ministrstvo posreduje tudi v druge evidence ministrstva.
7. člen
Vloga za vpis nosilca kmetijskega gospodarstva v register oziroma priglasitev sprememb v registru obsega:
– izpolnjena obrazca iz priloge 1 in priloge 2;
– dokazilo o lastništvu (izpisek iz zemljiške knjige, ki
odraža veljavno stanje na dan oddaje vloge) ali zakupno
pogodbo oziroma drug ustrezen pravni naslov, iz katerega
izhaja, da nosilec kmetijskega gospodarstva uporablja sadovnjak, ki ni v njegovi lasti, z lastnikovim soglasjem.
8. člen
Podatki iz katastra dejanske rabe kmetijskih zemljišč
ter digitalnih katastrskih načrtov se uporabijo za kontrolo
podatkov v registru oziroma drugih prostorskih podatkov.
Za namen iz prejšnjega odstavka se pridobivajo in uporabljajo naslednji številčni in grafični podatki:
– parcelna številka in katastrska občina, vključno z rabo »intenzivni sadovnjak«,
– površina parcele in delež površine, ki jo pokriva intenziven sadovnjak,
– ekspozicija intenzivnega sadovnjaka,
– nagib intenzivnega sadovnjaka,
– nadmorska višina intenzivnega sadovnjaka.
9. člen
Če podatki o intenzivnih sadovnjakih iz registra niso
skladni s podatki iz katastra dejanske rabe kmetijskih zemljišč, ministrstvo v ugotovitvenem postopku ugotovi, kateri
podatek je pravilen. Če je nepravilen podatek iz katastra
dejanske rabe kmetijskih zemljišč, ga ministrstvo po uradni
dolžnosti popravi, če pa je nepravilen podatek v registru,
ministrstvo pošlje nosilcu kmetijskega gospodarstva informacijo o neskladju in ga pozove k prijavi spremembe. V
ugotovitvenem postopku lahko ministrstvo uporabi tehnologijo določitve koordinat s pomočjo sistema geografskega
pozicioniranja (GPS).
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se kot pravilno upošteva stanje v registru, če neskladje podatkov med
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registrom in katastrom dejanske rabe kmetijskih zemljišč
izvira iz dejstva, da so bile na površini izvedene spremembe
po snemanju aerofoto posnetkov.
10. člen
Za vzpostavitev registra bo ministrstvo podatke iz vlog
za pridobitev finančnih podpor iz naslova ukrepov kmetijske
politike, vloženih do 6. 7. 2001, preneslo kot podatke o
trenutnem stanju v register in jih v roku treh mesecev po
uveljavitvi tega pravilnika poslalo kot informacijo nosilcem
kmetijskih gospodarstev, ki se v skladu s 3. členom tega
pravilnika vpišejo v register.
Če nosilci kmetijskih gospodarstev v roku 30 dni po
prejemu informacije iz prejšnjega odstavka na vlogi iz 7.
člena tega pravilnika ministrstvu ne pošljejo predloga za
spremembo podatkov iz informacije, ministrstvo na podlagi
podatkov o trenutnem stanju v registru nosilcem kmetijskih
gospodarstev posreduje odločbe o vpisu v register.
11. člen
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se v skladu s 3.
členom tega pravilnika vpišejo v register in v roku treh mesecev po uveljavitvi tega pravilnika ne bodo prejeli odločb o
vpisu v register, morajo v roku petih mesecev po uveljavitvi
tega pravilnika na ministrstvo poslati pisne vloge za vpis v
register iz 7. člena tega pravilnika.
12. člen
Če iz podatkov o zajemu rabe kmetijskih zemljišč in iz
digitalnih katastrskih načrtov ministrstvo ne more ugotoviti
natančne geolokacije intenzivnega sadovnjaka, ministrstvo
pošlje nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v
register, kopijo prostorskih podatkov s parcelnimi mejami.
Na to kopijo nosilec kmetijskega gospodarstva vriše meje
intenzivnega sadovnjaka, za katerega ni bilo mogoče določiti natančne geolokacije, in kopijo prostorskih podatkov
z vrisanimi mejami v 15 dneh od prejetja pošlje nazaj
ministrstvu.
13. člen
Grafični podatki iz 8. člena tega pravilnika postanejo
del registra po končanem postopku usklajevanja katastra
dejanske rabe kmetijskih zemljišč in digitalnih katastrskih
načrtov. Usklajevanje številčnih podatkov in grafičnih podatkov se prične izvajati, ko grafični podatki postanejo del
registra.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-02-112/2001
Ljubljana, dne 7. januarja 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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187.

Navodilo o vsebini programov promocije vina in
o načinu pridobitve podpore za promocijo vina

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena v zvezi s sedmim odstavkom 31. člena in z 10. členom uredbe o ureditvi
trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list RS, št.
34/01, 60/01 in 109/01) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

NAVODILO
o vsebini programov promocije vina in o načinu
pridobitve podpore za promocijo vina
1. člen
To navodilo podrobneje ureja vsebino programov promocije vina in način uveljavljanja podpore za promocijo vina.
2. člen
Pridelovalec vina, vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: register), mora predložiti v
potrditev ministru, pristojnemu za kmetijstvo (v nadaljnjem
besedilu: minister), program promocije vina, ki mora biti
najmanj trileten in se lahko dopolnjuje največ enkrat letno.
3. člen
Program promocije mora obsegati:
a) predvidene količine in vrste pridelkov oziroma proizvodov, namenjenih izvozu, in določitev ciljnih trgov ter načina prodaje, in sicer:
– plan pridelave vina po kategorijah za obdobje trajanja
programa,
– plan izvoza po posameznih ciljnih trgih, po kategorijah vina, z navedbo predvidenih cen, in sicer ločeno za
vsako leto trajanja programa posebej;
b) predviden učinek promocije:
– cilj in namen promocijskih aktivnosti na posameznih
trgih izven Republike Slovenije;
– pomen izvoza za pridelovalca;
– razlogi za določitev ciljnih trgov in ciljnih kupcev ter
načina dostopa do ciljnega trga (npr. zastopnik, ustanovitev
podružnice, ipd.);
– predviden učinek promocijskih aktivnosti na pridelovalčev obseg prodaje in na cene, ločeno po trgih in kategorijah vina;
c) predviden stroškovno ovrednoten program promocije po posameznih aktivnostih in po posameznih letih trajanja
programa, ki mora biti razdeljen na:
– stroške pridelovalca samega (materialni stroški in drugi stroški, ki se nanašajo direktno ali posredno na promocijo);
– stroške uslug najetih izvajalcev (izdelava in uporaba
promocijske embalaže, propagandni material, sejemski nastopi, druge promocijske aktivnosti, izpolnjevanje posebnih
zahtev kupcev na izvoznih trgih, ipd.);
– stroške povezovanja pridelovalcev med seboj za učinkovitejše poslovanje v izvozu in za učinkovitejše izvajanje
promocije;
– morebitne druge stroške, ki nastanejo zaradi promocije vina.
4. člen
Pred vložitvijo vloge za pridobitev podpore za promocijo vina (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) mora pridelovalec,
v skladu s predpisom, ki ureja ureditev trga z grozdjem,
moštom in vinom, pridobiti sklep ministra, da je njegov program promocije ustrezen.
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Zahtevek se pošlje na Agencijo za kmetijske trge in
razvoj podeželja na obrazcu Poročilo o programu promocije
vina, ki je priloga tega navodila. Obrazec lahko pridelovalec
v rubriki »podatki o izvajanju promocije po številki pridelka iz
registra« razširi z dodatnimi vrsticami. Če vlagatelj uveljavlja
več zahtevkov hkrati, je dolžan narediti skupen seštevek
vseh hkrati vloženih zahtevkov rubriki »seštevek zahtevkov«.
Obrazcu morajo biti priloženi: kopija enotne carinske listine
s potrjenim prehodom meje po 31. 12. 2001 (v nadaljnjem
besedilu: ECL), potrdilo o poreklu vina, ki je odločba o
ocenitvi vina s strani pooblaščene organizacije za oceno
vina, ter sklep o potrditvi programa promocije s strani ministra.
5. člen
Vsak strošek za promocijo vina se lahko uveljavlja le
enkrat, ne glede na dejansko trajanje izvajanja promocije,
vendar ne kasneje kot leto dni po nastanku stroška. Vsako
izvoženo vino je lahko sestavni del zahtevka le enkrat.
Dejanska dokazila o stroških za promocijo hrani pridelovalec, ki je podal zahtevek, in sicer še najmanj 5 let po
uveljavljanju sredstev.
6. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-76/01/13
Ljubljana, dne 31. decembra 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
mag. Franc But l. r.

BANKA SLOVENIJE
188.

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS
za plačilni promet

Na podlagi kriterijev za opravljanje plačilnega prometa
za pravne osebe v državi (Uradni list RS, št. 37/00 in 39/
00) izdaja Banka Slovenije na podlagi soglasja Ministrstva za
finance Republike Slovenije

NAVODILO
o spremembah in dopolnitvah navodila o
zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS za
plačilni promet
1
V navodilu o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji za plačilni promet (Uradni list RS, št. 65/00, 17/01) se
črta četrta alinea 3. točke.
2
V 6. točki se prvi stavek b) odstavka dopolni tako, da
se za »… in računi izločenih sredstev« doda vejica in besedilo: »razen depozitnih sredstev na računu 696«.
3
Za 7. točko se doda novo II.a poglavje in 7.a, 7.b in
7.c točke, ki se glasijo:
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»II.a POSTOPKI V AGENCIJI IN BANKAH V PRIMERU
IZLOČENIH SREDSTEV NA RAČUNU 696.
7.a točka
Postopki, določeni v tem poglavju, se uporabljajo v
primeru, če ima pravna oseba sredstva na depozitnem računu 696 – sredstva sodnih depozitov in zasežena sredstva
izvršilnih zavezancev, ki so izločena na podlagi sklepa, izdanega v postopku izvršbe in zavarovanja ali prisilne izterjave (v
nadaljevanju: sklep).
Agencija na dan predložitve zahtevka:
– preveri popolnost in pravilnost dokumentacije,
– posreduje banki, pri kateri je pravna oseba odprla
transakcijski račun, ki ga je določila kot naslednika, in na
naslov, ki ji ga je vnaprej posredovala banka, kopijo sklepa z
morebitno pripadajočo dokumentacijo, ter pisno specifikacijo o znesku (višina glavnice, obresti do dneva rubeža in
stroškov), ki bo prenesen z računa 696 na osnovni žiro
račun, in ki ga mora banka rezervirati,
– obvesti izdajatelja sklepa o tem, da bo banka iz druge
alinee tega odstavka prevzela obveznosti agencije po sklepu
kot nov dolžnikov dolžnik.
Nadaljnji postopki v agenciji so enaki, kot je določeno
v 6. točki tega navodila. Isti dan, ko opravi postopek zapiranja žiro računa, agencija dodatno posreduje banki iz druge
alinee prejšnjega odstavka te točke original sklepa s pripadajočo dokumentacijo in specifikacijo zneska, ki je bil prenesen z računa 696.
7.b točka
Banke morajo podružnicam agencije, pri katerih imajo
njihovi deponenti odprte žiro račune, posredovati podatke o
osebi in naslovu, kamor naj agencija pošilja dokumentacijo
iz druge alinee drugega odstavka 7.a točke tega navodila,
najkasneje v 8 dneh po uveljavitvi tega navodila.
7.c točka
Na podlagi prejete kopije sklepa banka takoj evidentira
rezervacijo sredstev na transakcijskem računu v višini, kot je
določena v obvestilu agencije, tako da ob prenosu sredstev
z žiro računa na transakcijski račun pravna oseba z rezerviranimi sredstvi ne bo mogla razpolagati.
S prenosom sredstev na transakcijski račun pravne
osebe, ki so rezervirana na podlagi sklepa, ki ga agencija
odstopi banki v skladu z določbami tega navodila, prevzame
banka obveznosti agencije po sklepu kot novi dolžnikov
dolžnik.«
4
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 14. januarja 2002.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner Banke Slovenije

Ministrstvo za finance je dalo soglasje k navodilu o
spremembah in dopolnitvah navodila o zapiranju računov
pravnih oseb pri Agenciji RS za plačilni promet, dne 14. 1.
2002.
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Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 21. 1. do 27. 1.
2002

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

SEZNAM
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno
okolje v obdobju od 21. 1. do 27. 1. 2002
Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

3 GO DENTAL & MERKETING D.O.O.
3K SYS D.O.O.
3MG-METRO D.O.O. PORTOROŽ
A.S.BAJC D.O.O.
ABRAM D.O.O. NANOS 6 VIPAVA
AC-INTERAUTO D.O.O.
ADING D.O.O.
AEROKLUB GORICA
AEROKLUB LJUBLJANA
AGEN. ZA RAZVOJ D.O.O. ČRNOMELJ
AGENCIJA VILA D.O.O.
AGER D.O.O.
A-GIT 200 D.O.O. ŠENČUR
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D.
AGROMEDITERAN D.O.O.
AGROMIX D.O.O.
AH D.O.O.
AHIL PLASTIKA D.O.O.
AKVIZ D.O.O.
AL & ZO D.O.O.
ALF COMMERCE D.O.O.
ALFA NOVO MESTO D.O.O.
ALMOS D.O.O. ŠKOFJA LOKA
ALPE ADRIA INTERNATIONAL D.O.O.
A-MARKETING D.O.O.
AMBIENS D.O.O.
ANIKOM D.O.O.
ANTIBO D.O.O.
AP D.O.O.
APN, D.O.O. ŠKOFJA LOKA
ARIGATO D.O.O.
ARISTOS ZALOŽNIŠTVO D.O.O.
ART GRUDEN IN OSTALI D.N.O.
ARTESINVEST D.O.O.
ARTISAN-INŽENIRING D.O.O.
ASI D.O.O.
ASPLAST D.O.O.
ASTRADE D.O.O.
ASTROLOŠKI INŠTITUT MATJAŽA REKOVCA
AT IZD. IN MONT. L. IZDELKOV D.O.O.
ATILA, ŠTIFTAR & CO., D.N.O.
AUDIT D.O.O. PORTOROŽ
AUDITORIA D.O.O.
AUTO-MEX D.O.O. ČRNIČE
AVIA D.O.O.
AVTO CAR D.O.O.
AVTO MOTALN & CO. K.D.
AVTO MOTO DRUŠTVO PODNART
AVTO MOTO KLUB KONDA
AVTO WOLF D.O.O.
AVTO-ALMIRA D.O.O. BUDANJE
AVTO-MOTO DRUŠTVO BELA KRAJINA
AVTO-MOTO DRUŠTVO LJUTOMER
B.B.Y. D.O.O.
BADO D.O.O.
BALAND D.O.O.

02060-0016690149
03106-1012194709
10100-0032569879
04751-0000417684
04751-0000416132
10100-0032595002
02019-0013932314
04750-0000416763
02044-0011481160
02430-0018363311
02056-0014187648
14000-0581462605
05100-8010095558
14000-0515003540
02019-0014384237
03127-1008656963
03154-1010382434
02019-0052894983
26330-0018006138
02019-0050881748
04430-0000424489
03150-1012098463
02024-0017003574
07000-0000134338
02312-0015908494
02430-0018309379
18301-0012316495
03157-1061312234
30000-0004374542
02024-0012097217
04430-0000416050
04751-0000425056
04751-0000420109
05100-8010089253
26330-0016191268
03135-1087886753
04430-0000228743
04430-0000423422
90672-0000022759
02373-0016027434
18300-0013403041
10100-0034674585
05100-8010097013
04751-0000424668
14000-0572101620
18301-0016172730
04430-0000420512
07000-0000133756
03154-1061258255
24900-9004200052
04751-0000421079
03154-1000442553
03173-1000924682
02045-0014999980
02019-0014119427
07000-0000056932
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BATIK D.O.O. KRANJ
BATIK D.O.O. KRANJ
BAUMA SHOP D.O.O.
BAUTEH D.O.O.
BELA SVETLOBA D.O.O.,
BELOK. VET. SLUŽBA ČRNOMELJ D.O.O.
BIGA D.O.O.
BIMA D.O.O.
BINO D.O.O., LJUBLJANA
BIO-TOP D.O.O.
BIRO BONUS D.O.O.
BOC D.O.O. POLJANE
BOJIČ, K.D., LJUBLJANA
BONITETA D.O.O.
BRANA D.O.O.
BRAND-BRODNIK K.D., AVTOEL.
CCD D.O.O.
CENC, D.O.O.
CENTER ZA RAZVOJ GORIČKEGA GRAD
CHROMCOM D.O.O.
CLASS I D.O.O. LJUBLJANA
CLINERS-PRALNICA IN TRGOVINA
CLUB SERVIS D.O.O.
COLLEGIUM GRAPHICUM D.O.O.
COMPEL D.O.O. AJDOVŠČINA
COSUN TRG. SLADK. IN PREH.
IZDELKI D.O.O.
CREA – DECOR D.O.O. KRANJ
CRONO D.O.O.
ČEBELARSKO DRUŠTVO SEMIČ
ČERPNJAK & CO. K.D.
ČEVELJ SMEH & CO. D.N.O.
DANEX D.O.O.
DAX D.O.O.
DESIGN BRČAN KOKOTEC M&T D.N.O.
DESUS
DIAGNOSTIČNI CENTER, D.O.O.
DIAGNOSTIČNI CENTER, D.O.O.
DISKOM D.O.O.
DOM D.O.O.
DOMINGO D.O.O.
DONNA D.O.O.
DOVER D.O.O.
DR HUMAR D.O.O. PIRAN
DR. GOJITELJEV MALIH ŽIVALI OPLOTNICA
DR. ZA P. DUŠ. PRIZ. SOŽITJE M. SOBOTA
DRAVINJSKI DOM D.D.
DRUŠ. ZA SPOD. SLOV. IN POV. SLOV.
DRUŠTVO AMNESTY INTERNATIONAL SL.
DRUŠTVO CERKVENIH PEVCEV VITANJE
DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLO
DRUŠTVO KERAMIKOV IN LONČARJEV
DRUŠTVO KI DOJO, LJUBLJANA
DRUŠTVO LARS KOČEVJE
DRUŠTVO MEDICINCI 45
DRUŠTVO NOGOMETNA ŠOLA IDRIJA
DRUŠTVO OTROCI LUNE IN SONCA
DRUŠTVO REJCEV MALIH ŽIVALI
BLEJSKA DOBRAVA
DRUŠTVO REJCEV MALIH ŽIVALI JESENICE
DRUŠTVO SOŽITJE – DRUŠTVO
ZA POMOČ DUŠEVNO PRIZADETIM
JESENICE – KRANJSKA GORA
DRUŠTVO ŠTUDENTOV FARMACIJE SL.
DRUŠTVO TABROD MLADI BORI
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOBARID
DRUŠTVO UPOKOJENCEV MISLINJA
DRUŠTVO UPORABNIKOV LINUXA SLOV.
DRUŠTVO VOK. SKUPINA AKAPEL’CA
DUAL PLUS D.O.O.
ECOGAS D.O.O.
EFEKT D.O.O.
EKO PROJEKT NOVO MESTO D.O.O.

Št.

Transakcijski račun v banki

07000-0000057902
25100-9704790158
04430-0000423907
02056-0050107136
02320-0015756879
02430-0050894880
04202-0000424021
10100-0034667116
02060-0016948072
20470-0012961673
03150-1061127113
03128-1012404121
02060-0018472621
02426-0013043736
03171-1006314003
02032-0035825256
14000-0549174603
06000-0113194061
29000-0055042895
18300-0016064042
17000-0000051350
02237-0089486960
02021-0014208763
05100-8010093909
14000-0564934096
04103-0000398996
07000-0000133368
14000-0125447272
02430-0017593810
02054-0089177767
04430-0000421385
10100-0029014344
26330-0019329606
02041-0035422459
90672-0000022662
02068-0012377816
10100-0032382184
04430-0000423325
10100-0032667655
03107-1009486226
03139-1009086861
17000-0000049992
10100-0034649947
04430-0000421870
02340-0016259232
33000-9831031374
02038-0013086125
03100-1012174536
06000-0509932306
24200-9003894173
02083-0017807723
02060-0014709603
02320-0089673304
02014-0013241822
02244-0035428517
04750-0000424135
07000-0000133271
03139-1002502889

07000-0000134920
03100-1012665841
04751-0000421467
04753-0000416907
20470-0013503030
04302-0000416502
02053-0050872904
02056-0051214488
10100-0034667698
14000-0531712663
02970-0020157250

Naziv pravne osebe
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EKSTRA – KOVINA D.O.O.
ELECOM D.O.O.
ELEKTROMEHANIKA KRAMARIČ D.O.O.
ELKOMO SERVIS IN MONTAZA D.O.O.
ELMAT-ŠARIČ & CO. D.N.O. PORTOROŽ
ELOSALE D.O.O.
ELSTIK MLAKAR & CO . D.N.O. SP. IDRIJA
ELTRAS D.O.O.
ELVIP D.O.O.
EMENS D.O.O., HRASTNIK
EPOS D.O.O.
EURO AŽMAN K.D
EURO-ČASS D.O.O. POTOČE
EVOLVE D.O.O
EVROPSKO ZDR. ŠTUD. PRAVA
EXIDO D.O.O.
EXPRES MARKETING D.O.O.
F.I.I.N. D.O.O.
F.S. D.O.O.
FACIG HARDWARE, D.O.O. SLOV. KONJICE
FAGEX TRADE D.O.O.
FAIR/WYP
FALCOPA D.O.O.
FANCY D.O.O. PORTOROŽ
FELIX D.O.O.
FINALI D.O.O. PORTOROŽ
FINALI TRADING D.O.O.
FINMAR D.O.O.
FIRŠT D.O.O.
FOKUS MM D.O.O.
FORUM COLORUM D.O.O.
FOTO LAJT D.O.O.
FRAPO D.O.O.
FREN COMMERCE D.O.O.
FT ENGINEERING D.O.O.
FUTURE INT. MILOSOV&MILOS
GASILSKA ZVEZA CERKNO
GASILSKA ZVEZA KOČEVJE
GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA
GASILSKA ZVEZA SL. BISTRICA
GASILSKA ZVEZA SLOVENSKE KONJICE
GEBAR D.O.O.
GIDER KOZMETIKA D.O.O.
GLASBENO KULTURNO DRUŠTVO
“BIG BIBLS KLAN”
GLASMIK D.O.O.
GLEMOV D.O.O.
GODBA NA PIHALA SLOVENSKE KONJICE
GOLF KLUB ZLATI GRIČ SLOV. KONJICE
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS
EUROPE JOINT VENTURE HOLDING,
DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.O.O.
GORA DRUŠ. ZA OHR. DEDIŠČ.
GORMAN D.O.O.
GOZDARSKO DRUŠTVO KOČEVJE
GRADEL DELIČ IN VUKOJEVIČ D.N.O.
GRADNJE 2000 D.O.O.
GRAFIT GRAFIKA D.O.O.
GRAFKOM D.O.O.
GRAND D.O.O.
GRAPH D.O.O.
GRČA D.O.O.GORENJI VRSNIK
GREDELJ D.O.O.
HB PERKO K.D.
HB&BARBIE D.O.O.
HELIOS D.D.
HELIOS KEMIČNA TOVARNA D.O.O.
HELIOS KEMIČNA TOVARNA D.O.O.
HELIOS TBLUS D.O.O.
HELIOS TBLUS D.O.O.
HERA COM D.O.O.
HERAKLEJ D.O.O
HIDROENERGIJA D.O.O.

04430-0000420803
02045-0011737385
03154-1000000136
25100-9706369178
02237-0010336027
02056-0019825482
04752-0000423261
02426-0014586618
20470-0013749507
26331-0019726578
04430-0000421191
02068-0035530261
14000-0531137356
02083-0090184564
02038-0014338492
18300-0012914258
02056-0010693805
02038-0012621107
02085-0013673776
06000-0058719249
26330-0016005028
10100-0034668668
04430-0000425265
10100-0034648104
14000-0555781079
17000-0000013520
17000-0000051641
10100-0034657707
14000-0531297309
02056-0051479686
18300-0015417731
05100-8010094879
02373-0090555347
26330-0010167568
04430-0000420221
02092-0090879322
04752-0000417247
10100-0034655379
07000-0000134144
04430-0000422161
06000-0003738970
19100-0010041106
02496-0010671857
14000-0118861554
03130-1006192337
26330-0014039323
06000-0007436513
06000-0145090571

07000-0000135405
04751-0000424959
02237-0089459315
02320-0010996895
02320-0050174613
05100-8010095849
05100-8010094006
02023-0016210648
02430-0011768184
02085-0018673641
04752-0000423067
02019-0017494154
24201-9004359530
02056-0017011609
18300-0013575119
05100-8000049171
18300-0010911984
05100-8000049074
18300-0014845043
18300-0011219959
02083-0012660418
02085-0018440453
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HIDROGRADNJA PORTOROŽ
HIS D.O.O.
HOJA MOBILES
HORVAT & CO D.N.O.
HOTEL GRAJSKI DVOR
HOTELI MORJE D.D. PORTOROŽ
HOTELI PALACE D.D. PORTOROŽ
HRC D.O.O.
HVALA D.O.O.
ICI D.O.O. KRANJ
ICM, D.O.O. SLOVENSKE KONJICE
IDEAAL PROJEKT D.O.O.
IDEAL D.O.O.
IGRAS D.O.O.
ILLI D.O.O.
IMPEL & CO. BOHINJ D.O.O.
INBARCO D.O.O. ŽALEC
ING BIRO D.O.O.
ING-BIRO GEO-GRAD, D.O.O.
INOVA D.O.O. LJUBLJANA
INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
INTER D.O.O.
INTER STRING D.O.O.
INTERQUATRO D.O.O. PORTOROŽ
INTEX D.O.O.
INTRO D.O.O. KRANJ
INŽENIRING BIRO D.O.O.
IPAK, INŠTIT. ZA SIMB. ANAL. IN RAZ. IT
IPS D.O.O. LJUBLJANA
IR IMAGE D.O.O.
ISBE-ŠERIFOSKI K.D.
ISKRA – RELEJI D.D.
ITINERAR D.O.O.
IVAL D.O.O. PREDMEJA 119
IVING D.O.O.
IZOLIRKA POŽARNI INŽENIRING D.O.O.
IZR, D.D., ŠKOFJA LOKA
J.& J. D.O.O.
J.N.J. D.O.O.
JAMEŠ D.O.O.
JAMNIK D.O.O.
JAP D.O.O.
JAVOR D.O.O.
JOMA D.O.O. PIRAN
KALDERA D.O.O.
KAMM D.O.O.
KAPLA D.O.O.
KARAKT RAČUN. STORITVE D.O.O
KARANT ROVTAR & CO D.N.O.
KARATE KLUB KOČEVJE
KARONA D.O.O.
KAVARNA GALERIJA TARTINI D.O.O.
KEGLJAŠKO DRUŠTVO MEDVODE
KER-ING D.O.O.
KINOLOŠKO DRUŠTVO KOČEVJE
KLEPEC & PROKUM D.O.O.
KLUB JESENIŠKIH ŠTUDENTOV
KLUB MLADIH PIRAN
KLUB ŠTUDENTOV DRAVINJSKE DOLINE
KMETIJSKA ZADRUGA VIPAVA Z.O.O.
KM-KREPFL D.O.O.
KO – GLAS D.O.O.
KOHIT D.O.O.
KOLPA-TOURS D.O.O. K. REKA
KONEKTA D.O.O.
KONJEREJSKO DRUŠTVO BARJE
KORA TRADE D.O.O.
KORONA D.D.
KOS-92 IN DRUŽ. PLOT & CO D.N.O.
KOSMOS & KOSMOS, D.N.O. LJ.
KOSPORT D.O.O.
KOZMETIČNA HIŠA KAHNE D.O.O.
KPMG SLOVENIJA D.O.O.
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10100-0034675167
05100-8000006685
02922-0018856019
02043-0012349747
19100-0010039069
02237-0013586885
10100-0000000674
06000-0908740046
04430-0000420415
07000-0000135114
06000-0058942058
04430-0000418184
02056-0015475808
24500-9003912356
14000-0589163920
07000-0000133659
06000-0057930057
04515-0000422943
02060-0017556456
02060-0012534281
02083-0051085998
02426-0013269746
02342-0090089617
10100-0034651693
04430-0000419639
07000-0000135017
04515-0000425950
02426-0052194779
17000-0000001104
02312-0011092444
10100-0034667504
04430-0000425168
02056-0013674033
04751-0000421273
26330-0018364844
03127-1009272719
02024-0017478680
05100-8010064809
10100-0034675070
02056-0050995074
04302-0000341618
18309-0019455303
03176-1012753297
10100-0034671578
04430-0000213417
30000-0004140384
04430-0000228549
02083-0013907547
04752-0000310450
02320-0018735458
04430-0000214387
05100-8010095946
02021-0010249514
02010-0012061431
03113-1004473360
02970-0019704939
07000-0000133077
10100-0034665079
06000-0115176256
14000-0515005189
04515-0000425853
04430-0000214290
06000-0110525688
02320-0019106095
02237-0052215389
02014-0012146983
03113-1010425474
30000-0004161142
02320-0019852025
02060-0010435880
20470-0017392342
26330-0015754768
05100-8000106498

Naziv pravne osebe

KRIZA ŽANRA D.O.O. PIRAN
KSAVA COMMERCE D.O.O.
KUD IDRIJSKI OKTET
KUD IN ŠD SLEPIH IN SLAB. K. JERAJ
KUD JURKO GORE
KUD LUTK. GLEDALIŠČE J. PENGOV
KUD MIŠKO KRANJEC
KUD SELO
KUD VLADKO MOHORIČ
KUGLER D.O.O.
KULTURNO DRUŠTVO LENDAVA
KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA
SV. ANTON
KULTURNO PUSTNO DRUŠTVO GRAPA
LABINJAN D.O.O.
LAMONT D.O.O.
LAP D.O.O., LJUBLJANA
LD SLOV. BISTRICA
LEGENSTEIN D.O.O.
LE-ON INT., D.O.O., LJUBLJANA
LIGO, D.O.O. SLOVENSKE KONJICE
LIMAB D.O.O.
LINEACOM MARKETING IDRIJA D.O.O.
LINK LEFKOV & C., DNO, JESENICE
LOČNIŠKAR – MAGISTER D.O.O.
LOK. TURISTIČNA ORG. LTO IDRIJA
LOKOSTRELSKI KLUB POLZELA
LOV. PEVSKI ZBOR ZLATOROG
LOVSKA DRUŽINA KAJUH
LUCIJA TRGOVINA D.O.O.
M & M D.O.O.
M & N RADOHA & CO D.N.O.
M TURK K.D.
MADR MENGEŠ D.O.O.
MAG ALEKSIČ & JEROM, D.N.O.
MAGMA PIS D.O.O.
MAIRA D.O.O. OREHOVLJE
MALEŠEVIČ IN DRUGI, D.N.O.
MALING D.O.O.
MAR D.O.O.
MARGON D.O.O. PIRAN
MARLING D.O.O.
MAT COMPANY D.O.O.
MATJAN D.O.O.
MBI D.O.O.
MCOOL D.O.O.
MD TRADE D.O.O.
MED. CENTER LIPA, DI. IN TER. D.O.O.
MEDEROS D.O.O.
MEDI DENT D.O.O. TRBOVLJE
MEDITRA D.O.O.
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH
IN SLABOVIDNIH
MEGALES D.O.O.
MEHANIKA BODLAJ D.O.O.
MEIKYO KAN, KLUB ZA TRAD. KARATE
MEMI GRADBENIŠTVO-LLUMNICA K.D.
MERCATOR-EMBA
MERKANT D.O.O.
MERX D.O.O.
METEOR D.O.O.
METOPA D.O.O.
METRO SERVIS 1 D.O.O.
METRO SERVIS D.O.O. PORTOROŽ
MGB D.O.O.
MIKOLIČ D.O.O.
MIKUŠ EKSPRESS, D.O.O.
MINAT D.O.O.
MOHORJAN D.O.O.
MONDENA ZALOŽBA D.O.O.
MONT D.O.O. IDRIJA
MON-TE-CA D.O.O. IDRIJA
MONTEL D.O.O. COL

Transakcijski račun v banki

10100-0034645970
04430-0000419930
04752-0000418508
02083-0011449470
04752-0000422485
02033-0019110555
02342-0011350449
04751-0000419333
06000-0008095046
25100-9707472165
02342-0019683622
10100-0034681181
02244-0090392209
02236-0090121680
14000-0537082583
02045-0018245891
04430-0000422646
04515-0000409654
05100-8010095267
06000-0068686775
29000-0003238396
04752-0000425492
02092-0035072991
24201-9002775714
02244-0089845614
06000-0119559007
04751-0000424571
06000-0007920058
14000-0563831303
18309-0012870846
03128-1087778941
05100-8010096140
02312-0019731458
02060-0050547126
04752-0000417053
04750-0000425784
02060-0010899443
02056-0017892951
02085-0010192446
10100-0034672645
02056-0016309814
14000-0580423056
02056-0018265140
20470-0018383391
02312-0050407708
04751-0000418460
02068-0035777320
03105-1012389437
26330-0089163786
02085-0013198282
10100-0034662460
02320-0011680163
02312-0090825086
02222-0019033588
10100-0034681666
02922-0020198596
02430-0012305079
24300-9004355843
26330-0015769997
10100-0034663430
03139-1008779080
10100-0032570073
26330-0014288613
26330-0050692713
02036-0014978402
04430-0000419542
24300-9004355649
24201-9004117321
04752-0000417150
04752-0000425589
04751-0000415938
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MOTEL GROSUPLJE D.D.
MOTRANS D.O.O.
MR SPORT REŠEK MATJAŽ PORTOROŽ
MREŽA-BLATNIK IN DRUŽBENIK D.N.O.
MUZEJSKO DRUŠTVO JESENICE
NAFTA LENDAVA PR. NAF. DER. D.O.O.
NAJDEK D.O.O. JESENICE
NAR JESENICE D.O.O.
NEXX D.O.O.
NIDAS, VASILJEVIČ IN OST.D.N.O.
NIK PLAST D.O.O.
NIMM D.O.O. PORTOROŽ
NOE D.O.O., KOČEVJE
NOGOMETNI KLUB ENOTNOST
NOGOMETNI KLUB KRŠKO
NOVA EPOHA, D.O.O.
NOVICE, D.O.O. SLOVENSKE KONJICE
NSS PODRUŽNICA KONJIŠKA KONFEKCIJA
NTT GEDERER IN DRUŽB., D.N.O.
NUTEC, D.O.O.
OB. ZDR. V. VOJNE ZA SLO. SP. SA. DO.
OBMOČNO ZDRUŽENJE RK KOČEVJE
OBMOČNO ZDR. RDEČEGA KRIŽA
N. GORICA
OBRT. ZADRUGA BURJA P.O.
OGREVANJE PIRAN
OOZ ŠMARJE PRI JELŠAH
OPIFEX TRADE D.O.O.
P & P D.O.O.
P.U.Z. D.O.O.
PALETA D.O.O.
PAM FLIPER D.O.O.
PAN D.O.O. PORTOROŽ
PAN MEDICO D.O.O.
PANIM D.O.O.
PARTIZAN SEMIČ DR. ZA TEL. VZGOJO
PAT D.O.O. CERKNO
PEJO D.O.O. KOPER
PERNAT D.O.O.
PETRA-COMMERCE D.O.O.
PGD VIDEŽ
PGD BRUSNICE
PGD CERKLJE OB KRKI
PGD DOBINDOL
PGD DOBLIČE
PGD DOL
PGD JAVORNIŠKI ROVT
PGD KOT-BREZJE
PGD LOKE PRI TABORU
PGD PREDGRAD
PGD PREVALJE
PGD RATEČE-PLANICA
PGD RUŠE
PGD SELA PRI DOBOVI
PGD STARI TRG
PGD ZG. BISTRICA
PIERRE D.O.O.
PIN-BIRO D.O.O.
PLANINSKO DRUŠTVO ČRNOMELJ
PLANINSKO DRUŠTVO DOVJE-MOJSTRANA
PLASTOMAT D.O.O.
PLESK ILIĆ & COMP. DNO
PLESKO D.O.O.
POD PLUS D.O.O.
POHIŠTVO TRADE D.O.O.
POTNIK D.O.O.
PPG-HELIOS D.O.O.
PREKLADE D.O.O.
PRESKRBA POLJČANE D.D. V STEČAJU
PRETIUM D.O.O.
PREV. PEČENKO D.O.O. BATUJE
PREVOZNIŠTVO DONAT D.O.O.
PRIMAX, D.O.O.

02022-0016182858
10100-0034677592
10100-0034663236
18300-0014016372
05100-8010096528
02342-0020044268
07000-0000134629
07000-0000053246
02043-0081490959
02056-0052342792
02970-0050360528
10100-0034667310
02320-0017602886
02312-0011054226
04821-0000417746
02236-0050431317
06000-0107012639
06000-0898048997
02056-0012511876
02010-0012842766
02233-0051590517
02320-0019550743
04750-0000417830
04751-0000419139
10100-0034674973
04430-0000418960
04430-0000415856
24300-9004076289
02056-0016941575
14000-0535637768
06000-0145302516
10100-0034670511
02056-0014566336
02085-0035454932
02430-0035106966
04752-0000417926
10100-0032380632
04430-0000423519
05100-8000083994
04430-0000422064
02970-0015213063
02373-0011379097
03150-1087703076
02430-0010362945
10100-0034681278
07000-0000134823
02430-0015383568
06000-0008377122
02320-0016808068
20470-0018972084
07000-0000133465
04515-0000422846
02373-0016132485
02430-0013218916
04430-0000421579
07000-0000134532
02970-0014473535
02430-0011415395
07000-0000134726
02320-0019990444
02019-0052800990
04202-0000416649
17000-0000051447
04430-0000415759
02056-0015226518
18300-0089012310
04430-0000419736
04430-0000423810
02056-0089097547
04751-0000417490
33000-5489533213
02060-0019716549

Naziv pravne osebe
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PRIMORJE D.D.
14000-0507584010
PRINT PACK D.O.O. ŽIRI
07000-0000134047
PROATELJE D.O.O.
04751-0000418848
PROCES D.O.O.
04430-0000400627
PRODOK D.O.O.
02014-0018675471
PROJEKT MR INŽENIRING D.D.
06000-0001383810
PROJEKTIVNI BIRO D.D.
03176-1000126322
PROKOS D.O.O. IDRIJA
04752-0000425686
PROMING TRADE D.O.O., KOČEVJE
02320-0020079684
PROTR D.O.O.
03127-1010691829
PSC STEPAN D.O.O.
02430-0020192149
PŠADA D.O.O.
25100-9702792109
PTS VAUDA D.O.O.
04202-0000232446
PUBLIKUM TREZOR D.O.O.
02924-0013384248
PUSCH D.O.O.
26331-0015709517
QUICK ADRIA RESTAVRACIJE D.O.O.
03100-1007433661
RAČKI D.O.O.
02320-0010929577
RADIO KLUB AJDOVŠČINA
14000-0516478813
RADIO KLUB S59FOP SL. BISTRICA
04430-0000421967
RADIOKLUB KOLEKTOR IDRIJA
04752-0000423164
REAL BIRO D.O.O.
02013-0035011387
REHM D.O.O.
17000-0000051738
REKLAMNI INŽENIRING, D.O.O.
02060-0016651446
ROB D.O.O.
02985-0010538092
ROKOMETNI KLUB KETING AJDOVŠČINA
14000-0118916650
ROKOMETNI KLUB PIRAN
10100-0034674876
ROMKO D.O.O.
02056-0051684647
ROPIK D.O.O.
20470-0012789692
ROVENT D.O.O.
04752-0000224702
RPT D.O.O.
02373-0018907461
RUBICO D.O.O.
19100-0010039166
RUBIKOM VELESKI K.D.
02056-0089491561
RUD. KANIŽARICA V ZAP.D.O.O. ČRNO.
02430-0013610117
RUDNIK TRBOVLJE-HRAST. D.O.O.
26330-0011210706
RUS – MEDIG D.O.O.
20470-0020171586
RZS PODJ. ZA P. IN MARKETING D.O.O.
02373-0018596188
S.A.T. TROŠT D.O.O.
14000-0529634050
S. KLUB MORIS-1. BRIGADA SV-K. REKA
02321-0012727811
SADJARSKO DRUŠTVO BELA KRAJINA
02430-0013858243
SANTALUCIA VESNAVER D.O.O.
10100-0034668377
SAV. GOZD. DRUŠTVO NAZARJE
02426-0014810979
SAVA-SCHAFER D.O.O.
07000-0000129779
SCHERINH-PLOUGH CENTRAL EAST
AG LUZERN, ŠVICA,
PREDSTAVNIŠTVO V SLOVENIJI
29000-0003210848
SEDEJ IN LAPANJA D.O.O.
14000-0540889057
SEDES D.O.O.
02045-0035086643
SEITE D.O.O.
03138-1087764386
SERPUM D.O.O.
02021-0010077145
SIGMA-COMMERCE, D.O.O. CELJE
06000-0058963204
SIL MERKUR, K. IN Z.D.N.O.
02244-0087600064
SILCOOP D.O.O. LJUBLJANA
29000-0001901154
SIMG D.O.O.
04430-0000420318
SIN. NEODVISNOST KNSS CROUZET D.O.O.04430-0000421676
SIND. AKADEMIJE ZA LIK. UMETNOST
02222-0015372032
SIND. DRUŽBE ACRONI-NEODVISNOSTKNSS
05100-8010096819
SIND. DVG. LIFT SERVIS LJUBLJANA
02044-0018932506
SIND. SVIZ OŠ TABOR LOGATEC
02025-0010760605
SIND. PODJETJA RUDNIK KANIŽARICA
02430-0019889703
SINDIKAT DELELAVCEV MINISTRSTEV,
OBČIN IN UPR. ENOTE
06000-0008121333
SINDIKAT DVOJEZIČNE OŠ II LENDAVA
02342-0011474609
SINDIKAT GG NAZARJE
02426-0013039274
SINDIKAT GU RS OGU VELENJE
02426-0014018586
SINDIKAT KMETIJSKE ZADRUGE CERKLJE 07000-0000135211
SINDIKAT NEODVISNOST, KNSS
GORENJSKA REGIJA
07000-0000134435
SINDIKAT PODJ.STEKLO – LUMINOS
SL. BIST.
04430-0000422258
SINDIKAT PODJETJA CREINA KRANJ
07000-0000133562
SINDIKAT SKEI CROUZET SL. BISTRICA
04430-0000422743
SINDIKAT STROJEVODIJ SLO., OO NG
04750-0000426075
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SINDIKAT STROJEVODIJ SLOVENIJE –
OBMOČNI ODBOR DIVAČA
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA
IN ZNANOSTI SLOVENIJE,
OBMOČNI ODBOR JESENICE
SINDIKATI SLOVENSKIH ŽELEZNIC
SITRA D.O.O. RADOVLJICA
SKEI SINDIKAT PODJETJA KOLEKTOR
IDRIJA
SKIRO D.O.O., PREBOLD
SKUP. LAST. HIŠE MUCHERJEVA 3
SLAPY D.O.O.
SLO. ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST
SLO. ZVEZA SINDIKATOV-ALTERNATIVA
SLO. IZSEL. MATICA PODR. KOČEVJE
SLOKAR D.O.O.
SMUČARSKI KLUB PREDMEJA
SOFTBASE IPS D.O.O.
SOLINE D.O.O.
SOP INTERNATIONAL D.O.O.
SPIAGGIA PORTOROŽ D.O.O.
STANOVANJE, D.O.O.
STANOVANJSKA ZADRUGA TABOR Z.O.O.
START INTERNATIONAL, D.O.O.
STEELING D.O.O.
STEN GORENJA VAS D.O.O.
STENTOR D.O.O., ŽIROVNICA
STICOM PLUS D.O.O.
STIL INŽENIRING D.O.O.
STK D.O.O.
STOL D.D. KAMNIK
STORITVE RTP D.O.O. IDRIJA
STOTINKA D.O.O.
STREAM COMPUTERS D.O.O.
STRELSKA DRUŽINA KAMNIK
STTIM D.O.O.
SVETOVALNO IZOBRAŽEVALNI CENTER
SLOVENSKE KONJICE
SVIC D.O.O.
SVIS SIND. CENTRA ZA IZO.
NIKOLAJ PIRNAT
SVIZ BELA KRAJINA ČRNOMELJ
SVIZ OŠ ANICA ČERNEJ MAKOLE
SVIZ OŠ LOKA ČRNOMELJ
SVIZ OŠ MIRANA JARCA ČRNOMELJ
ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE
ŠD KOŠARKAŠKA ŠOLA P. VILFAN
ŠPEZA TRGOVINA D.O.O.
ŠPORTNO DRUŠTVO PIRAN
ŠPORTNO DRUŠTVO PRAVNIK
ŠPORTNO DRUŠTVO VITANJE
ŠPORTNO DRUŠTVO VRBJE
ŠTIH -PAK PRO. IN TRGOVINA D.O.O.
T BRUS ČRNOMELJ D.O.O.
TABORNIŠKI ODRED ZELENA ROGLA
TAMMIT TRADE D.O.O.
TDD D.O.O., JESENICE
TEA D.O.O. PORTOROŽ
TECHNICA D.O.O.
TECHNOHIT, D.O.O., PODNART
TEMELJ NEPREMIČNINE D.O.O.
TEN KRŠKO D.O.O.
TENA’S TRGOVINA D.O.O.
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14000-0545731976

07000-0000133174
02222-0015732581
03139-1012274281
04752-0000422388
06000-0068890863
02036-0015406948
26330-0014827448
02083-0018252371
02222-0052196530
02320-0019177681
14000-0568955425
04751-0000415453
04430-0000418766
10100-0032654851
03106-1012154357
10100-0034668086
10100-0034656252
03173-1005667982
02010-0014867835
05100-8010096431
07000-0000135308
05100-8010096625
04302-0000351997
33000-4718619408
14000-0120125561
02312-0014791733
02244-0018503181
04430-0000420706
17000-0000004014
02312-0019930793
26330-0013254593
06000-0003731113
02320-0017749744
04752-0000418217
02430-0035558695
04430-0000422549
02430-0013367908
02430-0014534721
19100-0010000463
02043-0013435662
14000-0561310855
10100-0034664594
02017-0019087186
06000-0008113282
06000-0027119559
02980-0017326979
03154-1087879420
06000-0026462869
03157-1009418689
05100-8010096722
10100-0034648589
10100-0034680987
25100-9708685150
02056-0050515215
03155-1006383560
02430-0017177583
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TENIS KLUB BITEN
10100-0034667213
TENIŠKI KLUB GROSUPLJE
19100-0010047314
TERCIA TISK D.O.O.
04202-0000417522
TETRIS – FIKFAK & CO D.N.O.
10100-0034662169
TGS TRANSPORT D.O.O.
02430-0013798879
TINE & CO. D.O.O. RADENCI
02430-0016396733
TIPIS D.O.O.
04430-0000419833
TIRS D.O.O.
03176-1061095090
TKB , D.O.O.
02430-0013808191
T-MEDIA D.O.O.
24800-9004349288
TOMPRO D.O.O.
30000-0003750541
TOP GYM D.O.O.
03139-1061181875
TOP LINE PORTOROŽ D.O.O.
02237-0019427158
TOP LINE PORTOROŽ D.O.O.
10100-0000022014
TORAX STUDIO D.O.O.
02014-0035087386
TOVARNA MERIL KOVINE D.O.O.
30000-0080052778
TRADE CLIVIA PTUJ D.O.O.
04202-0000416358
TRECIS D.O.O.
10100-0034681569
TRGO – DAVID K.D.
10100-0034653439
TRGOAVTO D.D.
10100-0000029192
TRSNICA VRHPOLJE Z.O.O.
04751-0000416229
TSP D.O.O.
04430-0000420609
TULI D.O.O.
02018-0011403476
TURISTICA
10100-0000044615
TURISTIČNO DRUŠTVO BLED
07000-0000132883
TURISTIČNO DRUŠTVO NADIŽA&NADIŽKA
KORITA
10100-0032535347
TURISTIČNO DRUŠTVO VRSNIK
04752-0000425395
TURUL D.O.O.
02346-0019955705
UKA D.O.O.
02060-0015621015
UNIVESA D.O.O.
14000-0585157238
USLUGA EKSPORT IMPORT
MOJSTRANA D.O.O.
07000-0000132980
USZ D.O.O.
02011-0014733732
V.M.H., D.O.O.
02060-0013580232
VALENKO D.O.O.
02086-0051317681
VAMA TRADE POVŠIČ & CO. D.N.O.
04750-0000195215
VARIA TRADE D.O.O.
24201-9004359336
VE.LO.DESIGN D.O.O.
04751-0000420982
VEDUTA PORTOROŽ D.O.O.
10100-0034672063
VEGROS D.O.O. TRZIN
10100-0034677883
VELTING D.O.O.
14000-0528963780
VERAI D.O.O. AJDOVŠČINA
04751-0000424377
VESLAŠKI STR. KLU. ASTOL KOČEVJE
02320-0011393237
VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. KOPER 10100-0034681472
VETERINARSKO DRUŠTVO PRIMORSKE
10100-0034681375
VEZODER D.O.O.
20470-0017989959
VINO BREŽICE D.D.
19100-0010011424
VODNAR D.O.O.
03138-1087817348
VODOTERM RADOMLJE D.O.O.
18300-0019570107
VOJCOM D.O.O.
02044-0016065671
VREČEK D.O.O. KRANJ
17000-0000007312
WOLF D.O.O.
24900-9004053679
ZAK D.O.O.
18300-0015489220
ZARK D.O.O.
02012-0089811004
ZASTOPNIŠTVO, STORITVE IN
PROIZVODNJA D.O.O. NOVA GORICA 10100-0034663527
ZDR. ŠOFERJEV IN AVTOM. KOČEVJE
02320-0013680109
ZDRUŽENJE EKOLO. KMETOV OS. SLO.
02083-0053805102
ZDRUŽENJE SKUPNOST ITALIANOV
GIUSEPPE TARTINI PIRAN
10100-0034664206
ZDRUŽENJE VOX
02017-0089327796
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ZEBRA D.O.O.
ZELENC & ZELENC D.N.O. IDRIJA
ZEVNIK A & M-LEE ROY CLUB
DESIGN D.N.O.
ZLATOROG OPREMA D.O.O.
ZSČ – OZ SLOV. BISTRICA
ZSSS SINDIKAT ZDRAVSTVENI DOM
ZUPANČIČ D.O.O. ČRNOMELJ
ZVEZA KULT. DRUŠTEV
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LENDAVA
ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN MLADINE
ZVEZA ZDRUŽENJ EKOL. KMETOV
ŽAGA LAZE D.O.O.
ŽELEZARNA JESENICE D.O.O.
ŽUPNIJA LOZICE
ŽUPNIJA PODNANOS

04430-0000420027
04752-0000418314
03139-1010494719
04515-0000176854
04430-0000421773
02373-0013996351
02430-0016396345
04751-0000418654
02342-0017302369
02012-0014893539
02083-0090033826
03154-1006497584
07000-0000133950
04751-0000424862
04751-0000424765

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 21. 1 do 27. 1. 2002
so na internetni strani Banke Slovenije: http://www.bsi.si/
html/ps/migracija/
Ljubljana, dne 15. januarja 2002.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner
Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
190.

Statut Zavoda Republike Slovenije za varstvo
narave

Na podlagi 121. člena zakona o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 56/99, popr. 31/00) je Svet Zavoda
Republike Slovenije za varstvo narave dne 13. 9. 2001
sprejel

STATUT
Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta statut ureja temeljna vprašanja, pomembna za delo
in poslovanje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave
(v nadaljnjem besedilu: zavod) ter še posebej opredeljuje
njegovo dejavnost, notranjo organizacijo, organe upravljanja, njihove pristojnosti in pooblastila, ime in sedež zavoda,
vire financiranja, upravljanje s premoženjem, nastopanje v
pravnem prometu, poslovno tajnost, soupravljanje delavcev,
disciplinske organe, javnost dela, obveščanje in dejavnost
sindikatov.
2. člen
(1) Ustanoviteljica zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje v njenem imenu
Vlada Republike Slovenije.
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(2) Zavod je bil ustanovljen z zakonom o ohranjanju
narave (Uradni list RS, št. 56/99, popr. 31/00).
(3) Zavod je vpisan v sodni register s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, enota v Ljubljani, z dne 14. 12.
2001 pod številko reg. vložka Srg 2001/18620, št. vl.
1/35463/00.
(4) Zavod izvaja javno službo ohranjanja narave.
(5) Zavod je pravna oseba.
II. TEMELJNE DOLOČBE
3. člen
(1) Ime zavoda je: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana; kratica je: ZRSVN, Ljubljana.
(3) Sedež zavoda je v Ljubljani.
(4) Poslovni naslov zavoda je: Ljubljana, Vojkova ul. 1a.
4. člen
(1) Zavod uporablja pri svojem poslovanju pečate in
štampiljke.
(2) Pečat je okrogle oblike in je izdelan iz gume. Pečat
ima premer 36 mm. Pečat je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma in vsebuje na obodu besedilo: “Zavod RS za
varstvo narave, Ljubljana” in navedbo sedeža, ki se glasi:
“Ljubljana, Vojkova ul. 1a. 3”. Na sredini pečata je grb
Republike Slovenije.
(3) Štampiljka je izdelana iz gume, je pravokotne oblike, meri 60 x 25 mm in vsebuje naslednje besedilo: “Zavod
RS za varstvo narave,Ljubljana, Vojkova ul. 1a”.
(4) Pečati in štampiljke zavoda enot imajo v spodnjem
delu zaporedno številko.
(5) Število posameznih pečatov, žigov in štampiljk, njihovo uporabo, način varovanja in uresničevanja določi direktor zavoda.
5. člen
(1) Zavod ima svoj znak, ki je natisnjen na vseh poslovnih listinah in se uporablja v poslovanju kot simbol zavoda.
(2) Znak in ime zavoda sta zaščitena.
(3) Znak zavoda je pentlja, ki je sestavljena iz šestih
zank, ki prehajajo druga v drugo in so nanizane v krogu.
Pentlja predstavlja celovitost in medsebojno povezanost žive
in nežive narave. Tri zanke simbolizirajo neživi svet: vodo,
zemljo in zrak, tri zanke pa živi svet: rastlinstvo, živalstvo in
človeka. Pentlja se nahaja v krogu.
(4) Znak zavoda, njegova celostna grafična podoba,
podrobnejša uporaba in dopustnost uporabe znaka v druge
namene varstva narave so urejeni v pravilniku o znaku zavoda, ki ga sprejme svet zavoda.
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
(1) Dejavnost zavoda obsega:
1. dejavnost javne službe ohranjanja narave:
– spremljanje stanja ohranjenosti narave,
– zbiranje podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah,
njihovih življenjskih prostorih in ekosistemih v sodelovanju z
izvajalci javnih služb na področju usmerjanja gospodarjenja
z naravnimi viri,
– priprava strokovnih predlogov varstva sestavin biotske raznovrstnosti,
– evidentiranje in vrednotenje delov narave,
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– priprava strokovnih predlogov za določitev statusa
naravnih vrednot in razvrstitve naravnih vrednot v naravne
vrednote državnega in lokalnega pomena,
– spremljanje stanja naravnih vrednot,
– priprava strokovnih predlogov za ukrepe varstva naravnih vrednot,
– sodelovanje pri izvajanju in izvajanje ukrepov varstva
naravnih vrednot,
– sodelovanje pri pripravi načrtov upravljanja,
– sodelovanje v postopku določanja odškodnine iz
93. člena zakona o ohranjanju narave,
– sodelovanje v postopku izbire koncesionarja iz
43. člena zakona o ohranjanju narave,
– priprava strokovnih predlogov rdečih seznamov,
– organiziranje in usklajevanje dela naravovarstvenih in
prostovoljnih nadzornikov;
2. opravljanje nalog s področja ohranjanja narave, ki jih
zavod opravlja na podlagi javnega pooblastila:
– priprava naravovarstvenih smernic,
– vodenje registra naravnih vrednot,
– vodenje evidenc po zakonu o ohranjanju narave,
– vodenje baz podatkov po zakonu o ohranjanju narave,
– skrb za enotnost strokovnih metod in postopkov na
področju ohranjanja narave,
– izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem naravovarstvenih nalog,
– izvajanje neposrednega nadzora na zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila država in nimajo svojega upravljavca, ter neposrednega nadzora zunaj zavarovanih območij,
– izdajanje soglasij v postopku pridobitve soglasja k
pravnemu poslu z nepremičninami na zavarovanih območjih,
– dajanje ocene ogroženosti iz 105. člena zakona o
ohranjanju narave,
– izdajanje naravovarstvena soglasja;
3. opravljanje tudi drugih nalog:
– sodelovanje s sorodnimi strokovnimi službami doma
in v tujini,
– sodelovanje z mednarodnimi organizacijami s področja varstva narave in pri mednarodnih projektih,
– dajanje strokovne pomoči lastnikom naravnih vrednot in lastnikom zemljišč na zavarovanih območjih,
– skrb za izobraževanje o ohranjanju narave,
– skrb za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja
narave.
(2) Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko zavod
opravlja tudi druge dejavnosti, za katere pridobi soglasje
ustanovitelja.
(3) Zavod lahko spremeni dejavnost le s soglasjem
ustanovitelja.
7. člen
Po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 13/95, 33/95,
15/96, 89/98 in 12/99) so dejavnosti iz prejšnjega člena
opredeljene kot:
O/92.530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DE/22.150 Drugo založništvo
K/70.1 Poslovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/72.100 Svetovanje o računalniških napravah
K/72.200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
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K/72.300 Obdelava podatkov
K/72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti K/73.10 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije
K/73.20 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.20 Projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.400 Oglaševanje
K/74.81 Fotografska dejavnost
K/74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
L/75.130 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje
poslovne dejavnosti
M/80.422 Drugo izobraževanje
O/92.110 Snemanje filmov in video filmov
O/92.521 Dejavnost knjižnic.
8. člen
Zavod ima pravico in dolžnost zastopati interese ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot v
vseh upravnih in sodnih postopkih, katerih predmet so sestavine biotske raznovrstnosti, naravne vrednote ali zavarovana območja.
9. člen
(1) Zavod obvešča javnost o svojem delu preko sredstev javnega obveščanja, z organiziranimi javnimi konferencami in predstavitvami, z izdajanjem strokovnih gradiv in na
druge ustrezne načine.
(2) Način in pogoji obveščanja javnosti iz prejšnjega
odstavka so podrobno urejeni v pravilniku o promocijski
dejavnosti zavoda.
IV. PREMOŽENJE, S KATERIM UPRAVLJA ZAVOD, IN
PREDSTAVLJANJE TER ZASTOPANJE ZAVODA
10. člen
(1) Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Z vsem premoženjem upravlja zavod. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami, ki so last ustanovitelja, pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
(2) Za upravljanje premoženja je zavod odgovoren ustanovitelju.
(3) Zavod uporablja in upravlja premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
11. člen
(1) Zavod nastopa v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za
svoj račun.
(2) Območne organizacijske enote so na geografskem
območju, na katerem opravljajo dejavnost zavoda, pooblaščene nastopati v pravnem prometu v imenu in za račun
zavoda.
(3) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki jih
zavod prevzema v skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom, do višine vrednosti nepremičnega premoženja, ki ga upravlja zavod.
(4) Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.
(5) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj v soglasju s svetom zavoda in na predlog
direktorja zavoda.
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12. člen
(1) Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda.
(2) Zastopanje in predstavljanje zavoda s strani direktorja zavoda mora biti v skladu s poslovno in programsko
politiko zavoda, ki sta jo v okviru svojih pristojnosti potrdila
ustanovitelj in svet zavoda.
(3) Direktor zavoda sme dati v mejah svojih pooblastil
drugim osebam pisno pooblastilo za sklepanje določenih
vrst pogodb, za vodenje upravnih postopkov in za opravljanje določenih drugih pravnih opravil oziroma za sklepanje
določenih posamičnih pogodb in za opravljanje določenih
posamičnih pravnih opravil. Pooblaščenec ne more svojega
pooblastila prenesti na drugega.
(4) S pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest se določi, katere osebe po položaju lahko
nadomeščajo direktorja zavoda ter v katerih zadevah.
(5) Za zavod in območne organizacijske enote podpisujejo delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje na podlagi
tega statuta, pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest oziroma danega pooblastila.
V. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– direktor zavoda,
– strokovni vodja zavoda,
– svet zavoda,
– strokovni svet zavoda.
1. Direktor zavoda
14. člen
(1) Direktor zavoda je odgovoren za delo ter poslovanje
zavoda. V okviru poslovne politike in aktov, ki jih je sprejel
svet zavoda, predstavlja in zastopa zavod nasproti tretjim
osebam, odgovarja za zakonitost dela zavoda ter opravlja
druge naloge, določene z zakonom.
(2) V okviru pristojnosti iz prejšnjega odstavka direktor
zavoda zlasti:
– zastopa in predstavlja zavod,
– odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– predlaga svetu zavoda notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest zavoda,
– predlaga spremembe statuta zavoda in drugih splošnih aktov zavoda, ki jih sprejema svet zavoda,
– predlaga temelje poslovne politike zavoda, plane dela in ukrepe za njihovo izvajanje,
– predlaga letni program dela ter določa ukrepe za
njegovo izvajanje,
– sprejema splošne akte zavoda, za sprejem katerih je
pooblaščen s tem statutom,
– predlaga imenovanje in razrešitev vodje območne
organizacijske enote,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– izdaja sklepe s področja delovnih razmerij,
– ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu
delavca,
– zagotavlja pogoje za sodelovanje sindikatov in organov, ki predstavljajo delavce v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo za negospodarstvo Republike Slovenije,
– je odredbodajalec za zavod in podpisuje poslovne
akte in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje
zavoda,
– izvršuje sklepe in druge odločitve sveta zavoda,
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– organizira pripravljanje gradiv za seje sveta zavoda,
– usklajujejo delo organizacijskih enot, strokovnih služb
ter drugih delovnih teles zavoda,
– poroča pristojnemu organu o rezultatih dela in o poslovanju zavoda,
– v skladu s finančnim načrtom odloča do določenega
obsega o razporejanju sredstev zavoda med letom po posameznih postavkah in o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih
sredstev zavoda ter o nabavljanju in porabi obratnih sredstev,
– odobrava materialne stroške in stroške v zvezi z nadomestili stroškov zavoda za službena potovanja doma in v
tujino ter druge materialne in nematerialne stroške za redno
delo zavoda,
– zagotavlja uresničevanje nalog varnosti, obrambe in
zaščite v skladu z zakonom,
– oblikuje projektne skupine, komisije ali druga delovna telesa za razrešitev določenih vprašanj ter jim opredeli
naloge,
– lahko prisostvuje sejam sveta zavoda in sejam strokovnega sveta brez pravice odločanja,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim nalogam oziroma na posamezna delovna mesta,
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev in izreka
disciplinski ukrep javnega opomina in denarne kazni, oziroma predlaga uvedbo disciplinskih postopkov v skladu z zakonom,
– sklepa pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo s sindikati,
– opravlja druge naloge, določene s tem statutom in
drugimi splošnimi akti zavoda, zakoni in drugimi predpisi.
15. člen
(1) Direktor zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa.
(2) Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodstvenih delih,
– izkazuje sposobnost za vodenje zavoda,
– izkazuje poznavanje področja ohranjanja narave,
– obvlada najmanj en svetovni jezik.
(3) Kandidati za direktorja zavoda morajo v postopku
razpisa predložiti svojo zamisel razvoja in delovanja zavoda.
(4) Mandat direktorja zavoda traja štiri leta. Ista oseba
je lahko po preteku te dobe ponovno imenovana.
(5) Če na delovno mesto direktorja zavoda na podlagi
javnega razpisa ni mogoče pravočasno imenovati direktorja
zavoda, ker se na razpis za delovno mesto direktorja zavoda
ni nihče prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil
izbran, se razpis ponovi.
(6) Za čas do imenovanja direktorja zavoda na podlagi
ponovljenega razpisa, imenuje Vlada Republike Slovenije
vršilca dolžnosti, ki ima vse pravice in dolžnosti direktorja
zavoda.
16. člen
(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije po predhodnem mnenju sveta zavoda.
(2) Vlada Republike Slovenije je dolžna razrešiti direktorja zavoda v primerih določenih z zakonom, ki ureja delovanje zavodov.
(3) Svet zavoda mora predlagati razrešitev direktorja
zavoda v primerih iz prejšnjega odstavka. Svet zavoda lahko
predlaga razrešitev direktorja zavoda tudi iz drugih razlogov.
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(4) Če je direktor zavoda razrešen iz drugih razlogov in
ne gre za razrešitev iz krivdnih razlogov, mu pripada odškodnina v višini treh mesečnih plač.
(5) Svet zavoda mora pred sprejetjem mnenja v zvezi z
razrešitvijo direktorja in predloga za razrešitev direktorja,
seznaniti direktorja zavoda z razlogi za razrešitev in mu dati
možnost, da se do njih izjavi.
(6) Zoper sklep o razrešitvi ima direktor zavoda pravico
do sodnega varstva na način in po postopku, ki ga določa
zakon.
2. Strokovni vodja zavoda
17. člen
(1) Strokovni vodja zavoda vodi strokovno delo zavoda
in odgovarja za strokovnost dela zavoda.
(2) Strokovnega vodjo se imenuje na podlagi javnega
razpisa.
(3) Strokovnega vodjo zavoda imenuje in razrešuje svet
zavoda po predhodno pridobljenem mnenju ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave.
(4) Strokovnega vodjo zavoda se imenuje za dobo štirih
let. Ista oseba je lahko po preteku te dobe ponovno imenovana.
(5) Kandidat za strokovnega vodjo zavoda mora prijavi
za razpis priložiti strokovni program razvoja in dela zavoda.
(6) Za strokovnega vodjo zavoda je lahko imenovan,
kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo naravoslovne
smeri, s področja dejavnosti zavoda,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj od tega najmanj osem let na področju varstva narave,
– izkazuje sposobnosti za strokovno vodenje zavoda,
– obvlada najmanj en svetovni jezik.
(7) Rok za vložitev prijav kandidatov ne sme biti krajši
od 15 dni, rok v katerem se kandidati obvestijo o izbiri, pa
ne daljši od 45 dni od dneva objave javnega razpisa.
18. člen
(1) Svet zavoda lahko razreši strokovnega vodjo zavoda
pred potekom mandata, za katerega je imenovan.
(2) Svet zavoda mora razrešiti strokovnega vodjo zavoda v primerih, ki jih za razrešitev direktorja določa zakon, ki
ureja delovanje zavodov.
(3) Svet zavoda mora pred razrešitvijo seznaniti strokovnega vodjo zavoda z razlogi za razrešitev in mu dati
možnost, da se do njih izjavi.
(4) Zoper sklep o razrešitvi ima strokovni vodja zavoda
pravico do sodnega varstva na način in po postopku, ki ga
določa zakon.
19. člen
Strokovni vodja zavoda opravlja naslednje naloge:
– vodi in usklajuje strokovno delo zavoda,
– odgovarja za strokovnost dela zavoda,
– vodi delo strokovnega sveta,
– predlaga temelje strokovnega razvoja zavoda in sprejema ukrepe za njihovo uresničevanje,
– svetu zavoda najmanj enkrat letno poroča o strokovnem delu zavoda,
– usklajujejo delo organizacijskih enot, strokovnih služb
ter drugih delovnih teles zavoda na strokovnem področju,
– predlaga direktorju ustanovitev projektnih skupin, komisij ali drugih delovnih teles za razrešitev strokovnih vprašanj, imenovanje članov v te organe ter opredelitev delovnih
nalog,
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– organizira pripravljanje gradiv za seje strokovnega
sveta zavoda,
– opravlja druge naloge, določene s tem statutom.
3. Svet zavoda
20. člen
(1) Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
(2) Svet zavoda šteje pet članov, od katerih:
– enega člana izvolijo izmed sebe delavci na način, po
postopku in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo
sodelovanje delavcev pri upravljanju, in tem statutom,
– preostale člane imenuje Vlada Republike Slovenije,
in sicer tri na predlog ministra, pristojnega za ohranjanje
narave, in enega na predlog senata Univerze v Ljubljani.
(3) Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Po poteku te dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana oziroma
izvoljena.
(4) Predsednika sveta zavoda izvoli svet zavoda izmed
predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda, z večino glasov
vseh članov sveta zavoda. Svet zavoda izvoli tudi podpredsednika sveta zavoda.
(5) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji sveta
navzoča večina vseh članov sveta.
(6) Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov
vseh članov.
(7) K statutu, letnemu programu dela, finančnem načrtu in zaključnemu računu mora svet pridobiti soglasje ustanovitelja.
21. člen
(1) Predstavnika delavcev v svetu zavoda volijo delavci
zavoda neposredno na tajnih volitvah.
(2) Predstavnik delavcev v svetu zavoda mora v svetu
zavoda zastopati interese delavcev zavoda.
(3) Aktivno in pasivno volilno pravico imajo vsi delavci
zavoda. V svet zavoda ne morejo biti izvoljeni direktor in tisti
delavci, ki jih imenuje in razrešuje svet zavoda, ne glede na
to, ali jih statut opredeljuje kot delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
22. člen
(1) Volitve razpiše svet zavoda, in sicer najkasneje 45
dni pred potekom mandata sveta. Volitve morajo biti zaključene ter rezultati objavljeni pred potekom mandata dotedanjih članov.
(2) Sklep o razpisu volitev določa dan, čas in kraj
volitev ter sestavo volilne komisije.
(3) Postopek za izvedbo volitev in volitve vodi tričlanska
volilna komisija.
(4) Volilna komisija opravi zlasti naslednja dejanja:
– zbere pisne pristanke kandidatov, da soglašajo s
kandidaturo, ter sestavi kandidatno listo,
– pripravi seznam volilnih upravičencev,
– pripravi glasovnice,
– opravi vsa dejanja v zvezi z izvedbo volitev ter v zvezi
s tem sprejema ustrezne sklepe,
– ugotavlja in razglaša izid volitev in o njem poroča
svetu zavoda.
(5) V svet zavoda je izvoljen tisti kandidat, ki prejme
največje število glasov. Če dobi več kandidatov enako število glasov, se glede kandidatov, ki so dobili enako število
glasov opravijo ponovne volitve.
(6) Če svet zavoda ugotovi nepravilnosti pri izvedbi
volitev, ki so ali bi utegnile vplivati na rezultat volitev, lahko
glasovanje razveljavi in volitve ponovi.
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23. člen
(1) Če predstavnik delavcev s pisno odpovedjo odstopi
s funkcije člana sveta zavoda, oziroma če mu preneha delovno razmerje v zavodu ali mu je zaradi drugih razlogov
objektivno onemogočeno zastopanje zaposlenih v svetu zavoda, njegovo članstvo v svetu preneha z dnem, ko svet
zavoda o tem sprejme ugotovitveni sklep.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka se opravijo nadomestne volitve.
(3) Imenovanim članom sveta zavoda lahko predčasno
preneha mandat z odpoklicem s strani ustanovitelja, zaradi
pisne odpovedi ali iz drugih objektivnih razlogov. V tem
primeru ustanovitelj najkasneje v roku 30 dni imenuje nadomestnega člana sveta zavoda.
24. člen
(1) Delo sveta zavoda vodi njegov predsednik.
(2) Svet zavoda odloča na sejah.
(3) Seje sveta zavoda sklicuje predsednik sveta zavoda. Predsednik sveta zavoda je dolžan sklicati sejo tudi na
zahtevo strokovnega sveta zavoda, direktorja zavoda, strokovnega vodje in ustanovitelja.
(4) Če predsednik sveta zavoda ne skliče seje v 15
dneh od prejete zahteve, jo mora sklicati direktor zavoda.
(5) Svet zavoda podrobneje uredi način dela s poslovnikom.
25. člen
(1) Za proučevanje določenih nalog, pripravo predlogov in izvrševanje sklepov oziroma odločitev, lahko svet
zavoda ustanovi stalne ali začasne komisije oziroma druga
telesa.
(2) S sklepom o imenovanju organa iz prejšnjega odstavka določi svet zavoda sestavo, naloge in trajanje mandata organa.
26. člen
(1) Pristojnosti sveta zavoda so:
– obravnava in sprejema statut zavoda ter spremembe
in dopolnitve statuta,
– sprejema pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema še druge splošne akte zavoda, za katerih
sprejem je pooblaščen s tem statutom,
– sprejema letni program dela,
– obravnava in sprejema poročilo o izvrševanju letnega
programa dela,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun
zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– obravnava in sklepa o pobudah in predlogih strokovnega sveta zavoda,
– izvaja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– imenuje in razrešuje strokovnega vodjo zavoda,
– imenuje in razrešuje vodjo območne organizacijske
enote,
– določa in sprejema program reševanja presežkov delavcev,
– odloča o prenehanju delovnega razmerja in pravicah
iz programa razreševanja presežkov delavcev, če gre za
večje število delavcev po zakonu o delovnih razmerjih,
– odloča o ugovorih in pritožbah delavcev kot drugostopenjski organ, po poprejšnjem mnenju sindikata, če ga
je poslal,
– imenuje disciplinsko komisijo in razpisno komisijo,
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– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in tem
statutom.
(2) Svet odloča o zadevah iz prejšnjega odstavka, ki se
nanašajo na strokovno delo zavoda, po predhodno pridobljenem mnenju strokovnega sveta.
(3) Svet zavoda odloča o spornih vprašanjih med direktorjem zavoda in strokovnim vodjem zavoda. Če se sporno
vprašanje nanaša na strokovno delo zavoda, svet pred odločanjem pridobi mnenje strokovnega sveta zavoda.
4. Strokovni svet zavoda
27. člen
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ
zavoda.
(2) Strokovni svet zavoda ima predsednika in 4 člane,
ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda
in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda. Predsednik strokovnega sveta je imenovan glede na položaj strokovnega vodje zavoda, 2 člana sta imenovana izmed strokovnih delavcev zavoda, 2 člana sta zunanja strokovnjaka s
področja dela zavoda. Svet zavoda imenuje zunanje strokovnjake na predlog ministra, pristojnega za ohranjanje narave.
(3) Mandat članov strokovnega sveta zavoda je 4 leta.
Po poteku te dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana.
(4) Delo strokovnega sveta zavoda vodi strokovni vodja
zavoda, ki je tudi predsednik strokovnega sveta. V odsotnosti predsednika vodi delo strokovnega sveta podpredsednik, ki ga člani sveta izvolijo izmed sebe.
(5) Predsednik strokovnega sveta zavoda sklicuje seje
sveta. Seja sveta mora biti najmanj dvakrat letno. Na pisno
zahtevo sveta zavoda, direktorja ali ustanovitelja je dolžan
sklicati sejo najpozneje v roku 15 dni od prejete zahteve.
28. člen
(1) Strokovni svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– daje predloge za program strokovnega dela in predlaga enotne osnove za izvajanje strokovnih nalog zavoda
ter spremlja njihovo izvajanje,
– skrbi za izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem naravovarstvenih nalog in opravlja naloge, ki so podrobneje opredeljene s pravilnikom o strokovnem nadzoru,
– daje mnenja, pobude in predloge o organizaciji dela
in pogojih za razvoj dejavnosti na strokovnem področju,
– daje mnenja o strokovnih vprašanjih, ki se pojavljajo
ob izvajanju programa dela,
– daje mnenja k letnemu programu dela,
– obravnava poročila o izvrševanju letnega programa
dela in daje mnenja k poročilom,
– obravnava druga vprašanja s področja strokovnega
dela zavoda.
(2) Direktor, strokovni vodja zavoda in svet zavoda so
dolžni seznanjati strokovni svet zavoda z vsemi svojimi odločitvami in dokumenti, ki jih ta potrebuje za opravljanje svojih
pristojnosti, določenih s prejšnjim odstavkom.
(3) Strokovni svet zavoda mora obravnavati vsa vprašanja, predloge in pobude, ki jih v zvezi z njegovo pristojnostjo
pripravijo in nanj naslovijo direktor zavoda, strokovni vodja
zavoda, svet zavoda in ustanovitelj.
(4) Strokovni svet zavoda mora o vseh svojih mnenjih
obveščati direktorja zavoda, strokovnega vodjo zavoda, svet
zavoda in ustanovitelja.
29. člen
(1) Strokovni svet zavoda sprejema mnenja, predloge
in pobude z večino glasov vseh članov. Če ima posamezen
član ali skupina članov drugačno mnenje od sprejetega, ga
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mora strokovni svet zavoda priložiti k sprejetemu stališču in
ga posredovati naslovniku kot njegov sestavni del.
(2) Način dela strokovnega sveta zavoda se podrobneje določi s poslovnikom o delu strokovnega sveta zavoda, ki
ga na predlog strokovnega vodje zavoda, sprejme svet zavoda.
30. člen
(1) Svet zavoda razreši člana strokovnega sveta zavoda
pred potekom mandata:
– če to zahteva član sam,
– če ugotovi, da se član trikrat zaporedoma neupravičeno ni udeležil sej sveta.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka svet zavoda ne more razrešiti tistega člana strokovnega sveta, ki je
član strokovnega sveta po položaju.
(3) Če se razreši člana, ki je bil imenovan na predlog,
mora svet zavoda hkrati z razrešitvijo zahtevati od predlagatelja, da mu najpozneje v 8 dneh posreduje nov predlog za
imenovanje člana strokovnega sveta zavoda ter mora imenovati novega člana v 15 dneh od prejema predloga.
31. člen
Član sveta zavoda ne more biti hkrati član strokovnega
sveta zavoda.
VI. ORGANIZACIJA ZAVODA
32. člen
(1) Za opravljanje nalog s področja svoje dejavnosti
organizira zavod organizacijske enote in skupne službe.
(2) Za opravljanje zahtevnejših del in nalog, ki terjajo
skupinsko delo delavcev različnih organizacijskih enot, organizira zavod stalne ali občasne komisije, projektne skupine oziroma druga delovna telesa.
(3) Projektna skupina se oblikuje zlasti za:
– opravljanje najzahtevnejših nalog, ki se nanašajo na
temeljna vprašanja dela zavoda ali zahtevajo enoten metodološki pristop,
– opravljanje strokovnih nalog varstva narave, ki se
nanašajo na območje države,
– pripravo strokovnih predlogov konkretnih ukrepov varstva naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti,
– strokovno sodelovanje pri opredeljevanju in ustanavljanju zavarovanih območij naravnih vrednot – parkov.
(4) V projektno skupino so imenovani delavci iz organizacijskih enot in skupnih služb zavoda. Projektno skupino
vodi vodja projektne skupine, ki organizira delo in opravlja
druge naloge v skladu s pravilnikom o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest.
33. člen
(1) Zavod opravlja svojo dejavnost v naslednjih organizacijskih enotah:
– Osrednja enota – Območna enota Celje,
– Območna enota Kranj,
– Območna enota Ljubljana,
– Območna enota Maribor,
– Območna enota Nova Gorica,
– Območna enota Novo mesto,
– Območna enota Piran.
(2) V območnih enotah se lahko opravljanje dela dejavnosti zavoda prenese na izpostave območnih enot.
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(3) Število izpostav iz prejšnjega odstavka se določi v
pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(4) V pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest se geografsko opredelijo tudi območja delovanja posameznih območnih enot in njihovih izpostav.
34. člen
(1) Območno enoto vodi vodja območne enote, ki vodi
strokovno delo enote in organizira njeno poslovanje.
(2) Vodjo območne enote zavoda imenuje in razrešuje
svet zavoda na predlog direktorja zavoda.
(3) Naloge in pristojnosti vodje območne enote so podrobneje določene s pravilnikom o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest.
35. člen
(1) Skupne službe zavoda so organizirane za opravljanje nalog na naslednjih področjih: finančno-računovodskem,
pravnem, splošno-kadrovskem, izdelave in hranjenja dokumentacije, vodenju baz podatkov s knjižnico, stikih z javnostjo in popularizacijo varstva narave.
(2) Direktor zavoda vodi in organizira delo v skupnih
službah.
36. člen
V pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se natančneje opredeli zlasti:
– notranja organizacijska shema delovanja zavoda, pristojnosti, odgovornosti in medsebojne povezave ter obveznosti organizacijskih enot iz 33. člena tega statuta in drugih
ožjih organizacijskih enot ter delov organizacijskih enot, skupnih služb in njihovih ožjih organizacijskih enot ter stalnih,
občasnih ali projektnih skupin oziroma drugih delovnih teles,
– nazive delovnih mest, število izvajalcev, opis del in
nalog ter pooblastila vodij organizacijskih enot, skupnih služb
ter drugih delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter pogoji za sklenitev delovnega razmerja na posameznih delovnih mestih v zavodu.
VII. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU
ZAVODA
37. člen
Delavci zavoda sodelujejo pri upravljanju zavoda kot
posamezniki ter preko delavskih predstavništev v skladu z
zakonskimi določili in kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti Republike Slovenije ter preko predstavnika v
svetu zavoda.
38. člen
(1) Delavec ima kot posameznik pravico dajati pobude
in biti obveščen v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti Republike Slovenije.
(2) Direktor mora obveščati delavce o zadevah, ki vplivajo na socialnoekonomski položaj, pravice ter obveznosti
delavcev iz dela in delovnega razmerja v skladu s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti Republike Slovenije.
(3) Direktor je dolžan obveščati sindikat v zavodu in
zahtevati skupno posvetovanje o zadevah, ki so navedene v
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti Republike
Slovenije.
(4) Direktor mora pridobiti poprejšnje mnenje sindikata
zavoda pred sprejemom odločitve za zadeve, ki jih določa
kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti Republike Slovenije.
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VIII. SINDIKALNO ORGANIZIRANJE
39. člen
(1) Delavci zavoda so pri sindikalnem povezovanju svobodni.
(2) Zavod zagotavlja delovanje sindikalnih zaupnikov in
drugih sindikalnih predstavnikov v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti Republike
Slovenije.
(3) Direktor, pooblaščeni delavci in skupne službe zagotavljajo sindikatu podatke o vseh vprašanjih, o katerih
odloča svet zavoda in direktor zavoda, ki se nanašajo na
socialnoekonomski in delovni položaj ter pravice in obveznosti in odgovornosti delavcev iz dela in delovnega razmerja.
(4) V pogodbi o zagotavljanju pogojev za sindikalno
delo se podrobno določi pravice in medsebojne obveznosti
zavoda in sindikata zavoda.
IX. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST IN DISCIPLINSKA
KOMISIJA
40. člen
(1) Za odločanje na prvi stopnji o disciplinski odgovornosti delavcev zavoda, ki so kršili delovno obveznost, in
izrekanje disciplinskih ukrepov, ki jih ne izreka direktor, ima
zavod disciplinsko komisijo, ki je sestavljena iz delavcev
zavoda.
(2) Disciplinska komisija ima predsednika in dva člana
ter enako število namestnikov, ki jih imenuje svet zavoda.
(3) Predsednika in člane ter njihove namestnike se
imenuje za dve leti.
(4) V disciplinsko komisijo ne morejo biti imenovani
direktor zavoda, strokovni vodja, delavci, ki imajo pooblastila direktorja za izrekanje javnega opomina in denarne kazni,
člani sveta in strokovnega sveta zavoda ter sindikalni zaupniki v zavodu.
(5) Direktor zavoda lahko izreka disciplinska ukrepa
javnega opomina in denarne kazni.
(6) Delavec, ki mu je bil izrečen disciplinski ukrep ima
pravico vložiti ugovor na drugostopenjski organ v roku osmih
dni od prejema odločbe.
(7) Podrobnejše določbe o disciplinski odgovornosti in
postopek določa pravilnik o delovnih razmerjih.
41. člen
Na drugi stopnji odloča o disciplinski odgovornosti delavcev svet zavoda.
X. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV
42. člen
Pravice in obveznosti delavcev se urejajo v skladu z
zakoni, kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti
Republike Slovenije, splošnimi akti zavoda in pogodbo o
zaposlitvi.
XI. POSLOVNA SKRIVNOST
43. člen
Za poslovno skrivnost se štejejo podatki in dokumenti,
ki jih kot zaupne ali tajne določajo zakon in drugi predpisi,
svet zavoda, direktor zavoda, pristojni organi in poslovni
partnerji, in podatki ter listine, ki so po svoji naravi zaupni in
predstavljajo tajnost poslovanja, ter informacije o rezultatih
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dela poslovanja, če bi njihova dostopnost škodovala interesu in ugledu zavoda.
44. člen
Direktor zavoda in drugi odgovorni delavci morajo varovati zaupne listine in podatke, do katerih pridejo pri opravljanju zadev oziroma poslov z drugo organizacijo.
45. člen
(1) Dokumente in podatke, ki se štejejo za poslovno
skrivnost po tem statutu, morajo varovati vsi delavci, ne
glede na to, kako so za njih izvedeli. Delavci morajo varovati
poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja v
zavodu.
(2) Podatke, ki so poslovna skrivnost, lahko sporoči
drugim osebam direktor zavoda ali za to pooblaščena oseba.
(3) Postopek in način določanja ter varovanja poslovne
skrivnosti se določi s pravilnikom, ki ga sprejme direktor
zavoda.
XII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI
46. člen
(1) Sredstva za delo pridobiva zavod iz državnega proračuna, s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na
trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z
zakonom.
(2) Zavod pridobiva sredstva za delo iz državnega proračuna na podlagi finančno ovrednotenega letnega programa dela, ki ga predloži ministrstvu, pristojnemu za ohranjanje narave, za naslednje leto v roku, ki je usklajen z roki
priprave proračuna. Finančno ovrednoteni letni program dela potrdi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra,
pristojnega za ohranjanje narave
(3) Cenik storitev in blaga iz prvega odstavka tega
člena sprejme svet zavoda, po predhodno pridobljeni potrditvi Vlade Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije
potrdi cenik na predlog ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave.
47. člen
(1) Sredstva, ki jih pridobiva zavod s prodajo svojih
storitev in blaga na trgu, se vodijo ločeno od sredstev zbranih iz proračuna in drugih virov.
(2) Plače zaposlenih v zavodu se določajo v skladu z
zakonom in drugimi predpisi ter kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti Republike Slovenije.
(3) O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki odloči ustanovitelj na
predlog sveta zavoda.
(4) Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, zlasti za
izboljšanje materialnih pogojev za delo zavoda.
(5) Konkretno namembnost ter pogoje in merila za
porabo sredstev iz prejšnjih dveh odstavkov določi, na predlog direktorja zavoda, svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
XIII. SPLOŠNI AKTI
48. člen
Splošni akti zavoda so statut, pravilniki, poslovniki ter
drugi splošni akti.
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49. člen
(1) Splošne akte sprejema svet zavoda, če s statutom
ni drugače določeno.
(2) Splošni akti se objavijo na oglasni deski zavoda in
njegovih območnih enot in začnejo veljati petnajsti dan po
objavi, če s posameznim splošnim aktom ni drugače določeno.
(3) Če je za sprejem splošnega akta predpisano soglasje ustanovitelja ali posameznega organa zavoda, se splošni
akt objavi po prejemu soglasja.
(4) Splošni akti se spremenijo oziroma dopolnijo na
način in po postopku, določenim za njihov sprejem.

52. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski zavoda, potem ko ga je sprejel Svet Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in si je k njemu pridobil
soglasje ustanovitelja.

50. člen
(1) Zavod ima naslednje splošne akte:
– statut zavoda,
– pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– pravilnik o delovnih razmerjih,
– pravilnik o strokovnem nadzoru,
– pravilnik o avtorski pravici in avtorskem honorarju,
– pravilnik o nagrajevanju delavcev,
– pravilnik o popisu sredstev in njihovih virov – inventuri,
– pravilniki o varstvu pred požarom, poplavo in potresom v primeru oboroženega spopada,
– pravilnik o izobraževanju,
– pravilnik o tajnosti podatkov in njihovem varovanju,
– pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti,
– pravilnik o uporabi pečatov, žigov in štampiljk,
– pravilnik o promocijski dejavnosti zavoda,
– pravilnik o znaku zavoda,
– in druge.
(2) Svet zavoda sprejema statut, pravilnik o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, pravilnik o delovnih razmerjih, pravilnik o avtorski pravici in avtorskem honorarju, pravilnik o strokovnem nadzoru, pravilnik o izobraževanju, pravilnik o znaku zavoda ter pravilnik o nagrajevanju
delavcev. Ostale pravilnike iz prejšnjega odstavka sprejema
direktor.
(3) Osnutke splošnih aktov je treba objaviti na oglasnih
deskah zavoda.
(4) Delavci imajo pravico, da neposredno in preko delavskega predstavništva ali sindikata zavoda oblikujejo pripombe in predloge k besedilu osnutkov splošnih aktov.
(5) Delavcem se mora zagotoviti najmanj 8 dni za razpravo o vsebini akta, pred njegovim sprejemom.
(6) Navodila za izvajanje, kot tudi obvezno razlago statuta in drugih splošnih aktov zavoda, daje svet zavoda.
(7) Skupne službe zavoda vodijo register in arhiv splošnih aktov zavoda.

Predsednik
Sveta Zavoda Republike Slovenije
za varstvo narave
mag. Radovan Tavzes l. r.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
(1) Direktor zavoda je dolžan organizacijo Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave uskladiti s statutom v
treh mesecih od sprejema statuta.
(2) V treh mesecih po vpisu zavoda v register je treba
predložiti ustanovitelju otvoritveno bilanco stanja zavoda.
(3) Splošni akti morajo biti sprejeti in usklajeni z določili
tega statuta najkasneje v enem letu od njegove uveljavitve.
(4) Do uveljavitve aktov iz prejšnjega odstavka se za
urejanje razmerij v zavodu smiselno uporabljajo splošni akti
Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, kolikor
niso v nasprotju z določili zakona o ohranjanju narave in tem
statutom.

53. člen
Ta statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in je začel veljati 10. oktobra 2001.
Št. 354-01-108/97
Ljubljana, dne 13. septembra 2001.

K temu statutu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije, pod št. 354-15/2001-1 z dne 9. 10. 2001.

191.

Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Slovenije

Na podlagi 87. člena zakona o zdravstveni dejavnosti
je Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije skladno s 3. členom statuta na skupščini 25. 3. 1994 sprejela

KODEKS ETIKE
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Slovenije
»Temeljna naloga medicinske sestre je krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, obravnavanje zdravja ter lajšanje
trpljenja, … neločljivo povezano z zdravstveno nego je spoštovanje življenja, dostojanstvo in pravice človeka.«
ICN, Kodeks etike
Delo medicinske sestre ima močan vpliv na zdravje in
življenje ljudi. S tem prevzema veliko odgovornost, ki je ni
mogoče opredeliti samo z zakoni in predpisi, pomembna je
etična drža posameznika, ki izhaja iz njegovih moralnih vrednot.
Kodeks etike ima namen, da pomaga medicinski sestri
pri oblikovanju etičnih vrednost ter kot vodilo in spodbuda
pri zahtevnem delu v praksi zdravstvene nege.
Medicinske sestre naj ne bi samo poznale etična načela, temveč ravnale etično v vseh stanjih in ob vsakem času.
Po naravi svojega dela je medicinska sestra zagovornik
koristi varovanca ter mu nudi fizično, psihično, duhovno ter
moralno podporo.
Kodeks je namenjen vsem medicinskim sestram ter
sodelavcem v negovalnem timu. Za medicinske sestre, ki še
vstopajo v poklic, služi kodeks kot opora pri oblikovanju
lastnih moralnih stališč, kot vir znanja ter refleksije. Za vse,
ki so že v poklicu, pa služi tudi kot osnova za etično presojo
svojega dela.
Spoštovanje in razvijanje humanih vrednot poklica omogoča medicinski sestri večje zadovoljstvo pri delu ter osebno rast.

Uradni list Republike Slovenije
MEDICINSKA SESTRA IN VAROVANEC
NAČELO I
Medicinska sestra skrbi za ohranitev življenja in zdravja
ljudi. Svoje delo je dolžna opravljati humano, strokovno in
odgovorno ter v odnosu do varovanca spoštovati njegove
individualne potrebe in vrednote.
Standardi:
– Dejavniki, kot so rasa, narodnost, vera, socialni položaj, spol, starost, zdravstveno stanje ali politično prepričanje ne smejo vplivati na odnos do varovanca.
– Individualni programi zdravstvene nege zahtevajo celostno obravnavo posameznika, družine in skupnosti. Vključujejo fizične, psihične, duhovne in socialne potrebe varovanca ter upoštevajo njegovo kulturo ter osebna prepričanja.
– Medicinska sestra v sodelovanje z varovancem vključuje v obravnavo tudi člane družine ter osebe, ki so varovancu blizu.
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mladoletne osebe in osebe pod skrbništvom pa starši oziroma skrbniki.
– Medicinska sestra je pristojna dajati podatke o zdravstvenem stanju varovancev z vidika zdravstvene nege, ki jih
opredeljuje z negovalno diagnozo.
– Podatke o zdravstvenem stanju bolnika daje bolnikovim ožjim svojcem, sorodnikom ali skrbniku zdravnik, ki
bolnika zdravi.
– Dolžnost zdravstvene institucije je, da vzpostavlja in
vzdržuje tak informacijski sistem, ki ščiti varovančevo skrivnost, npr. z omejitvijo dostopa do dokumentacije. Posebej
se to nanaša na računalniški informacijski sistem.
Omejitve:
Medicinska sestra se moralno ni dolžna držati poklicne
molčečnosti, če bi bila zaradi pomanjkanja informacij ogrožena varnost varovanca, družine ali skupnosti. Če se medicinska sestra sooča z nujnostjo razkriti skrivnost, naj bo le-ta
omejena na tisto število ljudi, ki je nujno potrebno, da se
prepreči škodljivo delovanje.
NAČELO IV

NAČELO II
Medicinska sestra spoštuje pravico varovanca do izbire in odločanja. (Avtonomija varovanca)
Standardi:
– Soglasje varovanca je pogoj za sprejemanje odločitev o predvidenem programu zdravstvene nege.
– Soglasje se lahko izrazi na različne načine, najpogosteje na osnovi pogovora.
– Soglasje je proces, pri katerem varovanec aktivno
sodeluje pri načrtovanju in izvajanju zdravstvene nege.
Profesionalna etika zahteva od medicinske sestre dejavnosti, ki presegajo pravne zahteve soglasja; npr. čeprav
otrok pravno ne more dati soglasja, ga vseeno na primeren
način seznanjamo in vključujemo v postopke.
– Za pridobitev soglasja ne smemo uporabljati statusne moči, prisile ali zavajati varovanca.
– Bolezen ali drugi dejavniki lahko začasno ali trajno
zmanjšajo varovančevo sposobnost samoodločanja (avtonomije). Medicinske sestre imajo nenehno dolžnost, da vrednotijo avtonomijo takih varovancev in jim nudijo možnost
izbire v okviru njihove sposobnosti. Ob tem jim pomagajo,
da vzdržujejo oziroma znova pridobijo možno stopnjo avtonomije.
– Kadarkoli dajemo varovancu informacije, mora biti to
storjeno na osnovi resnice, razumljivo in na človeško obziren način.
– Če se vprašanja varovanca nanašajo na področje
izven zdravstvene nege, ga napoti k za to pristojnemu zdravniku ali drugemu zdravstvenemu delavcu.
NAČELO III
Medicinska sestra je dolžna varovati kot poklicno skrivnost podatke o zdravstvenem stanju varovanca, o vzrokih,
okoliščinah in posledicah tega stanja.
Standardi:
– Za poklicno skrivnost se šteje vse, kar medicinska
sestra pri opravljanju svojega poklica zve o varovancu ter o
njegovih osebnih, družinskih in socialnih razmerah, pa tudi
vse informacije v zvezi z ugotavljanjem, zdravljenjem in
spremljanjem bolezni. Medicinska sestra je dolžna varovati
poklicno skrivnost tudi pred družinskimi člani varovanca in
tudi po bolnikovi smrti.
– Dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti lahko medicinsko sestro razreši prizadeta oseba sama ali sodišče, za

Medicinska sestra spoštuje dostojanstvo in zasebnost
varovanca v vseh stanjih zdravja, bolezni in ob umiranju.
Standardi:
– Medicinska sestra mora izvajati svojo dejavnost na
način, ki vključuje varovanca kot enkratno, neponovljivo osebnost z vsemi svojimi posebnostmi.
– Pri svojem delu medicinska sestra čimbolj upošteva
ter spoštuje pravico do zasebnosti. To se še posebej nanaša
na bolnikovo intimnost, upanje, strah, trpljenje ter bolečino.
– Umirajočemu varovancu je treba kar najbolj zagotoviti ustrezno zdravstveno nego in oskrbo, razumevajoč odnos,
lajšanje trpljenja, izpoved verskega prepričanja ter mirno
smrt, dostojno človeka. Razumevajoč odnos se še posebej
nanaša na spoštovanje upanja, na pomoč ob zaskrbljenosti
ter pri izražanju potrebe po varnosti.
– Posebna pozornost, obzirnost in pomoč naj bo namenjena svojcem umirajočega ali umrlega in osebam, ki so
mu bile blizu, da lažje prebolijo to izgubo.
NAČELO V
Medicinska sestra je dolžna nuditi varovancu kompetentno zdravstveno nego.
Standardi:
– Medicinska sestra je pri opravljanju svojega poklica v
mejah svoje strokovne usposobljenosti samostojna in neodvisna ter za svoje delo odgovorna pred svojo vestjo, varovancem in družbo.
– Pristojnost medicinske sestre je, da odloča, načrtuje, izvaja in nadzira zdravstveno nego. V procesu zdravstvene nege je odgovorna medicinski sestri – vodji negovalnega
tima.
– Medicinske sestre morajo svoje znanje nenehno izpopolnjevati.
– Pridobljeno strokovno znanje je medicinska sestra
dolžna posredovati kolegicam in kolegom ter ostalim članom timov.
– Medicinska sestra si prizadeva za osebnostno in strokovno rast.
– Medicinska sestra si prizadeva za napredek zdravstvene kulture.
– Medicinska sestra je dolžna, da si prizadeva za razvoj
in napredek stroke kot celote in uvajanje novosti iz stroke.
– Medicinska sestra je soodgovorna v skrbi za zdravje
in življenje ljudi, zato je dolžna delovati zdravstvenovzgojno.
Zdravstvena vzgoja je ena izmed njenih temeljnih nalog.
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– Medicinska sestra ne sme odkloniti nujne medicinske pomoči, ustrezne svoji strokovni usposobljenosti, ne
glede na to, ali je za to pomoč izrecno zaprošena.
Medicinske sestre morajo biti pripravljene, da se odzovejo na delo v izjemnih razmerah, zavedajoč se moralne in
človeške odgovornosti.
– Medicinska sestra ne izvaja postopkov, za katere nima
ustreznih izkušenj. Izjema so le nujni primeri pri poškodbah in
boleznih, ki neposredno ogrožajo življenje varovanca.
– Medicinska sestra ne sme zlorabiti medsebojnega
zaupanja z varovanci ali možnosti dostopa do njihove lastnine, stanovanja ali delovnega mesta.
– Medicinska sestra lahko odkloni darilo, uslugo, gostoljubnost in komercialni interes, če ga je mogoče razlagati
kot prizadevanje, da bi z nedopustnim vplivom dosegla kako
ugodnost zase ali za varovanca.
Omejitve:
– Medicinske sestre lahko odklonijo zdravstveni poseg, če sodijo, da ni v skladu z njihovo vestjo in mednarodnimi pravili medicinske etike.
– Medicinska sestra mora o svojem ugovoru vesti obvestiti zdravstveni zavod. Zdravstveni zavod mora to upoštevati, vendar varovancem zagotoviti možnost za nemoteno
uveljavljanje pravic iz zdravstvenega varstva.
– Medicinska sestra ne sme odkloniti nujne medicinske pomoči.
NAČELO VI
Delovanje medicinskih sester mora temeljiti izključno
na odločitvah v korist varovanca.
Standardi:
– Pri svojem delu v praksi naj se medicinske sestre zavzemajo za take pogoje dela, ki bodo omogočali izvajanje zdravstvene nege v skladu z vrednotami in standardi kodeksa etike.
– Medicinska sestra upošteva načela strokovnega ravnanja in odkloni vsakršen poseg, ki bi po njenem strokovnem
prepričanju in vesti mogel biti neetičen ali za varovanca škodljiv.
– Delovanje medicinske sestre mora temeljiti na odločitvah, ki varovancu krepijo, ohranjajo in obnavljajo zdravje
ter lajšajo trpljenje. Ta odnos ne sme biti pogojen s koristoljubnostjo, zadovoljevanjem osebnih ambicij ali z namenom,
da se pridobijo kakršnekoli druge osebne koristi.
– Vodstvene medicinske sestre nosijo posebno odgovornost, ki izhaja iz skrbi za sedanje in bodoče varovance. V
okviru dosegljivih možnosti so dolžne, da se te uporabijo
čimbolj učinkovito in da se zagotovi čim večja korist za
varovance. Dolžne so vzpostaviti tak sistem organizacije, ki
bo omogočal čim višjo kakovost dela ter ščitil varovanca
pred nestrokovno, neetično in samovoljno dejavnostjo članov službe zdravstvene nege. Vodje pomagajo članom tima
pri reševanju etičnih dilem in sprejemanju etičnih odločitev.
– Medicinske sestre, ki opravljajo pedagoško delo, so
dolžne zagotoviti, da je praktično delo ob varovancu vodeno
v soglasju s strokovnimi in etičnimi načeli, ter s posebno
pozornostjo na dostojanstvo človeka. Mentor je dolžan zagotoviti, da so študenti in dijaki seznanjeni s Kodeksom in
sprejemajo določbe Kodeksa.
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Standardi:
– Sodelovanje med medicinskimi sestrami ter odnos
do drugih zdravstvenih delavcev naj temelji na odkritosti,
poštenosti ter kolegijalnih odnosih.
– Stanovska pripadnost in poklicna dolžnost zavezujeta medicinsko sestro, da ne odreče strokovne pomoči drugi
medicinski sestri, če jo ta zaprosi.
– Odnosi med medicinskimi sestrami morajo temeljiti
na spoštovanju in korektnosti. Pri tem so dolžne upoštevati
življenjske in strokovne izkušnje starejših in nadrejenih ter
učiteljev, ki naj bodo mlajšim sodelavcem za zgled in vodilo.
– Medicinske sestre morajo nameniti posebno skrb in
pozornost študentom in dijakom zdravstvenih šol ter pripravnikom.
– Solidarnost in kolegijalnost se kažeta tudi v tem, da
medicinske sestre skrbijo za obolelo kolegico, za obolele druge zdravstvene delavce, dijake in študente zdravstvenih šol.
– Nesoglasje naj ne izzove nekorektnega obnašanja. V
primerih, ko nesporazumov ni mogoče zgladiti, morajo poskušati doseči spravo organi Zbornice zdravstvene nege
Slovenije.
NAČELO VII
– Če medicinska sestra sumi, da sodelavci nekompetentno ali neetično obravnavajo varovanca, je dolžna, da
ugotovi čim več dejstev o nepravilnostih, ter o njih poroča
predstojnikom in če napake niso odpravljene, tudi strokovnim telesom Zbornice zdravstvene nege Slovenije.
– Medicinska sestra, ki si prizadeva, da zaščiti varovanca pred nekompetentno ali neetično oskrbo, lahko v
svojem okolju doživlja različne pritiske. Kolegice in profesionalno združenje so dolžni, da ji pomagajo.
MEDICINSKA SESTRA IN DRUŽBA
NAČELO VIII
Medicinska sestra naj vedno ravna v skladu z usmeritvami, ki zagotavljajo boljše zdravje in nadaljnji razvoj zdravstva v družbi.
Standardi:
– Medicinska sestra je skupaj z drugimi zdravstvenimi
delavci in ostalimi državljani odgovorna za načrtovanje in
izvajanje programov zdravstvenega varstva.
– Medicinska sestra si prizadeva za take razmere zaposlovanja, ki omogočajo kakovostno zdravstveno nego ter
pripomorejo k večjemu strokovnemu zadovoljstvu zaposlenih.
– Medicinska sestra ima pravico in dolžnost, da si preko svojih strokovnih in drugih organizacij prizadeva za:
– vrednotenje zdravstvene nege v družbi,
– ustrezne delovne razmere,
– ustrezno vrednotenje dela,
– pravno zaščito opravljenega dela.
MEDICINSKA SESTRA IN POKLIC

MEDICINSKA SESTRA IN SODELAVCI

NAČELO IX

NAČELO VII

Poklicne organizacije medicinskih sester sprejemajo
odgovornost za varovanje in podpiranje etičnih načel v zdravstveni negi. Izpolnitev teh nalog pa od njih zahteva, da se
odzivajo na potrebe in zakonite interese varovancev ter medicinskih sester.

Zdravstvena obravnava varovancev naj predstavlja skupno prizadevanje strokovnjakov različnih zdravstvenih poklicev: medicinska sestra priznava in spoštuje delo sodelavcev.
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Standardi:
– Poklicna združenja si morajo prizadevati za uveljavljanje želenih standardov zdravstvene nege v praksi ter ustrezno izobraževanje medicinskih sester.
– Poklicna združenja predstavljajo interese zdravstvene nege v javnosti, pri oblikovanju zdravstvene politike, v
odnosu do delodajalcev, v javnih medijih itd.
– Medicinska sestra, ki deluje v poklicnih združenjih,
naj sodeluje pri vzpostavljanju in vzdrževanju takega socialnoekonomskega položaja zdravstvene nege, njenih nosilcev in izvajalcev, da bodo enakopravni v primerjavi z drugimi
področji.
– Poklicna združenja naj aktivno podpirajo in razvijajo
možnosti za izobraževanje o etičnih vidikih zdravstvene nege, ki naj bo dostopno vsem medicinskim sestram.

Ukrepe za varovanje izpitne tajnosti v Državnem izpitnem centru predpiše predstojnik Državnega izpitnega centra.

KONČNA DOLOČBA

II. VRSTA TAJNOSTI IN STOPNJA ZAUPNOSTI
IZPITNEGA GRADIVA

Skupščina Zbornice zdravstvene nege Slovenije je
obravnavala in sprejela Kodeks etike medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov na svoji seji dne 25. 3. 1994. Upoštevanje določb Kodeksa je obvezno za vsako medicinsko
sestro in druge člane negovalnega tima.
Predsednica
Zbornice zdravstvene
nege Slovenije
Zveza društev medicinskih
sester in zdravstvenih
tehnikov Slovenije
mag. Bojana Filej l. r.

192.

Pravila o varovanju izpitne tajnosti pri maturi

Na podlagi 71. člena zakona o usmerjenem izobraževanju (Uradni list RS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89) ter
tretje alinee 4. člena in 44. člena pravilnika o maturi (Uradni
list RS, št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95, 1/96, 26/96,
5/97, 84/97 in 32/98) je Republiška maturitetna komisija
na 61. seji dne 21. 4. 1994, na 36. seji dne 25. 8. 1999
sprejela in na 90. seji 11. 1. 2002 dopolnila

PRAVILA
o varovanju izpitne tajnosti pri maturi*
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S temi pravili se določajo način varovanja tajnosti izpitnih gradiv pri postopku priprave in razdelitve izpitnega gradiva, pri označevanju in ravnanju s šiframi kandidatov, pri
pripravah na izpit in poteku izpita in drugi ukrepi za varovanje
izpitne tajnosti. S temi pravili se določa način varovanja
tajnosti tematskih sklopov.
* Uradni

list RS, št. 78/94 in 16/99

2. člen
V skladu s temi pravili se morajo ravnati člani Republiške maturitetne komisije, republiških predmetnih komisij,
šolskih maturitetnih komisij, šolskih predmetnih komisij, delavci Državnega izpitnega centra in drugi delavci, ki jim je
dostopno izpitno gradivo in podatki o šifrah kandidatov.
Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo v okviru
svojih pravic in dolžnosti skrbeti, da so gradiva in podatki iz
prvega odstavka 1. člena teh pravil v postopku priprave,
izdelave, razmnoževanja, evidentiranja, odpošiljanja in shranjevanja ustrezno zavarovana kot uradna tajnost.

3. člen
Za izpitna gradiva se štejejo izpitne pole pisnega dela
izpita, navodila za ocenjevanje pisnega in ustnega izpita,
zbirke podatkov z izpitnimi nalogami in vprašanji, izpitni listi z
vprašanji za ustni del izpita, razpored zunanjih ocenjevalcev
v posameznem izpitnem roku, ocene in število točk kandidatov do razglasitve in druga gradiva, ki vsebujejo izpitna vprašanja, naloge in ocene izpitnih izdelkov.
Izpitna gradiva in šifre kandidatov so uradna tajnost.
Izpitna gradiva so označena kot izpitna tajnost – strogo
zaupno.
Vrsta tajnosti in stopnja zaupnosti se označujeta v desnem zgornjem kotu izpitnega gradiva.
Tematski sklop obsega predpisane teme, vsebine in/
ali naslove, ki bodo predmeta preverjanja znanja v določenem šolskem letu. Tematske sklope za vsako šolsko leto
določi republiška predmetna komisija.
Tematski sklopi so tajni do objave tematskega sklopa.

III. NALOGE REPUBLIŠKE MATURITETNE KOMISIJE
IN REPUBLIŠKIH PREDMETNIH KOMISIJ
4. člen
Republiška predmetna komisija sprejme izpitno gradivo na zaprti seji.
Predsednik republiške predmetne komisije ali njegov
namestnik oziroma glavni ocenjevalec osebno vroči izpitno
gradivo predstojniku Državnega izpitnega centra ali drugi
pooblaščeni osebi v zapečatenih ovojnicah z oznako izpitna
tajnost – strogo zaupno.
Predstojnik Državnega izpitnega centra ali druga pooblaščena oseba potrdi prejem izpitnega gradiva iz prejšnjega odstavka s podpisom.
Republiška izpitna komisija vodi evidenco o izpitnem
gradivu, v katero se vpišejo: podatki o izpitnem gradivu
(vsebina in število izvodov), točen datum in čas izročitve in
ime pristojne oziroma pooblaščene osebe, ki se ji gradivo
izroči ob lastnoročnem podpisu, ter roki in drugi pomembni
podatki.
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5. člen
Republiška maturitetna komisija na zaprti seji izbere in
določi izpitne pole za posamezni pisni izpit in komplet vprašanj ustnega izpita v spomladanskem in jesenskem izpitnem
roku.
O tem sestavi zapisnik in določi rok, do katerega so
podatki iz zapisnika uradna tajnost.

IV. PRENOS IZPITNEGA GRADIVA
6. člen
Za prenos mora biti izpitno gradivo shranjeno v ovojnicah, zapečatenih z žigom tistega, ki ga pošilja, in z oznako
izpitna tajnost – strogo zaupno.
Kadar se izpitno gradivo pošilja po pošti, se zapečatena ovojnica da v drugo ovojnico, na kateri je poleg naslova
pošiljatelja in naslovnika še oznaka »strogo zaupno«.
Člani šolske maturitetne komisije lahko prenašajo izpitno gradivo in šifre na drugo šolo le z vednostjo in pisnim
pooblastilom Državnega izpitnega centra. Pri prenosu izpitnega gradiva z oznako izpitna tajnost – strogo zaupno, mora
člana šolske maturitetne komisije spremljati pooblaščena
oseba Državnega izpitnega centra. Če se prenašajo šifre
kandidatov, spremstvo pooblaščene osebe ni potrebno.

V. NALOGE DRŽAVNEGA IZPITNEGA CENTRA
7. člen
Predstojnik Državnega izpitnega centra ali druga pooblaščena oseba izroči izpitno gradivo in šifre kandidatov
kurirju, ki mora biti seznanjen s stopnjo zaupnosti gradiva ter
z ukrepi za varovanje tovrstnih pošiljk.
Za prenos izpitnega gradiva z oznako izpitna tajnost –
strogo zaupno mora kurir imeti spremstvo pooblaščene osebe Državnega izpitnega centra.
Izpitno gradivo in šifre kandidatov iz prvega odstavka
tega člena kurir še isti dan osebno vroči predsednikom ali
tajnikom šolskih maturitetnih komisij.
Predsedniki ali tajniki šolskih maturitetnih komisij potrdijo prejem izpitnega gradiva in šifer kandidatov s podpisom.
8. člen
Pri razmnoževanju izpitnega gradiva varovanje uradne
tajnosti v celoti zagotovi Državni izpitni center.

VI. ŠIFRE KANDIDATOV
9. člen
Vsakemu kandidatu, ki pristopi k pisnemu izpitu, se
dodeli šifra, da se jo zalepi na izpitno polo.
Postopek določanja, evidentiranja in ravnanja s šiframi
določi Republiška maturitetna komisija na predlog Državnega izpitnega centra.

Uradni list Republike Slovenije
VII. OCENJEVANJE IZPITNEGA GRADIVA
10. člen
Po končanem pisnem izpitu predsednik ali tajnik šolske maturitetne komisije izroči pisne izdelke, zapečatene z
žigom šole, v ovojnici kurirju, ki jih nemudoma oziroma
najkasneje do naslednjega dne dostavi Državnemu izpitnemu centru.
11. člen
Državni izpitni center pošlje pisne izdelke, zapečatene
z žigom Državnega izpitnega centra, v ovojnici zunanjemu
ocenjevalcu po pošti s povratnico ali jih dostavi po kurirju.
Zunanji ocenjevalec pošlje ocenjene pisne izdelke, zapečatene v ovojnici z vtisnjenimi svojimi inicjali Državnemu
izpitnemu centru, po pošti s povratnico v roku in na način, ki
ga določi Državni izpitni center.
Državni izpitni center pripravi datoteko izpitnih rezultatov in pri morebitnem vključevanju drugega ali še tretjega
zunanjega ocenjevalca zagotovi varovanje uradne tajnosti na
način, ki je določen v prvem in drugem odstavku tega člena.
VIII. HRANJENJE IZPITNEGA GRADIVA
12. člen
V šoli se izpitno gradivo hrani zapečateno v kovinskih
omarah v prostoru, v katerem se lahko zagotovi prisotnost
pristojne ali pooblaščene osebe oziroma ga le-te lahko zaklenejo. Pri odpiranju omare morajo biti prisotni predsednik
in najmanj dva člana šolske maturitetne komisije.
Če se izpitno gradivo shranjuje in obdeluje s strojno in
programsko opremo, mora biti vpogled oziroma dostop v
datoteke ustrezno zavarovan s šiframi in gesli tako, da je
dostopen samo pooblaščenim osebam.
Predsedniki republiških predmetnih komisij so odgovorni za način zavarovanja strojne in programske opreme, ki
jo republiška predmetna komisija uporablja izven uradnih
prostorov Državnega izpitnega centra.
IX. ODGOVORNOST ZA KRŠITEV VAROVANJA
IZPITNE TAJNOSTI
13. člen
Osebe iz 2. člena, ki kršijo pravila o varovanju izpitne
tajnosti, so disciplinsko, odškodninsko in kazensko odgovorne v skladu s predpisi, ki urejajo tovrstno odgovornost.
Te osebe s podpisom potrdijo, da so seznanjene z
določili teh pravil.
V skladu s tretjim odstavkom 44. člena pravilnika o
maturi, lahko minister, pristojen za šolstvo, oziroma ravnatelj
šole člana, ki je kršil izpitno tajnost, takoj razreši.
14. člen
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik RMK
dr. Jožko Budin l. r.
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193.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
december 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

Št.

194.

Št. 941-04-22/2002
Ljubljana, dne 14. januarja 2002.
Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 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

KOEFICIENTE
rasti cen v Republiki Sloveniji, 2001

KOEFICIENTE
rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2001
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih decembra 2001 v primerjavi z novembrom
2001 je bil 0,010.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do decembra 2001 je bil 0,075.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do decembra 2001 je bil 0,006.
4. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
decembra 2001 v primerjavi z novembrom 2001 je bil
0,001.
5. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do decembra 2001 je bil 0,070.
6. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do decembra 2001 je bil 0,006.
7. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do decembra 2001 v primerjavi s povprečjem leta 2000 je bil 0,084.
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Koeficienti rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od posameznih mesecev leta 2001 do decembra
2001 v Republiki Sloveniji:
I
0,055

II
0,045

III
0,050

IV
0,041

V
0,039

VI
0,036

VII
0,032

VIII
0,028

IX
0,024

X
0,014

XI
0,010

XII
0,000

Koeficienti rasti cen življenjskih potrebščin od
posameznih mesecev leta 2001 do decembra 2001 v Republiki Sloveniji:
I
0,066

II
0,054

III
0,043

IV
0,036

V
0,024

VI
0,020

VII
0,018

VIII
0,018

IX
0,009

X
0,005

XI
0,001

XII
0,000

Št. 941-04-22/2002
Ljubljana, dne 14. januarja 2002.
Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE

BENEDIKT
195.

Odlok o turistični taksi v Občini Benedikt

Na podlagi 21. do 28. in 45. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 68/00) in 15.
člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je
Občinski svet občine Benedikt na seji dne 19. 12. 2001
sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Benedikt
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse, način
plačila, način poročanja in nadzor nad izvajanjem odloka.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravna storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za
prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v
primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki pa je strogo
namenski za razvoj turizma, nameni pa se predvsem za:
– turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva za
promocijo turistične ponudbe,
– prireditve,
– vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom ter programov urejanja okolja, ki jih izvajajo
turistična in druga društva.
4. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Vrednost točke določa in usklajuje Vlada Republike
Slovenije enkrat letno, na podlagi gibanja cen življenjskih
potrebščin.
Na območju Občine Benedikt znaša višina turistične
takse 10 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
5. člen
1. Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih
ali bolnicah,
– učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,

– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih
domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem
gostinskem obratu več kot 30 dni,
– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in
sporazumih oproščeni plačila takse.
2. Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki
prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
6. člen
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom
storitev za prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če
mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
7. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične
takse, mora biti vpisan razlog iz 1. in 2. točke 4. člena tega
odloka v evidenci, ki jo predpiše minister, pristojen za turizem.
8. člen
Osebe iz 6. člena tega odloka nakazujejo pobrano
turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na
poseben račun Občine Benedikt, št. 51800-840-14832062.
Osebe iz 6. člena tega odloka so v roku, ki ga določa
prejšnji odstavek, dolžne predložiti Občini Benedikt in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega
mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične
takse.
Poročilo mora obsegati naslov pravne ali fizične osebe,
društva, število nastanitvenih zmotljivosti, število prenočitvenih gostov, ki so uveljavljale olajšave in oprostitve, znesek
plačane takse ter mesec, na katerega se poročilo nanaša.
To poročilo morajo pravne in fizične osebe ter društva posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je
sestavni del tega odloka.
9. člen
Osebe iz 6. člena tega odloka morajo pobirati turistično takso, voditi evidenco o plačani taksi v knjigi oziroma
drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno
število prenočitev posameznega turista in znesek plačane
takse. Vsebino evidenc predpiše minister, pristojen za turizem.
10. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse
ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave v okviru
svojih pooblastil.
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11. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja
zakon o pospeševanju turizma, in sicer:
1. z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se
kaznujejo pravne osebe, najmanj s 300.000 tolarjev podjetniki posamezniki ter najmanj z 200.000 tolarjev sobodajalci
in kmetje ter društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
za prekršek:
– če ne pobirajo turistične takse po prvem in drugem
odstavku 6. člena tega odloka,
– če ne nakazujejo pobrane turistične takse v skladu s
prvim odstavkom 8. člena tega odloka,
– če ne vodijo evidence v skladu z drugim in tretjim
odstavkom 8. člena tega odloka;
2. z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 42305-001/2001
Benedikt, dne 27. decembra 2001.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

BLED
196.

Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in
družbenega plana Občine Bled

Št.

3. člen
(1) Prostorski plan vsebuje:
· besedilo odloka,
· grafične prikaze v merilu 1:25.000,
- zasnova primarne rabe prostora,
- zasnova urejanja voda,
- zasnova varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine,
- zasnova namenske rabe prostora, ureditvena območja naselij in načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti,
- zasnova rekreacije,
- zasnova prometnega omrežja,
- zasnova komunalnega omrežja,
- zasnova energetskega omrežja in sistemov zvez,
· grafične prikaze v merilu 1:5000 in 1:10.000,
- namenska raba površin,
- območja varstva naravnih vrednot,
- območja varstva kulturne dediščine,
· splošne podatke o dokumentu in postopkih,
· obrazložitev usmeritev iz odloka o prostorskem planu,
· soglasja organov in organizacij,
· sklep vlade.
(2) Grafični prikazi so sestavni del odloka in so izdelani
v analogni in digitalni obliki. Digitalna vsebina plana obsega:
namensko rabo površin, načine urejanja s PIA, območja
naravnih vrednot, območja kulturne dediščine, območja varstva vodnih virov. Digitalni grafični prikazi so izdelani na
geodetski podlogi preglednega katastrskega načrta (PKN5)
v merilu 1:5000 (vektoriziran digitalni katastrski načrt) in se
lahko uporabljajo samo z navedeno geodetsko podlogo.

1.
2.
3.
4.

Na podlagi 50. 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 na podlagi 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list, št. 33/99,
19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled na 26. seji
dne 19. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o prostorskih sestavinah dolgoročnega in
družbenega plana Občine Bled
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana za Občino Bled, katerega
strokovna gradiva sta izdelala URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana in Urbanistični inštitut RS, Ljubljana, v letu
2000.
2. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (v nadaljevanju: prostorski plan) so osnovni
prostorski akt, s katerim občina določa osnovne usmeritve
za urejanje prostora in varstvo okolja.
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5.

4. člen
Prostorski plan določa:
SPLOŠNE DOLOČBE
OBMOČJE PROSTORSKEGA PLANA
SKUPNI INTERESI IN CILJI
USMERITVE ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI
V PROSTORU
4.1 USMERITVE ZA FUNKCIJE NASELIJ
4.2 USMERITVE ZA POSELITEV
4.3 USMERITVE ZA RAZPOREJANJE
DEJAVNOSTI IN RABO PROSTORA
4.3.1 Območja in površine za poselitev
4.3.2 Površine, ki niso namenjene poselitvi
4.3.3 Območja urejanja
4.4 USMERITVE ZA VARSTVO NARAVNIH VREDNOT
IN KURADNI LISTTURNE DEDIŠČINE
4.5 USMERITVE ZA VARSTVO PRED HRUPOM
4.6 USMERITVE ZA UREJANJE VODOTOKOV
4.7 USMERITVE ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE
4.7.1 Usmeritve za prometno omrežje
4.7.2 Usmeritve za vodne vire in omrežje za oskrbo s pitno vodo
4.7.3 Usmeritve za odvajanje in čiščenje odplak
4.7.4 Usmeritve za energetske vire, omrežje in naprave
4.7.5 Usmeritve za omrežje zvez
4.7.6 Usmeritve za ravnanje z odpadki
4.8 USMERITVE ZA OBRAMBO
4.9 USMERITVE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
4.10 USMERITVE ZA MINERALNE SUROVINE
ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA
5.1 ZASNOVA KMETIJSKIH IN GOZDNIH POVRŠIN
5.2 ZASNOVA POSELITVE
5.3 ZASNOVA REKREACIJE
IN JAVNIH ZELENIH POVRŠIN
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5.4 ZASNOVA PROMETA
5.4.1 Razbremenilne in obvozne ceste
5.4.2 Izboljšanje prometnega omrežja na Bledu
5.4.3 Kolesarske poti, steze in povezave
5.5 ZASNOVA KOMUNALNE UREDITVE
6. OPREDELITVE ZA URESNIČEVANJE
PROSTORSKEGA PLANA
6.1 USMERITVE ZA NAČINE UREJANJA PROSTORA
S PROSTORSKIMI IZVEDBENIMI AKTI
6.2 PROGRAMSKE ZASNOVE ZA PROSTORSKE
IZVEDBENE NAČRTE
6.3 GEOINFORMACIJSKA PODPORA
ZA ODLOČANJE
6.4 MERILA ZA ODSTOPANJE PROSTORSKIH
IZVEDBENIH AKTOV OD PROSTORSKEGA
PLANA
6.5 KRITERIJI ZA DOPOLNJEVANJE
PROSTORSKEGA PLANA OBČINE BLED
6.6 PROGRAM DODATNIH RAZISKAV,
ANALIZ IN ŠTUDIJ
6.7 NALOGE, KI JIH MORA OBČINA
OPRAVITI SKUPAJ Z DRUGIMI OBČINAMI
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. OBMOČJE PROSTORSKEGA PLANA
5. člen
S prostorskim planom Občine Bled se določajo usmeritve za celotno območje Občine Bled.
3. SKUPNI INTERESI IN CILJI
6. člen
Pomembnejši skupni interesi in cilji prostorskega razvoja Občine Bled so:
· spodbujanje trajnostnega razvoja v turizmu, predvsem
izboljšanje kakovosti in dopolnjevanje obstoječe infrastrukture,
· zmanjšanje obremenitev Blejskega jezera,
· ohranjanje in razvoj Triglavskega narodnega parka ter
drugih naravnih vrednot in kulturne dediščine,
· komunalna sanacija obstoječih območij in celovita
infrastrukturna ureditev novih območij poselitve,
· izboljšanje prometnih razmer,
· izboljšanje bivalnih in delovnih razmer,
· izboljšanje urejenosti javnih površin naselij in njihove
opreme,
· izboljšanje razmer za rekreacijo.
4. USMERITVE ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI V PROSTORU
7. člen
4.1 Usmeritve za funkcije naselij
(1) Po ustanovitvi novih občin je Bled prevzel vlogo
občinskega središča, tako da se bo njegova vloga krepila v
smislu zadovoljevanja upravnih funkcij lokalnega pomena.
Bled ima že zgodovinsko pogojeni značaj osrednjega turističnega kraja v občini, ki se bo v bodoče še krepil, predvsem z izboljševanjem kakovosti in nadgradnjo obstoječih
kapacitet. Oskrba naj se ne razvija poudarjeno, temveč v
razmerju potreb kraja samega (zaradi cilja omejevanja obremenitev Bleda). Bled predstavlja tudi pomembnejše zaposlitveno območje, saj so v širšem prostoru naselja obstoječa in
planirana območja za sekundarne dejavnosti, prav tako je
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velik delež zaposlitve v gostinstvu, trgovini in storitvah razporejen v celotnem ureditvenem območju Bleda. V nadaljnjem
razvoju se bo vloga Bleda kot zaposlitvenega območja še
krepila.
(2) Naselja z značajem lokalnega oskrbnega središča
so: Bohinjska Bela, Ribno, Gorje (Spodnje Gorje, Zgornje
Gorje), Zasip. Obstoječo oskrbo v teh naseljih naj se v
bodoče okrepi v smislu izboljšanja in dopolnitve ponudbe,
tako da bi s tem zmanjšali prometne obremenitve na Bled.
Poudarjena je usmeritev v turistični razvoj. V teh naseljih naj
se v bodoče še ohranja kmetijstvo, omogoča bivanje, zaposlitev v turizmu in drugih dejavnostih.
(3) Druga naselja v občini imajo značaj vaških naselij,
kjer se prepleta kmetijstvo, bivanje in druge oblike zaposlitve. Poudarjena je usmeritev v turistični razvoj. V teh naseljih
naj se zagotavlja dobra lokalna oskrba in dobra infrastrukturna opremljenost.
(4) Naselja Spodnje in Zgornje Laze, Kupljenk, Radovna in Slamniki so razložena podeželska naselja, pri katerih naj se ta značilnost ohranja, nadaljnji razvoj naj se izvaja z
dopolnjevanjem in zaokroževanjem obstoječih gruč
poselitve.
8. člen
4.2 Usmeritve za poselitev
Občina bo pri nadaljnjem razvoju in urejanju v prostoru:
· podpirala strnjenost poselitve, tako da bo:
– poselitev usmerjala v obstoječa naselja ter spodbujala prenavljanje in dopolnjevanje stavb v okviru obstoječih
poselitvenih površin,
– širitev naselij izvajala z dopolnjevanjem in zaokroževanjem na njihovem robu,
– preprečevala nadaljevanje razpršene gradnje, razen
v primerih, ko se več manjših skupin razpršene gradnje
lahko zaokroži v večjo gručo,
– preprečevala zlivanje naselij in vzdolžno razpotegnjeno gradnjo ob komunikacijah,
– dopuščala gradnjo novih kmetij izven ureditvenih območij naselij, v skladu z usmeritvami za ohranjanje kvalitet
kulturne krajine,
· podpirala ohranjanje kvalitet kulturne krajine, tako da
bo:
– s prostorskimi izvedbenimi akti določila merila in pogoje za skladnost v urbanističnem in arhitekturnem vidiku
oblikovanja posegov v prostor,
– varovala objezerski prostor pred neskladnimi posegi
in ga namenjala javni rabi,
– varovala obvodni prostor vodotokov,
– varovala krajinsko zaključena in s posegi še nenačeta območja pred novimi posegi,
– ohranjala kvalitetna kmetijska zemljišča za primarno
rabo,
· zagotavljala skladno namensko rabo prostora, tako
da se bodo:
– s prostorskimi izvedbenimi akti določila dovolj široka
merila in pogoji glede dopustnih vrst dejavnosti za posamezno rabo površin, s čimer bi zagotovili preplet bivanja, dela
ter turističnega razvoja,
– dejavnosti na primeren in nekonflikten način usmerjale v prostor,
– dejavnosti, ki imajo prekomerne vplive na sosednja
območja, usmerjala v območja, kjer ti vplivi ne bodo negativno vplivali na razvoj drugih dejavnosti,
· izboljševala infrastrukturno opremljenost naselij, tako,
da bo:
– planirana širitev naselij v skladu z razpoložljivimi zmogljivostmi obstoječe opreme in širitev ne bo prekomerno
oslabila obstoječo oskrbo,
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– zagotovila varovanje prometnih koridorjev za tranzitni
promet mimo Bleda ter sodelovala pri izvedbi severne in
južne razbremenilne ceste,
– zagotovila varovanje prometnega koridorja za tranzitni rekreacijski promet proti Pokljuki ter sodelovala pri izvedbi
obvoznice mimo Spodnjih Gorij,
– spodbujala ureditev javnih izvennivojskih parkirišč za
razbremenitev objezerskega prostora,
– zagotovila izvedbo čistilne naprave,
· omejevala posege, ki bi predstavljali povečevanje
obremenitev okolja, tako da ne bo podpirala:
– zgoščevanje poselitve v objezerskem prostoru,
– povečevanja obremenitev sedanje problematične prometne in druge infrastrukture,
– spreminjanja pomožnih objektov v sekundarna bivališča.
9. člen
4.3 Usmeritve za razporejanje dejavnosti in rabo prostora
(1) Usmeritve za razporejanje dejavnosti so določene
glede na planirano pretežno namembnost območij in površin.
(2) Usmeritve za dejavnosti so določene za:
· območja in površine za poselitev,
· površine, ki niso namenjene poselitvi.
10. člen
4.3.1
Območja in površine za poselitev
(1) Območja, ki so namenjena za poselitev so:
· območja za stanovanja (S),
· območja mešane rabe (M),
· območja za turizem in gostinstvo (H),
· območja za trgovino in storitve (U),
· območja za kvartarne dejavnosti (I),
· območja za proizvodnjo (P),
· območja za oskrbne sisteme (O),
· območja za sekundarna bivališča (W),
· območja za transportne dejavnosti in večje prometne
površine (T),
· območja za kmetijstvo (K),
· območja za rekreacijo (R),
· mestne zelene površine, parki (Z),
· območje pokopališča (Zp),
· območja za obrambo (B, po kriterijih še dodatno
P in V),
· površina razpršene gradnje – zazidana stavbna zemljišča (z).
(2) V območja za stanovanja (S) se bodo usmerjala
stanovanja in spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih območij, kot so: trgovina, gostinstvo, storitvene in poslovne dejavnosti, ki ne motijo oziroma prekomerno ne vplivajo na okolico, kvartarne dejavnosti.
(3) V območja mešane rabe (M) se bodo usmerjale
oskrbne in storitvene dejavnosti, turizem in gostinstvo, poslovni prostori drugih dejavnosti, manjše proizvodne dejavnosti (manjši obseg, manjši vplivi) in stanovanja.
(4) V območja za turizem in gostinstvo (H) se bodo
usmerjale dejavnosti turizma, gostinstvo, oskrba in storitve
kot dopolnilna dejavnost osnovni namembnosti območja.
Spreminjanje gostinskih (predvsem nastanitvenih) objektov
za bivanje (stanovanje, sekundarno bivališče) ni možno.
(5) V območja za trgovino in storitve (U) se bodo usmerjale dejavnosti oskrbe in storitev, pretežno za potrebe turizma, kulturne dejavnosti, povezane s turizmom.
(6) V območja za kvartarne dejavnosti (I) se bodo
usmerjale dejavnosti varstva, izobraževanja, zdravstva in so-
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cialnega varstva, znanost in raziskovanje, cerkev, muzejske
dejavnosti.
(7) V območja za proizvodnjo (P) se bodo usmerjale
proizvode dejavnosti, obrt, poslovne dejavnosti, trgovina za
občasno oskrbo, storitvene dejavnosti.
(8) V območja za oskrbne sisteme (O) se bodo usmerjale dejavnosti za komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo ter sistemi zvez.
(9) V območjih za sekundarna bivališča (W) se bo vzdrževalo obstoječe stanje namembnosti in izrabe.
(10) V območja za transportne dejavnosti in večje prometne površine (T) se bodo usmerjale prometne dejavnosti,
proizvodnja in storitve, povezane s prometom, poslovne
dejavnosti, trgovina in gostinstvo za potrebe območja urejanja oziroma za občasno oskrbo.
(11) V območja za kmetijstvo (K) se bodo usmerjale
dejavnosti kmetijske proizvodnje (farme, nove kmetije). Območja se namenijo izključno za kmetijsko proizvodnjo, v
primeru posamičnih kmetij je možno tudi bivanje, kot sestavni del kmetije.
(12) V območja za rekreacijo (R) se bodo usmerjale
športne in rekreacijske dejavnosti ter dejavnosti prostega
časa, gostinstvo in trgovina za potrebe dejavnosti v območju
urejanja.
(13) V območja za rekreacijo (R) prekrivajoče rabe (kjer
se osnovna raba ne spremeni), se bo usmerjala rekreacija
ter dejavnosti prostega časa.
(14) Mestne zelene površine in parke (Z) se bo urejalo
v smislu varstva in ohranjanja vloge javnih zelenih površin,
usmerjale dejavnosti prostega časa.
(15) Območja pokopališča (Zp) je namenjeno za pokopavanje in temu povezane dejavnosti. Ob pokopališčih se
bodo dopuščale spremljajoče in dopolnilne oskrbne in storitvene dejavnosti osnovni namembnosti območja.
(16) Območja za obrambo (B) so namenjena za dejavnosti vojske, obrambe in civilne zaščite, podrobneje so opredeljena še območja P – poligonov in V – vojašnic.
(17) Na površinah razpršene gradnje – zazidana stavbna zemljišča izven območij urejanja (z) se bo dopuščalo
ohranjanje in delno dopolnjevanje obstoječih objektov in
dejavnosti, namembnost teh površin je stanovanjska, kmetijska, možne pa so tudi turizem, gostinstvo, oskrba in storitve; za posamezne površine razpršene gradnje so opredeljene podrobnejše usmeritve glede dejavnosti.
11. člen
4.3.2 Površine, ki niso namenjene poselitvi
(1) Površine, ki niso namenjene za poselitev, so:
· površine, trajno namenjene kmetijski proizvodnji –
prvo območje kmetijskih zemljišč (1),
· kmetijske površine – drugo območje kmetijskih zemljišč (2),
· gozdne površine (G),
· varovalni gozd (Gv),
· varovalni gozd – ruševje (Gvr),
· gozdni rezervat (Gr),
· gozd posebnega namena (Gn),
· vodne površine (V),
· naravne površine, nerodovitno zemljišče, skalovje,
melišča (N),
· območja za eksploatacijo (E).
· območja za eksploatacijo, ki se sanirajo (Es).
(2) Na delih površin, ki niso namenjene poselitvi, so
kot prekrivajoča raba določena še območja za rekreacijo
(R). V območjih prekrivajoče rabe se osnovna raba ne spreminja. Območja prekrivajoče rabe so grafično določena v
namenski rabi površin.
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12. člen
4.3.3 Območja urejanja
(1) V Občini Bled se bodo dejavnosti usmerjale v prostor skladno z določeno namensko rabo površin. Območja
urejanja so razvidna v tabeli 1. Raba površin je grafično
določena na preglednem katastrskem načrtu v merilu
1:5000 v analogni in digitalni obliki. Osnova za prikaz razmejitev in za uporabo prostorskega plana v merilu 1:5000
je izključno usklajen in geolociran digitalni katastrski načrt
(DKN).
Tabela 1: Območja urejanja
Šifra
kraja

Oznaka
območja
urejanja

Naselje in naziv območja urejanja

Način urejanja
s prostorskimi izvedbenimi akti

Krajevna skupnost: BLED
003

BL
BLs
BLs-M 1
BLs-M 2
BLs-M 3
BLs-M 4
BLs-M 5
BLs-M 6
BLs-M 7
BLs-M 8
BLs-M 9
BLs-M 10
BLs-M 11
BLs-M 12
BLs-M 13
BLs-H 1
BLs-H 2
BLs-H 3
BLs-H 4
BLs-H 5
BLs-H 6
BLs-H 7
BLs-H 8
BLs-H 9
BLs-H 10
BLs-H 11
BLs-H 12
BLs-H 13
BLs-H 14
BLs-H 15
BLs-H 16
BLs-H 17
BLs-H 18
BLs-H 19
BLs-H 20
BLs-U 1
BLs-U 2
BLs-U 3
BLs-U 4
BLs-U 5
BLs-U 6
BLs-I 1
BLs-I 2
BLs-I 3
BLs-I 4
BLs-I 5
BLs-I 6
BLs-I 7
BLs-I 8

BLED
središče Bleda
Pod skalo
ob Cesti Svobode
ob Prešernovi cesti
ob Prešernovi cesti
ob Prešernovi cesti
ob Prešernovi cesti
ob Ljubljanski cesti
Grič
nad Hotelom Trst
ob Ulici narodnih herojev
ob Ljubljanski cesti
ob Ljubljanski cesti
ob Ribenski cesti
Hotel Astoria
Vila Vovk
Hotela Jelovica in Labod
Bellevue
Vila Rikli
Vila Prešeren
Blegaš
Hotel Park
Hotel Krim
Hotel Union
Vila Ribič
Depandansa Jadran
Grand Hotel Toplice
Hotel Trst
Hotel Korotan
Hotel Golf
Hotel Kompas
Hotel Lovec
Vila Viktorija
Belvedere
Avtobusna postaja
Kazina
Trgovski center
Pošta
Trgovina ob Ljubljanski cesti
Bencinski servis ob Ljubljanski cesti – jug
sv. Martin
Bogatin
zdravstveni dom
Gostinska šola
Mežakla
Festivalna dvorana
Partizan
Pongračeva vila

PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
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Šifra
kraja
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Oznaka
območja
urejanja

Naselje in naziv območja urejanja

Način urejanja
s prostorskimi izvedbenimi akti

BLs-I 9
BLs-I 10
BLs-R 1
BLs-R 2
BLs-R 3
BLs-Z 1
BLs-Z 2
BLs-Z 3
BLs-Z 4
BLs-Z 5
BLs-Z 6
BLs-Z 7
BLs-Z 8
BLs-Z 9
BLs-Z 10
BLs-Z 11
BLs-Z 12
BLs-Z 13
BLs-Z 14
BL-S1
BL-S2
BL-S3
BL-S4
BL-S5
BL-S6
BL-S7
BL-S8/1
BL-S8/2
BL-S9
BL-S10
BL-S11
BL-S12
BL-S13
BL-S14
BL-S15
BL-S16
BL-S17
BL-S18
BL-S19
BL-S20
BL-S21
BL-S22/1
BL-S22/2
BL-S22/3
BL-S23/1
BL-S23/2
BL-S23/3
BL-S23/4
BL-S24
BL-S25
BL-S26
BL-M1
BL-M2
BL-M3
BL-M4
BL-M5
BL-H1
BL-H2
BL-H3
BL-H4
BL-H5
BL-H6
BL-I1
BL-I2

Policija
Gozdno gospodarstvo
Grajsko kopališče
Kopališče Toplice
Terme
Plemljev park
Grajsko pobočje
Zdraviliški park
Park pod Bellevuejem
Park pred Festivalno dvorano
Pongračev park
Minigolf
Park ob Riklijevi vili
Park ob obali
Razgledišče
Obala pod Toplicami
Obala pod Stražo
Park nad Toplicami
Park Belvedere
Bled
Grad
Na Rebri/Za Pecovco
Vrtnarija (ob Partizanski)
V Blatu
Gmajna
Jermanka
Dobe
Dobe – severni rob
Zagorice vas
Zagorice – vzhodni rob
Zagorice – vzhodni rob
Zagorice – ob Koritenski cesti
Zagorice – ob Alpski cesti
Zagorice – vzhodni rob
Želeče
Dindol
Rečica
Za žago – zahodni del
Za žago – vzhodni del
Nad progo
Mala Zaka
Zazer
Zazer (ZN Mlino)
Zazer
Mlino – levi breg
Mlino – desni breg
Mlino
Mlino – pod Kozarco
Mlino
Zagorice
Dindol
Bledec
Pristava/Grad
Železniška postaja Bled
Spodnje Seliše (Vezenine, kovinska)
Lisice
Grad Grimščice
Blejski Grad
Blejski otok
Vila Bled
Pristava
Vile ob jezeru
Bled – cerkev na otoku sv. Marija
Bled – VVZ

PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP za središče Bleda
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN*
PUP
ZN*
ZN*
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN (UL RS, 71/97)
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN*
ZN*
ZN*
PUP
PUP
PUP
ZN*
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
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Oznaka
območja
urejanja

Naselje in naziv območja urejanja

Način urejanja
s prostorskimi izvedbenimi akti

BL-I3
BL-I4
BL-P1
BL-P2
BL-P3
BL-O1
BL-O2
BL-O3
BL-W1
BL-W2
BL-R1
BL-R2
BL-R3/1
BL-R3/2
BL-R4/1
BL-R4/2
BL-R4/3
BL-R5
BL-K1
BL-K2
BL-K3
BL-K4
BL-K5
BL-K6
BL-Z1/1
BL-Z1/3
BL-Z1/5
BL-Z1/6
BL-Z1/7
BL-Z1/8
BL-Z2
BL-Z3
BL-Z4
BL-Z5
BL-Zp1
z

Bled – šola
Rečica – Turnič, cerkev sv. Andreja
Rečica – lesna industija
Rečica
Žaga v Grabnu
Čistilna naprava pod Kozarco
MHE V Grabnu
RTP Dindol
Na Jasi
Pod Kozarco
Športno rekreacijski park Bledec
Igrišče za Žalam
Mala Zaka – regatni center
Mala Zaka – regatni center
Velika Zaka – kemping
Velika Zaka
Velika Zaka
Straža (prekrivajoča raba)
Farma v Ledinah
Ribogojnica Mala Zaka
Vrtnarija Pristava
Vrtnarija v Blatu
V Grabnu
Dindol
Bled – park severna Jezerska obala
Bled – park Jezerska obala
Bled – park Jezerska obala
Bled – Mlino, park Jezerska obala
Bled – Mlino, park Jezerska obala
Bled – pod Stražo, park Jezerska obala
Vila Bled – park
Blejski otok – park
Park Grimščice
Park ob Gmajni
Žale – pokopališče
razpršena gradnja

PUP
PUP
ZN*
PUP
PUP
LN*
PUP
PUP
PUP
PUP
UN*
PUP
PUP
PUP
UN*
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP

Krajevna skupnost: BOHINJSKA BELA
005

031

045

BB
BB-S1
BB-S2/1
BB-S2/2
BB-S2/3
BB-S2/4
BB-S2/5
BB-S3
BB-M1
BB-I1
BB-B1 (V)
BB-B2 (P)
BB-B3 (P)
BB-R1
BB-R2
BB-R3
z
KU
KU-S1/1
KU-S1/2
KU-I1
z
OB
OB-S1
OB-O1

BOHINJSKA BELA
Bohinjska Bela – Zgornja vas
Bohinjska Bela – Spodnja vas
Bohinjska Bela – Spodnja vas
Bohinjska Bela – Spodnja vas
Bohinjska Bela – Spodnja vas
Bohinjska Bela – V bregu
Bohinjska Bela – pri železniški postaji
Bohinjska Bela –železniška postaja
Bohinjska Bela – cerkev sv. Marjeta
Bohinjska Bela – vojašnica
Bohinjska Bela – Za krajam
Bohinjska Bela – Na taležu
Bohinjska Bela – iglica (območje prekrivajoče rabe)
Bohinjska Bela – levi breg (območje prekrivajoče rabe)
Bohinjska Bela – desni breg (območje prekrivajoče rabe)
razpršena gradnja
KUPLJENIK
Kupljenik
Kupljenik
Kupljenik – cerkev sv. Štefan
razpršena gradnja
OBRNE
Obrne
Soteska-MHE

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
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kraja
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Oznaka
območja
urejanja

Naselje in naziv območja urejanja

Način urejanja
s prostorskimi izvedbenimi akti

z
SL
z

razpršena gradnja
SLAMNIKI
razpršena gradnja

PUP
PUP za TNP

Krajevna skupnost: RIBNO
004

028

065

068

BO
BO-S1/1
BO-S1/2
BO-S1/3
BO-S2
BO-I1
z
KO
KO-S1/1
KO-S1/2
KO-S2
z
RI
RI-S1
RI-S2
RI-I1
RI-E1
RI-R2
RI-R3
RI-R4
RI-R4/1
RI-R4/2
RI-R4/H
RI-Z1
z
SE
SE-S1
SE-S2
z

BODEŠČE
Bodešče
Bodešče – V potoku
Bodešče
Bodešče – Na pečeh
Bodešče – cerkev sv. Lenart
razpršena gradnja
KORITNO
Koritno
Koritno
Koritno – Polica
razpršena gradnja
RIBNO
Ribno
Ribno terasa – mežnar
Ribno – cerkev sv. Jakob
Ribno – gramoznica
Ribno terasa – mežnar
Ribno – taborni prostor ob Savi
Ribenska gora in območje ob Savi (prekrivajoča raba)
Ribenska gora – Casting
Ribenska gora – Prepih
Ribenska gora – Prepih (gostinstvo)
Ribno – park pred cerkvijo
razpršena gradnja
SELO PRI BLEDU
Selo
Selo – Log
razpršena gradnja

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN*
PUP
PUP
ZN*
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP

Krajevna skupnost: GORJE
021
029

037

049
050

055

GR
GR-S1
z
KR
KR-S1
KR-S2
KR-S3
KR-S4
z
z
ME
ME-S1
ME-I1
z
PE
z
PO
PO-S1
PO-S2
PO-M1
z
z
PL
PL-S1
PL-S2
z

GRABČE
Grabče
razpršena gradnja
KRNICA
Krnica
Krnica
Krnica – Zabrezno
Krnica – Hotunje
razpršena gradnja
razpršena gradnja v območju TNP
MEVKUŽ
Mevkuž
Mevkuž – cerkev sv. Miklavž
razpršena gradnja
PERNIKI
razpršena gradnja
PODHOM
Podhom
Podhom – Spodnji graben/V megrah
Podhom – Vintgar/Leskovc
razpršena gradnja
razpršena gradnja v območju TNP
POLJŠICA PRI GORJAH
Poljšica
Poljšica
razpršena gradnja

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP za TNP
PUP
PUP
PUP
PUP za TNP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP za TNP
PUP
PUP
PUP
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Šifra
kraja

Oznaka
območja
urejanja

Naselje in naziv območja urejanja

061

RA
RA-R1
z
SG
SG-S1
SG-S2
SG-S3
SG-S4
SG-S5
SG-S6
SG-M1
SG-M2
SG-M3
SG-I1
SG – R1
z
z
SL
z
VI
VI-S1
z
ZG
ZG-S1/1
ZG-S1/2
ZG-M1
ZG-I1
ZG-I2
ZG-ZP1
ZG-S2
z
ZL
z

RADOVNA
Spodnja Radovna – fužine
razpršena gradnja
SPODNJE GORJE
Spodnje Gorje
Spodnje Gorje – na Fortuni
Spodnje Gorje – na Fortuni
Spodnje Gorje – Zgornji graben
Spodnje Gorje – Zgornji graden
Spodnje Gorje – Gabrce
Spodnje Gorje – nad železnico
Spodnje Gorje – Zgornji graben (ob Radovni)
Spodnje Gorje – ob železnici
Spodnje Gorje – cerkev sv. Ožbolt
Spodnje Gorje – ob Rečici (Polana)
razpršena gradnja
razpršena gradnja v območju TNP
SPODNJE LAZE
razpršena gradnja
VIŠELNICA
Višelnica
razpršena gradnja
ZGORNJE GORJE
Zgornje Gorje
Zgornje Gorje – Dolgo brdo
Zgornje Gorje – pošta
Zgornje Gorje – cerkev sv. Jurij
Zgornje Gorje – šola
Zgornje Gorje – pokopališče
Zgornje Gorje – Za ubočnico
razpršena gradnja
ZGORNJE LAZE
razpršena gradnja
POKLJUKA
Zatrnik – počitniške hiše
Zatrnik – smučišča (območje prekrivajoče rabe)
Pokljuka – Mrzli studenec (območje prekrivajoče rabe)
razpršena gradnja
Krajevna skupnost: ZASIP
ZASIP
Zasip
Zasip
Zasip – Muže
Zasip – Sebenje
Zasip – cerkev sv. Jenez
Zasip/Sebenje – sv. Trojica
Zasip – sv. Katarina
HE Vintgar
HE Vintgar
HE Piškovca
Zasip – pri sv. Katarini
Zasip – pod Malim vrhom (prekrivajoča raba)
Piškovca (prekrivajoča raba)
razpršena gradnja
razpršena gradnja v območju TNP
severna razbremenilna cesta
južna razbremenilna cesta
obvoznica Spodnje Gorje
plinovod Radovljica – Koritno

073

074
083
092

096

ZT-W1
ZT-R1
MS-R1
z
089

ZA
ZA-S1
ZA-S2
ZA-S3
ZA-S4
ZA-I1
ZA-I2
ZA-I3
ZA-O1/1
ZA-O1/2
ZA-O2
ZA-R1
ZA-R2
ZA-R3
z
z
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Način urejanja
s prostorskimi izvedbenimi akti

UN*
PUP za TNP
PUP
PUP
ZN
ZN*
PUP
PUP
PUP
PUP za TNP
ZN*
PUP
UN*
PUP
PUP za TNP
PUP za TNP
PUP
PUP
UN (UL RS, 58/98, 6/01)
UN (UL RS, 58/98, 6/01)
UN (UL RS, 58/98, 6/01)
UN (UL RS, 58/98, 6/01)
UN (UL RS, 58/98, 6/01)
UN (UL RS, 58/98, 6/01)
PUP
PUP
PUP za TNP
UN*
UN*
PUP za TNP
PUP za TNP
PUP
ZN*
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP za TNP
PUP
PUP
PUP
PUP za TNP
LN*
LN*
LN*
LN*

Opomba: območja urejanja z lokacijskim načrtom za severno razbremenilno cesto, za obvoznico Spodnje Gorje in plinovod niso grafično določena,
določen je le pas omejene rabe.
Tolmač kratic v tabeli:
PUP
prostorski ureditveni pogoji
ZN
zazidalni načrt
UN
ureditveni načrt
LN
lokacijski načrt
*
planirani prostorski izvedbeni načrti
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13. člen
4.4 Usmeritve za varstvo naravnih vrednot in kulturne
dediščine
(1) Občina se bo v bodoče še naprej zavzemala za
varovanje Triglavskega narodnega parka in drugih naravnih
vrednot ter kulturne dediščine. Poleg območij varstva vrednot, spomenikov in dediščine se bo občina zavzemala za
ohranjanje kvalitet kulturne krajine, krajinske podobe ob
jezerskega prostora in značilnosti urbanističnega, arhitekturnega stavbnega oblikovanja.
(2) Na območju Občine Bled se varujejo naravne
vrednote po seznamu v prilogi 1 k temu odloku in kulturna
dediščina po seznamu v prilogi 2 k temu odloku.
14. člen
4.5 Usmeritve za varstvo pred hrupom
(1) V območjih za kvartarne dejavnosti (I), za sekundarna bivališča (W), za rekreacijo (R), za parkovne površine
(Z) in za pokopališča (Zp) so dopustne dejavnosti, če hrup,
ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za II. območje dopušča uredba o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/95).
(2) V območjih za stanovanja (S), za centralne dejavnosti (C), za mešano rabo (M), za turizem (H) so posegi
dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa,
kot jih za III. območje dopušča uredba o hrupu v naravnem
in življenjskem okolju.
(3) V območjih za proizvodnjo (P), za oskrbne sisteme
(O), za transport (T) so posegi dopustni, če hrup, ki ga
povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za IV. območje
dopušča uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.
15. člen
4.6 Usmeritve za urejanje vodotokov
(1) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvodnem prostoru je treba upoštevati varstvene pasove vodotokov, ki znašajo:
za Savo Bohinjko, Savo Dolinko in Radovno v širini 10 m od
zgornjega roba brežine,
okrog Blejskega jezera v širini 10 m od zgornjega roba
brežine oziroma do obodne ceste okrog jezera,
za potoke, hudournike, suhe hudourniške struge in umetne
vodotoke pa 5 m od zgornjega roba brežine.
V tem pasu mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka, gradnja objektov in trajnih ovir ni dopustna.
(2) Graditev v varstvenem pasu vodotokov, na poplavnih in ogroženih območjih ni dopustna. Graditev objektov
prav tako ni dopustna na zemljiščih, katera so nasuta nad
koto poplavne vode brez upravnih dovoljenj.
16. člen
4.7 Usmeritve za infrastrukturno urejanje
(1) Infrastrukturna omrežja naj se razvijajo v skladu s
potrebami prostorskega in gospodarskega razvoja naselij.
Dosedanja dobra infrastrukturna opremljenost naj se v bodoče dopolnjuje na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo
komunalno in energetsko opremo, poudarjeno pa naj se
izboljšuje v smeri preprečevanja onesnaženja in zmanjševanja obremenitev jezera z okolico ter drugih naravnih vrednot.
(2) Na območjih stavbnih zemljišč, ki so planirana za
bodoče novo opremljanje ali preurejanje, je potrebna predhodna celovita ureditev prometne, komunalne, energetske
infrastrukture in zvez.
(3) Obnova infrastrukturne opreme naj se izvaja po
načelu celovitosti opreme posameznih območij. Na območjih urejanja prometne ali druge infrastrukture (novogradnje
ali obnovitve) naj se istočasno obnovijo vsi obstoječi ali na
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novo zgradijo potrebni vodi in naprave infrastrukture za posamezen urejan odsek ali območje.
(4) Za obstoječe in planirane infrastrukturne vode in
naprave je pri poseganju v prostor treba upoštevati v tem
planu določene varstvene pasove in pogoje upravljalcev naprav.
17. člen
4.7.1 Usmeritve za prometno omrežje
Usmeritve za prometno urejanje in omrežje so:
· prometna razbremenitev jezera in osrednjega turističnega območja tranzitnega prometa (južna in severna razbremenilna cesta),
· razbremenitev naselij tranzitnega oziroma rekreacijskega prometa proti Pokljuki (severna razbremenilna cesta
in obvoznica Spodnje Gorje),
· razbremenitev ob jezerskega prostora glede mirujočega prometa,
· umirjanje prometa skozi naselja,
· prometna sanacija v območjih s slabim in slabo razvitim prometnim omrežjem,
· zagotavljanje dobre dostopnosti in povezljivosti naselij, območij delovnih mest in turistično zanimivih območij z
javnim potniškim prometom,
· zagotavljanje višjega standarda za pešce, zagotovitev
možnosti za sproščene sprehode, ločeno od drugih vrst
prometa, v osrednjih turističnih območjih, v središčih naselij
in v rekreacijskih območjih oziroma na njihovih povezavah,
· zagotavljanje možnosti za kolesarjenje na samostojnih
voziščih za kolesarje oziroma za varno kolesarjenje, združeno na prometnih površinah z drugimi udeleženci v prometu.
18. člen
4.7.2 Usmeritve za vodne vire in omrežje za oskrbo s
pitno vodo
Usmeritve za vodne vire in za oskrbo s pitno vodo so:
· varovanje zajetih in potencialnih vodnih virov,
· dograditev vodovodnega omrežja na območjih brez
vodovodnega omrežja,
· izboljšanje (sanacija in obnova) obstoječega vodovodnega omrežja.
Občina bo v nadaljnjem zavarovala vse zajete vodne
vire, prav tako pa bo pripravila zavarovanja za potencialne
vodne vire.
19. člen
4.7.3 Usmeritve za odvajanje in čiščenje odplak
Usmeritve za odvajanje in čiščenje odpadnih vod so:
· zagotovitev čiščenja odpadnih voda,
· dograditev omrežja za odvajanje odpadnih vod, prednostno na območjih brez urejenega omrežja ter obnova
obstoječega omrežja,
· ureditev čiščenja odpadnih vod z naravnimi samočistilnimi sistemi (rastlinske čistilne naprave) za razložena naselja in poselitvena območja, ki so oddaljena od zbiralnikov
odpadnih vod,
· sanacija obstoječega in ureditev novega odvodnjavanja meteornih voda iz utrjenih površin, prednostno na prispevnih površinah jezera.
20. člen
4.7.4 Usmeritve za energetske vire, omrežje in naprave
Usmeritve za energetske vire, omrežje in naprave so:
· občina v nadaljnjem razvoju ne bo podpirala energetske izrabe vodotokov,
· oskrbo z električno energijo je potrebno postopno
urejati podzemno (v kabelski kanalizaciji),
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· na območjih strnjenih in medsebojno povezanih poselitvenih območjih naj se uveljavljajo lokalni energetski sistemi, tudi z uporabo obnovljivih energetskih virov,
· na območjih redkejše poselitve naj se uveljavljajo lokalni obnovljivi energetski viri,
· oskrba s plinom naj se dolgoročno zagotavlja na vseh
poselitvenih območjih, prednostno pa na območju Bleda in
naselij v njegovi bližini.
21. člen
4.7.5 Usmeritve za omrežje zvez
Sisteme za zveze je potrebno pospešeno razvijati in z
njimi opremljati vsa naselja, da bi na ta način omogočili
kakovostnejše in enakovrednejše pogoje za delo in bivanje.
22. člen
4.7.6 Usmeritve za ravnanje z odpadki
Usmeritve za ravnanje z odpadki so:
· občina bo spodbujala selektivno zbiranje trajnih odpadkov,
· občina bo s sosednjimi občinami načrtovala skupno
odlagališče trajnih in posebnih odpadkov,
· občina bo zagotovila možnosti kompostiranja gospodinjskih in drugih razgradljivih odpadkov za skupne potrebe,
istočasno pa bo občina spodbujala kompostiranje in dispozicijo razgradljivih odpadkov manjših količin na izvoru odpadkov (gospodinjstva individualno),
· deponiranje gradbenih odpadkov naj se zagotavlja
povezano s sanacijo gramoznic in drugih kopov mineralnih
surovin,
· občina bo skupaj s svojimi službami sprotno odstranjevala nelegalna odlagališča odpadkov in izvajala ukrepe za
preprečevanje novih nelegalnih odlagališč.
23. člen
4.8 Usmeritve za obrambo
Za področje obrambe so perspektivna naslednja območja:
· Vojašnica Bohinjska Bela, vojašnica, izključna raba,
· Na Taležu, poligon, izključna raba,
· Za krajem, poligon, izključna raba.
24. člen
4.9 Usmeritve za zaščito in reševanje
Poleg usmeritev za urejanje vodotokov in za vodne vire
je treba pri poseganju v prostor upoštevati tudi ogrožena
območja zaradi poplav, erozije, zemeljskih in snežnih plazov. Poseganje v prostor je v teh območjih omejeno.
25. člen
4.10 Usmeritve za mineralne surovine
(1) Za potrebe pridobivanja mineralnih surovin so planirana območja za eksploatacijo (E). Območja eksploatacije
se po zaključku pridobivanja sanirajo v primarno rabo, ki
obdaja posamezno območje eksploatacije (gozd, kmetijske
površine).
(2) Pridobivanju so namenjena območja:
Ribno (RI-E1): pridobivanje in sanacija,
Ravne (E): sanacijsko pridobivanje za potrebe vzdrževanja
cest,
Mežakla – Zgornji Kozjek (E): sanacijsko pridobivanje izključno za potrebe vzdrževanja gozdnih cest,
(3) Pridobivanje se opusti in dokončno sanira območje (Es): Mrzli studenec, Zgornja Radovna – Perniki, Radovna – Mlinarjeva peč, Bled – Zaka, Poljane – Mala trata.
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5. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA
26. člen
5.1 Zasnova kmetijskih in gozdnih površin
(4) S prostorskim planom so opredeljena najkvalitetnejša in druga kmetijska zemljišča, ki so prikazana grafično.
(5) Gozdne površine so v prostorskem planu opredeljene kot lesno proizvodni gozdovi, varovalni gozdovi, površine ruševja, gozdni rezervati in gozdovi posebnega namena
na podlagi razmejitev iz gozdno gospodarskih načrtov za
posamezne gozdno gospodarske enote v območju občine
Bled. V območju TNP so vsi gozdovi (razen varovalnih gozdov in rezervatov) opredeljeni kot gozdovi posebnega namena. Gozdne površine v neposrednem pasu obale Blejskega
jezera in njegovi širši okolici ter posamezni gozdni sestoji v
parkih so razvrščeni v parkovne površine in se urejajo v
smislu javnih parkovnih površin.
27. člen
5.2 Zasnova poselitve
(1) Poselitev naj se usmerja v ureditvena območja naselij. Dejavnosti naj se usmerjajo v skladu s plansko opredeljeno namembnostjo površin in dopustnimi dejavnostmi v
okviru posamezne pretežne namenske rabe. Vrste dejavnosti za posamezno namembnost so opredeljene tako, da se z
namensko rabo ne ustvarja stroga delitev na posamezne
ločene vrste rab, temveč se dopušča preplet dejavnosti. V
posameznih rabah (območjih urejanja) naj se omejujejo tiste
dejavnosti, ki prekomerno in negativno vplivajo na osnovno
prevladujočo rabo in lahko predstavljajo omejitev ali razvrednotenje osnovne rabe.
(2) Zasnova poselitve za vsa naselja v občini je opredeljena z usmeritvami za razporejanje dejavnosti in rabo
prostora v 9. do 12. členu tega odloka ter v grafičnih prikazih namenske rabe.
(3) S prostorskimi izvedbenimi akti se plansko določena namenska raba podrobneje določi za posamezna območja in površine, dopustne vrste dejavnosti lahko za posamezno območje urejanja odstopajo od plansko določene
rabe glede na značaj območja ali usmeritev za bodoči razvoj, vendar tako, da se s tem prekomerno ne povečajo
obremenitve okolja, da se ne spremeni pretežna namembnost posameznega območja urejanja. Odstopanja od pretežne rabe so dopustna, če ima nova raba značaj dopolnilne
dejavnosti k osnovni rabi območja.
28. člen
5.3 Zasnova rekreacije in javnih zelenih površin
(1) Rekreacija je v prostorskem planu planirana:
· v območjih za rekreacijo (izključne rabe),
· v območjih za rekreacijo kot prekrivajoča raba, kjer se
osnovna raba (kmetijske površine, gozd, voda) ne spreminja.
(2) S tem prostorskim planom je opredeljena lokacija
za športno rekreacijski park Bledec, kamor naj se usmerjajo
predvsem športne dejavnosti, za katere je pomembna tudi
dobra dostopnost. Planirana stavbna zemljišča in urejena
razbremenilna cesta bosta omogočila postopno preselitev
na novo lokacijo obremenjujočih športnih dejavnosti in drugih masovnih prireditev.
(3) Druga planirana območja za rekreacijo so še:
· v središču Bleda: Grajsko kopališče, Kopališče Toplice, Terme,
· izven središča Bleda:
· Športno rekreacijski park Bledec (z značajem regionalnega pomena),
· Mala Zaka – regatni center (z značajem regionalnega
rekreacijskega območja),
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· Igrišče za Žalam (z značajem krajevnega igrišča),
· Velika Zaka – kemping,
· Ribno – Prepih,
· Ribno – Casting,
· Spodnje Gorje – ob Rečici – Polana (z značajem
krajevnega igrišča),
· in območja za rekreacijo kot prekrivajoča raba:
· Straža (prekrivajoča raba)
· Ribno – taborni prostor ob Savi (prekrivajoča raba)
· Ribenska gora in območje ob Savi (prekrivajoča raba)
· Zatrnik – smučišča (območje prekrivajoče rabe)
· Pokljuka – Mrzli studenec (območje prekrivajoče rabe)
· Zasip – pri sv. Katarini (rekreacijsko območje krajevnega pomena).
(4) Zeleni pas ob jezeru in vse parkovne površine na
Bledu so opredeljene kot javne zelene površine. Te površine naj se ureja kot javne površine, omejujejo naj se vsi
posegi, ki bi lahko razvrednotili sedanje kvalitete tega prostora. V sklop zelenega pasu Bleda uvrščamo tudi vse gozdove v vizualnem polju jezera in gozdove v območjih rekreacije, gozdovi so opredeljeni kot gozdovi posebnega namena.
29. člen
5.4 Zasnova prometa
5.4.1 Razbremenilne in obvozne ceste
(1) V Občini Bled sta planirani južna in severna razbremenilna cesta. Obe razbremenilni cesti potekata po obodu
strnjenega naselja, trasi pa sta določeni grafično s pasom
omejene rabe v namenski rabi površin v merilu 1:5000. Za
obe cesti je planirano urejanje z lokacijskim načrtom.
(2) Za dolgoročno izboljšanje prometnih razmer v smeri
proti Pokljuki je planirana ureditev obvoznice mimo Spodnjih
Gorij po južni strani vasi. Trasa je določena grafično s pasom omejene rabe v namenski rabi površin v merilu 1:5000.
Za ureditev ceste je planiran lokacijski načrt.
30. člen
5.4.2 Izboljšanje prometnega omrežja na Bledu
(1) Po izvedbi južne razbremenilne ceste naj se promet ob jezeru omeji tudi na odseku od Hotela Park do Mlina.
Obstoječa prometna površina naj se preuredi v površino za
pešce, kolesarje, za servisni dovoz do obstoječih objektov
in za urgentni promet.
(2) Na vzhodnem delu Bleda je potrebno zagotoviti
med obstoječimi radialnimi komunikacijami prečne – krožne
prometne povezave, s katerimi bi dosegli boljšo povezljivost
območij, skrajšali dolžino potovanj, zagotovili možnost alternative in večjo varnost. Za izvedbo krožnih povezav so grafično določena območja omejene rabe. Nova poselitev mora upoštevati nove planirane povezave, tako da se z novogradnjami v zadostni meri odmakne od planiranih tras krožnih prometnic. Krožne povezave naj se načrtujejo ob
upoštevanju planiranih razbremenilnih cest.
31. člen
5.4.3 Kolesarske poti, steze in povezave
(1) V skladu z usmeritvami iz prostorskega plana RS
se varujejo površine za ureditev kolesarskih poti regionalnega pomena v smeri proti Lescam in Bohinju.
(2) Planirane so še kolesarske povezave:
· medobčinska povezava proti Mojstrani, kjer se priključi na kolesarsko povezavo državnega pomena: Bled – Zgornje Gorje – Radovna – Mojstrana,
· medobčinska povezava proti Jesenicam, kjer se priključi na kolesarsko povezavo državnega pomena: Bled –
Spodnje Gorje – Poljane – Kočna – Jesenice,
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· medobčinska povezava proti Žirovnici, kjer se priključi na kolesarsko povezavo državnega pomena: Bled – Zasip
– Piškotarjev most – Breg – Žirovnica,
· medobčinska kolesarska povezava proti Bohinju preko Pokljuke: Bled – Zgornje Gorje – Mrzli studenec – Gorjuše – Jereka – Bohinjska Bistrica ali smer Stara Fužina –
Bohinjsko jezero,
· kolesarske povezave v obvodnem prostoru, ki povezujejo rekreacijska območja v širšem obvodnem prostoru ob
obeh Savah:
– Bohinjska Bela – pot ob Savi – Selo – pot ob Savi –
Ribenski most – pot ob Savi – Bodeški most – Lancovo,
- pregrada HE Moste – Piškovca – Blejski most (most
regionalne ceste čez Savo) – pot ob Savi pod Koritnim –
Šobec – ali nadaljevanje na Bodeški most,
· kolesarske povezave med posameznimi odseki ali povezavami višjega reda:
– Bled – Ribno – Ribenski most,
– Bled – Bodešče – Bodeški most,
– Bohinjska Bela – Kupljenk – Ribenski most,
· gorske kolesarske steze in povezave na Pokljuki in
Jelovici.
(3) Kolesarske steze naj se uredijo tudi med posameznimi naselji, zlasti v smereh šolskih poti, v ta namen naj se
varujejo potrebni odmiki od obstoječih prometnih površin za
dolgoročne ureditve kolesarskih stez.
(4) Glede na prostorske možnosti in razpoložljivost
zemljišč naj se kolesarske poti in steze izvajajo v čim večji
meri na samostojnem vozišču, ločeno od drugih vrst prometa.
32. člen
5.5 Zasnova komunalne ureditve
(1) S tem prostorskim planom se določa lokacija za
(centralno) čistilno napravo z reciklažnim dvoriščem v območju Pod Kozarco. Čistilna naprava naj ima planirano zmogljivost do 20.000 PE. Čistilna naprava je skupnega – javnega
pomena in temeljna naložba za celovito sanacijo poselitvenega prostora Bleda in Blejskega jezera.
(2) Poleg čistilne naprave Bled se kot del sistema čiščenja odpadnih vod sanirajo in izboljšajo obstoječe čistilne
naprave in dopolnijo z novimi, tako da tvorijo skupno zmogljivost do 2000 PE, to bodo čistilne naprave Lisice, Ribno –
Bodešče, Bohinjska Bela in Obrne.
(3) Osnovno omrežje za odvod fekalnih vod še naprej
predstavljata M in VS kanal, ki naj se dograjujeta v celovit
sistem.
(4) Vsa nova poselitvena območja je treba predhodno
celovito komunalno urediti.

6. OPREDELITVE ZA URESNIČEVANJE PROSTORSKEGA
PLANA
33. člen
6.1 Usmeritve za načine urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi akti
(1) Območja, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi
pogoji (PUP):
S PUP se ureja celoten prostor občine Bled, razen
območij veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov. S PUP se
začasno urejajo tudi območja planiranih prostorskih izvedbenih načrtov, do njihovega sprejetja. Prostor občine se
ureja s:
· PUP za središče Bleda,
· PUP za širše območje Bleda,
· PUP za območje Triglavskega narodnega parka.
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(2) Območja planiranih prostorskih izvedbenih načrtov
(PIN):
Prostorski plan določa izdelavo PIN za tista območja
urejanja, kjer je predvideno/pričakovano zahtevnejše urejanje (predvsem infrastruktura), potrebna nova delitev zemljišč
(parcelacija) in je za določitev vrste posegov in njihovega
oblikovanja potreben načrtovalski proces ter participacija
javnosti.
Tabela 2: Planirani prostorski izvedbeni načrti
Oznaka
območja
urejanja

Naselje
in naziv območja urejanja

Planirani
prostorski
izvedbeni načrti

BL-S8/2
BL-S10
BL-S11
BL-S24
BL-S25
BL-S26
BL-M4
BL-P1
BL-O1

Dobe – severni rob
ZN*
Zagorice – vzhodni rob
ZN*
Zagorice – vzhodni rob
ZN*
Mlino
ZN*
Zagorice
ZN*
Dindol
ZN*
Spodnje Seliše (Vezenine, kovinska) ZN*
Rečica – lesna industrija
ZN*
Čistilna naprava
z reciklažnim dvoriščem pod Kozarco LN*
BL-R1
Športno rekreacijski park Bledec
UN*
BL-R4/1 Velika Zaka – kemping
UN*
KO-S2
Koritno – Polica
ZN*
RI-S2
Ribno terasa – mežnar
ZN*
RI-R4
Ribenska gora in območje ob Savi
(prekrivajoča raba)
UN*
RI-R4/1 Ribenska gora – Casting
UN*
RI-R4/2 Ribenska gora – Prepih
UN*
RI-R4/H Ribenska gora – Prepih (gostinstvo) UN*
SG-S3
Spodnje Gorje – na Fortuni
ZN
SG-S4
Spodnje Gorje – Zgornji graben
ZN*
Spodnje Gorje – ob železnici
ZN*
SG-M3
SG – R1 Spodnje Gorje – ob Rečici (Polana) UN*
ZA-S2
Zasip
ZN*
RA-R1
Spodnja Radovna – fužine
UN*
ZT-W1
Zatrnik – počitniške hiše
UN*
ZT-R1
Zatrnik – smučišča
(območje prekrivajoče rabe)
UN*
severna razbremenilna cesta
LN*
južna razbremenilna cesta
LN*
obvoznica Spodnje Gorje
LN*
plinovod Radovljica – Koritno
LN*
Tolmač oznak iz tabele: ZN – zazidalni načrt, UN –
ureditveni načrt, LN – lokacijski načrt
(3) Območja veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov:
Na območju Občine Bled ostaja v veljavi:
Ureditveni načrt za Zgornje Gorje (Uradni list RS, št. 58/98
in 6/01),
Mlino M1 (Zazidalni načrt na območju med Savsko
cesto in Cesto Gorenjskega odreda ZN M1, Uradni list RS,
št. 71/97).
34. člen
Usmeritve za urejanje območij planiranih zazidalnih načrtov:
Pri zazidalnih načrtih nove poselitve je treba zagotoviti
prometno povezavo novega območja z obstoječim prometnim omrežjem in obstoječimi poselitvenimi območji na tak
način, da se zagotovi dobra in varna povezanost obstoječega z novim, da se sanirajo obstoječe neustrezne prometne
razmere; potrebe za mirujoči promet nove poselitve morajo
biti zagotovljene v okviru območja urejanja.

35. člen
6.2 Programske zasnove za prostorske izvedbene načrte
Programske zasnove za lokacijski načrt za čistilno napravo z reciklažnim dvoriščem, za lokacijski načrt za južno
razbremenilno cesto, za zazidalni načrt Koritno, za plinovod
in kablovod Lesce Bled in za ureditveni načrt Ribenska Gora
so v prilogi 3, 4, 5,6 in 7 in so sestavni del tega odloka.
36. člen
6.3 Geoinformacijska podpora za odločanje
(1) Občina bo:
· zagotavljala informacijske osnove o stanju in razmerah v prostoru,
· zagotavljala informacijske osnove o razvojnih težnjah
– interesih, ki bodo omogočale ocenjevanje učinkovitosti
usmeritev in določil iz prostorskih planskih in izvedbenih
dokumentov,
· zagotovila spremljanje uresničevanja v prostorskem
planu določenih usmeritev,
· ugotavljala uresničevanje potreb in usmeritev ter objavljala rezultate spremljanja.
(2) Na osnovi spremenjenih okoliščin in potreb, ki jih
bo občina ugotovila s spremljanjem uresničevanja prostorskega plana, bo občina sprožila dopolnitve prostorskega
plana.
37. člen
6.4 Merila za odstopanje prostorskih izvedbenih aktov
od prostorskega plana
S prostorskimi izvedbenimi akti (PIA) se usmeritve iz
prostorskega plana podrobneje določijo v smislu meril in
pogojev za urejanje. Pri podrobnejšem določanju razmejitev, meril in pogojev v PIA so dopustna odstopanja (tolerance):
· glede namembnosti površin v območjih, ki niso namenjena poselitvi so dopustna večja odstopanja za posege, ki
ne predstavljajo trajno spremembo prostora in njegove rabe, saj je z namensko rabo v prostorskem planu določena
pretežna namembnost površin, odstopanje naj na prostorsko zaključenem območju ne presega 2 ha,
· glede velikosti stavbnih zemljišč so dopustna manjša
odstopanja od grafično določenih meja:
· za določitev funkcionalnega zemljišča k obstoječemu
objektu,
· za dozidavo k obstoječemu objektu, če ta ne presega
30% obstoječe zazidane površine objekta, pri čemer se
upošteva tudi razširitev funkcionalnega zemljišča,
· kadar razmejitev ne poteka po parcelni meji in razširitev gradbene parcele ne presega 500m2 površine, razširitev
stavbnega zemljišča ni možna preko meje stavbnih zemljišč
iz prostorskega plana, ki sovpada s parcelno mejo,
· za objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1964 se
lahko določi funkcionalno zemljišče, čeprav v prostorskem
planu ni prikazano stavbno zemljišče, to pa ne velja za
pomožne objekte za kmetijstvo,
· glede meja PIN so dopustna manjša odstopanja, kadar je potrebno v okviru PIN urediti tudi prometno ali drugo
infrastrukturo in je ureditev tega najprimernejša z istim PIN v
istem postopku, sprememba območja urejanja sme biti izključno povezana s predmetom urejanja PIN, povečave območja za potrebe zazidave ali drugih ureditev niso dopustne.
38. člen
6.5 Kriteriji za dopolnjevanje prostorskega plana Občine Bled
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Pri spreminjanju in dopolnjevanju tega prostorskega
plana občina:
· ne bo odobravala predlogov za dopolnitev plana, ki
bodo v nasprotju z osnovnimi cilji in usmeritvami tega prostorskega plana,
· ki bodo negativno in prekomerno vplivali na okolje,
bivalne in delovne razmere,
· ki bodo prekomerno povečevali prometne obremenitve v območjih s slabim prometnim omrežjem, s turistično
razvojno usmeritvijo, s poudarjenim varstvom naravnih vrednot in kulturne dediščine,
· ki bodo s svojo dejavnostjo, lego in oblikovanjem
(velikostjo) predstavljali potencialno razvrednotenje obstoječih kvalitet prostora in okolja.
39. člen
6.6 Program dodatnih raziskav, analiz in študij
(1) Občina bo v nadaljnjem obdobju zagotovila naslednje študije in strokovne podlage, ki bodo osnova za dopolnitev prostorskega plana oziroma za prostorske izvedbene
akte:
· strokovne podlage za zavarovanje vodnih virov,
· strokovne podlage za dispozicijo trajnih in posebnih
odpadkov,
· strokovne podlage za sistem kolesarskih poti in stez v
Občini Bled, v povezavi s sosednjimi občinami.
(2) Občina bo v nadaljnjem v sodelovanju z Ministrstvom za promet in zveze pripravila strokovne podlage za
nadaljevanje severne razbremenilne ceste v smeri proti Pokljuki.
40. člen
6.7 Naloge, ki jih mora občina opraviti skupaj z drugimi
občinami
Občina Bled se bo s sosednjimi občinami dogovarjala
in usklajevala glede:
· varstva vodnih virov in drugih trajnih naravnih virov,
· komunalnih in energetskih infrastrukturnih ureditev,
zlasti še glede:
– odstranjevanja in dispozicije komunalnih in posebnih
odpadkov,
– odvajanja odplak,
– plinovoda,
· prometne infrastrukture:
– primarnih cestnih povezav,
– dostopnosti planin in gozdov na meji občin,
– kolesarskih povezav,
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· razvoja turizma in rekreacije v obvodnem prostoru
Save Dolinke in Save Bohinjke,
· varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
S sprejetjem tega prostorskega plana prenehajo veljati:
vsi dosedanji prostorski planski dokumenti Občine Radovljica na območju Občine Bled:
· Dolgoročni plan Občine Radovljica za obdobje od
1986 do leta 2000 2000 (UVG št. 2/86 – osnovna objava,
15/88, 23/88, 9/89, 4/90)
· Srednjeročni plan Občine Radovljica za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 1990 (UVG št. 8/86 – osnovna
objava, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90 – razveljavljen del,
4/90, Uradni list RS, št. 4/90 – razveljavljeni del, 26/91,
1/93, 4/94, 48/94, 79/94, ter sestavinah prostorskega
plana Občine Bled (v nadaljevanju sestavine PPOB) s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 15/96, 3/98,
27/98, 58/98, 90/98)
in prostorski izvedbeni akti:
· Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo
degradiranega prostora v Občini Radovljica (območje izven
TNP), (Uradni list RS, št. 73/94),
· Zazidalni načrt za obrtno cono Lisice (UVG, št. 4/86
in 12/89, Uradni list RS, št. 4/94),
· Zazidalni načrt Zasip SD-12a – prva faza (Uradni list
RS, št. 15/96, UVG 16/85).
42. člen
Prostorski plan Občine Bled je na vpogled občanom,
organizacijam in skupnostim na občini Bled, na krajevnih
skupnostih Bohinjska Bela, Ribno, Spodnje Gorje, Zasip in
na Upravni enoti Radovljica.
43. člen
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01505-1/02
Bled, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

· PRILOGA 1: Seznam naravnih vrednot
Seznam naravnih vrednot je sestavni del odloka o prostorskem planu.
Tabela 3: Seznam naravnih vrednot (podatki ZVNKD Kranj in TNP Bled)
NARAVNE VREDNOTE – OBMOČJA
id
varstv. režim
naziv

1000
1001
1002
1016
1017
1070
1079
1080
1081
1082
1083
1084

geom
geom
geom
dend
geom
paleon
paleon
oblik
oblik
oblik
oblik
oblik

skalni osamelec zah. od griča pri vili Bled
skalnata stena pod Rebrom
skalnata stena pod vilo Bled
hrasti ob cesti v Vintgar
Poljšiška cerkev
neoschwagerinski apnenec na Straži
amonit v mizi iz hotaveljskega apnenca
zdraviliški park na Bledu
park ob obali Blejskega jezera
park vile Rog
park vile Zlatorog
park vile Bled

stopnja varstva

naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
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NARAVNE VREDNOTE – OBMOČJA
id
varstv. režim
naziv

1085
1086
1087
1088
1089
1091
1093
1094
1095
1097
1098
283
284
459
460
462
463
483
484
493
495
499
516
518
519
538
571
578
579
589
590
633
636
730
738
739
740
741
743
744
746
747
748
749
750
751
752
753
755
756
757
758
759
760
804
805
806
807
809
810
812
822
823
824

drev
drev
drev
drev
dend
geom, geol
dend
geom, geol
dend
geol
dend
hid
hid, geom, zool
hid, bot
bot, zool
hid, bot, zool
hid, bot
hid, bot
hid
hid
hid
hid, bot
geom
geom
geom
geom,
geom-podz, bot.
hid, bot
hid
hid, bot
hid
hid
oblik
oblik
bot
bot, zool
hid, bot
bot, zool
bot
Biot, bot
Hid, bot
Bot
Bot, zool
Biot, bot
Bot
Hid, bot
Hid, bot
Biot, bot, hid
Hid, bot
Hid, bot, zool
Hid, bot, zool
Hid, bot, zool
Bot, zool
Bot, zool
Hid, bot, zool
Hid, bot
Hid, bot
Hid, bot, zool
Hid, bot
Hid, bot
Hid, bot, zool
Hid, bot, zool
Hid, bot, zool
Hid, bot, zool
Hid, bot, zool
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stopnja varstva

kostanji ob Kidričevi cesti na Bledu
kostanji na vrtu Riklijeve vile
kostanji v Mlinem
kostanji na blejskem kopališču
hruškov drevored v Zg. Gorjah
morena Dolgo Brdo
hruške ob stari cesti v Zg. Gorje
morena Krnica
hruške v Podhomu
kamnolom z rovom pleistoc. alpskega svizca
drevored ob Kolodvorski cesti na Bledu
Sava Dolinka s pritoki
Sava Bohinjka s pritoki
povirje severno od HE Zasip
trstišče v Zaki
močvirno travišče Jermanka
močvirje pri Podhomu
veliko Blejsko barje na Pokljuki
Blejsko jezero
izvir Lipnika v Radovni
izvir Zmrzleka v Radovni
malo Blejsko barje na Pokljuki
babji zob
Blejski otok
Blejski Vintgar

naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
nk
predlog za NS – ORI
predlog za NS – ORI
naravna vrednota
predlog za NS
predlog za NS
naravni spomenik
naravna vrednota
predlog za NS – ORI
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravni spomenik
predlog za NS – ORI

Pokljuška soteska
Mrzli studenec – barje
reka Radovna
Ribščica – močvirje za izvirom
slap pod Iglico
slap pod Kupljenikom
grmišče – park
parkovni gozd Straža na Bledu
rastišče loeselove grezovke na Bledu
trstišče bo Cesti v Vintgar v Podhomu
Molrišče v Rekovniku pri Podhomu
Trstišče vzhodno od Mužja
Povirje na Piškovici
Mokrišče v Berju pri Zasipu
Povirje v Lisicah
Skalna stena nad Bodeškim mostom
Mokrišče pri Bodeškem Gradišču
Rastišče Cladium mariscus pri Koritnem
Ostanki mokrišča pod Koritnim
Povirje pod Koritnem
Mokrišče v Gmajni pri Koritnem
Rastišče C. mariscus pod Komarjem pri Koritnem
Povirje vzhodno od Bodešč
Mokrišče vzhodno od Koritnega
Mrtvica na sotočju obeh Sav
Vrbišče pri Svetjah vzhodno od Bodešč
Ostanki mokrišča pri Podhumu
Vlažen travnik pri Podhomu
Prodišče pri Bodeškem mostu
Ostanek mrtvice pod Curklo
Povirje v Blatah
Mrtvica na l. bregu Save Boh. Pod vasjo Ribno
Mrtvica na l. bregu Save Boh. Zah. Od Rib. Mostu
Povirje zah. Od Ribenske gore
Mrtvica na l. bregu Save Boh. Pri vasi Log
Mlaka v vasi Selo
Povirje pod Kozarco
Povirje zah. Od vasi Log
Močvirje Govejek

naravni spomenik
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
predlog za NS
naravna vrednota
naravna vrednota
nz
naravni spomenik
naravna vrednota
naravna vrednota
Naravni spomenik
Naravni spomenik
Naravni spomenik
Naravni spomenik
predlog za NS
naravna vrednota
Naravni spomenik
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
Naravni spomenik
Naravni spomenik
naravna vrednota
predlog za NS
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
predlog za NS
predlog za NS
predlog za NS
predlog za NS
Naravni spomenik
naravna vrednota
Naravni spomenik
naravna vrednota
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Št.

NARAVNE VREDNOTE – OBMOČJA
id
varstv. režim
naziv

825
851
852
854
855
859
861
863
864
865
875
876
877
878
879

Bot, zool
Hid, bot, zool
Hid, bot
Geom.,
geom.-podz
Geom.
Geom., geol
Hid, bot, zool
Bot
Bot
Hid, zool
Hid, bot, zool
Hid, bot, zool
Hid, bot, zool
Hid, bot, zool
Hid, bot

880
933
996
999

Hid, bot
oblikovana
geom.
geom.
geom.
geom.
geom.
geom.
gozd. rezervat
geom.
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stopnja varstva

Trstišče ob cesti Gor. Odreda Bled
Jezerca na Bledu
Močvirje nad vasjo Log

naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota

Spodmoli pod hribom Boršt
Naravni most na Mali Osojnici
Grajski hrib na Bledu
Mokrišče pod blejsko Pristavo
Povirje v Zavcah v Boh. Beli
Vlažni travniki v Zavcah pri Boh. Beli
Otok na Savi Boh. Pri B. Beli
Mrtvica na d. bregu Save Boh. Vzh. Od Rib. mostu
Mrtvica na d. bregu Save Boh. Pri Riben. mostu
Mrtvice na d. bregu Save B., nasproti Riben. gore
Mrtvica na d. bregu zah. Od Selskega mostu
Povirno obm. na d. bregu
Save B. zah. od Bodeškega mostu
Povirje južno od Kočne
Park ob vili Zora
Skala sredi vasi Selo pri Bledu
Povirje na vzn. Višc
nad Blejskim jezerom
grb. travniki na Zasipski pl.
okno v Rjavini
grb. travniki v sp. in sr. Radovni
grb. travniki v sp. in sr. Radovni
GR Mrzle konte
gr. travniki v sp. in sr. Radovni
slap Šum

predlog za NS
naravna vrednota
naravna vrednota
predlog za NS
predlog za NS
naravna vrednota
predlog za NS
predlog za NS
naravna vrednota
predlog za NS
naravna vrednota
predlog za NS
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota

· NARAVNE VREDNOTE – TOČKE
id
vars. režim
naziv

stopnja varstva

1090
1092
1096
177
602
901
904
936
941
942
943
944
945
947
950
951
952
953
954-1
954-2

naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
Naravni spomenik
naravna vrednota
Naravni spomenik
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota

dend
dend
dend
dend
dend
dend
dend
dend
dend
dend
dend
dend
dend
dend
dend
dend
dend
dend
dend
dend

Hrast v Zg. Gorjah
Oreh v središču Zg. Gorij
Kleka v Zg. Gorjah
Lipa pri vili Adele na Bledu
Bukev na Bledu
Platana pod vilo Prešeren na Bledu
Hrasti za stavbo KS na Bledu
Lipa pri vili Arija
Smreka pod hribom Preval zah. Od pl. Klek
smreka s nad Stresno dolino
Smreka nad žel postajo Boh. Bela
Smreka pod Plešo nad Boh. Belo
Smreka vzh. Od hriba Ravnica
Smreka pod Plešo na Pokljuki
jelka v od pl. Zg. Kozjak na Mežakli
jelka s nad KonaČevim žlebom
Bukev na Zasipski senožeti
Bukev nad predorom žp NG – Jesenice
Devetdebelna lipa na pl. Obranici
sestdebelna lipa na pl. Obranica

· NARAVNE VREDNOTE – JAME
id
ime

00
501
527
528
529
530
531
532
533

Brezno pri Medvedovi konti
Ivačičeva jama
Jama v Blejskem vintgarju
Mala jama v Borštu 2
Jama nad Spodnjimi Poljanami
Brlog nad Spodnjimi Poljanami
Mala jama v Borštu
Velika jama v Borštu
Jama z dvorano

sinonimi

tip_jame

5..3
6..1
5..2
5..2
5..2
5..1
5..2
5..1
5..2
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· NARAVNE VREDNOTE – JAME
id
ime
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sinonimi

534
Prepad na Trbičih
535
Brezno na Lazah
536
Sne×na jama na Obranci
Snežena jama na Mežaklji
537
GregoriŔeva prepad
Gregoričev prepad
538
Udorna jama na Tratah na Mežaklji
Jama na Tratah
539
Őimnova jama
Gorjanska jama
540
Jama ob poti na Pernike
545
Jama 2 pri Gorjušah
Jama v odd. 139
547
Vodna jama na Lisovcu na Mežaklji
548
Prepad nad Kapnikarjevim rovtom
549
Mačkov prepad
550
Tancekov prepad
551
Pernikarjeva jama na Jesenu
552
Kurijev prepad
554
PokljuÜka luknja
555
Jama pod naravnim mostom
556
Spodmol nad drugim vrtcem
557
Luknja pod Rudnim
558
Spodmol v soteski Ribščice
559
Jurjevčeva prepad
Jurjevčev prepad
560
Spodmol nad sotesko Ribščice
561
Jama 2 na Pokljuki
Jama v odd. 37/b
562
Brezno pod Oblekom
Brezno pod Obleškim vrhom
564
Brezno za Oblekom
Brezno za Oblakom
568
Jama 3 na Pokljuki
Jama v odd. 58/a
571
Jama 4 na Pokljuki
Jama v odd. 97/b
575
Brezno na Jerebikovcu
576
Brezno pri Jerebikovcu
577
Jama 6 na Pokljuki
Jama v odd. 102/a
579
Brezno v Streseni dolini
0
Pretnarjeva preped
Opomba: seznam je povzet po podatkih ZVNKD (nazivi še niso usklajeni z ZON!)

tip_jame

5..5
5..5
6..1
5..3
5..5
4..2
5..5
5..5
5..5
5..6
5..3
5..3
5..3
5..3
5..2
5..1
5..1
5..1
4..3
5..1
5..6
5..6
5..5
5..5
6..4

· Priloga 2: Seznam kulturne dediščine
Seznam kulturne dediščine je sestavni del odloka o prostorskem planu.
Tabela 4: Seznam kulturne dediščine (podatki ZVNKD Kranj)
EŠD

#23
#864
107/99
2/99
339/98
894/99
895/99
896/99
897/99
898/99
901/99
903/99
916/99
958/99
959/99
312/98
900/99
902/99
904/99
905/99
906/99
907/99

ime

1. ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA
ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA – OBMOČJA (1.1.)
Bled – arheološko najdišče Grad
Zasip – arheološko območje Žale
Bled – Ostanki srednjeveškega stolpa na Turniču nad Rečico
Planina Klek – Arheološko najdišče
Srednja Radovna – Gradišče v dolini Radovne
Višelnica – Arheološko najdišče
Zatrnik – Arheološka naselbina na Berjan
Bled – Arheološka naselbina na Straži
Planina Strmole – Arheološko območje
Planina Javornik – Arheološko najdišče
Bled – Arheološko najdišče pri žel. predoru nad Zako
Bled – Arheološko najdišče pri Porovi hiši
Hom – Prazgodovinsko najdišče
Bled – Arheološko najdišče na jezerskem
Bled – Arheološko najdišče Žale
ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA – OBJEKT (1.3.)
Bled – Grobišče v Mlinu
Bled – Arheološka naselbina in grobišče v Želečah
Bled – Prazgodovinsko najdišče v Zaki
Bodešče – Staroslovansko grobišče Dlesc
Bodešče – Prazgodovinska naselbina na Gradišču
Boh. Bela – Prazgodovinska naselbina na Gradišču
Kupljenik – Prazgodovinska naselbina Gradišče

vrsta dediščine

nepremična PKD
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična PKD
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD*
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EŠD

ime

vrsta dediščine

908/99
909/99
910/99
911/99
915/99
917/99
918/99
957/99

Kupljenik – Prazgodovinska postojanka v jami pod Babjim zobom
Poljšica pri Gorjah – Paleolitska postojanka v jami Poljšiška cer
Poljšica pri Gorjah – Grobišče na Stovcu
Sp. Gorje – Staroslovansko grobišče
Bled – Grobišče na Rečici
Sp. Gorje – Srednjeveški stolp na ledini Turn
Bled – Grobišče Žale v Želečah
Planina Lipanca – Arheološka naselbina

nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD

#10149
285/00
288/00
302/00
303/00
306/98
310/00
311/00
314/00
317/00
325/00
325/98
330/98
642/98
886/99
#10123
#24
#7838-1
#905
#906
1000/99
103/00
104/00
210/98
23/00
23/00-2
24/00-1
24/00-2
25/00-1
25/00-2
26/00-1
26/00-2
263/98
264/98
265/98
266/98
267/98-1
267/98-2
268/98
27/00
27/00
270/98
271/98
272/98
273/98
274/98
276/00
276/98
277/98
278/98
28/00
280/98
281/98
282/98

2. PROFANA STAVBNA DEDIŠČINA
PROFANA STAVBNA DEDIŠČINA – SKUPINA OBJEKTOV (2.2.)
Zg. Laze – Kmečki dvorec Zg. Laze 20
Kupljenik – Domačija Kupljenik 5
Bodešče – Domačija Bodešče 11
Zasip – Domačija Mužje 9
Zasip – Domačija Mužje 6
Bled – Svetilke na Cesti svobode
Podhom – Domačija Podhom 10
Podhom – Domačija Podhom 12
Sp. Laze – Jeklinčeva hiša in paštba Sp. Laze 4
Perniki – Domačija Perniki 2
Višelnica – Domačija Višelnica 4
Višelnica – Domačija Višelnica 6
Bled – Domačija Mlinska cesta 20
Bled – Domačija Mlinska cesta 14
Bled – Domačija Zagoriška cesta 18
PROFANA STAVBNA DEDIŠČINA – OBJEKT (2.3.)
hiša Bohinjska Bela 83
grad
vila Kidričeva cesta 1a v. Rikli
festivalna dvorana
vila cesta Gorenjskega odreda 3 v. Epos
vila Želeška cesta 30 v. Ključe
vila Pod Stražo 14 – Vila Džurdžica
vila Cesta svobode 27b v. Sokol
domačija Poljšica pri Gorjah 8
hiša Prešernova c. 10
hiša Prešernova c. 10
hiša Prešernova c. 12
hiša Prešernova c. 12
vila Prešernova c. 16
vila Prešernova c. 16
hiša Prešernova c. 14
hiša Prešernova c. 14
Hotel Jadran – depandansa h. Toplice – c. Svobode
Hotel Toplice
hotel Korotan (Adria)
Hotel Trst – depandansa h. Toplice – c. Svobode
Hotel Lovec – Ljubljanska c. 6
Hotel Lovec – Ljubljanska c. 6
poslovna stavba Emone – Ljubljanska c. 8
vila Prešernova c. 18 v. Zarja
vila Prešernova c. 18 v. Zarja
vila ulica narodnih herojev 3 v. Minar
vila Ljubljanska cesta 1 – Vila Rus
lesen paviljon ob vili Rus
vila Ljubljanska cesta 3
vila Ljubljanska cesta 14
vila Ribenska cesta 12 v. Regina
hiša Ljubljanska cesta 13
vila Ljubljanska cesta 15
vila Ribenska cesta 4 v. Ana ali Generos
hiša Prešernova c. 24
vila Ljubljanska cesta 28
hiša Prešernova cesta 2
hiša Prešernova cesta 9

nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična PKD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
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EŠD

ime

vrsta dediščine

283/98
284/98
284/98
285/98
286/00
286/98
287/00
288/98
288/98
289/00
289/98-1
289/98-2
29/00
290/00
290/98
291/00
291/98
292/00
292/98
293/00
293/98
294/00
295/00
295/98
296/00
296/98
297/00
297/98
298/00-1
298/00-2
298/98
299/’00
299/98
30/00
300/00
301/00
302/98
303/98
304/00
304/98
305/00
305/98
306/00
307/00
307/98
308/00
308/98
309/00-1
309/00-1
31/00-1
31/00-2
312/00
313/00
315/00
315/98
316/00
316/98
318/00
318/98
319/98
32/00
320/00
320/98
321/00
322/00
322/98

vila Želeška c. 16 – Vila Planika, Vila Edelweis
vila Prešernova cesta 25
vila Prešernova c. 17
pristava
Gospodarsko poslopje pri hiši Kupljenik 4
vila N. Izmajlove, Prešernova c. 29
hiša Koritno 35
hotel Mežaklja
stavba TVD Partizan – Sokolski dom, Prešernova 33
hiša Bodešče 12
vila Prešernova cesta 37 v. Mon Repos
vila Prešernova cesta 37 v. Mon Repos
hiša Prešernova c. 41 v. Kajžica
domačija Bodešče 10
vila Prešernova cesta 39 v. Perun
hiša Bodešče 6
hiša Prešernova cesta 32 gostinska šola
hiša Bohinjska Bela 151
vila Prešernova cesta 34
domačija Selo pri Bledu 27
vila Cesta svobode 3 v. Bellevue
domačija Selo pri Bledu 35
gospodarsko poslopje pri hiši Selo pri Bledu 40
hiša Cesta svobode 4a
čebelnjak pri hiši Selo pri Bledu 26
hotel Jelovica
hiša Partizanska cesta 5
hiša Pod skalo 6
domačija Partizanska cesta 8
domačija Partizanska cesta 8
vila Pod skalo 8
hiša Partizanska cesta 15
kino
hiša Grajska cesta 20
gospodarsko poslopje pri hiši Partizanska cesta 10
kašča pri domačiji Prešernova 55
vila Kidričeva c. 1 – vila Astoria, Mosche ali Prešeren
paviljon v parku nekdanjega Curhausa
Torkarjeva kajža v Mužju
stavba na c. Svobode 9 – nekdanji hotel Olympic, Splendid
domačija Mužje 5
grajsko kopališče
domačija Mužje 6
hiša Stegne 22
vila Cesta svobode 13 v. Zora
gospodarsko poslopje pri hiši Stegne 20
vila Župančičeva cesta 9 v. Planika
domačija Rebr 1
domačija Rebr 2
vila Prešernova cesta 48 v. Živila
vila Prešernova cesta 48 v. Živila
vaški vodnjak
hiša Podhom 24
hiša Spodnje Laze 9
hiša Mlinska cesta 2
hiša Zgornje Laze 43
gospodarsko poslopje Zgornje gorje 42
vila Pod Stražo 5 v. Erika
hiša Mlinska cesta 5
hiša Mlinska cesta 6
hiša Grajska cesta 9
(ali 329/00) gospodarsko poslopje pri hiši Mevkuž 4
vila Mlinska cesta 9
hiša Mevkuž 17
gospodarsko poslopje pri hiši Mevkuž 8
hiša Mlinska cesta 11

nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
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EŠD

ime

vrsta dediščine

323/00
324/00
324/98
326/00
327/00
327/98
328/00
328/98
33/00
331/98
331/98
332/00
333/98
334/98-1
334/98-2
34/00
347/98
35/00
36/00
37/00
38/00
39/00
40/00
403/97
41/00
411/97
42/00
43/00
44/00
444/00
45/00
46/00
47/00-1
47/00-2
48/00
49/00
49/00
50/00
51/00
52/00
53/00
55/00-1
55/00-2
56/00
57/00
58/00
59/00
60/00
61/00
65/00
69/00
718/98
78/00
7838-2
960/99
961/99
962/99
963/99
964/99-1
964/99-2
965/99
966/99
970/99
971/99
972/99
973/99

gospodarsko poslopje pri hiši Mevkuž 10
vaški napajalnik
hiša Mlinska cesta 13
napajalnik
gospodarsko poslopje pri hiši Rebr 5
hiša Mlinska cesta 16
hiša Grič 3
hiša Mlinska cesta 17
hiša Grajska cesta 6
gospodarsko poslopje pri hiši Mlinska cesta 28
gospodarsko poslopje pri hiši Mlinska cesta 28
domačija Reber 21
vila Savska cesta 2 v. Tamara
domačija Zgornje Gorje 33
domačija Zgornje Gorje 33
hiša Grajska cesta 23
vila Prešernova cesta 42 v. Volk
vila Bled
hotel Triglav
vila Pod Stražo 2
gospodarsko poslopje pri hiši Mlinska cesta 7
vila Trubarjeva cesta 13
vila Trubarjeva cesta 14
vodna kovačija
vila Župančičeva cesta 6 v. Elasen
vila Pod Stražo 4 v. Cilkama
Vila Riklijeva 2 v. Pavček
hiša Cankarjeva c. 14
vila Cankarjeva c. 21 v. Rija
vila Cesta svobode 27 v. Excellenz
vila Cesta Gorenjskega odreda 2 v. Groeschel
vila Cesta svobode 14 v. Trdina
vila Črtomirova 3 v. Bajtica
vila Črtomirova 3 v. Bajtica
vila Črtomirova 8
vila Črtomirova 7 v. Mon Repos
vila Črtomirova 7 v. Mon Repos
vila Črtomirova 5 v. Jova
vila Črtomirova 22
vila Grič 2
vila Grič 7 v. Vesna
vila Želeška cesta 25 v. Verovšek
vila Želeška cesta 25 v. Verovšek
vila Želeška cesta 21 v. Sevenard
vila Za Pecovco 8 v. Eder
vila Za Pecovco 6 v. Broh
vila Za Pecovco 4 v. Aria
vila na Rebri 5 v. Fuerst
hiša Ljubljanska cesta 26 gostilna Topolino
vila Podhom št. 56 v. Belar
vila Sp. Gorje št. 97 v. Jensko
grad Grmišče
hiša s freskami
vila Rikli – Kidričeva c. 1a
vila Cankarjeva c. 5 v. Dorota
vila Cankarjeva c. 7 v. Stefanelli
vila Cankarjeva c. 9 v. Eisl
vila Cankarjeva c. 10 v. Peregrina
vila Cankarjeva c. 16 v. Svoboda
vila Cankarjeva c. 16 v. Svoboda
vila Cankarjeva c. 17 v. Bisiak
vila Cesta Gorenjskega odreda 1 v. Adele
vila Cesta svobode 27a v. J. Pongratz
vila Cesta svobode 29 v. Bella
vila Cesta svobode 35 v. Skale
vila Črtomirova 2 v. Pomona

nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
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974/99
975/99-1
975/99-2
976/99-1
976/99-2
977/99
978/99
979/99
980/99
981/99
982/99
983/99
984/99-1
984/99-2
985/99
986/99
988/99
989/99
99/00
990/99
991/99
992/99
993/99
994/99
995/99
996/99
997/99-1
997/99-2
998/99-1
998/99-2
999/99

vila Črtomirova 9 v. Triglav
vila Grajska cesta 40 v. Marolt
vila Grajska cesta 40 v. Marolt
vila Kidričeva cesta 2 v. Muhr
vila Kidričeva cesta 2 v. Muhr
vila Kidričeva cesta 3 v. Zlatorog
vila Kidričeva cesta 9 v. Justin Raj
vila Kidričeva cesta 10 v. Sončnica
vila Kidričeva cesta 11 v. Kessler
vila Kidričeva cesta 12 v. Froelich
vila Kidričeva cesta 16 v. Draga
vila Mladinska cesta 2 v. Golias
vila Mladinska cesta 4 v. Titania
vila Mladinska cesta 4 v. Titania
vila Mladinska cesta 17 v. Marica
vila Na plani 2 v. Iljin
vila Na plani 4 v. Grajevska
vila Pod Kozarco 2
freska sv. Florjana na hiši Bodešče 26
vila Pod Stražo 1 v. Rožnik
vila Pod Stražo 10 v. Lipa
vila Pod Stražo 20 v. Reich
vila Prešernova c. 26 v. Lergertporer
vila Prešernova c. 30 v. Muys
vila Trubarjeva cesta 4 v. Skale
vila Trubarjeva cesta 5 v. Podhorn
vila Župančičeva cesta 26 v. Belmond
vila Župančičeva cesta 26 v. Belmond
vila Župančičeva cesta 14 v. Černe
vila Župančičeva cesta 14 v. Černe
vila Župančičeva cesta 8 v. Őumica
PROFANA STAVBNA DEDIŠČINA – DEL OBJEKTA (2.4.)
Zg. Gorje – Portal in okenski okviri na hiši Zg. Gorje 17
Bled – Portal na hiši Mlinska cesta 15
Radovna – Freske na hiši pri Psnaku
PROFANA STAVBNA DEDIŠČINA – OSTALO (2.7.)
Planina Sp. Kozjek – Planina
Planina Obranica – Planina
Planina Oblek – Planina
3. SAKRALNO STAVBNA DEDIŠČINA
SAKRALNO STAVBNA DEDIŠČINA – OBJEKT (3.3.)
Boh. Bela – cerkev sv. Marjete
Kupljenik – Cerkev sv. Štefana
Zg. Gorje – cerkev sv. Jurija
Mevkuž – Cerkev sv. Nikolaja
Bled – cerkev Marijinega vnebovzetja
Zasip – cerkev sv. Janeza Krstnika
Zasip – cerkev sv. Katarine
Bodešče – Cerkev sv. Lenarta
Krnica – Marijina kapelica
Grabče – Znamenje sv. Janeza Nepomuka in sv. Florijana
Bled – cerkev sv. Martina
Koritno – Kapelica Srca Jezusovega
Bled – Kapelica z vodnjakom
Bled – Marijina kapelica
Bled – Jožefova kapelica
Bled – Marijina kapelica na Zagoriški cesti
Bled – Kapelica na križišču Cankarjeve in Selske ceste
Sp. Gorje – cerkev sv. Ožbolta
Bled – Marijina kapelica na Rečiški cesti
Bled – Znamenje na Rečiški cesti
Krnica – Znamenje ob cesti Radovno
Bled – Znamenje
Zatrnik – Kapelica
Krnica – Kapelica pri Figovcu
Sp. Radovna – Kapelica ob cesti

nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD

323/98
326/98
354/00
492/98
488/98
491/98
#1641
#1642
#1819
#1822
#25
#2704
#2706
#28
#294
#8089
#904
100/00
12/00
13/00
16/00
17/00
18/00
1820
19/00
20/00
278/00
339/00
415/98
416/98
419/98

nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
integralna dediščina
integralna dediščina
integralna dediščina
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična PKD
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
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457/97
54/00
600/97
62/00
63/00
64/00
66/00
67/00
68/00
70/00
71/00
72/00
73/00
74/00
75/00
76/00
77/00
79/00
80/00
81/00
84/00
85/00
86/00
87/00
88/00
89/00
90/00
91/00
92/00
93/00
94/00
95/00
96/00
97/00
98/00

Ribno – Cerkev sv. Jakoba
Zasip – cerkev sv. Trojice v Sebenju
Bled – cerkev sv. Andreja na Rečici
Zasip – Kapelica Lurške Matere božje
Zasip – Kapelica pri hiši Mužje št. 9
Zasip – Znamenje
Podhom – Marijina kapelica
Sp. Gorje – Znamenje na križišču
Sp. Gorje – Znamenje na jugozahodnem robu vasi
Sp. Gorje – Marijina kapelica
Sp. Gorje – Znamenje
Sp. Gorje – Kapelica pri hiši Sp. Gorje 137
Zg. Gorje – Kapelica sv. srca Jezusovega
Zg. Gorje – Kapelica ob cesti
Zg. Gorje – Kapelica sv. Jurija
Zg. Gorje – Kapelica na polju
Zg. Gorje – Znamenje
Zg. Gorje – Kapelica
Zg. Gorje – Kapelica sv. Marije Sedmih žalosti
Mevkuž – Kapelica
Boh. Bela – Rajhova kapelica
Kupljenik – Kapelica
Kupljenik – Razpelo
Kupljenik – Slopno znamenje
Selo pri Bledu – Marijina kapelica
Selo pri Bledu – Znamenje
Ribno – Kapelica
Ribno – Kapelica ob poti k cerkvi
Ribno – Znamenje
Ribno – Kapelica med hišama savska cesta 47 in 49
Ribno – Kapelica pri hiši Partizanska 16
Ribno – Znamenje na vzhodnem robu vasi
Bodešče – Kapelica
Ribno – Marijina kapelica
Bodešče – Kapelica pred zaselkom Na Pečeh

nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD

#5287
300/98
301/98

#10308
#10309
#10317
258/99
261/98
280/00
321/98
892/99
941/99
951/99
101/98
209/00
281/00
283/00
359/98
361/98
362/98
383/98
384/98
385/98

4. SAKRALNO PROFANA STAVBNA DEDIŠČINA
SAKRALNO PROFANA STAVBNA DEDIŠČINA – OBMOČJE (4.1.)
Bled – Blejski otok
SAKRALNO PROFANA STAVBNA DEDIŠČINA – OBJEKT (4.3.)
Bled – Staro župnišče (Rikl. 22)
Bled – Novo župnišče (Rikl. 26)
5. MEMORIALNA DEDIŠČINA
MEMORIALNA DEDIŠČINA – OBJEKT (5.3.)
Zasip – Pokopališče
Zgornje Gorje – Staro pokopališče
Zgornje Gorje – Novo pokopališče
Bled – Gasilski dom
Bled – Vremenska hišica s spominsko ploščo A. Rikliju
Bohinjska Bela – Pokopališče
Bled – Hiša pisatelja Toneta Svetine
Zgornje Gorje – Pokopališče borcev
Bled – Pokopališče in spomenik padlim v NOB
Bled – Pokopališče
MEMORIALNA DEDIŠČINA – DEL OBJEKTA (5.4.)
Zasip – Spominska plošča Jožetu Zupanu
Poljšica pri Gorjah – spominska plošča Francu Langusu Urevcu
Bohinjska Bela – Spominska plošča ustanovitvi gasilskega doma
Ribno – Spominska plošča na zadružnem domu
Srednja Radovna – Spominska plošča spominski postaji Gd-29
Srednja Radovna – Spominska plošča Janku Reklju
Srednja Radovna – Spominska plošča padlim borcem NOV
Srenjski preval – Spominska plošča borcem Gorenjskega odreda
Pokljuka – Spominska plošča boju 2. čete Gorenjskega odreda
Planina Lipanca – Spominska plošča padlim planincem

integralna PKD
nepremična KD
nepremična KD*

nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
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390/98
391/98
889/99
893/99
919/99
922/99
924/99
931/99
932/99
936/99
937/99
938/99
939/99
940/99
942/99
947/99
948/99

nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD

14/00
211/00
212/00
22/00
259/98
260/98
269/98
279/00
282/00
340/98
341/98
342/98
344/98
360/98
378/98
381/98
382/98
386/98
387/98
389/98
392/98
564/98
884/99
887/99
888/99
921/99
923/99
925/99
926/99
927/99
928/99
929/99
930/99
946/99
949/99
952/99
953/99
954/99

Krnica – Spominska plošča kurirski postaji G – 6
Zatrnik – Spominska plošča žrtvam NOB
Planina Obranica – Spominska plošča Ferdu Korenu
Zasip – Spominska plošča miniranju cevovoda hidroelektrarne
Spodnje Gorje – spominska plošča Jakobu Žumru v Vintgarju
Žnidarjeva planina – Spominska plošča Alojziju Novaku na Papežu
Spodnje Gorje – Spominska plošča Mariji Žumer – Potočnik
Ribno – spominsko znamenje Angeli Koselj in Mariji Marin
spominska plošča kurirski postaji G – 33
Kupljenik – Spominska plošča Janku Tonejcu
Podhom – Spominska plošča Andreju Prešernu
Poljšica pri Gorjah – Spominska plošča Ivani Mohorič – Olgi
Bled – Spominska plošča Janku Smoleju
Bled – Spominska plošča padlemu partizanu gasilcu Alojzu Petkošu
Slamniki – Spominska plošča posvetovanju komunistov
Bohinjska Bela – Spominska plošča kurirski postaji G – 30
Koritno – Spominska plošča narodnemu heroju J. Bernardu
MEMORIALNA DEDIŠČINA
Bled – Spomenik Arnoldu Rikliju na Straži
Zasip – Vojaški bunker
Zasip – Grob Jožeta Zupana
Boh. Bela – Vojaški bunker
Bled – Spomenik dr. F. Prešernu
Bled – Doprsni kip matematika Josipa Plemlja
Obrne – Vojaški bunker
Boh. Bela – Spomenik I. svetovne vojne
Boh. Bela – Vojaški bunker pri vojašnici
Planina za Jamo – Spominsko znamenje kurirjema Pokljuške čete
Pokljuka – Spominsko znamenje Stanetu Staretu – Petku
Slamniki – Spominsko znamenje Oskarju Pogačniku na Malem Voklu
Pokljuka – grobišče borcev 3. bataljona Prešernove brigade
Srednja Radovna – Spomenik NOB
Planina Obranica – Spomenik Cankarjevi četi
Planina Ravne – Spomenik padlim borcem
Mežakla – Spominsko znamenje padlim borcem na Trati
Pokljuka – Grob Jožeta Finžgarja
Planina Meja dolina – Grob s spomenikom A. Prešerna
Planina Klek – Spominsko znamenje pastirčkoma
Mežakla – Spominsko znamenje padlim v II. svet. vojni
Soteska v Bohinju – Spomenik talcem
Zg. Gorje – Spomenik padlim borcem v I. svet. vojni
Bled – Spomenik Adolfu Muhru
Zasip – Grobnica in spomenik padlim domačinom
Ribno – Spominsko znamenje Mihi Torkarju
Sp. Gorje – Spominska plošča narodnemu heroju A. Žvanu
Podhom – Spominsko znamenje Jožetu Pretnarju
Sp. Gorje – Spomenik talcem
Ribno – Spomenik partizanu Jakobu Koselju iz Bodešč
Ribno – Spominsko znamenje F. Valantu in J. Pretnarju
Ribno – Spomenik borcem in talcem NOB
Ribno – Grob padlega borca Staneta Őurk – Jaka na Kamneku
Boh. Bela – Spomenik padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja
Koritno – Spomenik Jožetu Valantu in Antonu Pihlerju
Bled – Čolnarna s spominsko ploščoThomasu Kellerju
Bled – Doprsni kip Borisa Kocjančiča
Bled – Kip čolnarja

nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD*
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD*

254/98
255/98
256//98
341/00
342/00
343/00
345/00

6. VRTNOARHITEKTURNA DEDIŠČINA– OBJEKT (6.3.)
Bled – Park ob vili Zora
Bled – Zdraviliški park
Bled – Park ob obali Blejskega jezera
Bled – Grajski vrt
Bled – Park vile Bled
Bled – Lipov drevored
Bled – Park Grimščice

integralna KD
integralna KD*
integralna KD*
integralna KD*
integralna KD*
integralna KD
integralna KD
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7. NASELBINSKA DEDIŠČINA – OBMOČJE (7.1.)
#10310
Zgornje Gorje – Vas
253/98
Bled – Vaško jedro Grad
279/98
Bled – Vaško jedro Zagorice
459/00
Krnica – Vas
460/00
Koritno – Vas
461/00
Mevkuž – Vas
462/00
Višelnica – Vas
463/00
Zasip – Vaško jedro
464/00
Kupljenik – Vas
465/00
Bodešče – Vas
466/00
Ribno – Vaško jedro
467/00
Selo pri Bledu – Vas
468/00
Boh. Bela – Vas
469/00
Podhom – Vaško jedro
470/00
Poljšica pri Gorjah – Vas
478/98
Pokljuka – Planina Lipanca
480/98
Pokljuka – Planina Meja dolina
482/98
Spodnje Gorje – Vas
484/98
Pokljuka – Planina Klek
486/00
Bled – Vaško jedro Rečica
487/00
Bled – Vaško jedro Zazer
499/98
Pokljuka – Planina za Jamo
955/99
Bled – Vaško jedro Mlino
11. KULTURNA KRAJINA – OBMOČJE (11.1.)
311/98
Bled – Parkovni gozd Straža
344/00
Bled – Ambient Bleda
346/00
Bled – Ambient cerkve sv. Andreja nad Rečico
KD* predlog za spomenik
Seznam je pripravljen na podlagi podatkov ZVNKD.
· Priloga 3: Programska zasnova za lokacijski načrt za
čistilno napravo z reciklažnim dvoriščem pod kozarco
1. Območje urejanja z lokacijskim načrtom
Z lokacijskim načrtom se ureja:
a) območje urejanja BL O1 Čistilna naprava pod Kozarco,
b) povezovalni kanal med M-kanalom in centralno čistilno napravo in
c) rekonstrukcija Savske ceste od južne razbremenilne
ceste do čistilne naprave.
2. Podlage za določitev stavbnega zemljišča
a) Za ureditev čistilne naprave se namenijo naslednja
zemljišča:
1017, 1018, 1019, 1020, 1008/4, 1204/4; vse
k.o. Želeče.
Navedena zemljišča se trajno namenijo za čistilno napravo in spremljajoče dejavnosti.
b) Priključni kanal se izvede preko naslednjih zemljišč:
905/11, 919/3, 921, 926/2, 926/4, 926/5, 928/1,
928/4, 928/5, 928/9, 928/12, 928/15, 928/17, 944/2,
950/2, 951/1, 1008/1, 1008/2, 1008/3, 1008/4,
1008/6, 1008/8, 1011/1, 1014, 1080/5, 1081, 1082,
1083, 1084, 1191/1, 1191/3, 1191/5, 1197, 1202/1,
1205/1, vse k.o. Želeče.
Po izvedbi kanala se zemljišča povrnejo v prvotno rabo
(travnik, gozd), pretežna namenska raba površin (po prostorskem planu) ostane nespremenjena.
c) Z rekonstrukcijo Savske ceste se obstoječa cesta
delno razširi; zemljišča, na katera bo segala razširitev s
spremljajočimi ureditvami so:
1202/1, 1194/1, 1086, 1090/2, 1200/1, 1085/2,
1085/3, 1085/4, 1090/3, 1079/7, 1085/1, 1085/5,
1199, 1077/4, 1085/6, 1077/1, 1077/3, 1195/2,
1073, 1206/1, 1008/8, 1193/1, 1066/2, 1072/1,
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nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
nepremična KD
integralna KD*
integralna KD*
integralna KD

1067/1, 1070/1, 1070/2, 1072/2, 1206/1, 1071,
1069, 1207, 1065/1, 1068/1, 1060/1, 1195/1, 1017,
1060/15, 1060/14, 1008/10, 1202/5, 1008/11,
1060/1, 1063, 1008/12, 1064, 1061, 1008/13, 1062,
1008/14, 1060/8, 1060/9, 1060/10, 1202/1, 1202/8,
1060/11, 1194/2, 1101/6, 1104/1, 1101/8, 1089/2,
1087/1, 1090/1, 1087/2, 1088/2, 1088/3, 1088/9,
1088/6
vse k.o. Želeče.
3. Organizacija dejavnosti
Območje BL O1 se nameni za čistilno napravo, kompostarno in reciklažno dvorišče. V območju so dopustne še
poslovne dejavnosti, povezane z osnovno namembnostjo
tega območja.
4. Tehnološki pogoji in omejitve
Čistilna naprava Bled predstavlja centralno čistilno napravo v sistemu čiščenja odpadnih vod v Občini Bled. Planirana zmogljivost čistilne naprave je do 20.000 PE.
Na centralno čistilno napravo se priključujeta dva zbirna kanala: M kanal in VS kanal. Sistem zbiranja odpadnih
vod je trenutno mešan, planirana pa je postopna preureditev
v ločen sistem.
5. Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje
Vzhodni rob območja čistilne naprave naj se zasadi,
tako da se ustvari zelen pas proti polju.
6. Usmeritve za infrastrukturno opremo območja
Dovoz do čistilne naprave se uredi po Savski cesti.
Odsek Savske ceste do čistilne naprave se rekonstruira. Z
izgradnjo južne razbremenilne ceste se izvede odcep na
Savsko cesto.
Za potrebe delovanja čistilne naprave in za požarno
varnost je treba izvesti priključek na vodovodno omrežje.
Zagotovljene morajo biti najmanj 2-4 m3/d, vršni pretok, ki
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ga mora zagotavljati hidrantno omrežje pa mora biti 10l/s pri
tlaku min. 3,5bar.
Zagotoviti je treba dvojno napajanje z električno energijo. Primarno napajanje je treba zagotoviti s priključkom na
elektro omrežje. V območju ČN se postavi transformatorska
postaja. Za sekundarno napajanje je treba v območju ČN
postaviti elektroagregat.
Do ČN se izvede priključek na PTT omrežje. Potrebna
je ena ISDN linija.
7. Usmeritve za varovanje naravnih vrednot in kulturne
dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine
Na območju LN ni območij varstva naravnih vrednot.
Območje čistilne naprave leži v območju kulturne dediščine z evidenčno številko 344/00 – Ambient Bleda, kulturna krajina, integralna KD*.
8. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja
V neposredni bližini ČN ni območij poselitve. Emisije
ČN ne bodo vplivala na obstoječa poselitvena območja.
Za zmanjšanje vplivov prometa se obstoječa cesta rekonstruira, delno razširi in izvede nov zgornji ustroj, kar bo
prispevalo k zmanjšanju negativnih vplivov prometa.
Priloga: Grafični prikaz območja LN v merilu 1:3500.
· Priloga 4: Programska zasnova za lokacijski načrt za
južno razbremenilno cesto
I. OPREDELITEV OBMOČJA
· Območje urejanja lokacijskega načrta obsega novo
traso regionalne ceste R 315 na Bledu – južna razbremenilna cesta, na odseku od križišča z Ljubljansko cesto na
območju „Betinskega klanca“ do priključka na obstoječo
cesto s priključevanjem na Cesto Svobode pod „Pristavo“.
· Območje obsega zemljišča naslednjih parcelnih številk: 295/18, 297/1, 297/6, 297/11, 297/19, 297/21,
297/26, 297/31, 297/32, 297/36, 297/37, 297/41,
297/42, 297/43, 297/44, 297/45, 297/46, 297/47,
297/48, 297/49, 297/50, 298/5, 298/12, 298/14,
298/16, 511/1, 512/3, 513/1, 514, 515, 516/1,
516/2, 517, 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520, 521,
522, 523, 534, 535, 536, 537/1, 537/2, 554, 555,
557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 567, 570/1, 570/2,
571, 572/1, 572/2, 578, 579, 580, 581/1, 582, 583,
607/1, 607/2, 607/3, 608, 609, 660/1, 661, 664/1,
664/2, 665, 666, 667/1, 667/2, 668/1, 668/2, 669,
670/1, 672, 674/2, 680/1, 680/2, 683/1, 684, 686,
687, 688/1, 688/2, 689, 690, 691, 693, 694, 696,
697, 699, 700, 825/1, 825/4, 826/1, 828, 829, 921,
923, 924, 926/1, 926/6, 926/7, 926/8, 975/1, 977/1,
977/2, 977/3, 982/1, 982/2, 982/7, 983, 984/1,
984/3, 985, 988, 989, 990, 991, 992, 1003, 1004/1,
1004/2, 1005/1, 1005/2, 1006/2, 1008/3, 1087/1,
1087/2, 1088/9, 1089/1, 1089/2, 1090/1, 1093,
1094/2, 1095, 1096/2, 1098/1, 1101/1, 1101/3,
1101/6, 1101/8, 1102, 1103/1, 1103/2, 1103/3,
1103/5, 1104/1, 1104/2, 1108/2, 1109, 1110,
1111/1, 1112/2, 1113, 1131/6, 1155/3, 1155/7,
1155/10, 1155/12, 1174/1, 1174/2, 1176, 1178,
1190/1, 1190/8, 1190/9, 1191/1, 1193/8, 1194/2,
1202/1, 1202/2, 1202/17, 1203/1 vse k.o. Želeče.
II. PROGRAM
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega območje omejene in izključne rabe ceste s priključki ter spremljajočimi objekti in ureditvami, katere predstavljajo pločniki,
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zidovi in propust, prekrita trasa, predor, viadukt in komunalne naprave ter protihrupna zaščita
Potek trase:
· Dolžina trase južne razbremenilne ceste je 3,300 m.
· Razbremenilno cesto se iz območja krožnega križišča
na Betinskem klancu usmeri v pokriti vkop dolžine 474 m v
katerem poteka do križanja z Ribensko cesto. Pokriti ukop
ohranja Jarško polje med Ribensko in Koritensko cesto.
· Od tod dalje se trasa usmeri usmeri vzdolž spodnjega
roba terase, ki jo je izoblikovalo nekdanje odtekanje voda z
območja jezerske sklede. Po krajšem poteku v premi se
trasa ceste z desno krivino oddalji od roba terase in prečka
polje južno od Dindola.
· Trasa poteka nato severno od naselja Na jasi in se
usmeri v predor med Dobro goro in Stražo. Iz predora trasa
izstopi v višini Mlinskega polja in se usmeri pod severna
pobočja Kozarce oziroma na južni rob polj ob naselju Mlino.
Jezernico prečka trasa z viaduktom dolžine 95 m in nato
poteka preko severnega dela polja med Jezernico in Savsko
cesto. Zaradi izvedbe priključka na regionalno cesto se
zadnjem odseku pred priključkom trase na obstoječo cesto
deloma odmakne od obstoječe trase pri Pristavi in se nato v
ovinku pod njo priključi na obstoječo traso.
· Sočasno je potrebno predvideti tudi posege na obstoječih cestah, in sicer:
– preureditev obstoječe ceste na Betinskem klancu na
obeh priključnih krakih Ljubljanske ceste zaradi izvedbe krožnega križišča.
– izgradnjo križišča na Ribenski cesti z ureditvijo pasu
za leve zavijalce in načrtovati priključno cesto med Ribensko
cesto in razbremenilno cesto.
· Računska hitrost je 70 km/h.
Križišča in priključki:
· Južna razbremenilna cesta je namenjena poleg prevajanju tranzitnega prometa v smeri proti Bohinju namenjena
predvsem povezavi poselitvenih območij na južni strani jezera, ki bodo s številnimi priključki imeli zagotovljeno ustrezno
nadomestilo za ukinitev sedanje krajše cestne povezave
neposredno ob jezerski obali.
· Tako so poleg odcepnih križišč z Ljubljansko cesto na
Betinskem klancu in priključnega s Cesto svobode pri Pristavi na trasi južne razbremenilne ceste potrebno predvideti
še naslednja križišča:
– tri krako križišče z deviiranim priključkom Ribenske
ceste,
– štirikrako križišče s Selsko cesto,
– štirikrako križišče z Mlinsko cesto,
– štirikrako križišče s Savsko cesto.
· Vsa križišča morajo biti urejena z elementi, ki omogočajo normalno pretočnost prometa tudi za tovorna vozila,
tako da sama območja križišč ne bi postala ozka grla in
ovirala normalnega odvijanja prometa.
· Na območju križišč je glavno traso potrebno razširiti z
dodatnim pasom širine 3,0 m za leve zavijalce v skladu s
prometnimi potrebami in varnostnimi zahtevami.
· Križišča naj bodo nesemaforizirana, vse prečne smeri
naj se na južno razbremenilno cesto priključujejo neprednostno.
· Križišče z deviirano Ribensko cesto je locirano okoli
170 m izza izhodnega portala pokritega vkopa v smeri proti
Bohinju. V trasi južne razbremenilne ceste je potrebno predvideti dodatni levi pas za vozila iz smeri Betinskega klanca
(Ljubljanska cesta) proti Ribnemu. Razširitev Ribenske ceste z dodatnim levim pasom v smeri Ribno – južna razbremenilna cesta naj bo predvidena tudi z ureditvijo križišča deviirane Ribenske ceste z Ribensko cesto.
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Deviacije cest:
· Kot deviaciji v zvezi z novimi projektnimi rešitvami je
smatrati deviacijo Ribenske ceste s povezavo na križišče
južne razbremenilne ceste ter samo prenovo Ribenske ceste na območju novega priključevanja omenjene deviacije.
· Cesta bo urejena z bankinami širine po 1,0, kar daje
skupno širino NPP 7,50 m.
· Poleg omenjene deviacije Ribenske ceste je potrebno urediti še deviacijo obstoječe gozdne poti v Megre, ki jo
na območju med P43 in P45 tangira razbremenilna cesta in
jo je potrebno prestaviti višje proti pobočju in povezati z
obstoječimi gozdnimi potmi, ki vodijo proti sedlu Megre.
Dolžina deviacije gozdne poti v Megre je 185 m.
· V podaljšku Prežihove ulice (P64 – P65) je potrebno
urediti deviacijo gozdne poti dolžine 70 m z NPP 3,50.
Javni potniški promet:
· Ob južni razbremenilni cesti je potrebno predvideti
ureditev postajališč javnega prometa (medkrajevni promet)
na naslednjih lokacijah:
– obojestransko za priključkom Cankarjeve ceste,
– obojestransko za križiščem na Mlinski cesti,
– obojestransko za križiščem na Cesti svobode.
· Postajališča naj bodo načrtovana v skladu z veljavnim
standardom za dva avtobusa.
III. ELEMENTI CESTE
Značilni prečni profil ceste naj bo
– vozna pasova
2 x 3,00 =
6,00 m
– robna pasova
2 x 0,30 =
0,60 m
– bankini
2 x 1,00 =
2,00 m
Skupaj NPP
8,60 m
· Širina koritnice v vkopu je 0,50 m.
· Prečni prerez priključne ceste med Ribensko in južno
razbremenilno cesto naj predvidi
· dva vozna pasova širine po 3 m, robna pasova širine
po 0,30 m in obojestranski bankini širine po 1 m.
· Ljubljanska cesta ima širino vozišča (vključno z robnima pasovoma) 7 m, ob cesti potekata hodnika za pešce,
hodnik širine 1,6 m na severni strani poteka neposredno ob
vozišču, medtem ko je hodnik za pešce na južni strani (proti
grapi) odmaknjen od vozišča z vmesnim zelenim pasom,
enak profil je potrebno ohraniti tudi na deviirani trasi ceste.
Spodnji ustroj
· Vkopi bodo izvajani pretežno v morenskih zasipih z
različnimi količinami gline, melja in peska in večjimi skalnimi
bloki. Na večih mestih je odločena jezerska kreda, mestoma
poteka trasa v melju in pesku, zato bo nosilnost planuma v
vkopih zelo različna.
· Na območju poteka trase preko jezerske gline je potrebno z ustrezno peto iz kamnitega materiala zagotoviti
stabilnost nasipa.
· Na odseku razbremenilne ceste pri priključku Ceste
svobode bodo je stabilnost višjega nasipa (plazovito območje) potrebno načrtovati ukrepe za stabilizacijo pete nasipa z
gradnjo pilotne stene.
Zgornji ustroj
· Pri načrtovanju zgornjega ustroja je potrebno upoštevati veljavne standarde in načeloma zagotoviti enako sestavo kot na Ljubljanski cesti oziroma Blejski vpadnici.
Objekti in zidovi
· Na trasi je potrebno predvideti naslednje objekte in
propuste:
– ploščati propust preko potoka Rečica,
– pokriti vkop med globeljo Rečice in Ribensko cesto:
– predor pod sedlom Megre
– viadukt preko globeli Jezernice.
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· Vzdolž Ljubljanske ceste je zaradi prostorske utesnjenosti možno predvideti delno prekritje potoka Rečica.
· Oporne zidove je potrebno načrtovati:
– ob vstopu in izstopu iz pokritega vhoda,
– ob vhodu in izstopu iz predora Megre,
– ob deviaciji poljske poti v podaljšku Prežihove ulice
na Mlinem,
– kot pilotno steno za temelj cestnega nasipa na območju križišča s Cesto Svobode.
Regulacije
V lokacijskem načrtu je potrebno predvideti regulacijo
Rečice na območju Betinskega klanca. Pri načrtovaju regulacije je potrebno upoštevati hidrološke podatke ter v kar
največji možni meri ohraniti naraven potek struge in njeno
zarast. Po podatkih iz leta 1988, ima Rečica merodajne
visoke vode s povratno dobo sto let na mestu križanja:
Odvodnjavanje:
Odvodnjavanje cestišča naj bo urejeno z odtokom vode v vzdolžne jarke (na območju nasipov) in koritnic (na
območju vkopov) in ponikanjem na posamičnih močnih lokacijah.
Na območju potokov (Rečica, Jezernica) naj se predvidi odvajanje vode v potoka, večjega dela trase južne razbremenilne ceste med Ribensko in Mlinsko cesto pa ni možno
odvodnjavati drugače kakor s ponikovalnicami.
Predvidena je ureditev vzdolžnih drenaž in odvajanje
pobočnih voda v jarke in dalje v ponikovalnice.
IV. OPIS POTEKA TRASE Z OZIROM NA PRIZADETA
ZEMLJIŠČA
Trasa ceste poteka po južnem robu Bleda in posega v
svojem začetnem delu v območju trase obstoječe ceste in
objektov ob Ljubljanski cesti. Izgradnja ceste na tem območju zahteva rušitev treh objektov. V nadaljnjem poteku trasa
poteka pretežno po kmetijskih zemljiščih pri čemer je preko
jarškega polja trasa v prekritem ukopu, kar omogoča nadaljnjo rabo kmetijskih zemljišč ter ohranitev značilne krajinske
podobe. Na območju med Dobro goro in Stražo trasa poteka v predoru, kar ne prizadene značilne krajinske podobe in
minimalno prizadene gozdne površine na tem območju, potek trase preko Mlinskega polja z znižano niveleto kar najmanj vpliva na značilno veduto, potek na koncu vasi in v
nadaljnjem poteku po robu med gozdnimi in kmetijskimi
površinami minimalno vpliva na razdrobljenost kmetijskih
zemljišč in kar najmanj prizadene sposobnost kmetijske proizvodnje obstoječih kmetij.
V. USMERITVE ZA UREDITEV KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Na obravnavanem poteku južne razbremenilne ceste
tangira cestna trasa obstoječe komunalne vode in naprave
kanalizacije, vodovoda, elektrike in telefonskega omrežja.
Kanalizacija
· Trasa južne razbremenilne ceste prečka obstoječo
kanalizacijo na dveh mestih, in sicer približno 35 m zahodno
od priključka Cankarjeve ceste in približno 90 m zahodno
od križišča s Selsko cesto. Prvi kanal poteka z območja
Zagoric (Koritenska, Ribenska cesta) v smeri proti Selu in
Savi Bohinjki, druga pa se iz naselja Dindol vzhodno od
vikend naselja Na jasi priključuje na omenjeni kanal.
· Kanalizacijska cev iz Mlina poteka ob Jezernici po
dnu globeli in je višjeležeči viadukt razbremenilne ceste ne
tangira.
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Vodovod
Obstoječi vodovod prečka Ljubljansko cesto na vzhodnem priključnem kraku te ceste v bodočem križišču z južno
razbremenilno cesto. Vodovod, ki poteka po Koritenski cesti, bo hkrati s samo Koritensko cesto potekal iznad pokritega vkopa nove ceste. Dve obstoječi vodovodni cevi potekata vzdolž Ribenske ceste in jih bo potrebno prestaviti oziroma urediti prečkanje s pokritim vkopom oziroma vkopom pri
izbrani varianti (globok vkop ali pokriti vkop). Obstoječi vodovod za oskrbo naselja Na jasi, ki poteka vzdolž Selske
ceste bo potrebno prestaviti na mestu globjega vkopa. Zavarovati bo potrebno obstoječi vodovod vzdolž Mlinske ceste
med Mlinom in Selom.
Elektrovodi
Daljnovod 20kV med Koritnim in naseljem ob Alpski
cesti prečka pokriti vkop južne razbremenilne ceste med
Koritensko in Ribensko cesto. Daljnovod za oskrbo objektov ob Ribenski cesti prečka traso ceste južno od Ribenske
ceste. Ob Cankarjevi cesti bo potrebno na mestu prečkanja
zaščititi zemeljski 10 kV kabel, ki poteka ob južnem robu te
ceste. Okoli 50 m vzhodno od križišča s Cankarjevo cesto
prečka trasa 20 kV daljnovod med Jaršami in Selom. Nizkonapetostni kabelski vod med Mlinom in hribom Kozarce
prečka traso južne razbremenilne ceste okoli 50 m vzhodno
od gozdne poti v podaljšku Prežihove ulice. Okoli 60 m
zahodno od križišča Savske ceste prečka južno razbremenilno cesto 10 kV daljnovod med Pristavo in naseljem V
grabnu.
PTT vodi
· Ob južni strani Ljubljanske ceste poteka mednarodni
telefonski kabel, ki ga bo potrebno ob gradnji križišča Ljubljanske ceste z južno razbremenilno cesto deloma prestaviti
in ustrezno zaščititi.
· Obstoječi PTT vod ob južni strani Koritenske ceste bo
potekal iznad pokritega vkopa.
· Ob vzhodnem robu Cankarjeve ceste poteka obstoječi vod PTT v smeri proti Ribnemu. Na odseku med Selsko
cesto in vstopom v predor Megre prečkata traso dve trasi
obstoječih telefonskih vodov, ki ju bo potrebno prestaviti.
· Isto velja za telefonski kabel pod Kozarco na odseku
med Mlinsko cesto in potjo v podaljšku Prežihove ulice.
Trasa nove ceste tangira tudi vod, ki poteka med naseljem
Zazer in objekti ob Savski cesti.
· Pri izgradnji novih oziroma obnovi obstoječih komunalnih naprav je potrebno zagotoviti stalno delovanje obstoječih komunalnih naprav.
VI. USMERITVE GLEDE OBLIKOVANJA IN VAROVANJA
NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
· Brežine vkopov in nasipov naj bodo humusirane in
zatravljene.
· Nagib brežin je odvisen od vrste tal oziroma zagotovitve stabilnosti nagiba pobočij vkopov in nasipov in naj bo
urejen v nagibu 2:3 in 1:2.
· Del visokega nasipa južne razbremenilne ceste pri
priključku Ceste svobode naj bo urejen s kamnito oblogo z
nagibom brežine 1:1.
· Na območju trase je potrebno posebno pozornost
posvetiti oblikovanju vstopov v pokriti ukop.
· Na območju križišča z Ljubljansko cesto, vstopa v
pokriti ukop, priključka na Ribensko cesto, vstopov v predor
ter priključka na Cesto Svobode potrebno zagotoviti intenzivno hortikulturno ureditev.
· Zaradi ohranitve značilne podobe doline Jezernice, je
potrebno posebno pozornost posvetiti oblikovanju viadukte
preko Jezernice, ki naj bo načeloma oblikovan v obliki ločne
konstrukcije.
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VII. USMERITVE ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE
BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
· Protihrupni ukrepi morajo biti dimenzionirani na ekvivalentne nivoje za časovni presek leta 2012 v nočnem času
v odvisnosti od obstoječe pozidave in mejne ravni za vir
hrupa za II. območje zaščite pred hrupom (49 dB(A).
· Pri določitvi potrebnih višin protihrupnih ukrepov je potrebno upoštevati refleksija hrupa, odmik protihrupnega ukrepa od emisije, oddaljenost protihrupnega ukrepa od ščitenih
objektov, konfiguracija terena ter višina ščitenih objektov.
· Načeloma je potrebno predvideti aktivne ukrepe varovanja pred hrupom v primeru, da prostorske možnosti to
omogočajo naj bodo to protihrupni nasipi z ozelenitvijo na
lokacijah kjer toni možno pa kot ozelenjene protihrupne
ograje. Izjemoma, kjer zaradi bližine in nivelete trase ni
možnih drugih ukrepov naj se predvidi pasivne ukrepe –
dodatna izolacija oken in fasade.
· Ves humus, ki bo odkopan je potrebno deponirati in
uporabiti za ponovno ureditev zelenih površin.
· Vse odstranjeno zelenje – žive meje je potrebno v
celoti nadomestiti.
· V času gradnje je prepovedano kakršnokoli odlaganje
materiala v strugi vodotokov, prav tako je potrebno preprečiti kakršnokoli onesnaževanje vode, regulacijo Rečice pa
izvesti z avtohtonimi materiali in obvodnim zelenjem.
VIII. USMERITVE GLEDE ETAPNOSTI GRADNJE
Celotne izvedbe ni možno razdeliti na etape razen v
času gradnje kot gradbeno tehnološke zaključene enote –
gradnje posameznih objektov (viadukt, pokriti ukop, predor). V vsaki etapi je sočasno z rekonstrukcijo ceste potrebno zagotoviti izgradnjo ali obnovo vseh načrtovanih komunalnih naprav.
IX. USMERITVE Z VIDIKA OBRAMBE IN ZAŠČITE
· Izgradnja razbremenilne ceste bo imela ima z vidika
zaščite pomembno vlogo, saj omogoča izločitev prometa iz
območja objezerske sklede in s tem pomembno vpliva na
zmanjšanje možnosti onesnaženja jezera v primeru nesreč
ob prevozu naftnih derivatov in nevarnih snovi hkrati pa
zagotavlja alternativno prevoza v primeru nesreč.
· Izbrani tehnični elementi tako z vidika profila ceste in
načrtovanja objektov omogočajo uporabo objekta za potrebe prevozov za potrebe obrambe in s tem bistveno prispeva
k mobilnosti enote Slovenske vojske v vojašnici na Bohinjski
Beli.
· Priloga 5: Programska zasnova za zazidalni načrt za
koritno – Polica (KO S2)
1. Podlage za določitev stavbnega zemljišča
Območje urejanja obsega naslednje parcele: 1390,
596, 597, 605, 598/4, 598/1, 604, 598/3, 603/1, 618,
1391, 619, 606/1, 617, 616, 609, 620, 611, 615/3,
615/2, 621/1, 615/1, 614/7, vse k.o. Ribno. Območje
grafično določeno v namenski rabi površin v merilu 1:5000.
2. Organizacija dejavnosti in za opremljanje
Območje je namenjeno bivanju – stanovanjski zazidavi,
dopustna je oskrba za lokalne potrebe na zemljiščih ob lokalni
cesti. Dopustne so tudi poslovne dejavnosti kot delo na domu,
ki prekomerno ne vplivajo na okolico. Območje se prometno
napaja po obstoječi lokalni cesti od Blejskega mostu in skozi
vas. Komunalna ureditev območja se priključuje na obstoječe
vodovodno omrežje, odvod odpadnih vod se uredi s prečrpavanjem proti Bledu ali z lokalno čistilno napravo.
3. Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje
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Planirana gostota naselitve znaša 80 preb/ha. Zazidava naj bo kombinirana s samostojnimi eno ali dvo-stanovanjskimi ter več stanovanjskimi objekti, z etažnostjo do P+2+M.
4. Usmeritve za varovanje naravnih vrednot in kulturne
dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine
Na območju urejanja KO S2 ni naravnih vrednot in
kulturne dediščine.
5. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja
Pri urejanju novega območja naj se istočasno izboljša
komunalna in prometna opremljenost obstoječega naselja.
Priloga 6: Programska zasnova za lokacijski načrt za
plinovod in kablovod Lesce – Bled
1. Podlage za določitev območja urejanja
Del območja urejanja, ki se nahaja na območju Občine
Bled obsega naslednje parcele: 1396, 1292, 1297,
1298/3, 1299/1, 1301/1, 1359/2, 1301/2, 1300,
1303, 1304, 1307, 1308, 1311, 1312, 1315/1, 1332,
1359/1, 1330/1, 1329, 1341/3, 1342/56, 787, 788,
789, 786, 785, 782, 781, 778, 777, 758/2, 759, 760,
770, 761, 1378, 763, 765, 766, 767/1, 717, 767/2,
721/2, 721/1, 713, 1375, 705, 704/1, 703/1, 693,
703/3, 703/2, 692/1, 690, 683/2, 679, 1342/61,
758/1, 762, 1299/3 vse k.o. Ribno.
Območje urejanja obsega traso plinovoda in kablovoda
vključno z delovnim pasom. Območje je grafično določeno
v namenski rabi površin v merilu 1:5000.
2. Organizacija dejavnosti
Trasa je namenjena položitvi povezovalnega 10 barskega plinovoda od MRP Lesce do RP v Koritnem in položitvi 20
kV kablovoda od RP Roblekova v Radovljici do RP Bled na
Bledu na delu trase, kjer je trasa skupna s plinovodom.
3. Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje
Trasa plinovoda in kablovoda je izbrana tako, da ne
poteka po poseljenih območjih. Po izvedbi del se teren
mora povrniti v prejšnje stanje.
4. Usmeritve za varovanje naravnih vrednot in kulturne
dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine
Trasa se izogiba območjem naravnih vrednot. Prečkanje reke Save bo izvedeno pod strugo reke.
Na območju urejanja ni objektov in območij kulturne
dediščine.
5. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja
Med izvedbo gradbenih del je potrebno izvesti vse
ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov na bivalno in delovno okolje.
Ob normalnem obratovanju načrtovani poseg ne bo
imel negativnih vplivov na okolje, ki bi presegale zakonske
omejitve.
Priloga 7: programska zasnova za ureditveni načrt –
Ribenska Gora
1. Območje ureditvenega načrta
Območje ureditvenega načrta Ribenska gora poteka
po naslednjih obodnih parcelah v katastrski občini Ribno:
1394, 207/1, 182, 189/2-del, 189/1-del, 190/1del, 191/1-del, 193/2, 194/2-del, 195/2-del, 197,
201/10-del,1349-del, 202 + parcele od meje katastrske
občine Ribno do osi reke Save Bohinjke v k.o. Selo:
1244/1-del, 445,1244/2-del, 461-del, 462-del, 440del,460-del.
Območje je grafično določeno v karti namenske rabe
površin v m 1: 5000.
2. organizacija dejavnosti in pogoji za infrastrukturno
opremljanje območja
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Območje je razdeljeno na posamezna ožja območja
urejanja
– območje urejanja Rekreacija:
Dopustne so naslednje dejavnosti:
– športne, rekreativne, kulturne in prireditvene dejavnosti,
– gostinstvo (obseg prilagojen namenu),
– trgovina v sklopu gostinske dejavnosti,
– območje urejanja Hotel.
Dopustne so naslednje dejavnosti:
– turizem in gostinstvo – hotel z dejavnostmi, ki pomenijo dodatno ponudbo,
– zdravstvene in storitvene dejavnosti, trgovina,
– športne in prireditvene dejavnosti,
– območje urejanja Sava.
Dopustne so naslednje dejavnosti:
– rekreativne (pasivne) in prireditvene dejavnosti, gostinstvo in trgovina,
– območje urejanja Gozd.
Dopustve so naslednje dejavnosti:
– gozdarstvo,
– pasivna rekreacija,
– šolstvo – gozdna učna pot.
Dovoljene so rekonstrukcije cest in preplastitve, ki morajo biti izvedene tako, da višinsko odgovarjajo obstoječim
navezavam. Profili rekonstruiranih cest naj ne odstopajo od
obstoječih osnovnih tras cest. Promet je v območju ureditvenega načrta omejen. Parkirišča je treba zagotoviti na
funkcionalnem zemljišču objektov. Večja parkirišča se uredijo v območjih, kjer so dovoljene prireditve.
Komunalni vodi in naprave morajo biti vkopani. Po izgradnji se zemljišče uredi in sanira v prvotno stanje.
3. Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje
Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov je potrebno upoštevati morfološke značilnosti, razmerja,
merila in kvalitete posameznih območij urejanja.
Posegi v prostor morajo obdržati vzpostavljeno oblikovno celoto v posameznem območju urejanja in se prilagajati
okoliškim objektom in ureditvam.
V območju ureditvenega načrta Ribenska gora mora
biti prenova odprtega prostora (preoblikovanje prostora, sanacije, nove talne ureditve površin in oprema prostora) poenotena. Gozdne površine se maksimalno ohranjajo, s tem
da je dopustno varovalno gospodarjenje s povečanjem biološke pestrosti gozda. Pri urejanju je potrebno upoštevati
gozdno gospodarske načrte.
Vse dejavnosti, ki so v tem prostoru dovoljene, morajo v
največji možni meri tudi ostali prostor ohranjati v obstoječem
naravnem stanju. Preoblikovanje prostora je dovoljeno le, če
prostor pridobi na kvaliteti in v primeru sanacije degradiranih
površin, ki naj se po možnosti sanirajo v prvotno stanje.
4. Usmeritve za varovanje naravnih vrednot in kulturne
dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine
Območje ureditvenega načrta predstavlja prostor, ki je
zaščiten kot naravna dediščina: mrtvica na levem bregu
Save Bohinjke zahodno od Ribenskega mosta in mrtvica na
levem bregu Save Bohinjke pod vasjo Ribno. Za posege v
prostor velja varstveni režim za hidrološke naravne spomenike. Za nameravane posege v območju UN je potrebno pridobiti naravovarstvene smernice k posegom v prostor.
5. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja
Pri urejanju o območju UN naj se izboljša komunalna in
prometna opremljenost obstoječega naselja – posledično
bodo izboljšani tudi pogoji za varstvo okolja z vidika vplivov
na zrak, vode, tla, hrup in ravnanje z odpadki.
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odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za središče
Bleda (športna dvorana)

Na podlagi drugega odstavka 39. člena 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) ter na podlagi
16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99,
19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled na 25.
redni seji dne 7. 11. 2201 sprejel
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5. novogradnjo kongresne dvorane, kot nadomestitev
obstoječe ledene dvorane ter v zvezi s tem povezanih ureditev prometnih in parkovnih površin.
(2) Določbe za novogradnjo kongresne dvorane veljajo
v primeru, da bi se izvajala novogradnja kongresne dvorane
kot nadomestitev obstoječe ledene dvorane.
(3) Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo na ureditvene enote R3 Terme, H9 Hotel Krim, I 8 Pongračeva vila
in Z6 Pongračev park.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za središče
Bleda (športna dvorana)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda
(v nadaljnjem besedilu: PUP), objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 90/98). Spremembe in dopolnitve PUP je izdelal
URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana, v letu 2001,
številka projekta URBI-60.
2. člen
Spremembe in dopolnitve PUP vsebujejo:
· besedilo odloka,
· grafične prikaze, ki so sestavni del prostorskega akta
in obsegajo:
– izrez iz veljavnega prostorskega plana (spremembe
in dopolnitve…, Uradni list RS, št. 90/98) v merilu 1:5000
– varovana območja za dolgoročni razvoj iz PUP za
središče Bleda (Uradni list RS, št. 90/98) v merilu 1:4000,
– razmejitve in oznake ureditvenih enot v merilu
1:1000,
– razmejitve, merila in pogoji v merilu 1:1000,
– merila in pogoji za novogradnjo kongresne dvorane v
merilu 1:1000,
– merila in pogoji za infrastrukturno opremljanje v merilu 1:1000,
· povzetek opredelitev in usmeritev iz planskih dokumentov,
· obrazložitev pogojev za posege v prostor ter
· soglasja pristojnih organov in organizacij.
3. člen
Spremembe in dopolnitve PUP določajo:
· uvodne določbe,
· spremembe in dopolnitve odloka:
– merila in pogoje za urejanje ureditvene enote I 11,
H9, I8 in Z6.
· prehodne in končne določbe.
4. člen
(1) S temi spremembami in dopolnitvami PUP se določijo merila in pogoji za:
1. obnovo in dozidavo ledene dvorane,
2. novogradnjo podzemnih parkirišč,
3. dozidavo Hotela Krim,
4. prometne in druge infrastrukturne ureditve ter zunanje ureditve ob predvidenih objektih,

5. člen
(1) V 4. členu se v točki 2 beseda »šolstvo« črta in
nadomesti z besedo »izobraževanje«.
(2) V 6. členu se odlok spremeni in dopolni tako, da se
alinea »Terme R3 (rezervat za dolgoročni razvoj)« črta in
nadomesti z nazivom »Kongresna dvorana I 11«.
6. člen
Dopolni se 28. člen, ki ureja območje H9 Hotel Krim, z
besedilom:
· v četrtem odstavku, ki ureja vrste posegov, se doda
nova sedma alinea: dozidave v kletni etaži za ureditev dovoza in vhoda v hotel ter za spremljajoče prostore k vhodu,
dozidave v pritličju in prvem nadstropju za potrebe razširitve
vhoda, recepcije in gostinske ponudbe prehrane, na strehi
dozidanega dela so dopustne ureditve pohodne terase z
razglediščem, z gostinsko ponudbo prehrane in manjšim
bazenom, dopustno je prekritje bazena z lahko skeletno
konstrukcijo in zasteklitvijo;
· v četrtem odstavku, ki ureja vrste posegov, se doda
nova osma alinea: dozidava hotela med obstoječima deloma
hotela (vzhodnim in zahodnim oziroma starejšim in novejšim
traktom) v drugem, tretjem in četrtem nadstropju za nastanitvene zmogljivosti;
· v četrtem odstavku, ki ureja vrste posegov, se doda
nova deveta alinea: novogradnja podzemnih parkirišč na
severni strani hotela, povezanih s parkirno hišo ob ledeni
dvorani, uvoz in izvoz mora biti urejen enotno za celo parkirno hišo skupaj;
· v petem odstavku, ki ureja oblikovanje posegov, se
doda nova peta alinea: dozidava sme segati do parcelne
meje na severni strani hotela. Dozidava v vzhodni smeri
mora upoštevati poglede na grad in cerkev sv. Martina, v
smeri juga pa mora upoštevati proste poglede proti Karavankam, meja zazidave na vzhodnem in zahodnem robu je
določena grafično;
· v petem odstavku, ki ureja oblikovanje posegov, se
doda nova šesta alinea: dozidava hotela med obstoječima
deloma hotela mora biti oblikovana tako, da se ohranja
razpoznavnost volumnov posameznih delov stavbe.
7. člen
Dopolni se 51. člen, ki ureja območje I8 Pongračeva
vila, z besedilom:
· drugi odstavek glede vrste posegov z novo zadnjo
alineo: ureditve infrastrukture in parkovnih površin,
· tretji odstavek, ki določa pogoje za oblikovanje, pa z
novo zadnjo alineo: pred vzhodno fasado Pongračeve vile
(občina) je potrebna ureditev večje utrjene površine, ki skozi
park (ureditvena enota Z6) prehaja do kongresne dvorane.
8. člen
(1) odlok se dopolni z novim 53.a členom: Kongresna
dvorana I 11 z naslednjo vsebino:
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(2) Ureditvena enota I 11 se členi na manjše ureditvene pod-enote:
· I 11/1 – kongresna dvorana,
· I 11/2 – parkirišča,
· I 11/3 – peš površina pred severnim vhodom v dvorano do Pongračeve vile – forum,
· I 11/4 – peš površina ob Ljubljanski cesti – vstop v
park,
· I 11/5 – peš površina in južni vhod v dvorano,
· I 11/6 – prehod utrjenih peš površin v parkovne
površine na zahodni strani dvorane,
· I 11/7-1 in I 11/7-2 – Ljubljanska cesta,
· I 11/8 – Prešernova cesta,
· I 11/9 – prometne površine dovoza do dvorane, Pongračeve vile in ureditvene enote I 7,
· I 11/10 – povezovalna cesta ob parkiriščih,
· I 11/11 – razgledišče,
· I 11/12 – stavbna zemljišča Prešernova 9,
· I 11/13 – stavbna zemljišča Prešernova 1, 3 in 5
· I 11/14 – zelene površine – Kovačev ovinek.
(3) Merila in pogoji glede dejavnosti, vrste posegov in
oblikovanja so za urejanje ureditvene enote Kongresna dvorana I 11 določeni za dve obdobji (fazi):
· za posege na obstoječi dvorani – I. faza ter
· za novo(gradnjo) kongresne dvorane kot nadomestitev obstoječe dvorane II. faza.
(4) V ureditveni enoti Kongresna dvorana I 11 so dopustne naslednje dejavnosti:
· za obstoječo ledeno dvorano (I. faza) v ureditveni
pod-enoti I 11/1:
– športna in kongresna dejavnost (večnamenska dvorana, poslovni prostori za delovanje športa, kongresnega
turizma in za dejavnosti, povezane s turizmom),
– gostinske storitve prehrane kot dopolnitev osnovni
namembnosti stavbe.
· ureditvene pod-enote I 11/2 parkirišča, I 11/7 Ljubljanska cesta, I 11/8 Prešernova cesta, I 11/9 dovoz, I
11/10 so namenjene prometu,
· ureditvene pod-enote I 11/3 forum, I 11/4 vstop v
park, I 11/5 vstop v dvorano, I 11/11 razgledišče so namenjene peš prometu,
· ureditvena enota I 11/6 so parkovne površine,
· ureditvena pod-enota I 11/12 in I 11/13 – na območju obstoječih objektov Prešernova cesta 1, 3, 5 in 9:
– stanovanja (v obstoječem obsegu),
– trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah za
potrebe turizma,
– storitve za potrebe turizma,
– poslovni prostori za dejavnosti, povezane s turizmom
in kulturo,
· ureditvena enota I 11/14 so nezazidana stavbna zemljišča in predstavljajo rezervat za dolgoročni razvoj, na teh površinah niso dopustni posegi, ki bi onemogočali kasnejšo celovito
ureditev območja, niso dopustni posegi novogradenj, dopustne pa so odstranitve obstoječih objektov in naprav, postavitve
začasnih objektov in naprav, parkovne ureditve, gradnje in
rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja in naprav, ki ne bodo
ovirale kasnejše celovite ureditve območja,
· za novo kongresno dvorano (II. faza) v ureditveni podenoti I 11/1 (na lokaciji obstoječe ledene dvorane):
– kongresna dejavnost (osnovna namembnost stavbe),
– poslovni prostori za delovanje kongresne dvorane,
kongresnega turizma in za dejavnosti, povezane s turizmom,
– trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah za
potrebe turizma kot dopolnitev osnovni namembnosti stavbe,
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– gostinske storitve prehrane kot dopolnitev osnovni
namembnosti stavbe,
– storitve za potrebe turizma kot dopolnitev osnovni
namembnosti stavbe,
– knjižnična dejavnost, kulturne dejavnosti,
– izobraževanje odraslih,
(5) V ureditveni enoti Kongresna dvorana I 11 so dopustne naslednje vrste posegov:
· ureditve infrastrukture (vzdrževanje, obnova in novogradnje:
prometne infrastrukture, odvajanja odpadnih in meteornih vod, vodovod, elektro omrežje, plin, sistemi zvez…),
· ureditve parkovnih površin,
· postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled,
· za obstoječo ledeno dvorano (I. faza) v ureditveni
pod-enoti I 11/1:
– vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije,
– dozidave na južni strani fasade v kleti in pritlični etaži
(glej še pogoje za oblikovanje),
– postavitve začasnih objektov, priključenih obstoječi
dvorani, za dodatne prostore v času večjih prireditev, po
zaključku prireditev je treba začasne objekte odstraniti in
vzpostaviti prvotno ureditev površin,
· ureditvena pod-enota I 11/2 parkirišča:
– novogradnja podzemnih parkirišč, ki morajo biti izvedena tako, da se lahko povežejo s podzemnimi parkirišči na
severni strani Hotela Krim (ureditvena enota H9 Hotel Krim)
in imajo urejen skupen uvoz in izvoz,
· ureditvena pod-enota I 11/13 za obstoječ objekt Prešernova cesta 1:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije, rekonstrukcije objekta,
– odstranitev objekta,
– dozidave in nadzidave niso dopustne,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
· ureditvena pod-enota I 11/12 in I 11/13 za obstoječe objekte Prešernova cesta 3, 5 in 9:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov,
– dozidave in nadzidave,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječega objekta ob upoštevanju predpisane regulacijske linije,
tako da se objekti odmaknejo v globino območja I 11 in se
razširi ulični prostor,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– postavitve pomožnih objektov;
· ureditvena pod-enota I 11/14 je rezervat za dolgoročni razvoj in posegi niso dopustni, le v skladu s šesto alineo 4
točke tega člena,
· za novo kongresno dvorano (II. faza) v ureditveni podenoti I 11/1 (na lokaciji obstoječe ledene dvorane):
– novogradnja kongresne dvorane z vsemi spremljajočimi prostori in površinami,
– odstranitev obstoječe ledene dvorane z vsemi spremljajočimi in pomožnimi objekti.
(6) Pogoji za oblikovanje posegov v ureditveni enoti
Kongresna dvorana I 11:
· za obstoječo ledeno dvorano (I. faza) v ureditveni
pod-enoti I 11/1:
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– dozidava na južni strani ledene dvorane je dopustna
v kletni etaži, to je na nivoju ledene ploskve, kota 489.5 m
in na nivoju pritličja, kota 493 m do 494 m, dozidava sme
segati proti jugu za 19 m od južne fasade dvorane, v širino
pa do skrajnih robov zaprtega dela ledene dvorane, največji horizontalni gabariti so določeni grafično z gradbeno
mejo;
– dozidava naj bo izvedena z lahko skeletno konstrukcijo, ki naj bo oblikovno podrejena prevladujoči dvorani,
oblikovanje naj bo enostavno in transparentno;
· ureditvena pod-enota I 11/2 nivojska in podzemna
parkirišča:
– na območju obstoječih nivojskih parkirišč pod Hotelom Krim je dopustna ureditev podzemnih parkirišč do dveh
podzemnih etaž s kapaciteto do 450 parkirnih mest (gradbena meja za podzemna parkirišča je določena grafično),
uvoz in izvoz se uredi na severni strani parkirišč, na jugu naj
se podzemna parkirišča povežejo s podzemnimi parkirišči v
ureditveni enoti H9 Hotel Krim, tako da bodo imela parkirišča en skupen uvoz in izvoz;,
– na zgornjem nivoju (na strehi podzemnih parkirišč) je
dopustna ureditev nivojskih parkirišč, na tej površini naj se
mestoma zasadi visokodebelna vegetacija (v večja korita,
velikosti najmanj do dveh parkirišč), min. delež korit z zasaditvijo je 20% nivojskih parkirnih mest,
– površine ob podzemnih parkiriščih naj bodo urejene
zelene površine, tako da se s parkovno urejenimi brežinami
zakrijejo višinske razlike med posameznimi nivoji,
· ureditvena pod-enota I 11/3: pred severno fasado
dvorane je potrebna ureditev večje peš površine, ki skozi
park prehaja do Pongračeve vile (občina), celotno površino
je treba urediti tako, da so na njih možne prireditve, sprejemi, zbiranje in druženje, po tej urejeni površini se dopusti
dovoz v primeru prireditev in posebnih obiskovalcev, redna
uporaba za motorni promet na teh površinah ni dopustna, za
oblikovanje peš površine naj se upošteva kompozicijska os
Pongračeve vile, na to os naj bo kompozicijsko naravnana
tudi javna razsvetljava, ki naj poteka od Pongračeve vile do
Prešernove ceste, del teh površin naj bo urejen s parkirnimi
sestavinami, zlasti na prehodu obstoječega parka proti Pongračevi vili,
· ureditvena pod-enota I 11/4 vstop v park – ob Ljubljanski cesti: potrebna je ureditev peš površine, ki se nivojsko povezuje s teraso ob zahodni strani Hotela Krim, urejena tlakovana peš površina predstavlja vstop v park, k dvorani
in začetek osrednje peš povezave skozi park do cerkve sv.
Martina, tlakovana peš površina naj postopno preide v parkovno ureditev, ki se tudi nivojsko prilagodi raščenemu terenu parkovnih površin na zahodu (ureditvena pod-enota I
11/6) in utrjenim površinam pred južno fasado dvorane
(ureditvena pod-enota I 11/5), tlakovane površine morajo
biti niveletno in oblikovno enotne, brez korit in podobnih ovir
za pešce, kota tlakovanih površin mora biti 497,5 do 498,5
m, na zahodni strani ob območju M 7 mora biti zagotovljen
zelen pas v širini 4m, prav tako naj bo na zahodnem robu
urejena klančina za prehod višinskih razlik za funkcionalno
ovirane osebe,
· ureditvena pod-enota I 11/5: pred dvorano oziroma
dozidanim delom (pritličje) je potrebna ureditev večje tlakovane površine za pešce, kota površine znaša 493 do 494
m, proti jugu se s stopniščem premosti višinska razlika do
peš površine ob Ljubljanski cesti (na koti 497,5 do 498,5
m), na zahodni strani ob območju M 7 mora biti zagotovljen
zelen pas v širini 4m, prav tako naj bo na zahodnem robu
urejena klančina za prehod višinskih razlik za funkcionalno
ovirane osebe,
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· ureditvena pod-enota I 11/6: ob zahodni fasadi dvorane so dopustne ureditve zunanjih utrjenih peš površin,
tako da se lahko dejavnosti iz stavbe odpirajo na zunanji
prostor in povezujejo z dogajanji v parku, utrjene površine
naj postopno prehajajo v parkovno ureditev proti peš povezavi, ki poteka skozi park pribl. v smeri sever-jug, dopustna
so manjša preoblikovanja površja parkovnih površin z namenom, da se doseže čim bolj sonaravno oblikovane prehode
brežin in oblik terena, parkovne površine naj se zasadijo
predvsem z visokodebelno vegetacijo, drevesa, ki se odstranijo zaradi sanitarne sečnje, naj se nadomestijo,
· ureditvena pod-enota I 11/10: na obstoječi povezovalni cesti ob parkiriščih so dopustne delne spremembe
trase, glede na prilagoditve urejanju podzemnih parkirišč,
vendar se povezava od stavb na Prešernovi cesti 9 in Hotelom Krim ne sme prekiniti,
– v križišču Ljubljanske in Prešernove ceste je dopustna ureditev razgledišča (ureditvena pod-enota I 11/14),
kot razširitev pločnikov ob Ljubljanski in Prešernovi cesti.
· ureditvena pod-enota I 11/13 obstoječi objekt na
Prešernovi cesti 1:
– spremembe stavbnega volumna niso dopustne, oblikovanje naj ostane enako sedanjemu,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna
tekstura,
– ograjevanje zemljišča: živa meja ali masivni stebri s
kovinskim transparentnim polnilom,
· ureditvena pod-enota I 11/13 in I 11/14 obstoječi
objekti na Prešernovi cesti 3, 5 in 9:
– izraba (i): do 0,3 znotraj grafično določene gradbene
meje oziroma regulacijske linije,
– najmanjši odmik od parcelne meje 4 m (kjer ni določena gradbena meja ali gradbena linija),
– višina za Prešernovo 3 in 5: največ K+VP+M z ulične
strani, višina vhoda do 30 cm nad urejenim terenom, višina
kolenčnega zidu do 80 cm,
– višina za Prešernovo 9: največ K+P+1+M z ulične
strani, višina vhoda do 30 cm nad urejenim terenom, višina
kolenčnega zidu do 80 cm,
– streha: enak naklon strešin od 35° do 45°, strmejši
naklon je dopusten le na manjših delih strehe, odpiranje
strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna
tekstura,
– pomožni objekti: dopusten je po en samostojni objekt pri vsakem posameznem objektu za vse potrebe (garažiranje, drva, kolesa, športna in vrtna oprema ipd.) ter dodatno vrtna uta, priključeni pomožni objekti k osnovnemu so
lahko nadstreški nad vhodi v objekt, steklenjak,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
· Ureditve prometnih in parkovnih površin:
– Ureditve peš površin je treba urejati skladno s predpisi za funkcionalno ovirane ljudi, tako da so javne površine
primerno urejene in dostopne za funkcionalno ovirane ljudi,
enako velja za dostope do javnih objektov,
· za novogradnjo kongresne dvorane (II. faza) v ureditveni pod-enoti I 11/1 (na lokaciji obstoječe ledene dvorane):
– gradbena meja je določena v grafičnem prikazu in je
enaka mejam sedanje ledene dvorane, dopustna so odstopanja od predpisane gradbene meje, vendar tako, da se
širina ne povečuje, premik tlorisnega gabarita ni dopusten
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proti jugovzhodu, odmik od roba ureditvene enote mora biti
min. 15 m, tako da je možna izvedba parkovne peš poti
med Ljubljansko cesto oziroma Pongračevo vilo, predpisan
odmik mora omogočati sonaravno oblikovanje terena in novo urejenih parkovnih ter tlakovanih površin pred kongresno
dvorano oziroma njenimi spremljajočimi dejavnostmi (knjižnica, gostinske storitve prehrane, kulturne dejavnosti – galerija), dopustni so manjši odkloni od sedanje smeri/orientacije ledene dvorane, če se na ta način doseže ugodnejše
odmike od jugozahodnega roba ureditvene enote, ugodnejšo umestitev nove stavbe v obstoječi teren in obstoječe
ureditve (parkirišča),
– stavbni volumen naj bo sestavljen iz osnovnega volumna dvorane, kateremu so dodane manjše stavbe (vile) s
katerimi se osnovni (velik) volumen na robovih razčleni in
ustvari vtis sestavljene celote,
– višina stavbe in streha: manjše stavbe (vile) na robu
dvorane do 12 m (do venca oziroma kapa) od urejenega
terena (merjena največja višina na celotnem objektu – torej
na severni fasadi), dopustna je sestavljena streha, višina
dvorane 10 m, streha: ravna ali nizek naklon, tako da se
celoten stavbni volumen in višina slemena ne povečujeta in
ne zastirata kvalitetnih pogledov proti gradu cerkvi in jezeru,
dopustna so odstopanja od predpisanih višin do 1 m, pri
tem mora biti streha dvorane vedno nižja od robnih stavb
(vil),
– etažnost: dvorana je lahko podkletena (lahko le del)
za servisne prostore stavbe, dvorana je enoetažna, manjše
stavbe (vile) ob robovih imajo lahko K+P+1,
– po izgradnji nove kongresne dvorane se lahko podzemna parkirišča in kongresna dvorana povežejo;
· oblikovanje ureditvene pod-enota I 11/6 po izgradnji
nove kongresne dvorane: ob zahodni fasadi dvorane so
dopustne ureditve zunanjih utrjenih peš površin, tako da se
lahko dejavnosti iz stavbe odpirajo na zunanji prostor in
povezujejo z dogajanji v parku, utrjene površine naj postopno prehajajo v parkovno ureditev proti peš povezavi, ki
poteka skozi park pribl. v smeri sever-jug, kota etaž in zunanjih utrjenih površin naj se v največji možni meri prilagodi
sedanjemu raščenemu terenu parkovnih površin (greben
Pongračevega parka), dopustna so manjša preoblikovanja
površja parkovnih površin z namenom, da se doseže čim
bolj sonaravno oblikovane prehode brežin in oblik terena,
parkovne površine naj se zasadijo predvsem z visokodebelno vegetacijo, drevesa, ki se odstranijo zaradi sanitarne
sečnje, naj se nadomestijo,
· oblikovanje ureditvene pod-enota I 11/7 po izgradnji
nove kongresne dvorane: obstoječa nivojska parkirišča severno in severozahodno od obstoječe ledene dvorane se
opustijo, ob severnem robu ureditvene enote I 11/9 je treba
zagotoviti prometno povezavo do ureditvene enote I 7 (grafično določen koridor – regulacijska linija),
(7) Kongresno dvorano je potrebno priključiti na obstoječo komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo, ki poteka po oziroma ob ureditveni enoti I 11.
Pri izvedbi komunalne, energetske in telekomunikacijske
infrastrukture v območju je treba upoštevati tudi planirano/projektirano infrastrukturno omrežje in naprave, tako da
se objekt po uvedbi nove napeljave nanjo lahko priključi.
Meteorne vode iz utrjenih povoznih površin je treba odvajati
preko peskolovov in lovilcev olj. Zaledne vode je treba drenirati in odvesti v jezero vendar šele po predhodni ugotovitvi
ne-onesnaženosti teh zalednih voda. Čiste vode naj se v
največji možni meri odvedejo površinsko, v sklopu parkovnih ureditev, podzemno odvajanje je dopustno za del količin, v primeru onesnaženosti voda ali če površinske ureditve

Št.

4 / 18. 1. 2002 / Stran 443

niso izvedljive zaradi omejitev v prostoru. Inštalacije in naprave v in ob objektu naj bodo izvedene tako, da se lahko
priključijo na planirano plinsko omrežje.
(8) Z zemeljskimi deli ni dovoljeno sprožiti erozijske
procese in ne preprečevati odtok voda. Vse čiste izvirne in
zaledne vode je treba kontrolirano in neškodljivo odvesti v
jezero. V primeru, da se pri zemeljskih delih odkrijejo nekdanji ali novi izviri, je dopustno te zaledne vode odvesti proti
jezeru nivojsko s primerno vodno parkovno ureditvijo po
južni strani Pongračeve vile ter po meji katastrske občine
proti jezeru.
9. člen
V 58. členu se odlok spremeni in dopolni tako, da se
črta beseda »terme« v oklepaju.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Spremembe in dopolnitve PUP so na vpogled na Občini Bled in na Upravni enoti Radovljica.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503/4-99
Bled, dne 7. novembra 2001.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

198.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje
planske celote Bled – Pristava

Na podlagi 35. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18-931/84, 371515/85, 29-1427/86, 26-1322/90, 18-818/93, 471824/93, 71-2581/93, 29-1356/95, 44-2416/97) in 16.
člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00
in 116/00) je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju
26. redne seje dne 19. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje
planske celote Bled – Pristava
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
(Uradni list RS, št. 23/91, 50/96, 22/97, 3/98, 58/98,
90/98, 110/99, 18/00, 24/00, 42/00, 63/00).
Spremembe in dopolnitve PUP je izdelala strokovna
služba za prostor Občine Bled.
2. člen
Spremembe in dopolnitve odloka vsebujejo:
– besedilo odloka,
– grafične prikaze, ki so sestavni del prostorskega akta;
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3. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje
objekta Pristave na Bledu.
4. člen
52. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se za
morfološko enoto U – B 19; območje ZN Mlino doda nova
morfološka enota »U – B 19a; območje Pristave«. V odstavku namenska raba se doda nova točka »g) območje kulturnega centra«.
5. člen
Doda se 55.a člen, ki se glasi:
Morfološka enota U – B 19a: območje Pristave.
Dopustne dejavnosti: terciarne in kvartarne dejavnosti;
Dopustni posegi: Vso sedanjo zasnovo je potrebno
ohraniti, dovoljena je le zasteklitev dveh notranjih atrijev.
Višina objekta ostane nespremenjena, višina zasteklitve ne
presega obstoječih višinskih gabaritov.
6. člen
Za nemoteno rabo objekta je potrebno zagotoviti parkirne prostore na funkcionalnem zemljišču pri objektu, lahko so izvedena tudi kot podzemna parkirišča. Nivojska parkirišča je potrebno členiti z zasaditvami.
7. člen
Na objektih kulturne dediščine postavitve anten (televizija, radio in druge) niso dopustne.
8. člen
Komunalne in energetske ureditve morajo biti izvedene
na način, ki zagotavlja varstvo okolja. Komunalno omrežje in
naprave morajo biti vkopane v teren. Zemljišča tras podzemnih napeljav oziroma vodov je potrebno po izvedbi napeljave
sanirati tako, da se odstrani odvečni material, teren pa avtohtono uredi.
9. člen
Meteorne vode z utrjenih površin se morajo odvajati
površinsko ali v ponikovalnico.
10. člen
Odjemna mesta s kontejnerji ali zabojniki morajo biti
urejena na vizuelno neizpostavljenih lokacijah, imeti morajo
utrjeno površino, tako da je omogočeno enostavno čiščenje.
11. člen
Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravno ali kulturno dediščino niso dovoljeni.
12. člen
Ta odlok začne veljati z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 01503-16/01
Bled, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

199.

Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v
Občini Bled

Na podlagi 21., 29 in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), zakona o kontroli cen
(Uradni list RS, št. 63/99), 20. člena odloka o oskrbi s
pitno vodo v Občini Bled (Uradni list RS, št. 43/00), uredbe
o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS,
št. 46/01), v skladu z izdanim sklepom Vlade Republike
Slovenije št. 383-02/2001-4 in 16. člena statuta Občine
Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00 je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju 25. redne seje dne
14. 11. 2001 sprejel

SKLEP
o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini
Bled
1. člen
Za obračun storitev oskrbe s pitno vodo velja enotna
cena za vse uporabnike:
tarifna postavka
SIT/m3

gospodinjstva,
ostali

66,50

2. člen
V ceni storitev zbiranja, čiščenja in distribucije vode
niso upoštevani zakonsko predpisani davki in takse.
3. člen
Cena storitev se začne uporabljati z dnem 1. 12. 2001.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
tarifnih postavkah oskrbe s pitno vodo v Občini Bled (Uradni
list RS, št. 12/01).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-3/00
Bled, dne 14. novembra 2001.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.
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BLOKE
200.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Bloke za leto 2002

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98 in 68/98 – odl. US, 74/98) in zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98,
59/99, 61/99) ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) je župan Občine Bloke sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Bloke za leto 2002
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
funkcij Občine Bloke ter njenih nalog in drugih s predpisi
določenih namenov, v obdobju od 1. januarja do 31. marca
2002. Začasno financiranje temelji na proračunu Občine
Bloke za leto 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001 in za iste programe kot v letu 2001.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
realizirani prihodki in odhodki, porabljeni na podlagi tega
sklepa, vključijo v proračun za leto 2002.
4. člen
Sklep o začasnem financiranje proračunskih potreb v
leto 2002 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni svet.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko
traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.
Nova vas, dne 29. novembra 2001.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

BOHINJ
201.

Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2002

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), 10. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 70/01), ter

Uradni list Republike Slovenije
16., 102., 107., 108., 113., in 119. člena statuta Občine
Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/99) je Občinski
svet občine Bohinj na 30. redni seji dne 27. 12. 2001
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Bohinj za leto 2002
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) S tem odlokom se določajo prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Bohinj za leto
2002 ter ureja način izvrševanja proračuna Občine Bohinj,
upravljanje s premoženjem, zadolževanje občine, poroštva
občine, upravljanje dolgov in druga vprašanja, zakonom o
javnih financah in statutom Občine Bohinj.
(2) Ta odlok tudi določa pravila, ki se uporabljajo za
neposredne in posredne uporabnike proračuna in prejemnike proračunskih sredstev pri sestavi in predložitvi finančnih
načrtov.
(3) Posamezni izrazi, ki jih uporablja ta odlok imajo
pomen, ki ga določa zakon o javnih financah.
2. člen
(1) S proračunom Občine Bohinj (v nadaljnjem besedilu: proračun), se zagotavljajo sredstva za financiranje funkcij
občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali predpisi Občine
Bohinj.
(2) Sredstva proračuna se uporabljajo za namene, ki so
določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki ter drugimi
predpisi.
II. CILJI PRORAČUNA IN NAČELA ODLOKA
3. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo za financiranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge
namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinskimi
predpisi.
4. člen
Pri pripravi in izvrševanju proračuna je treba spoštovati
načeli učinkovitosti in gospodarnosti.
5. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo
občini oziroma jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih
uporabnikov za posamezne namene.
6. člen
Vsi prejemki služijo za pokrivanje vseh izdatkov. Izjema
so prejemki, ki jih kot namenske določa zakon o javnih
financah in zakon o izvrševanju proračuna RS ter prejemki,
ki so v obrazložitvi proračuna vezani na določene izdatke.
7. člen
(1) Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v
proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila
odobrena, in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
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Št.

(2) V primeru, da se posamezen proračunski uporabnik
preneha financirati, opravljanja njegovih nalog pa ne prevzame v celoti ali delno drug uporabnik, o razporeditvi neuporabljenih sredstev na predlog župana odloči Občinski svet
občine Bohinj.
8. člen
Občinsko premoženje je po zakonu o javnih financah
finančno in stvarno. Finančno premoženje so denarna sredstva, kapitalske naložbe, ovrednoteno premoženje v lasti
občine, ki ga upravljajo javni zavodi ter terjatve. Kapitalske
naložbe so delnice in deleži v gospodarskih družbah in
javnih podjetjih. Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine.
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Skupina/podskupina konto
v 000 SIT
704 Domači davki na blago in storitve
120.996 SIT
71 NEDAVČNI PRIHODKI
175.743 SIT
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
18.048 SIT
711 Takse in pristojbine
3.359 SIT
712 Denarne kazni
6.026 SIT
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 140.910 SIT
714 Drugi nedavčni prihodki
7.400 SIT
72 KAPITALSKI PRIHODKI
18.775 SIT
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
7.030 SIT
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
11.745 SIT
73 PREJETE DONACIJE
4.280 SIT
730 Prejete donacije iz domačih virov
4.280 SIT

III. OBSEG PRORAČUNA
(1) Proračun sestavljajo splošni in posebni del in načrt
razvojnih programov, sprejema pa se na nivoju štirih mestnih
kontov.
(2) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
občinske uprave in krajevnih skupnosti.
Sestavni del proračuna so tudi načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna Občine Bohinj.
9. člen
(1) V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki, ki obsegajo:
1. davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke,
2. nedavčne prihodke,
3. prejete donacije in
4. transferne prihodke.
(2) V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani odhodki, ki obsegajo:
1. tekoče odhodke,
2. tekoče transfere,
3. investicijske odhodke in
4. investicijske transferje.
(3) V računu finančnih terjatev in naložb so izkazana
vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodanih kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.
(4) V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računih finančnih
terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.
10. člen
(1) Konsolidacija proračuna občine in finančnih načrtov
krajevnih skupnosti Občine Bohinj se za leto 2002 na ravni
podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v 000 SIT):
Skupina/podskupina konto
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje

v 000 SIT

825.999 SIT
624.402 SIT
448.659 SIT
240.160 SIT
87.503 SIT

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij

178.542 SIT

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

859.128 SIT

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Sredstva izločena v rezerve

264.329 SIT
58.801 SIT

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

178.542 SIT

8.399 SIT
184.045 SIT
4.100 SIT
8.984 SIT
235.761 SIT
48.350 SIT
100.372 SIT

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
32.343 SIT
413 Drugi tekoči domači transferi
54.696 SIT
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
215.994 SIT
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 215.994 SIT
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
19.344 SIT
430 Investicijski transferi
19.344 SIT
46 ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČENIH
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA
460 Stroški materiala
461 Splošni stroški materiala
464 Stroški dela
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

123.700 SIT
23.900 SIT
68.800 SIT
31.000 SIT
- 33.129 SIT

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
11.230 SIT
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
11.230 SIT
750 Prejeta vračila danih posojil
3.230 SIT
751 Prodaja kapitalskih deležev
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP.
DELEŽEV

8.000 SIT
16.520 SIT
16.520 SIT
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Skupina/podskupina konto
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

Uradni list Republike Slovenije
v 000 SIT
15.000 SIT
1.520 SIT
-5.290 SIT
25.000 SIT
25.000 SIT
25.000 SIT
5.496 SIT
5.496 SIT
5.496 SIT
- 18.915 SIT
38.419 SIT
33.129 SIT

(2) Primanjkljaj, ki ga izkazuje konsolidacija proračuna
Občine Bohinj in finančnih načrtov krajevnih skupnosti Občine Bohinj za leto 2002 se financira iz naslova presežka
sredstev na računih na dan 31. 12. 2001 v višini
18,914.753 SIT.
11. člen
(1) Občina Bohinj v letu 2002 razpolaga s tistimi prejemki, ki bodo vplačani v njen proračun do konca tekočega
leta.
(2) Med izdatke proračuna se štejejo tista izplačila iz
proračuna, ki so izvršena do konca tekočega leta. Sredstva
proračuna za leto 2002 se nakazujejo uporabnikom proračuna in prejemnikom proračunskih sredstev do konca proračunskega leta, in sicer do 31. decembra 2002.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
12. člen
(1) Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Uporabnik lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki
zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že
planirana sredstva v proračunu za tekoče leto.
Skupni obseg prevzetih obveznosti iz prejšnjega odstavka za investicijske odhodke in investicijske transfere ne
sme presegati 70% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2003 največ 70% pravic porabe in
– v ostalih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti uporabnika iz drugega odstavka tega člena za blago in storitve ter tekoče
transfere ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se
ne nanašajo na prevzemanje obveznosti iz prihodkov donacij in z najemnimi pogodbami.
(2) Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so za
to izpolnjeni vsi z ustavo, zakoni ali drugimi predpisi določeni pogoji, če z zakonom o javnih financah in tem odlokom ni
določeno drugače.

13. člen
(1) Neposredni uporabniki smejo plačevati obveznosti
le v obsegu, ki ga za trimesečje ali drugo obdobje v skladu s
predpisom ministra za finance, neposrednemu uporabniku
določi župan (v nadaljnjem besedilu: kvota). Pri določanju
predloga kvote mora delavec občinske uprave, pristojen za
finance upoštevati določila zakona o javnih financah.
(2) Delavec občinske uprave, pristojen za finance načrtuje likvidnost proračuna z napovedjo denarnega toka proračuna na podlagi mesečnih načrtov za izvrševanje proračuna, ki jih pripravi na način in v rokih, ki jih predpiše minister,
pristojen za finance.
14. člen
(1) Neposredni uporabniki proračunskih sredstev (občinski organi ali organizacije in občinska uprava) lahko prevzemajo in izplačujejo sredstva proračuna v breme proračuna tekočega leta samo za namen ter do višine, ki sta določena s proračunom, in če so za to izpolnjeni vsi z ustavo,
zakoni ali drugimi predpisi določeni pogoji, če z zakonom o
javnih financah in tem odlokom ni določeno drugače.
(2) Posredni uporabniki (javni skladi, javni zavodi ter
agencije katerih ustanovitelj je občina) lahko prevzemajo
obveznosti v breme proračuna le v okviru sredstev in za
namene, ki so določeni s proračunom, in če so izpolnjeni
vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
15. člen
(1) Obveznosti v breme proračuna občine se plačujejo
v rokih, ki se za posamezne namene porabe določijo v
zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
(2) Neposredni uporabnik uporablja sredstva za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje predplačil je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil v skladu s predpisom ministra za
finance ter na podlagi predhodnega soglasja župana.
16. člen
(1) Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene
samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
(2) Sredstva subvencij, posojil in drugih oblik občinskih
pomoči se dodelijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa objavljenega v Uradnem vestniku Občine Bohinj.
17. člen
(1) Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz
verodostojne knjigovodske listine, je treba pred izplačilom
preveriti in pisno potrditi.
(2) Če se naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo iz
proračuna neupravičeno izvršeno, mora neposredni uporabnik takoj zahtevati vračilo v proračun.
18. člen
(1) Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni
v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
(2) Neposredni uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih
del. Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma, in
sicer v primeru in na način, ki ga predpiše minister za
finance.
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19. člen
(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
(2) Poleg odločitev, ki jih župan sprejema v skladu s
tem odlokom, je župan v skladu s statutom občine pooblaščen, da samostojno odloča:
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja,
– o pridobitvi nepremičnega premoženja do višine
1,500.000 SIT.
(3) Pri neposrednih uporabnikih proračuna (krajevnih
skupnostih) so odredbodajalci predsedniki krajevnih skupnosti, ki so hkrati tudi zadolženi, da uskladijo finančne načrte krajevnih skupnosti z sprejetim občinskim proračunom.
V. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
20. člen
(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati razen pod pogoji in na način, ki jih določa ta odlok in zakon o
javnih financah, upoštevaje strukturo predloga proračuna.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena župan lahko
prerazporedi proračunska sredstva tako, da spremeni namen in višino sredstev za posamezne naloge v okviru sredstev, ki so namenjene za posamezno dejavnost oziroma
področje, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za
katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 20%,
pri čemer mora upoštevati strukturo predloga proračuna.
(3) O prerazporeditvi proračunskih sredstev iz drugega
odstavka tega člena mora župan poročati občinskemu svetu
vsakih šest mesecev.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena predsedniki
krajevnih skupnosti lahko prerazporedijo proračunska sredstva tako, da spremenijo namen in višino sredstev za posamezne naloge v okviru sredstev, ki so namenjene za posamezno dejavnost, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje
nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ
do 20%, pri čemer morajo upoštevati strukturo predloga
finančnega načrta krajevne skupnosti.
(5) O prerazporeditvi proračunskih sredstev iz četrtega
odstavka tega člena, morajo predsedniki krajevnih skupnosti poročati občinskemu svetu vsakih šest mesecev.
21. člen
(1) Obveznosti iz občinskega dolga, stroškov, povezanih z zadolževanjem in poroštev se poravnavajo ne glede na
sredstva, ki so za ta namen izkazana v posebnem delu
proračuna.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega
člena lahko župan prerazporedi sredstva za pokrivanje obveznosti prejšnjega odstavka iz bilance prihodkov in odhodkov.
VI. ZAČASNO ZADRŽEVANJE IZVRŠEVANJA
PRORAČUNA IN REBALANS
22. člen
(1) Če se med proračunskim letom zaradi nastanka
novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna lahko župan v skladu z zakonom o javnih financah, na
predlog občinske uprave, največ za 45 dni zadrži izvrševa-
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nje posameznih izdatkov ter o tem takoj obvesti občinski
svet.
(2) Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti
mora najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje župan predlagati rebalans proračuna.
23. člen
(1) Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali
odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi
obseg izdatkov za ta namen.
(2) Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno
poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju in zmanjšanju sredstev odloča župan.
VII. SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
IN PRORAČUNSKA REZERVA
24. člen
(1) V splošno proračunsko rezervacijo se izloči 0,6%
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov oziroma
5,048.931 SIT.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
25. člen
(1) V proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski
sklad, se izloči 0,4% prihodkov oziroma 3,435.000 SIT.
(2) V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena v prejšnjem odstavku vendar največ do višine 1,5
prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto
(3) Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč
kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok
sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge
nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
(4) O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine
500.000 SIT odloča na predlog občinske uprave župan in o
uporabi sredstev obvesti občinski svet s pisnim poročilom.
(5) V primerih ko financiranje izdatkov za odpravo posledic presega višino, ki je določena v prejšnjem odstavku,
odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
26. člen
(1) V okviru računa proračuna se lahko ustanovi proračunski sklad.
(2) Proračunski sklad je evidenčni račun v okviru računa proračuna, ki ga odpre občina zaradi ločenega vodenja
določenih prejemkov in izdatkov in uresničevanje posebnega namena. Proračunski sklad se v skladu z zakonom o
javnih financah ustanovi s posebnim odlokom.
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VIII. DRUGE DOLOČBE POMEMBNE ZA IZVRŠEVANJE
PRORAČUNA
27. člen
Občinska uprava občine Bohinj:
– izvaja finančno poslovanje proračuna;
– nadzoruje porabo sredstev pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna in o nepravilnostih obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe;
– v skladu z zakonom o javnih financah načrtuje likvidnost proračuna in predlaga obseg izdatkov neposrednih
uporabnikov za določeno obdobje (kvoto);
– obvešča župana o višini prostih denarnih sredstev
proračuna;
– v skladu z zakonom o javnih financah pripravlja ustrezna poročila za občinski svet.
28. člen
Neposredni in posredni uporabniki, ki se financirajo iz
občinskega proračuna, obračunavajo amortizacijo v skladu
z zakonom.
29. člen
Sredstva, ki jih neposredni in posredni proračunski
uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se uporabljajo za
pokrivanje materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje ali
investicije, če ni z zakoni, odloki ali drugimi predpisi drugače določeno.
30. člen
(1) Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem neposrednih in posrednih uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko
porabe sredstev.
(2) Če se pri nadzoru iz prvega odstavka tega člena
ugotovi, da se sredstva na uporabljajo za namene, za katere
so bila dodeljena, odbor zahteva, da se ta sredstva vrnejo v
proračun ter o tem obvesti občinski svet.
(3) Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe
sredstev posrednih uporabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva posrednega uporabnika proračuna.
31. člen
Župan in posredni uporabniki občinskega proračuna
morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s
področja svoje pristojnosti v preteklem letu do 28. februarja
tekočega leta in ga predložiti občinskemu svetu skupaj z
zaključnim računom proračuna.
32. člen
(1) Župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
(2) Poročilo mora vsebovati podatke, ki jih določa zakon o javnih financah.
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34. člen
Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih
oseb javnega sektorja je pismeno soglasje občinskega
sveta.
IX. UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM
35. člen
(1) S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja v
skladu z zakonom o javnih financah župan.
(2) Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko
Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
(3) O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom
ministra, pristojnega za finance.
36. člen
(1) Občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni
uporabniki občinskega proračuna, pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh
sredstev v vrednostne papirje ponudijo denarna sredstva,
če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev
oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
(2) Pravne osebe v katerih ima občina najmanj 15odstotni delež v kapitalu, morajo najpozneje v 180 dneh po
koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo
sklica seje skupščine predložiti občinski upravi, gradivo za
sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto.
(3) Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporeditvijo odhodkov je sestavni del tega odloka.
(4) Občinski svet se lahko na predlog župana odloči za
nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za
nakup zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem
zaščitijo občinski interesi.
37. člen
(1) Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem
zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno
plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko
plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za
plačilo dolga dolžnika.
(2) Župan lahko zahteva takojšnje plačilo celotnega
dolga, katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov
ni pravočasno plačan.
(3) Župan lahko odpiše ali delno odpiše plačilo dolga
največ do višine 200.000 tolarjev posameznega zneska
terjatve, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve.
(4) Kot dolgovi se po zakonu o javnih financah ne
štejejo dolgovi do države oziroma občine iz naslova obveznih dajatev.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

VIII. ZADOLŽEVANJE IN OBSEG POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

38. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Bohinj v letu
2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.

33. člen
Zadolževanje Občine Bohinj je možno na način in v
skladu z določbami 85. člena zakona o javnih financah ter v
okviru, ki so določeni v splošnem delu proračuna.

39. člen
(1) Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih
terjatev in naložb in Račun financiranja so sestavni del tega
odloka.
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(2) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o
proračunu Občine Bohinj za leto 2001 (Uradni list RS, št.
1/01) in odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2001 (Uradni list RS, št.
12/01) ter odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Bohinj za leto 2001 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 7/01).
40. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu.
Št. 403-02-9/01
Bohinjska Bistrica, dne 27. decembra 2001.
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. l. r.

CELJE
202.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta ureditve glavne ceste G1-5/286 Arja vas
– Celje – magistrala zahod in bencinskega
servisa, poročila o vplivih na okolje za ureditev
glavne ceste G1-5/286 ter poročila o vplivih na
okolje za ureditev bencinskega servisa

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. 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, 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 lokacijskega načrta
ureditve glavne ceste G1-5/286 Arja vas – Celje
– magistrala zahod in bencinskega servisa,
poročila o vplivih na okolje za ureditev glavne
ceste G1-5/286 ter poročila o vplivih na okolje
za ureditev bencinskega servisa
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III
Javna razgrnitev osnutka se začne četrti dan od objave
sklepa v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti
Medlog, Mestni četrti Slavko Šlander 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 bo v sredo, dne
30. 1. 2002 ob 15. uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma, Trg celjskih knezov 9, Celje. O pričetku in trajanju
javne razgrnitve osnutka in o času javne razgrnitve morata
krajevna skupnost in mestna četrt na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve morata
pristojna organa krajevne skupnosti in mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine
Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna
skupnost in mestna četrt strinjata 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 četrti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-3/2000-8
Celje, dne 14. januarja 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

CERKNICA
203.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
Uradni list RS, št. 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99 –
odl. US, 59/99 – odl. US in Uradni list RS, št. 70/00) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 14.
redni seji dne 13. 12. 2001 sprejel

I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
osnutka lokacijskega načrta ureditve glavne ceste G1-5/286
Arja vas – Celje – magistrala zahod v Celju in bencinskega
servisa (Urbana d.n.o. Velenje št. 289/01), poročila o vplivih na okolje za ureditev glavne ceste G1-5/286 (RC –
Planiranje d.o.o. Celje št. 465/00-01) ter poročila o vplivih
na okolje za bencinski servis OMV magistrala zahod v Celju
(RC-Planiranje d.o.o. Celje št. 481/00). Lokacijski načrt je
v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje –
Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in
Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01).

1
Zemljišče parc. št. 2728/8 pot v površini 33 m2, vpisano v k.o. Cerknica kot javno dobro, preneha biti javno dobro
v splošni rabi.

II
Osnutek lokacijskega načrta se nanaša na razširitev
magistrale zahod v štiripasovnico od Čopove ceste do križišča v Medlogu in na izgradnjo bencinskega servisa.

2
Dovoljuje se, da se parcela 2728/8 pot v površini
33 m2 odpiše od vl. št. 2420 in pripiše k vl. št., k.o.
Cerknica, kjer je že knjižena kot lastnica Občina Cerknica.

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
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3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 46403/00013/2000
Cerknica, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.

204.

Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za
pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj
drobnega gospodarstva, podjetij in turizma v
Občini Cerknica

PRAVILNIK
o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev
sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega
gospodarstva, podjetij in turizma v Občini
Cerknica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za
pridobivanje sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega
gospodarstva, podjetij in turizma v Občini Cerknica.
2. člen
Sredstva za pospeševanje drobnega gospodarstva, podjetništva in turizma se zagotavljajo iz občinskega proračuna
in drugih virov, njegovo višino pa določa občinski svet z
odlokom o proračunu Občine Cerknica za tekoče leto in se
dodeljujejo kot posojila s subvencioniranjem obrestne mere
za posojila.
3. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
– povečanje zaposlovanja oziroma pridobitev novih delovnih mest na območju Občine Cerknica,
– nakup oziroma pridobitev opreme in zagonske stroške,
– nove proizvodne in storitvene programe,
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov,
– urejanje oziroma nadomeščanje proizvodnje z novimi
ekološkimi programi,
– investicije za varčevanje z energijo in okolju prijazne
proizvodne storitve.
4. člen
Za posojila s subvencioniranjem obrestne mere lahko
zaprosijo naslednji prosilci:
– podjetja v zasebni in mešani lasti z najmanj enim
zaposlenim delavcem (enote malega gospodarstva),
– samostojni podjetniki,
– občani, ki so pristojnemu državnemu organu vložili
zahtevek za izdajo obrtnega dovoljenja oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili
vse dokumente za ustanovitev obratovalnice oziroma podjetja.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja, poslovni prostori oziroma mesto investicije morajo biti na območju Občine
Cerknica.
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5. člen
Sredstva se prednostno dodelijo prosilcem, ki poleg
pogojev, ki jih zahteva partnerska banka ter ta pravilnik, v
največji meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– ustvarjajo nove proizvodne in storitvene kapacitete in
ustvarjajo možnosti zaposlitve za nedoločen čas,
– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki so
ekološko neoporečne,
– prijavljajo projekte, ki so opredeljeni v proračunskem
memorandumu Občine Cerknica za tekoče obdobje.
Pri enakovrednih programih imajo prednost investicije,
ki zagotavljajo večje število delovnih mest.
V primeru, da so programi enakovredni, pa ima prednost tisti program, katerega prijava je prispela prej.
6. člen
Sklep o razpisu natečaja in razpisnih pogojih za dodelitev sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva, podjetništva in turizma izda župan Občine Cerknica na
podlagi tega pravilnika in višine sredstev, določenih z odlokom o proračunu Občine Cerknica za tekoče leto.
7. člen
Sklep o razpisu natečaja se objavi v enem javnem
glasilu in na krajevno običajen način (oglasna deska na
sedežu občine) in mora vsebovati:
– znesek sredstev, namenjenih za posojila s subvencioniranjem obrestne mere,
– namen, za katerega se dodeljujejo sredstva po natečaju,
– navedba, kaj mora vloga vsebovati,
– višino obrestne mere za posojila ter stopnjo subvencionirane obrestne mere,
– dobo unovčenja posojila,
– rok za vložitev zahtev, ki pa ne sme biti krajši od 15 dni
od dneva objave razpisa,
– naslov, na katerega se vložijo vloge,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec predložiti:
a) investicijski program ali poslovni načrt,
b) druge listine oziroma dokumentacijo, ki dokazuje
upravičenost kandidature na podlagi tega pravilnika,
c) vire financiranja projekta,
d) predvidene rezultate programa oziroma investicije,
e) rok, v katerem bo sprejet sklep o dodelitvi sredstev
in rok, po katerem bo ta sklep po sprejetju poslan vsem
prosilcem.
8. člen
Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih
najmanj 30% lastnih sredstev. Posojila se odobravajo za
dobo vračanja enega in pet let.
Višina posojila ne sme presegati 50% predračunske
vrednosti investicije.
9. člen
Višina obrestne mere za posojila in delež subvencioniranje obrestne mere se določi pri vsakem natečaju posebej,
glede na obrestne mere, ki veljajo za tovrstna posojila pri
banki, s katero se sklepa pogodba.
10. člen
Vloge za odobritev posojila s subvencionirano obrestno mero sprejema Občinska uprava občine Cerknica.
Komisija, ki jo imenuje župan v skladu z zakonom o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) prouči prošnje za
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razpisana sredstva, pregleda dokumentacijo in sprejme mnenje o odobritvi sredstev.
11. člen
Mnenje o dodelitvi sredstev mora imenovana komisija
sprejeti najpozneje v roku 30 dni od poteka razpisanega
roka.
Po preteku 15 dni po sprejemu sklepa mora biti sklep
o izbiri v 8 dneh posredovan prosilcem.
Sklep podpiše župan Občine Cerknica.
Na sklep je možna pritožba na župana Občine Cerknica v roku 8 dni od prejema sklepa.
Župan mora v sodelovanju s partnersko banko ponovno odločiti v roku 15 dni.
Po preteku teh rokov postane sklep o dodelitvi subvencioniranih posojil pravnomočen.
12. člen
Sklepanje in izvajanje posojilnih pogodb izvaja banka, s
katero župan Občine Cerknica predhodno sklene pogodbo
o subvencioniranju obrestne mere kredita iz povezanega
posla.
Banka partnerica lahko zahteva od prosilcev še dodatno dokumentacijo, v skladu z načinom poslovanja banke.
13. člen
Posojilna pogodba, sprejeta med posojilodajalcem in
posojilojemalcem mora biti sklenjena v skladu s tem pravilnikom in sklepom župana Občine Cerknica.
Poleg določb banke partnerice, mora pogodba vsebovati še naslednje:
– obveznost posojilojemalca, da posojilo porabi namensko;
– rok za pričetek poslovanja, če obratovalnica oziroma
podjetje še ne obratuje;
– rok, v katerem mora posojilojemalec na novo zaposliti delavce, število delavcev in za kakšen čas, če je posojilo
dodeljeno zaradi zagotavljanja novih delovnih mest oziroma
rok, do katerega bodo realizirani programi iz 3. člena tega
pravilnika, če se posojilo dodeljuje za njihovo subvencijo;
– obvezo, da je do končnega odplačila subvencioniranega kredita kreditojemalec dolžan vsakih 6 mesecev od
pričetka koriščenja posojila županu Občine Cerknica predložiti vsa potrebna dokazila, ki dokazujejo namenskost porabe subvencioniranega kredita;
– ostale določbe iz razpisa.
14. člen
Posojilojemalec prične črpati posojilo takoj po podpisu
pogodbe in ga mora porabiti najkasneje v treh mesecih.
Kolikor ga zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče izkoristiti v predvidenem roku, mora v 15 dneh pred iztekom
roka iz gornje alinee, obvestiti banko in Občinsko upravo
občine Cerknica ter navesti razloge za podaljšanje koriščenja posojila.
Z dnem porabe sredstev za posameznega kreditojemalca banka seznani Občinsko upravo občine Cerknica.
15. člen
Po končanem investiranju oziroma najkasneje v roku
enega leta od dodelitev sredstev, mora prejemnik sredstev
podati poročilo o realizaciji projekta in namenski porabi
sredstev občinski upravi Občine Cerknica, ki poročilo pregleda in o upravičenosti porabe sredstev poroča Občinskemu svetu občine Cerknica, ob upoštevanju varstva osebnih
podatkov.
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Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnitev obveznosti lahko preverita tudi banka
partnerica in Nadzorni odbor občine Cerknica.
16. člen
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev je
prejemnik sredstev dolžan takoj vrniti posojilo ali neodplačan del posojila z obrestmi po zakoniti zamudni obrestni
meri, za obdobje od dneva nakazila dalje
17. člen
Ta pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 30001–3/2001
Cerknica, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein, l. r.

IG
205.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v Občini Ig za leto 2002

Na podlagi 7. in 8. člena statuta Občine Ig (Uradni list
RS, št. 2/01) in 3. člena odloka o komunalnih taksah v
Občini Ig (Uradni list RS, št. 79/97) je Občinski svet občine
Ig na 24. redni seji dne 29. 11. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v Občini Ig za leto 2002
I
Vrednost točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig
v letu 2002 znaša 16,50 SIT.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnih objavah, uporablja pa se za leto 2002.
Št. 423-04/01-100
Ig, dne 12. decembra 2001.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

206.

Sklep o povišanju cen najema grobnih mest in
mrliških vežic

Na podlagi 7. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS,
št. 2/00) ter na podlagi 21. člena odloka o pokopališkem
redu na območju Občine Ig (Uradne objave Mostiščar, št.
2/99) je Občinski svet občine Ig na 24. redni seji dne
29. 11. 2001 sprejel
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SKLEP
o povišanju cen najema grobnih mest
in mrliških vežic
1. člen
Cena najema grobov na pokopališčih katere ureja Občina Ig za leto 2002 znašajo:
Vrsta grob. mesta po
27. čl. odloka

Pokopališča Golo,
Ig, Tomišelj

Pokopališče
Kurešček

2.920
5.850
8.780
1.790

2.562
5.090
7.630
1.560

enojni
dvojni
trojni
žarni

4. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od
1. 1. 2002 do sprejetja proračuna Občine Kočevje za leto
2002 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2002.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se
od 1. 1. 2002 dalje.
Kočevje, dne 24. decembra 2001.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

cene so v SIT brez DDV.
2. člen
Cena najema mrliških vežic na pokopališčih Ig in Tomišelj za leto 2002 znaša 12.720 SIT brez DDV.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnih objavah, uporablja pa se za leto 2002.
Št. 352-07/01-100
Ig, dne 12. decembra 2001.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

KOČEVJE
207.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Kočevje za leto 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95 – odl.
US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 –
odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 63/99 in 70/00),
32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00 in 79/01) je župan Občine Kočevje
24. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Kočevje za leto 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kočevje za leto 2002
se začasno nadaljuje financiranje tistih nalog občinskega
proračuna, ki so bile opredeljene v proračunu Občine Kočevje za leto 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001.
3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v
obdobju začasnega financiranja so sestavni del proračuna
Občine Kočevje za leto 2002.

LENART
208.

Odlok o uvedbi povračila za priključno
zmogljivost

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01) je Občinski svet občine
Lenart na 25. seji dne 18. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o uvedbi povračila za priključno zmogljivost
1. člen
S tem odlokom se na novo uvaja in določa višina, način
obračunavanja in plačevanja povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka na javno vodovodno omrežje.
2. člen
Povračilo za priključno zmogljivost so dolžni plačati vsi
uporabniki vode, ki so ali se bodo priključili na javno vodovodno omrežje.
3. člen
Sredstva, zbrana s povračilom za priključno zmogljivost
se v skladu s pogodbo o gospodarjenju z vodnimi viri, magistralnimi vodovodnimi cevovodi in z drugimi skupnimi objekti in napravami za oskrbo z vodo na sistemu mariborskega in ptujskega vodovoda, koristijo za:
– zagotavljanje novih vodnih virov,
– investicijska vzdrževanja in novogradnjo objektov in
naprav magistrala in črpališč vode,
– zaščito in izboljšanje kvalitete pitne vode na obstoječih črpališčih,
– kritje obratovalnih stroškov objektov in naprav magistrala in črpališč vode,
– odkup zemljišč na vodnih virih.
4. člen
Višina povračila za priključno zmogljivost, ki je odvisna
od dimenzije vodomera, se plačuje mesečno in jo zaračunava upravljalec vodovodnega omrežja ob mesečnem obračunu za porabljeno vodo.
5. člen
Višina povračila za priključno zmogljivost po priključku
znaša za:

Uradni list Republike Slovenije
Dimenzijo vodomera

Št.

LOGATEC

Znesek SIT/mesec

13
20
25
30
40

580,19
966,99
1.353,78
2.320,77
3.867,95
5.801,93
15.471,80
23.207,70
58.019,25

80
150

Višina povračila za priključno zmogljivost po priključku
se enkrat letno (v mesecu novembru) uskladi z rastjo cen
življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji. O uskladitvi določi
občinski svet.
6. člen
Obračunavanje povračila za priključno zmogljivost se
začne s 1. 1. 2002.
Do ustanovitve skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in usklajevanje odločitev občin v zvezi z
zagotavljanjem javne službe oskrbe z vodo ter sprejetje
predmetnega odloka v vseh občinah, podpisnicah pogodbe iz 3. člena, se zbrana sredstva namenjajo za financiranje projektov vodooskrbe v Občini Lenart.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu, oziroma ko so bili odloki o uvedbi povračila za
priključno zmogljivost sprejeti v vseh ostalih občinah, podpisnicah pogodbe iz 3. člena.
Št. 35205-10/2001
Lenart, dne 18. decembra 2001.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.
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209.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Logatec za leto 2001

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/92, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99) in 18. člena statuta Občine Logatec (LN, št.
5/99) je Občinski svet občine Logatec na 22. seji dne
8. 11. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Logatec za leto 2001
1. člen
V odloku proračuna Občine Logatec za leto 2001 (LN,
št. 4/01) se spremeni 2. člen in se glasi:
A)
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski primanjkljaj (I.-II.)

B)
IV.
V.
VI.
VII.

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil
Dana posojila
Prejeta minus dana posojila
Skupni primanjkljaj (I.+IV.) – (II.+V.)

C)
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Račun financiranja
Zadolževanje
Odplačilo dolga
Neto zadolževanje (VIII.–X.)
Zmanjšanje sredstev na računih
Presežek prihodkov iz leta 2000

v 000 SIT
1,258.257
1,310.926
- 52.669
14.418
8.000
6.418
- 46.251

1.800
- 1.800
- 48.051
+ 48.051

v 000 SIT
Prejemki

Reb. plana 2001

Izdatki

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Tekoči prihodki (70 + 71)

812.347

70 DAVČNI PRIHODKI

694.732

40 TEKOČI ODHODKI

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitev

512.915
131.865
49.952

71 NEDAVČNI PRIHODKI

117.615

400 Plače in drugi izdatki zaposl.
401 Prispevki delodajalcev
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Sredstva izločena v rezerve

710 Dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prod. blaga in storit.
714 Drugi nedavčni prihodki

37.802
6.092
121
8.100
65.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI

134.000

720 Prihodki pd prodaje osnov. sred.
722 Prihodki od prodaje zemljišč

34.000
100.000

142.794
76.294
11.000
51.200
1.800
2.500

41 TEKOČI TRANSFERI

563.413

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
412 Transferi neprofit. organiz.
413 Drugi tekoči domači transferi

18.500
127.010
60.900
357.003

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

582.169

420 Nakup in gradnja osnov. sred.

582.169
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v 000 SIT

Prejemki

Reb. plana 2001

Izdatki

74 TRANSFERNI PRIHODKI

311.910

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

22.550

740 Transferni prih. iz drugih jav. inst.

311.910

430 Investicijski transferi

22.550

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

1,258.257

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1,310.926

-52.669
B) Račun finančnih terjatev in naložb

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ.

14.418

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Sredstva prid. s prodajo kap. del.

9.500
4.918

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV. - V.)

6.418

V. DANA POSOJ. IN POVEČ. KAP. D.

8.000

440 Dana posojila

8.000

C) Račun financiranja
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

–

550 Odplačila domačega dolga

5003 Zadolževanje pri drugih domač.
posojilodajalcih

–

5503 Odplačila dolga drugim dom.
posojilodajalcem

VIII. ZADOLŽEVANJE SKUPAJ

–

IX. ODPLAČILA DOLGA SKUPAJ

1.800

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX)

-1.800

XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.)
XII. STANJE PRESEŽ. PRIHODKOV NA KONCU LETA 2000

1.800
1800

-48.051

48.051

Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
odloka.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 405-02/00-2
Logatec, dne 8. novembra 2001.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

MAJŠPERK
210.

Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto
2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in
79/01), 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS,
št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 23. redni
seji dne 8. 1. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Majšperk
za leto 2002
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Majšperk za
leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine.
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Št.

2. člen
S proračunom Občine Majšperk se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni
ter občinskimi predpisi opravlja Občina Majšperk.
II. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+79) 666.471
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemateri.
premoženja
73 PREJETE DONACIJE

210.336
160.633
125.083
20.220
15.330
–
49.703
20.177
2.370
46
4.160
22.950
5.000
–
–
5.000
–

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
79 PRENOS PRIHODKOV
790 Prenos sredstev iz predhodnega leta

331.135

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

666.471
118.421
25.050

331.135
120.000
120.000

3.850
80.700
–
8.821
130.050
6.500
40.000
18.200
65.350
–
410.000
410.000
8.000
8.000
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov
ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59.členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
2. Prispevki občanov za posamezne investicije.
3. Drugi namenski prejemki, ki niso zajeti v prvem
stavku prvega odstavka 43. člena ZJF.
5. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
8,821.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
4.000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Prav tako župan odloča o uporabi sredstev rezerv za druge namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.
Župan je tudi pooblaščen, da odloča o uporabi tekoče
proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
6. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
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7. člen
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. Župan poroča občinskemu svetu v mesecu
juliju o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan
oziroma od njega pooblaščena oseba.
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investicijski transferi, zagotovljenih v proračunu za leto 2002.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za
blago in storitve ter tekoče transfere, ne smejo presegati
15% sredstev, zagotovljenih v proračunu leta 2002.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

8. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom
enakomerno med uporabnike v okviru doseženih prihodkov,
če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega sveta
drugače določeno.

15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Majšperk v
letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.

9. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki
so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.

10. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev,
če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi
v predvideni višini.

Št. 405-02/01-02
Majšperk, dne 8. januarja 2002.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

11. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih
zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z
občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
13. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru
posameznih dejavnosti na podlagi objektivnih razlogov,
– prenosu sredstev med posameznimi dejavnostmi do
višine 1,5% vrednosti proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih
problemov proračuna,
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti. Za vezavo lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za
finančno poslovanje.
14. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale
plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v
proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov in transferov ne smejo presegati 25 % sredstev skupin odhodkov 42 – investicijski odhodki in 43 –

MEDVODE
211.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Medvode za leto 2002

Na podlagi 14. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 54/96, 17/00 in
101/00) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine
Medvode na 24. seji dne 8. 1. 2001 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Medvode za leto 2002
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2002 znaša
0,0463 tolarja.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in se uporablja od 1. 1. 2002.
Št. 423-1/02
Medvode, dne 9. januarja 2002.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.
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MEŽICA
212.

Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 3. in 25. člena zakona
o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 in Uradni list RS,
št. 87/97) in 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list
RS, št. 16/99 in 73/00) je Občinski svet občine Mežica
na 28. seji dne 20. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost prometa, in ta odlok.
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Mežica in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Mežica so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
4. člen
(kategorije občinskih cest)
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje.
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Mežica na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste v
postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo
javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge or-
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ganizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili
za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči Občinski svet občine Mežica na predlog
župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.
8. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te
ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Mežica na predlog župana.
9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet let, če se njen prenos opravi brezplačno in če je
vpisana v zemljiško knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste določi Občinski svet občine Mežica na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.
10. člen
(planinske, turistične in druge poti)
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč
in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.
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(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljavcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Mežica.
12. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne
naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev
za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, prejme Občinski svet občine Mežica na predlog župana.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski proračun, in je
njegov sestavni del.
(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih
in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojen občinski upravni organ za ceste. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Občino Mežico;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;
– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika;
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– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
14. člen
(financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v občinskem proračunu.
(2) Občinski svet občine Mežica lahko predlaga Vladi
Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po območju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in določi
prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja.
(3) Če je za vzdrževanje te ceste dana koncesija, se
z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi
stvarna služnost za takšno izvedbo.
16. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in za nadzor cestnega prometa.
17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine
iz prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za
namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razla-
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ščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.
(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
19. člen
(priglasitev rekonstrukcije občinske ceste)
Rekonstrukcija občinske ceste zaradi izboljšanja prometnih in varnostnih lastnosti, s katero se ne posega v
prostor zunaj varovalnega pasu ob občinski cesti, za katero
so pridobljena zemljišča v trasi rekonstruirane ceste in je
usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč ter lastniki in upravljalci zakonito zgrajenih objektov, naprav in napeljav v tem
prostoru, se mora pred pričetkom del priglasiti pristojnemu
organu po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov.
20. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Avtobusna postajališča na glavni cesti morajo biti
zunaj vozišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
pristojen občinski upravni organ za ceste na predlog javnega prevoznika in v soglasju z občinskim inšpektorjem za
ceste ter policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču glavne ceste. Če ugotovi, da
za tako postajališče ni več potrebe ali da je postalo prometno nevarno, prekliče dovoljenje.
(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojen
občinski upravni organ za ceste ob upoštevanju predlogov
javnih prevoznikov.
21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest
in upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob
njem, krije investitor ceste.
(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje objekta) je sestavni del
vzdrževanja občinske ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.
22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti sestavni
del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in
drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega organa za ceste za boljše elemente nadomeščenega dela
občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
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23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati dela, ki jih je potrebno opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena nosi
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Pristojen občinski organ za ceste mora o gradnji ali
rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma
upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu
najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela
uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Pristojen občinski upravni organ za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne
za uskladitev del.
(3) Določbe te teze veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave ob občinski cesti.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
25. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in
obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za
povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 32. člena
tega odloka omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 32.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 32. člena tega odloka je
odgovorno Komunalno podjetje Mežica.
26. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z
oddajo del javnemu komunalnemu podjetju, z oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.
(3) Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega
razpisa, če tako na predlog župana določi Občinski svet
občine Mežica.
(4) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
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27. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojen občinski upravni organ za ceste.
28. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah
nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije, nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami je pristojen občinski upravni organ za ceste.
29. člen
(vzdrževanje občinske ceste na mejnem prehodu)
Občinska cesta na mejnem prehodu se vzdržuje v enakem obsegu in na enakem nivoju kot pred mejnim prehodom. Vzdrževanje drugih prometnih površin na mejnem prehodu zagotavljajo upravljavci teh površin.
30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na
državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet,
mora pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno
pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z
občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te
ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem
dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj
preusmeritve prometa.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA
NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
31. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Če je občinska cesta v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo
na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno),
lahko predstojnik pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega
leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil
na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno
maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
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(2) Predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz
prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo
in občinskega inšpektorja za najmanj petnajst dni ter javnost
po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo
označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma
obvestiti policija, občinskega inšpektorja za ceste in javnost
po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojen občinski
organ za ceste.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 53. člena tega
odloka.
(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega
odloka.
32. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor
ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je
ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora
omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
(3) Pristojen občinski upravni organ za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s
15. členom tega odloka.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok
– pri lokalni cesti 4 m,
– pri javni poti 3 m,
– pri javni poti za kolesarje 1,5 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Mežica.
33. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Mežica, se smejo napeljevati oziroma
postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
(2) Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali
prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje
te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v
nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma
postavitev.
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(3) Pristojen občinski organ za ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in
naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno
oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
34. člen
(opravljanje del na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, spodkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh
del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora
takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in
napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
35. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanje in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja,
je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje
teh del.
36. člen
(izredni prevozi)
Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
(1) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz.
Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.
(2) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda pristojen občinski upravni organ
za ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste
in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
(3) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim upravnim
organom za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o
tem obvestiti policijo.
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37. člen
(nadzor izrednih prevozov)
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.
(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz
in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
38. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojen občinski
upravni organ za ceste določi ob obstoječih občinskih cestah, ta pravi organ odda najugodnejšemu ponudniku za
opravljanje teh dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
predpiše župan.
(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
39. člen
(priključki na občinsko cesto)
Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko
gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. S soglasjem se določijo
tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter
njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(1) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.
(2) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.
(3) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.
(4) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati pristojen občinski upravni organ za ceste
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.
40. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojen občinski upravni organ za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.
41. člen
(ukinitev priključka)
(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
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skladu s pogoji iz soglasja iz 39. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 40. člena
tega odloka.
(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
42. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se
gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati s pristojnim občinskim upravnim organom za ceste in
prilagoditi vrsto del tako, da se zavaruje cesta.
(3) Pristojen občinski upravni organ za ceste krije del
stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in
deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za
varstvo občinske ceste.
43. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)
(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali ob njih mora investitor dati soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.
44. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)
(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.
(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
45. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu
občinske ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
46. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti ali zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.
(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne
nanjo;
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3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;
6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;
7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;
8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;
9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli
predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na
kako drugače onesnaževati cesto;
13. puščati na cesto živali brez nadzora, napajati živali
v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi
ob cesti napajališča za živali;
14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi;
16. orati v razdalji 4m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1m od ceste vzporedno z njo;
17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;
18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;
19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.
47. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
48. člen
(obveznost sosedov ob občinski cesti)
(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim
s tem ne povzroča škoda.
(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.
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(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
2. Ukrepi za varstvo prometa
49. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
51. člena tega odloka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.
(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje
izda pristojen občinski organ za ceste.
50. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojen občinski upravni organ za ceste. O
izdanih dovoljenjih pristojen občinski upravni organ za ceste
obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca
rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti
priložena od pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste potrjena prometno-tehnična dokumentacija začasne
prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 49. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred pričetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega organa za ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve
v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(3) Z dovoljenjem za zaporo ceste se določijo pogoji za
izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore
in čas njenega trajanja.
(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno-tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali
popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.
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51. člen
(polje preglednosti)
(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto v ravnini (pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh
cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves,
grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in
naprav ali storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost
občinske ceste proge (polje preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojen občinski upravni organ za ceste. V skladu z zakonom.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev zemljišča določena v soglasju pristojnega občinskega upravnega organa
za ceste iz 32. člena tega odloka.
52. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
pristojni občinski organ, razen v primerih iz 32. člena tega
odloka in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava,
dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali
omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s
predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za notranje zadeve in
minister, pristojen za okolje in prostor.
(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za ceste s
sklepom. Pristojen občinski upravni organ za ceste ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno
vzdrževanje in odstranitev.
53. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj
naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojen
občinski upravni organ za ceste lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana
prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojen občinski
upravni organ za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve,
ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti
prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh
objektov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste izda
le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma
ipd.) Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad
voziščem občinske ceste.
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54. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))
(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja)
opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu
z določbo 39. in 40. člena tega odloka zagotoviti ustrezen
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število
mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z
javnim parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
55. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 52. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
56. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cesta, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.
57. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski komunalno-cestni inšpektor.
58. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:
1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti
začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti,
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.
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(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in 8.
točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko občinski inšpektor za ceste določi tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.
(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor za ceste pravico:
– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost
oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozi, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;
– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati v roku, ki
ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo
in izjavo v zvezi s predmetom nadzora.
(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega
odstavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste
obvestiti župana, pristojen občinski upravni organ za ceste
in policijo.
(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest,
lahko poda utemeljen predlog za uveljavitev sankcij, proti
vzdrževalcu.
(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
59. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek
32. člena);
2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 33. člena);
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3. brez dovoljenja prekopava, spodkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 34. člena);
4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (35. člen);
5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih
za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če
spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
(38. člen);
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 39. člena);
7. vrste in obseg dela pri pogozdovanju in urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 42. člena);
8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(43. člen);
9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope ali glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (44. člen);
10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (45. člen);
11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala
cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na
cesti (46. člen);
12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi poškodovala vozišče (prvi odstavek 47. člena);
13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 47. člena);
14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerim
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (tretji odstavek 48. člena);
15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
50. člena);
16. ne obvesti ali na obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 51. člena);
17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno-tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 50. člena);
18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 52. člena);
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19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti, ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (53. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
60. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.
61. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih
cest:
1. če teh cest ne vzdržuje redno, tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 25. člena);
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
62. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov
(tretji odstavek 24. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
63. člen
(večletni plan)
Pristojen občinski upravni organ za ceste najkasneje v
enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana
razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 12.
člena tega odloka.
64. člen
(legalizacija priključkov)
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinski cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem
občinskem upravnem organu za ceste najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se
uveljavijo ukrepi iz 41. člena tega odloka.
65. člen
(namestitev snegolovov)
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.
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66. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)
(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87) se morajo prilagoditi določbam 52. in 53. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.
(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87, ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.
67. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem
postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo
vrednost.
(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.
68. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-04-15/01
Mežica, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

213.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list
RS, št. 16/99 in 73/00) je Občinski svet občine Mežica na
28. seji dne 20. 12. 2001 sprejel
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214.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98,
74/98, 59/99, 63/99, 22/00, 70/00) in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01) je župan Občine Mežica dne 20. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe
v letu 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Mežica za leto 2002 se
financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2001.
2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene upoštevati toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 2001.
3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
2002.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od
1. 1. 2002 do sprejetja proračuna Občine Mežica za leto
2002 oziroma največ tri mesece, to je od 1. 1. 2002 do 31.
3. 2002. Začasno financiranje se lahko podaljša na predlog
župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za
financiranje funkcij občine.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu
2002 Občine Mežica sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in Nadzorni odbor občine Mežica.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. januarja 2002.
Št. 405-04-3/01
Mežica, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1
Zemljišče parc. št. 981/1, neplodno, v izmeri 337m2,
k.o. Mežica, ki je vpisano v seznam javno dobro v splošni
rabi, preneha biti javno dobro in se vpiše v zemljiškoknjižni
vložek k.o. Mežica, kjer je vknjižena lastninska pravica na
Občino Mežica.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Mežica, dne 21. decembra 2001.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
letu 2002

MORAVSKE TOPLICE
215.

Sklep o uradnem elektronskem naslovu
Občinske uprave občine Moravske Toplice

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01) in določili pravilnika o ravnanju z
dokumentarnim gradivom v Občinski upravi občine Moravske Toplice z dne 20. 4. 1999 ter 30. člena statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99 in 2/01) je
župan dne 3. 1. 2002 sprejel
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SKLEP
o uradnem elektronskem naslovu Občinske
uprave občine Moravske Toplice
1. člen
Občinska uprava občine Moravske Toplice uradno posluje z elektronskim poštnim naslovom, katerega naslov je:
obcina.moravsketoplice@moj.net.
Sporočila, prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno
pregleduje in sprejema glavna pisarna Občinske uprave občine Moravske Toplice.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01/01-1/8
Moravske Toplice, dne 3. januarja 2002.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.

NOVO MESTO
216.

Odlok o spremembi Odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Novo mesto za obdobje 19862000 in prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine
Novo mesto, dopolnjene 2000/7 (avtocesta
Kronovo – Smednik)

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 32. seji dne 13. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Novo mesto za obdobje
1986-2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine
Novo mesto za obdobje 1986-1990 za območje
Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 2000/7
(avtocesta Kronovo – Smednik)
1. člen
Besedilo poglavja “Območje po parcelnih številkah“ v
3. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986-1990
za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene
2000/7 (avtocesta Kronovo – Smednik) (Uradni list RS, št.
12/01) se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“Območje po parcelnih številkah
Ureditveno območje obsega:
– avtocesto (območje cestnega sveta po predpisih o
cestah),
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– deviacije drugih cest in poti,
– površine začasne rabe,
– površine za prestavitve infrastrukturnih vodov in naprav,
– površine za vodnogosopodarske ureditve in varovanje voda,
in obsega naslednje parcele:
Družinska vas:
*59, *181, *207, *227, *256, 369, 616, 617/1,
617/2, 620/1, 620/2, 621, 622, 623/1, 623/2, 636/1,
637/1, 637/2, 637/3, 638/1, 638/2, 643/1, 643/2,
644, 645/1, 645/2, 646, 647, 648, 649, 650, 651,
652, 653, 654/2, 665, 668, 669, 670, 673/1, 673/2,
683/1, 683/2, 683/3, 683/9, 684/2, 684/3, 684/5,
684/6, 684/8, 684/9, 684/12, 684/13, 684/17, 685/4,
685/5, 685/9, 685/10, 685/11, 687/1, 687/2, 687/3,
688, 690, 692, 693, 695, 696, 698, 707, 710/1, 710/2,
711/1, 711/2, 717/1, 721, 725/1, 725/2, 726/1,
726/2, 727, 728, 731, 734/1, 734/2, 737/1, 737/2,
737/3, 742/1, 742/2, 743/1, 743/2, 746/1, 746/2,
747, 752, 755, 759, 761, 764, 767, 770, 773, 776,
779, 781, 784, 788, 789, 792/1, 792/2, 793/1, 793/2,
796/1, 796/2, 797, 800, 801/1, 801/2, 804/1, 804/2,
805/1, 805/2, 808/1, 808/2, 809/1, 809/2, 812/1,
812/2, 813/1, 813/2, 816, 817/1, 817/2, 818, 823,
825, 826, 1337, 1377/2, 1378/1, 1378/2, 1379/1,
1379/2, 1379/3, 1379/4, 1380/1, 1380/2, 1381,
1382/1, 1382/2, 1383, 1405, 1416/1, 1417/2, 1418,
1421, 1422, 1423, 1424
Bela Cerkev:
*400, 2342/2, 2343/1, 2343/2, 2343/3, 2348,
2354/1, 2384, 2385, 2387, 2533/2, 2533/3, 2535,
2536/1, 2536/2, 2539/3, 2540/1, 2542, 2556/1,
2558, 2563/1, 2563/2, 2563/3, 2564/1, 2564/2,
2565, 2569/1, 2570, 2572, 2573, 2574, 2580/1,
2580/2, 2580/3, 2581/1, 2581/2, 2581/3, 2584/1,
2584/2, 2584/3, 2587/1, 2587/2, 2587/3, 2590,
2593/1, 2593/2, 2596/2, 2598/1, 2598/2, 2601,
2604, 2605/1, 2605/2, 2612/1, 2613/1, 2613/2,
2620, 2622/1, 2623, 2624, 2629/2, 2629/3, 2629/4,
2629/5, 2629/6, 2630/1, 2631, 2634/1, 2635, 2638,
2639/1, 2639/2, 2640/1, 2643/1, 2644, 2645, 2646,
2647, 2648, 2650/1, 2650/2, 2653, 2654/3, 2655/1,
2656, 2657, 2658, 2661/2, 2661/3, 2662, 2663, 2669,
2673/1, 2846/1, 2848, 2849, 2860/2, 2860/3, 2871,
2872, 2873/1, 2873/2, 2876, 2877, 2878, 2880/1,
2880/5, 2880/9, 2881, 2882, 2884, 2885/1, 2887,
2888, 2889, 2890, 2891, 2943, 2944/2, 2950, 2951,
2952/1, 2952/2, 2953, 2954/1, 2954/2, 2954/3,
2955/1, 2967, 2969/1, 2971/1, 2971/2, 2971/3,
2972, 2973, 2974
Tomažja vas:
*1, *59, *60, *62, *65, *66, 77/1, 77/2, 82/1, 82/2,
83, 84, 85, 87, *95, 97/1, 97/2, *99, 100, 105, 107,
108, 109, *114, *115, 116/1, 116/2, *117, 119, 121,
*121, *122, 127, 130, 147, 154, 155/1, 155/2, 158/1,
160, 162, 163, 166, 167/1, 167/2, 169/1, 169/3,
170/1, 170/2, 170/3, 185, 188, 189, 198, 200, 205,
209/1, 209/2, 215/2, 218, 221/1, 221/2, 221/3, 224,
240/1, 240/5, 241, 848, 895, 898/1, 898/2, 899,
904/1, 904/2, 919, 927/1, 927/2, 927/3, 927/4,
927/5, 927/6, 928, 929, 930/1, 934, 937, 953, 954,
960/1, 960/2, 960/3, 960/4, 960/5, 960/6, 962/1,
962/2, 964/1, 964/2, 964/3, 965, 966, 968, 971, 972,
973, 975, 976, 978, 981, 983, 1000/2, 1002, 1004,
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1014/1, 1027/1, 1027/3, 1027/4, 1037/1, 1037/2,
1037/3, 1040/1, 1040/2, 1041, 1043/1, 1043/2,
1043/3, 1043/4, 1043/5, 1043/6, 1047/1, 1047/2,
1048, 1050/1, 1052, 1114/2, 1118/1, 1134, 1152,
1154, 1155, 1156/2, 1161/1, 1162, 1164, 1170/2,
1170/3, 1172/1, 1172/2, 1172/3, 1172/4, 1172/5,
1181/1, 1181/2, 1181/3, 1181/4, 1181/8, 1182/1,
1182/2, 1182/3, 1183/1, 1186/1, 1187, 1191/1,
1191/2, 1192/1, 1192/2, 1212, 1221/1, 1221/2,
1222, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1225, 1226, 1227,
1232/2, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240,
1241, 1242, 1243, 1244
Dobrava:
349/1, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 350/5,
350/11, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 352/6,
352/8, 352/11, 352/12, 352/15K, 352/16K, 352/17K,
529, 534, 536, 537, 539, 541, 544/1, 544/2, 545K,
547/1, 547/2K, 548K, 549/1, 549/2K, 550/1, 550/2K,
551, 552, 650, 651/1, 651/2K, 653/1, 653/2, 653/3K,
654/1, 654/2K, 657, 658, 661, 662, 663, 664/1,
664/2, 664/3, 664/4K, 665, 666, 667, 712/1, 712/2,
713, 718/1, 718/2, 718/3, 718/4K, 719/1, 719/2,
721, 722/1, 723/1, 723/2, 723/3K, 724/1, 724/2K,
726/1, 726/2K, 728/1, 728/2, 728/3K, 729/1, 729/2,
729/3K, 730/2, 761, 762, 764, 766/2, 767, 768, 769,
770, 771, 773, 775/1, 777, 778, 779, 780, 781, 782,
783, 784, 785, 786, 787, 1251, 1254/1, 1254/13,
1254/17, 1254/20, 1259, 1260/1, 1262K, 1263K,
1264, 1265, 1267, 1308, 1463, 1471, 1910N, 1911N,
1912N, 1913N, 1914N, 1915N, 1916N, 1917N, 1918N,
1919N, 1920N, 1921N, 1922N, 1923N, 1924N, 1925N,
1927N, 1928N, 1929N, 1930N
Mršeča vas:
95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 95/9, 95/10, 95/13,
95/14, 95/15, 95/16, 95/19, 95/26, 95/27, 95/28,
95/31, 95/32, 95/33, 95/37, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7,
96/8, 96/9, 96/10, 96/16, 96/17, 96/20, 96/21,
96/22, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2K, 114,
118/1, 118/2, 118/3K, 119/1, 119/2K, 121, 536/4,
537/1, 537/2, 538, 539/1, 541/1, 559, 560, 561, 562,
563/1, 563/2, 564, 565, 566, 567, 568/1, 568/2, 569,
570/2, 572, 590/3, 1690/4, 1690/6, 1694/1, 1695/2,
1698, 1699K, 2173N, 2174N, 2175N, 2176N
Bučka:
3336/1, 3336/56, 3336/57, 3336/58, 3336/60,
3336/61, 3336/86, 3336/87, 3336/88, 3336/89,
3336/90, 3336/91, 3336/92, 3336/93, 3336/94,
3336/142,
3336/143,
3336/144,
3336/145,
3336/146,
3336/147,
3336/153,
3336/154,
3336/155,
3336/196,
3336/198,
3336/202,
3336/203, 3336/204, 3336/205, 3336/217K,
3336/218K,
3336/219,
3365/9K,
3365/10K,
3365/11K,
3365/12K,
3365/13K,
3365/23K,
3365/24K,
3365/25K,
3365/26K,
3365/27K,
3367/1K, 3367/2K, 3368K, 3375/18, 3375/19,
3375/20, 3375/21, 3375/22, 3375/23, 3375/24,
3375/45, 3375/46, 3375/47, 3375/48, 3375/49,
3375/50, 3375/51, 3375/58, 3375/60, 3375/98,
3375/99, 3402/2, 3402/3, 3404/1, 3404/2, 3404/3,
3457, 3467/1, 3467/2K, 3468/1, 3468/2K, 3469K,
3470, 3471, 3551N, 3560N, 3566N, 3567N, 3568/1N,
3568/2N, 3569N, 3570N, 3571N, 3572N, 3573N,
3574N, 3575N, 3579N, 3584N, 3585N, 3586N, 3587N,
3588N, 3595N, 3596N, 3597N, 3598N, 3601N, 3602N,
3607N
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Parcele ali deli parcel, po katerih bodo potekali prestavljeni infrastrukturni objekti in naprave:
Družinska vas:
Kanalizacija:
365/1, 367/1, 367/2, 367/5, 616, 620/2, 621,
622, 637/1, 645/2, 647, 648, 649, 650, 651, 652,
665, 668, 669, 684/12, 710/1, 711/1, 726/1, 726/2,
727, 734/1, 737/2, 742/2, 743/2, 746/2, 747, 792/1,
793/1, 796/1, 800, 801/1, 804/1, 805/1, 808/1,
809/2, 812/2, 813/2, 1337, 1377/2, 1378/1, 1379/1,
1382/2, 1383, 1405, 1421, 1422, 1423, 1424
Klic v sili:
*215, 303/2, 365/1, 367/1, 367/2, 367/5, 620/2,
637/1, 665, 668, 673/2, 684/12, 727, 734/1, 743/2,
746/2, 747, 792/1, 793/1, 796/1, 800, 801/1, 804/1,
805/1, 808/1, 809/2, 812/2, 813/2, 1337, 1377/2,
1378/1, 1379/1, 1383, 1405, 1412/1, 1416/1, 1421,
1422, 1423, 1424
Plin:
616, 620/2, 621, 622, 644, 645/2, 685/4, 688,
698, 1380/2, 1416/1, 1421
TK vodi:
617/1, 617/2, 623/2, 637/1, 637/2, 637/3,
638/1, 638/2, 643/1, 643/2, 644, 645/1, 645/3, 707,
752, 755, 759, 761, 764, 767, 770, 773, 776, 779,
781, 784, 789, 1380/1, 1416/1, 1423, 1424
VN elektrovodi:
370/5, 568, 616, 618, 619, 621, 622, 623/1, 624,
635, 638/1, 643/1, 648, 649, 650, 651, 652, 653,
654/1, 654/2, 657, 658, 659, 660, 665, 666/2, 668,
669, 670, 673/1, 673/2, 677, 680/1, 680/23, 680/24,
717/2, 773, 776, 819/1, 822/2, 839/1, 839/2, 839/3,
839/5, 839/7, 839/8, 839/9, 839/10, 839/11, 839/12,
841, 844, 1337, 1377/2, 1378/1, 1380/2, 1382/2,
1383, 1405, 1417/2, 1421, 1422
Vodovod:
617/1, 617/2, 623/1, 623/2, 638/2, 643/2, 644,
685/4, 685/5, 685/9, 685/10, 685/11, 687/1, 687/2,
1416/1, 1423, 1424
Bela Cerkev:
Kanalizacija:
2343/2, 2535, 2536/1, 2540/1, 2556/1, 2569/1,
2570, 2573, 2622/1, 2630/1, 2631, 2638, 2643/1,
2644, 2661/3, 2662, 2669, 2873/1, 2873/2, 2876,
2882, 2884, 2943, 2951, 2952/1, 2952/2, 2953,
2954/1, 2955/1, 2967, 2969/1, 2973, 2974
Klic v sili:
2343/3, 2536/1, 2540/1, 2596/2, 2604, 2605/1,
2643/1, 2644, 2647, 2658, 2662, 2669, 2873/1,
2873/2, 2876, 2882, 2884, 2951, 2952/2, 2954/1,
2967, 2969/1, 2973, 2974
NN elektrovodi:
2342/2, 2343/1, 2343/2, 2354/1, 2354/2,
2593/2, 2596/2, 2598/1, 2598/2, 2599/1, 2599/2,
2601, 2604, 2605/1, 2618, 2619, 2622/1, 2623,
2630/1, 2631, 2634/1, 2634/2, 2943, 2951, 2956,
2967, 2971/2, 2973
TK vodi:
2342/2, 2343/1, 2343/3, 2348, 2558, 2563/1,
2563/2, 2563/3, 2564/1, 2564/2, 2573, 2574,
2580/1, 2580/2, 2580/3, 2581/2, 2624, 2629/2,
2629/4, 2629/5, 2629/6, 2644, 2646, 2647, 2648,
2656, 2657, 2658, 2669, 2880/5, 2881, 2882, 2884,
2887, 2951, 2952/2, 2967, 2969/1, 2971/2, 2971/3,
2973, 2974
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VN elektrovodi:
*182, *359, 393, *423, 641, 642, 657, 664/1,
664/2, 669, 672, 674, 675, 678, 680, 682, 695, 696,
700, 703, 709/1, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045,
2048/2, 2109, 2111, 2112/1, 2112/2, 2117, 2119,
2121/2, 2307/2, 2307/3, 2307/5, 2309/2, 2321,
2322/2, 2326, 2327, 2329, 2332, 2334/1, 2523/4,
2530, 2532/1, 2533/2, 2533/3, 2599/1, 2599/2,
2608/1, 2611/1, 2611/5, 2611/6, 2614/2, 2618,
2619, 2712/1, 2712/2, 2715/1, 2715/2, 2719/1,
2719/4, 2720/3, 2730, 2742/1, 2747/1, 2752, 2755,
2760/1, 2760/2, 2760/3, 2761/1, 2761/3, 2770/1,
2771, 2772, 2773, 2837/1, 2840, 2845/1, 2845/2,
2924, 2943, 2944/1, 2944/2, 2947/1, 2956, 2957,
2961, 2963, 2969/1, 2971/2, 2973, 2974
Vodovod:
2348, 2354/1, 2563/1, 2573, 2574, 2580/2,
2967, 2969/1, 2973, 2974
Tomažja vas:
Kanalizacija:
188, 198, 200, 927/1, 927/2, 927/3, 927/4,
927/5, 928, 962/1, 964/1, 965, 972, 973, 975, 976,
981, 983, 1027/4, 1047/2, 1170/3, 1223/1, 1223/2,
1237, 1238, 1242
Klic v sili:
77/2, 82/1, 83, 84, 87, *99, 100, 105, 107, 108,
109, 119, 116/1, 116/2, 130, 155/1, 155/2, 158/1,
160, 162, 163, 166, 167/2, 169/3, 170/3, 188, 927/1,
927/2, 927/3, 927/4, 927/5, 927/6, 928, 937, 954,
962/1, 964/1, 965, 968, 97/1, 97/2, 972, 973, 975,
976, 978, 981, 983, 1027/4, 1043/5, 1043/6, 1047/2,
1154, 1155, 1156/2, 1172/2, 1172/3, 1181/2,
1181/3, 1181/4, 1182/3, 1183/1, 1191/1, 1191/2,
1192/1, 1192/2, 1221/2, 1223/1, 1223/2, 1225,
1226, 1235, 1237, 1238, 1240, 1241, 1242
TK vodi:
85, 158/1, 160, 162, 163, 166, 167/1, 167/2,
169/3, 170/1, 170/3, 188, 927/1, 927/2, 927/3,
927/6, 929, 930/1, 930/2, 934, 937, 952, 953, 954,
960/3, 962/2, 964/2, 964/3, 966, 971, 978, 1047/1,
1052, 1152, 1156/2, 1156/4, 1161/1, 1162, 1164,
1172/2, 1172/3, 1181/2, 1181/3, 1181/4, 1182/3,
1183/1, 1191/1, 1191/2, 1221/2, 1223/1, 1226,
1235, 1236, 1240, 1241
VN elektrovodi:
4, 5/1, 5/2, 6, 7, 85, 100, 105, *124, 360/1,
361/1, 370, 392, 410, 414, 415, 418, 419, 422/2,
423, 426, 430, 431/1, 431/2, 476, 483, 484, 487,
510/1, 510/2, 510/4, 511, 520/1, 520/2, 521/2,
521/3, 642, 647, 648, 668, 669, 688, 693, 695/1,
698, 701, 745, 746/1, 746/2, 747, 748, 749, 753,
757, 927/1, 928, 929, 930/2, 1195, 1198, 1199,
1204/1, 1204/3, 1205, 1237
Vodovod:
240/5, 962/2, 964/2, 964/3, 966, 981, 1047/1,
1155, 1156/2, 1161/1, 1223/1, 1226, 1235, 1237,
1239
Dobrava:
Skupno:
85, *154, 349/1, 350/1, 350/2, 350/3, 352/1,
352/2, 352/3, 352/5, 352/11, 352/15, 352/16,
352/17K, 534, 536, 539, 541, 544/1, 544/2, 657,
658, 661, 662, 663, 664/2, 664/3, 665, 666, 713,
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718/1, 718/2, 718/3, 718/4K, 722/1, 723/2, 723/3K,
724/2K, 726/2K, 728/2, 748/1, 751/1, 752, 753,
754/1, 754/3, 757/1, 757/2, 759, 760, 761, 762, 764,
766/2, 814, 815/2, 817, 818/1, 818/2, 887, 888, 889,
890, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 1247, 1248, 1250,
1251, 1254/1, 1254/13, 1254/17, 1254/20, 1259,
1260/1, 1263K, 1264, 1921N, 1922N, 1923N, 1924N,
1925N, 1929N
Klic v sili:
349/1, 350/2, 350/3, 352/15, 352/16, 352/17,
718/4, 723/3, 724/2, 1251, 1254/17, 1263
TK vodi:
349/1, 350/1, 352/1, 352/5, 352/11, 352/12,
1251, 1254/1, 1254/20, 1264
VN elektrovodi:
*154, 350/1, 352/16, 352/17, 748/1, 751/1, 752,
753, 754/1, 754/3, 757/1, 757/2, 759, 760, 764, 814,
815/2, 817, 818/1, 818/2, 821, 887, 888, 889, 890,
901, 903, 904, 905, 906, 907, 989, 1247, 1248, 1250,
1254/13
Vodovod:
352/1, 352/2, 352/3, 713, 718/1, 718/2, 718/3,
718/4, 766/2, 1254/13, 1263, 1264
Gradišče:
Klic v sili:
4266/19
VN elektrovodi:
4235/1, 4251/1, 4251/2, 4253, 4267/7, 4283/1,
4283/2, 4284, 4288/1, 4288/2, 4295, 4305/1,
4306/1, 4307, 4308, 4309/1, 4309/2, 4310, 4311/1,
4395/1, 4395/2, 4415/1
Mršeča vas:
95/4, 95/7, 95/9, 95/14, 95/15, 95/28, 95/32,
96/5, 96/6, 96/16, 109, 110, 112, 118/2, 537/1, 561,
563/2, 564, 565, 567, 568/2, 569, 590/3, 1690/4,
1694/1, 1695/2
Bučka:
3336/58,
3336/88,
3336/89,
3336/90,
3336/145,
3336/146,
3336/147,
3336/198,
3336/203,
3336/204,
3336/205,
3365/12K,
3365/13K, 3365/23K, 3365/24K, 3367/2K, 3375/21,
3375/22, 3375/47, 3375/48, 3375/49, 3375/98,
3376/1, 3402/3, 3404/1, 3457, 3467/1, 3468/1,
3469K, 3471, 3579N, 3588N, 3595N, 3596N, 3597N,
3598N, 3601N, 3602N, 3607N.“
(op. *... stavbna parcela
K … parcela pred komasacijo,
N … parcela po komasaciji)
2. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-03-27/98-1200
Novo mesto, dne 13. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.
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217.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in
odtujitvi nepremičnin, potrebnih za izgradnjo
avtoceste na odseku Smednik – Kronovo

Na podlagi 16. in 95. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 32. seji dne 13. 12. 2001
sprejel naslednji

Uradni list Republike Slovenije
3
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 464-04-28-2001-2108
Novo mesto, dne 13. decembra 2001.

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra in odtujitvi
nepremičnin, potrebnih za izgradnjo avtoceste
na odseku Smednik – Kronovo
1
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 2973/1, cesta v izmeri 30 729 m2 in parc.
št. 2973/2, cesta v izmeri 12 140 m2, obe k.o. Bela Cerkev, z dovoljenjem, da se odpišeta od ZKV: 1316, k.o. Bela
Cerkev in pripišeta k zemljiškoknjižnemu vložku št. iste k.o.,
last Mestne občine Novo mesto,
– parc. št. 2629/12, pot v izmeri 38 m2, parc. št.
2629/13, pot v izmeri 36 m2, parc. št. 2943/2, pot v
izmeri 2347 m2, parc. št. 2944/3, pot v izmeri 98 m2, parc.
št. 2950/2, pot v izmeri 19 m2, parc. št. 2952/2, pot v
izmeri 265 m2, parc. št. 2952/3, pot v izmeri 2019 m2,
parc. št. 2952/4, pot v izmeri 510 m2, parc. št. 2955/3,
pot v izmeri 181 m2, parc. št. 2967/2, pot v izmeri 293 m2,
parc. št. 2967/3, pot v izmeri 89 m2, parc. št. 2967/6, pot
v izmeri 466 m2, parc. št. 2974, pot v izmeri 2832 m2,
parc. št. 2969/1, cesta v izmeri 6676 m2, parc. št. 2954/1,
pot v izmeri 372 m2, parc. št. 2953, pot v izmeri 126 m2,
parc. št. 2951, cesta v izmeri 14602 m2 in parc. št. 2580/2,
cesta v izmeri 1887 m2, vse k.o. Bela Cerkev, z dovoljenjem, da se odpišejo od seznama I, k.o. Bela Cerkev in
pripišejo k zemljiškoknjižnemu vložku št. iste k.o., last Mestne občine Novo mesto.
– parc. št. 1421/2, cesta v izmeri 12121 m2 in parc.
št. 1423, cesta v izmeri 9115 m2, z dovoljenjem, da se
odpišeta od ZKV: 706, k.o. Družinska vas in pripišeta k
zemljiškoknjižnemu vložku št. iste k.o., last Mestne občine
Novo mesto ter na
– parc. št. 685/14, pašnik v izmeri 16 m2, parc. št.
1337/2, cesta v izmeri 305 m2, parc. št. 1377/2, pot v
izmeri 938 m2, parc. št. 1378/3, pot v izmeri 293 m2, parc.
št. 1378/4, pot v izmeri 121 m2, parc. št. 1378/5, pot v
izmeri 9 m2, parc. št. 1379/4, pot v izmeri 36 m2, parc. št.
1380/3, cesta v izmeri 44 m2, parc. št. 1380/4, cesta v
izmeri 4424 m2, parc. št. 1380/6, cesta v izmeri 16 m2,
parc. št. 1381/2, pot v izmeri 78 m2, parc. št. 1382/3, pot
v izmeri 274 m2, parc. št. 1382/4, pot v izmeri 20 m2,
parc. št. 1382/5, pot v izmeri 9 m2, parc. št. 1383, pot v
izmeri 598 m2, parc. št. 1416/4, vodotok v izmeri 176 m2,
parc. št. 1416/5, vodotok v izmeri 238 m2, parc. št.
1416/6, vodotok v izmeri 78 m2, parc. št. 1422/2, cesta v
izmeri 2106 m2, parc. št. 1424, pot v izmeri 231 m2, vse
k.o. Družinska vas, z dovoljenjem, da se odpišejo od seznama I, k.o. Družinska vas in pripišejo k zemljiškoknjižnemu
vložku št. iste k.o., last Mestne občine Novo mesto.
2
Po ukinitvi statusa javnega dobra se nepremičnine,
navedene v prvi točki tega sklepa in nepremičnina parc. št.
2639/6, pašnik v izmeri 1131 m2, k.o. Bela Cerkev, na
podlagi cenitve prodajo Republiki Sloveniji.

Župan
Mestne občina Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

PREVALJE
218.

Sklep o določitvi cen programov v Javnem
vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Prevalje

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 102/00)
in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št.
15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na nadaljevanju 26. redne seje dne 8. 1. 2002 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov v Javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Prevalje
I
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v
Vzgojno varstvenem zavodu Vrtcu Prevalje so:
SIT
I. starostna skupina (od 1do 3 let)
87.889,93
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)
61.861,81
Cene za vzgojno-varstvene programe v vrtcih so izračunane na podlagi predvidenega števila vpisanih otrok v l.
2002.
II
Glede na cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok iz prvega člena sklepa predlagamo postopen dvig
oskrbnin. Cena programa, od katere se v skladu s pravilnikom o plačilih staršev obračuna oskrbnina je naslednja:
Oskrbnina v dnevnem (9-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom je:
SIT
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)
62.619
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)
52.182
Oskrbnina v poldnevnem (4-6 urnem)
varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)
50.095
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)
41.746
Oskrbnina v poldnevnem (4–6-urnem) varstvu
otrok v oddelkih, z malico je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)
46.759
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)
38.410
III
Dnevni strošek prehrane v ceni je:
a) malica
b) kosilo

106
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c) dodatna popoldanska malica, ki ni
vračunana v ceni programa

Št.
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64 SIT

IV
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače v
Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na
podlagi vloge za znižano plačilo.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo najvišje plačilo za starše.
V
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi
bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno
najavijo otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo staršev
zmanjša:
– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila
odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred);
– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20
delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila;
– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se
od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede
na plačilni razred) in še 50% od ostanka plačila.
VI
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zniža glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpisa). To določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila
za druge občine, ki plačujejo razliko med ceno programa in
plačilom staršev.
VII
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto. O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z
vrtcem ob prvem vpisu otroka oziroma ob ponovnem vpisu
otroka.
VIII
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega
časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem
zaračuna 700 SIT za vsako začetno uro. Vrtec to uporabi le
v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in
neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.
IX
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.
Št. 152 04 - 0001/02-6
Semič, dne 8. januarja 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.
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Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v
Občini Prevalje

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št.
8/87), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni
list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje
na nadaljevanju 26. redne seje dne 8.1.2002 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in osnovni ceni stavbnega zemljišča
v Občini Prevalje
I
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne
stanovanjske površine, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno stavbnega zemljišča, za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin na območju Občine Prevalje v
letu 2002.
II
Gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine brez cene zemljišča in brez stroškov komunalnega
urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 2001
138.000 SIT.
III
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III.
kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve znašajo:
– za individualno komunalno rabo ( IKR )
5.800 SIT/m2
– za kolektivno komunalno rabo ( KKR )
8.800 SIT/ m2.
IV
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po
območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, kot je navedeno v II. točki tega
sklepa:
I.A območje Centralni del naselja Prevalje,
I. območje
Ožje območje naselij Prevalje in
Dolga Brda,
II. območje Območje naselij : Prevalje, Poljana,
Dolga Brda, Šentanel, Leše, Stražišče
III. območje Širše območje naselij: Prevalje, Poljana,
Dolga brda, Šentanel, Leše
IV. območje V ostalem območju občine opredeljena
stavbna zemljišča in zemljišča, ki bodo
z urbanističnimi akti določena kot stavbna
zemljišča
V. območje Industrijske in obrtne cone

2,5%–4%
2,0%–3,5%
1,5%–3%,
1,0%–2,5%

0,5%–1,5%
1,5%–3,5%

Meje območij so določene v grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
V
Pri izračunu vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča se upošteva razmerje, in sicer:
– 60% osnovna vrednost zemljišča
– 40% uporabna vrednost zemljišča.
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VI
Občinski svet lahko na predlog župana določi za izjemne lokacije drugačno vrednost za m2 stavbnega zemljišča,
kot je določeno v IV. točki tega sklepa.
VII
Podana cena za m2 stanovanjske površine in stroški
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč iz II. in III. točke
tega sklepa se mesečno valorizirajo z indeksom porasta
cen, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – Združenja gradbeništva in IGM Slovenije.
VIII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 3/01).
Št. 465-01-4/99-6
Prevalje, dne 8. januarja 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.
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221.

Pravilnik o financiranju političnih strank v Občini
Prevalje

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 70/00) in
16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99,
51/01) je Občinski svet občine Prevalje na nadaljevanju
26. redne seje dne 8. 1. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o financiranju političnih strank
v Občini Prevalje
1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale svoje kandidate
na zadnjih volitvah v občinski svet in so prejele najmanj
toliko glasov, kot je potrebno za izvolitev enega člana občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna občine, sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah in
sicer v višini 30 SIT mesečno za vsak dobljeni glas, tako da
skupna vrednost sredstev ne presega 0,2% sredstev, ki jih
ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje
občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba).
Višina sredstev iz prejšnjega odstavka se lahko letno
poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg sredstev, s
katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih
nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči odstotka,
določenega v prejšnjem odstavku .
2. člen
Sredstva se strankam priznavajo mesečno, nakazujejo
pa trimesečno na njihove žiro račune.

220.

Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga,
9/96 - odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00) in 16. člena statuta Občine
Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet
občine Prevalje na nadaljevanju 26. redne seje dne 8. 1.
2002 sprejel naslednji

SKLEP

3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati sklep
o financiranju političnih strank v Občini Prevalje (Uradni list
RS, št. 67/99).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 414-07-8/99-6
Prevalje, dne 8. januarja 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

1
Zemljišču parc. št. 544/8 – pot v izmeri 120 m2 in
parc. št. 544/9 – pot v izmeri 109 m2, pripisano pri seznamu S 009, k.o. Dolga brda, se odvzame status javnega
dobra ter se vpiše v nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o., kjer
se vknjiži lastninska pravica za osebo z imenom: OBČINA
PREVALJE, Trg 2a, Prevalje – do celote.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-07-99/32-6
Prevalje, dne 8. januarja 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

SEMIČ
222.

Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2002

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 in odločitve ustavnega
sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98),
29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99
in 79/01) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni
list RS, št. 37/99 in 67/01) je Občinski svet občine Semič
na 27. seji dne 21. 12. 2001 sprejel
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Št.

ODLOK
o proračunu Občine Semič za leto 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Semič za leto
2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2002

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

70

71

72

73
74

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
637,600.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
163,980.000
DAVČNI PRIHODKI
147,680.000
700 Davki na dohodek na dobiček
119,30.000
703 Davki na premoženje
17,445.000
704 Domači davki na blago in storitve
10,805.000
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
16,300.000
710 Udeležbe na dobičku in dohodki
od premoženja
9,090.000
711 Takse in pristojbine
3,550.000
712 Denarne kazni
110.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
500.000
714 Drugi nedavčni prihodki
3,050.000
KAPITALSKI PRIHODKI
21,250.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
14,000.000
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
7,250.000
PREJETE DONACIJE
3,200.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
3,200.000
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
449,170.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
449,170.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 632,100.000
40 TEKOČI ODHODKI
103,205.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
29,780.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
3,885.000
402 Izdatki za blago in storitve
64,520.000
403 Plačila domačih obresti
620.000
409 Rezerve
4,400.000
41 TEKOČI TRANSFERI
166,295.000
410 Subvencije
17,220.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
92,900.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
25,755.000
413 Drugi tekoči domači transferi
30,420.000
414 Tekoči transferi v tujino
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

123,020.000
123,020.000
239,580.000
239,580.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

5,500.000

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

5,500.000
5,500.000
5,500.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

–
–
–

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov
ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
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Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in
njegovi realizaciji.
Župan Občine Semič je pooblaščen, da poveča ali
zmanjša določeno postavko v proračunu za 5% brez soglasja občinskega sveta.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
70% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 40% navedenih pravic porabe in
2. v prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
2,900.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
1,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 500.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
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Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja
proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za
katere so dana.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo
za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki
presegajo zneske, določene s proračunom.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
občinski upravi in županu občine, kot predstojnemu organu
občine, predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko
leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in
sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih
zahteva župan, tajnik občine ali nadzorni odbor.
11. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Semič v letu
2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-02-06/2001-6
Semič, dne 24. decembra 2001.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina v proračunu 2002 ne namerava zadolžiti.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Semič ter zadolžitve in izdaja poroštev pravnih oseb javnega
sektorja na ravni občine drugim fizičnim in pravnim osebam,
v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic
10,900.000 tolarjev.
O kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, odloča
župan. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega
leta.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.

SLOVENJ GRADEC
223.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta Ozare (del)

Na podlagi 37. 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,
44/97) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne občine
Slovenj Gradec na 36. seji, ki je bila 20. 12. 2001, sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta
Ozare (del)
I
Javno se razgrne osnutek lokacijskega načrta Ozare
(del).
II
Osnutek bo 30 dni javno razgrnjen v avli Mestne občine Slovenj Gradec od prvega ponedeljka po objavi tega
sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
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III
V času javne razgrnitve se mora osnutek javno obravnavati. Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne
občine Slovenj Gradec v sodelovanju z krajevnimi skupnostmi organizira javno obravnavo. O času in kraju se obvestijo
občani na krajevno običajen način.

Št.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-07/00
Slovenj Gradec, dne 21. decembra 2001.

IV
Občani in drugi zainteresirani podajo pisne pripombe
in predloge na osnutek v kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo
Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja, Glavni trg 1,
Slovenj Gradec.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-04/00
Slovenj Gradec, dne 21. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.
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Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
225.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

V skladu z 28. členom odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 2/00) je Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 25.
redni seji dne 27. 12. 2001 sprejel naslednji

SKLEP
224.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih
ureditvenih pogojev za območja urejanja, ki jih
določa meja urbanistične zasnove Mestne
občine Slovenj Gradec

Na podlagi 37. 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,
44/97) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne občine
Slovenj Gradec na 36. seji, ki je bila 20. 12. 2001, sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih
pogojev za območja urejanja, ki jih določa meja
urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj
Gradec

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2002 se določi v višini 0,10 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 420-08/99-136/02
Vitomarci, dne 31. decembra 2001.
Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

I
Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične
zasnove Mestne občine Slovenj Gradec.
II
Osnutek bo 30 dni javno razgrnjen v avli Mestne občine Slovenj Gradec od prvega ponedeljka po objavi tega
sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
V času javne razgrnitve se mora osnutek javno obravnavati. Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne
občine Slovenj Gradec v sodelovanju z krajevnimi skupnostmi organizira javno obravnavo. O času in kraju se obvestijo
občani na krajevno običajen način.
IV
Občani in drugi zainteresirani podajo pisne pripombe
in predloge na osnutek v kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo
Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja, Glavni trg 1,
Slovenj Gradec.

VERŽEJ
226.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Veržej v letu 2002

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 28. člena statuta
Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01)
je župan Občine Veržej dne 24. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
Občine Veržej v letu 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Veržej za leto 2002 se
financiranje iz občinskega proračuna začasno nadaljuje na
podlagi proračuna za leto 2001.
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2. člen
V obdobju začasnega financiranja se praviloma uporabljajo sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2001.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2001.
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4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2001 (Uradni list
RS, št. 114/00).
Št. 900-259/01
Veržej, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

4. člen
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2001
do sprejetja proračuna za leto 2001 oziroma najkasneje do
31. 3. 2001.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 1/2002
Veržej, dne 24. decembra 2001.

Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

227.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Veržej za leto 2002

Na podlagi 16. člena in 120. člena statuta Občine
Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) in
12. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer je Občinski svet občine Veržej na
seji dne 20. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Veržej za leto 2002
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2002 znaša
0,75 SIT.
2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po tem
sklepu izterjuje Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. 2. 2002.

228.

Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojnovarstvenih programov v vrtcu Občine Veržej

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00) in 7. člena pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00 in
111/00) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 29/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni
list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine
Veržej na seji dne 20. 12. 2001 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcu Občine Veržej
1. člen
Ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Veržej znašajo mesečno po otroku:
1. Enotna cena za starostni skupini: od 1–3 let in od
3–6 let za 9- oziroma 10-urni program – 59.000 SIT.
2. Krajši programi za posamezne primere: od 7. do
11.30 z malico (brez kosila) – 29.502 SIT.
3. Cicibanove urice z malico, praviloma 3 ure –
7.372 SIT.
2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu
Občine Veržej (Uradni list RS, št. 71/01).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 2. 2002.

Št. 900-250/01
Veržej, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.
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Št.

BREŽICE
229.

18.0.
19.0.
20.0.
21.0.

Odlok o lokacijskem načrtu napajalni plinovod
Krško–Brežice
Odsek občinska meja pri naselju Hrastje – MRP
Brežice center

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), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 –
odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS
in 70/00) in na podlagi 30. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine
Brežice na 30. redni seji dne 17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu napajalni plinovod
Krško–Brežice
Odsek občinska meja pri naselju Hrastje – MRP
Brežice center
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt napajalni
plinovod Krško – Brežice, Odsek občinska meja pri naselju
Hrastje – MRP Brežice center, ki ga je izdelal Savaprojekt,
d.d. Krško, pod številko LN 13/01.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi prikazi iz lokacijskega načrta, ki se nanašajo na traso in
zmogljivost plinovoda, tangiranje obstoječih naprav ter na
lego in velikost objektov za potrebe plinovoda.
Lokacijski načrt vsebuje:
I. Tekstualni del:
1.0. Veljavna prostorska
in urbanistična dokumentacija
2.0. Upoštevani predpisi, zakoni in odloki (občinski
in republiški)
3.0. Uvod
4.0. Povzetek usmeritev iz planskih aktov Občine
Brežice
5.0. Območje lokacijskega načrta
6.0. Analiza obstoječega stanja
7.0. Seznam parcelnih številk in lastnikov zemljišč
8.0. Namen posega in koncept plinifikacije
9.0. Opis trase plinovoda in lokacije merilno regulacijskih postaj
10.0. Način izvedbe posegov
11.0. Idejne rešitve križanj s prometno, komunalno in
energetsko infrastrukturo
12.0. Varstvo pred požarom
13.0. Varstvo pred hrupom
14.0. Omejitve na trasi plinovoda
15.0. Preprečevanje motenj v času gradnje
16.0. Ukrepi v zvezi z varovanjem okolja
17.0. Obveznosti investitorja in izvajalcev

4 / 18. 1. 2002 / Stran 479

Tolerance
Ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta
Pogoji
Soglasja

22.0. Odlok
23.0. Grafične priloge
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7

U8
U9

Katastrski načrt
L 1-12
M 1:1000, 2000, 2500, 2880
Katastrski načrt
s predvidenim posegom L1, 2, 3, 4, 5
M 1:2500
Situacija trase s komunalnimi vodi L1, 2
M 1:2500
Izsek iz ZN OC Krška vas
M 1:500
Izsek iz ZN Cerklje ob Krki
M 1:500
Situaciji MRP – Črešnjice in
MRP Brežice – center L1, 2
M 1:100
Prehod plina pod hitro cesto H1
(Izsek iz IP št. proj. C-218 AC Krška vas – Obrežje)
Situacija
M 1:500 – U7/1
Prerez
M 1:100 – U7/2
Detajli polaganja plinovoda
L 1, 2, 3, 4, 5
Plan Občine Brežice L 1, 2, 3, 4
M 1:5000
II. MEJE OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA

3. člen
Območje LN zajema območje od občinske meje Krško
– Brežice pri naselju Hrastje do MRP Brežice center v
skupni dolžini ca. 10 km.
Načrtovana izgradnja napajalnega 8 – barskega plinovoda se prične iz obstoječe MRP (merilno regulacijske postaje) Drnovo, mimo naselja Gorica (v Občini Krško), do
meje z Občino Brežice (ta trasa plinovoda ni predmet tega
lokacijskega načrta). Od občinske meje poteka severno od
naselja Hrastje do MRP pri naselju Črešnjice, kjer se tlak
plinovoda reducira na 4 bare. Od tu naprej poteka do Cerkelj ob Krki, preko Župeče vasi, Račje vasi, Boršta, Krške
vasi, prečka hitro cesto H1 Višnja Gora–Obrežje ter reko
Savo in se konča v novopredvideni MRP Brežice – center.
Predmet lokacijskega načrta je načrtovana trasa plinovoda znotraj meja Občine Brežice.
4. člen
Trasa napajalnega plinovoda poteka po naslednjih parcelnih številkah:
k.o. Cerklje
4195, 3670, 3669/1, 3669/2, 3669/3, 3588/4,
3032/1, 3632, 3034/1, 3264, 3265, 3266, 3267/2,
3268, 3273, 3035/2, 3245, 3674/2, 3674/1, 3233,
3034/3, 3230, 3227/1, 3034/4, 3027/4, 3027/6,
3185/1, *199, 3183/2, 3183/3, 3183/1, 3179,
3172/1, 3171, 3167/1, 3166/1, 3165/1, 3686, 3687,
3036/1, 3037
k.o. Krška vas
4090, 3625/1, 4086, 4083/1, 4081, 3462/1,
3462/2, 3473/11, 3472/6, 4379, 4361, 4360, 4359,
4358, 4357, 4795, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319,
4320, 4321, 4322, 4323, 4314, 4313, 1765, 3473/7,
1759/3, 1759/10, 1759/2, 1759/18, 1759/17,
1759/23, 1759/14, 1759/13, 1759/22, 1759/25,
3472/2, 3475/12, 1486
k.o. Brežice
1503/1, 1369, 1368, 1371, 1486, 1487, 1491/1.
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5. člen
Območja merilno regulacijskih postaj (MRP):
– MRP Črešnjice: parc. št. 3588/4, k.o. Cerklje,
– MRP Brežice – center: parc. št. 1368 in 1369, k.o.
Brežice.
III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE
OBJEKTOV V PROSTORU
6. člen
Predviden napajalni plinovod Krško–Brežice vključuje
naslednje objekte:
1. primarni plinovod z obratovalnim tlakom 8 bar (material PE 100), dimenzija DN 200
2. sekundarni plinovod z obratovalnim tlakom 4 bar
(material PE 80), dimenzija DN 225
3. merilno regulacijske postaje:
– Črešnjice
– Brežice-center.
7. člen
Primarni plinovod
Plinovod bo zgrajen iz polietilenskih cevi (PE 100) z
obratovalnim tlakom 8 bar. Dimenzija plinovoda DN 200
(kapaciteta 12.161 m3/h).
Premeri cevi in dolžine odsekov so:
– od občinske meje pri naselju Hrastje do MRP Črešnjice – DN 200, 1.170 m.
8. člen
Sekundarni plinovod
Plinovod bo zgrajen iz polietilenskih cevi (PE 80) z
obratovalnim tlakom 4 bar. Dimenzija plinovoda DN 225.
Dolžina odseka od MRP Črešnjice do MRP Brežice center
je 8.460 m.
Premeri cevi in kapacitete so:
– od MRP Črešnjice do konca Župeče vasi – DN 225
(ocenjena skupna kapaciteta 12.161 m3/h),
– od konca Župeče vasi do konca Boršta – DN 225
(ocenjena skupna kapaciteta 10.854 m3/h),
– od konca Račje vasi do konca Krške vasi – DN 225
(ocenjena skupna kapaciteta 10.538 m3/h),
– od konca Krške vasi do MRP Brežice center – DN
225 (ocenjena skupna kapaciteta 10.424 m3/h),
– pri prehodu preko mostne konstrukcije bo plinovod
zgrajen iz jeklenih cevi.
9. člen
Merilno regulacijske postaje (MRP)
Na območju LN sta predvideni dve merilno regulacijski
postaji, in sicer:
– MRP Črešnjice je predvidena na zemljišču parc. št.
3588/4, k.o. Cerklje ob Krki, kjer se 8 barski plinovod
reducira na 4 bare
– MRP Brežice – center je predvidena na zemljišču
parc. št. 1368 in 1369 k.o. Brežice.
Merilno regulacijski postaji bosta horizontalnega gabarita ca. 4 x 2m. Svetla višina MRP bo ca. 2,70m. MR
postaje bodo iz nerjaveče pločevine z ravno streho.
Merilni prostor ob postaji je potrebno ograditi z zaščitno aluminijasto ograjo višine 2m na razdalji 3m okoli
postaje.
Dostop do MRP Črešnjice je predviden iz lokalne ceste
LC 191140 Leskovec–Črešnjice, dostop do MRP Brežice
pa iz javne poti št. 528834 Veterinarska pot.
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Postaje je potrebno priključiti na NN elektro omrežje
po pogojih upravljalca.
V MRP Črešnjice se napajalni 8-barski plinovod reducira na tlak 4 bare.
10. člen
V 3 metre širokem pasu trase plinovoda je prepovedano saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1 m globoko, oziroma pri katerih je potrebno obdelovati zemljišče
globlje kot 0,5 m.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
PROSTORA
11. člen
Križanja cest
Hitro cesto H1, Višnja Gora–Obrežje
Križanje plinovoda z hitro cesto H1 Višnja gora–Obrežje se izvede z napravo za horizontalno vrtanje, ki istočasno
vstavlja tudi zaščitno cev. Gradbena jama mora biti izdelana
po veljavnih varnostnih predpisih in navodilih izvajalca horizontalnega vrtanja. Jama ne sme ovirati stabilnosti vozišča.
Na drugi strani hitre ceste se izdela prost izkop. Pred polaganjem plinovodnih cevi v jekleno zaščitno cev je potrebno
vanjo položiti še polietilensko cev.
Regionalno cesto R2 – 419/1206 Križaj–Čatež
Regionalno cesto R2 – 419/1206 Križaj–Čatež prečkamo 2x, in sicer v Cerkljah ob Krki ter pri priključku za
Boršt. Pri prečkanju v Cerkljah ob Krki se upošteva projekt
ukrepov za umirjanje prometa, oziroma stanje na terenu
(rekonstrukcija je v večji meri že izvedena).
Od priključka za Boršt bo plinovod potekal v cestnem
svetu regionalne ceste (parc. št. 3462/2 k.o. Krška vas), in
sicer 2 m od roba asfalta (širina cestnega sveta na tem
odseku je ca. 12 m), vse do naselja Krška vas. Skozi Krško
vas bo plinovod potekal v obstoječem pločniku (skupaj z
ostalimi komunalnimi vodi, ki se rekonstruirajo ob izgradnji
plinovoda, po levi strani gledano v smeri Brežic) vse do
spomenika pri mostu, kjer zapusti koridor regionalne ceste
in poteka dalje po javni poti JP 524381.
Prečkanja Regionalne ceste R2 – 419/1206 Križaj–
Čatež se izvede s podbijanjem.
Plinovod bo pri prečkanju regionalne ceste položen v
zaščitno cev s podzemnimi vohalnimi nastavki na obeh straneh ceste, nastavki morajo biti izven cestišča. Globina polaganja plinovodne cevi je z najmanj 125 cm nadkritja.
Lokalne ceste in javne poti
Pri prečkanju lokalnih cest in javnih poti se plinovod
zaščiti s polaganjem v zaščitne cevi.
Pri poteku trase ob ograji območja letališča Cerklje ob
Krki se mora upoštevati odmik plinovoda od ograje minimalno 3 m.
Križanja lokalnih cest in javnih poti je potrebno izvesti s
prevrtanjem oziroma prebijanjem vozišča, za kar si mora
investitor pridobiti dovoljenje za poseg v cestno telo. V primeru, da to ni mogoče izvesti, je potrebno križanje izvesti s
prekopom. Enako velja za ceste v makadamski izvedbi.
Pri izgradnji je potrebno zagotoviti oziroma zavarovati
cesto pred udorom. Instalacije v cestnem telesu morajo biti
napeljane v posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez ponovnih prekopov ali podobno.
Nekategorizirane poti
Križanja nekategoriziranih poti se izvajajo s prekopi.
Makadamske ceste se prekoplje, vozišče pa se po končanih delih vzpostavi v prvotno stanje.
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Prekopi se praviloma izvajajo fazno po polovici vozišča.
V primeru, ko je cestišče potrebno prekopati po celotni
širini, je investitor dolžan pridobiti dovoljenje za zaporo prometa in urediti obvoziroma
12. člen
Križanja z energetskimi vodi
Izven naselij je praviloma horizontalni odmik plinovodne cevi od elektro kablov minimalno 0,60m. Križanje elektro kablov in plinovoda se izvede na razdalji 0,30m.
V naselju se horizontalni odmiki elektro kablov in plinovoda izvedejo 0,60m narazen. Križanja plinovoda in elektro
kablov pa se praviloma izvedejo na razdalji 0,30m.
Pred izkopom se podzemni elektro kabli zakoličijo,
ročno odkopljejo in pred položitvijo plina ustrezno zaščitijo s
PVC cevmi.
13. člen
Križanja s telefonskim in KDS omrežjem
Izven naselij se plinovod pri križanju s telefonskimi kabli
in KDS praviloma položi 0,30 m pod telefonskim kablom v
ustrezni zaščiti. Minimalni horizontalni odmik plinovoda od
telefonskega kabla in KDS pri vzporednem poteku je 0,50 m.
V naseljih so odmiki plinovoda z telefonskimi kabli in
KDS pri križanjih in vzporednem poteku enaki kot izven
naselij.
Točna zakoličba kablov se izvrši na terenu pred pričetkom gradbenih del po odsekih. V neposredni bližini kablov
ni dopustna uporaba gradbenih strojev in miniranje. Dela se
izvajajo izključno ročno.
Podzemne kable je potrebno zaščititi s PVC cevmi.
14. člen
Križanja vodovoda
Križanja plinovoda in vodovoda morajo biti praviloma
izvedena pod pravim kotom.
Kjer tega pravila ni možno upoštevati, je lahko kot
križanj drugačen, vendar ne manjši od 45 stopinj in ne večji
od 135 stopinj.
Izven naselij se plinovod pri križanju praviloma položi
0,40m nad vodovodom v ustrezni zaščiti. Minimalni horizontalni odmik plinovoda od vodovoda pri vzporednem poteku
je 1 m.
V naseljih so odmiki plinovoda z vodvodom pri križanjih
in vzporednem poteku enaki kot izven naselij.
Vsa dela v bližini vodovoda je potrebno izvajati ročno
brez uporabe težke gradbene mehanizacije in brez miniranja.
15. člen
Križanja kanalizacije
Izven naselij se plinovod pri križanju s kanalizacijo praviloma položi 0,40 m nad njo v ustrezni zaščiti. Minimalni
horizontalni odmik plinovoda od kanalizacije pri vzporednem
poteku je 1 m.
V naseljih so odmiki plinovoda s kanalizacijo pri križanjih in vzporednem poteku enaki kot izven naselij.
Mesto križanja kanalizacije s plinovodom se najprej
zakoliči, odkop jarka okoli kanalizacije se izvaja ročno in
pod nadzorom upravljalca v dolžini do 3 m. Vsa dela v bližini
kanalizacije se mora izvajati ročno brez uporabe težke gradbene mehanizacije in miniranja.
16. člen
Križanje vzletno pristajalne steze in območje letališča
Trasa predvidenega plinovoda prečka vzletno pristajalno stezo (VPS) v območju letališča Cerklje ob Krki ob lokalni
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cesti 191140 Leskovec–Črešnjice. Pri prehodu plinovoda
pod VPS niso dovoljeni gradbeni posegi v ožjem območju
VPS in sicer od osi VPS levo in desno v razdalji min. 45 m,
zato se križanje izvede z vodenim vrtanjem katero se lahko
izvaja do dolžine 100 m.
Trasa plinovoda bo potekala od točke T10 proti točki
T12 v dolžini ca. 180 m ob obstoječi ograji letališča.
Pri poteku trase ob ograji območja letališča Cerklje ob
Krki se mora upoštevati odmik plinovoda od ograje minimalno 3 m (glede na pogoje Ministrstva za obrambo, Urad za
obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Ljubljana).
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
17. člen
Križanja vodotokov
Plinovod prečka reko Savo po obstoječem kovinskem
cestnem mostu. Pri prehodu plinovoda iz zemlje ob mostu in
na mostu bo plinovod izdelan iz jeklenih predizoliranih cevi,
ki nudijo najboljšo zaščito proti koroziji zaradi soljenja ceste.
Za prečkanje reke Save po obstoječem mostu je potrebno upoštevati koto namestitve prečkanja. Prečkanje mora biti izvedeno vsaj na višini 142.50 m.n.m. (ker mora
upoštevati zgornjo koto zajezbe planirane HE Mokrice, ki je
141.50 m.n.m.) oziroma vsaj 1m nad maksimalno koto
poplavne vode.
Trasa predvidenega plinovoda poteka tako, da je izven
območja predvidenih nasipov HE Brežice, le del plinovoda
bo potekal pod eventualno dovozno cesto.
18. člen
Pilotiranje plinovoda
Na območju naselja Črešnjice bo potekal plinovod po
močvirnem terenu, ki ni dovolj nosilen, zato obstaja nevarnost, da se bo plinovod, ki bo na tem delu zaščiten z
jeklenimi cevmi zaradi teže cevi pogreznil v večjo globino.
Da se to prepreči se predvidi pilotiranje plinovoda na teh
mestih.
19. člen
Obtežitev cevi
Na nekaterih mestih je talna voda zelo visoka in sega
nad plinovod. Del trase leži tudi na poplavnem območju (od
Krške vasi do MRP Brežice – center). Na teh mestih je
potrebno cevovod iz polietilena obtežiti, da ne bi prišlo do
dvigovanja cevovoda zaradi vzgona.
20. člen
Naravne vrednote in kulturna dediščina
Pri ohranjanju naravnih vrednot in varovanja kulturne
dediščine je potrebno upoštevati obvezna izhodišča iz dolgoročnega plana SRS, ki so upoštevani v DDP Občine
Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87
in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 47/98, 10/99,
59/00, 27/01, 50/01).
– varovanje vodotoka reke Krke N 49 – smo v neposredni bližini,
– naravni rezervat mrtvice reke Save N 1119,
– urbanistični spomenik starega mestnega jedra Brežice K 302/96,
– arheološko najdišče Cerklje K 68/98,
– arheološko najdišče Župeča vas K 274/98 – smo v
neposredni bližini,
– boršt pri Krški vasi – Arheološko območje na Brežicah K 265/98 – smo v neposredni bližini,
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– mestna in trška arhitektura – Brežice splavarska hiša
s kamnitim portalom – K 44/96 – smo v neposredni bližini,
– tehnični spomenik – kovičen železni most preko reke Save KJ 311/97.
Prav tako so povzeta območja naravne in kulturne dediščine na osnovi izdelanih strokovnih podlag za spremembo
planskih dokumentov in vpisa v register naravne in kulturne
dediščine. Slednje podlage še niso usklajene v obstoječih
prostorskih planskih dokumentih Občine Brežice.
– Črešnjice K 273/98 (Črešnjice pri Cerkljah – Arheološko najdišče Zasap),
– K 1/99 (Izvir – trasa antičnega vodovoda),
– K 299/98 (Drnovo – Antična cesta Neviodunum –
Siscija).
Na območjih arheoloških najdišč bo potreben arheološki nadzor pod pogoji in soglasji ZVNKD Novo mesto, in
sicer:
– predhoden intenzivni (podpovršinski ali površinski)
terenski pregled na območjih znanih objektov kulturne dediščine,
– na podlagi tako pridobljenih rezultatov in elaborata
ZVNKD Novo mesto bo mogoče ogrožene odseke redefinirati,
– v primeru, da sprememba poteka na ogroženih odsekih ne bo izvedljiva, bo potrebno opraviti arheološka zaščitna izkopavanja celotnega z gradnjo ogroženega arheološkega najdišča,
– ob zemeljskih delih bo potrebno na celotni trasi zagotoviti občasen arheološki nadzor, stalen nadzor pa na
območjih, kjer terenskih pregledov zaradi sklenjene poselitve ni bilo mogoče opraviti.
21. člen
Gradnja drugih objektov v koridorju plinovoda
Na traso plinovoda je prepovedano postavljanje objektov.
Za gradnjo objektov in naprav v 6m pasu (3m od osi
plinovoda) trase plinovoda je potrebno pridobiti soglasje
upravljalca plinovoda.
22. člen
Podtalnica
Podtalnico in tla se varuje pred onesnaženjem s preprečitvijo razlivov naftnih derivatov v času gradnje plinovoda.
V primeru razlitja se kontaminirano zemljino takoj odstrani in odvaža na sanitarno deponijo, kjer se izvrši dekontaminacijo.
23. člen
Hrup
V času gradnje bo hrup povzročala gradbena mehanizacija in tudi nekatera druga dela na trasi. V nočnem času
dela na plinovodu niso dovoljena.
Obratovanje plinovoda ne predstavlja vira hrupa v okolju, razen manjše emisije pri regulacijskih postajah.
24. člen
Ureditev gradbišča
Pri izkopu z mehanizacijo je gradbiščni pas zemljišče
3m na vsako stran od osi plinovoda.
V gradbiščnem pasu se izvaja izkop, deponira prst,
matični substrat in material potreben pri gradnji.
Na mestih, kjer se sproti odvaža izkopni material in se
tako zasede le teren na eni strani osi, se delovni pas zmanjša na 3m.
V času gradnje se mora zagotoviti dostop do vseh
objektov in zemljišč.
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Izkopane jarke se mora označiti in zavarovati zaradi
varnosti prometa, kar še posebno velja za nočni čas.
25. člen
Varovanje s plodno zemljo
Trasa napajalnega plinovoda poteka na delu po kmetijskih površinah. Tudi na pozidanem prostoru poteka po vrtovih in zelenicah, kjer je potrebno varovati plodno zemljo.
Ob izgradnji plinovoda je pri izkopu potrebno najprej
posneti 0,30 m sloj prsti in ga deponirati ločeno od ostalega
izkopanega materiala.
Pri zasutju jarka se ta sloj prsti ponovno vgradi kot
vrhnji sloj.
26. člen
Ravnanje z odpadki
Za odvoz odpadkov na območju Brežic skrbi KOP Brežice, ki odvaža odpadke na komunalno deponijo, kamor je
možno po predhodnem dogovoru oddati tudi odpadke, ki se
pojavijo v času izgradnje plinovodnega omrežja.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
27. člen
Poleg obveznosti iz drugih določb tega dokumenta,
morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci:
– pred pričetkom del pravočasno obvestiti upravljavce
energetskih, komunalnih naprav in cest ter skupno z njimi
zakoličiti tangirane podzemne vode,
– izkope v bližini obstoječih naprav izvajati ročno in
pod nadzorom upravljavcev,
– izvesti potrebne zaščite obstoječih tangiranih naprav,
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne
negativne posledice in
– poravnati vse odškodnine v prostoru, ki bi nastale
zaradi graditve,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne prihaja
do prometnega zastoja, zagotoviti dostope do obstoječih
objektov in zemljišč,
– pri prekopih cest je potrebno pridobiti soglasje upravljalca ceste,
– po končani gradnji vzpostaviti teren in zemljišče v
prvotno stanje.
Eventualne viške izkopanega materiala je potrebno odstraniti in deponirati na mesto, ki ga določi komunalni nadzornik Občine Brežice.
VII. TOLERANCE
28. člen
Odstopanja od trase so dopustna za širino delovnega
pasu v okviru parcelnih številk, zajetih s tem lokacijskim
načrtom.
Dopustna so tudi večja odstopanja, za katera je potrebno narediti lokacijsko preverbo trase in pridobiti soglasja
lastnikov zemljišč. Predvsem je to odvisno od pridobitve
lastništva zemljišča za postavitev MRP Črešnjice, ki je lahko
tudi na drugi lokaciji.
Na območju Črešnjic se v primeru soglasja krajanov
izvede trasa 4-barskega plinovoda po obstoječih ulicah oziroma lokalnih cestah. Ta plinovod istočasno služi kot napajalni plinovod Krško–Brežice in kot sekundarni vod iz katerega je možno izvesti individualne priključke.

Uradni list Republike Slovenije
VIII. KONČNE DOLOČBE
29. člen
Lokacijski načrt Napajalni plinovod Krško–Brežice, Odsek občinska meja pri naselju Hrastje–MRP Brežice center,
je stalno na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim
na upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora Občine Brežice.
30. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
31. člen
Odlok o Lokacijskem načrtu Napajalni plinovod Krško–
Brežice, Odsek občinska meja pri naselju Hrastje–MRP
Brežice center, začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-2/99
Brežice, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

230.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje »Mizarstvo Medved« – dopolnitev
2000/2

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) je Občinski svet občine Brežice na podlagi
16. člena statuta Občine Brežice na 28. seji, dne 12. 11.
2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje »Mizarstvo Medved« –
dopolnitev 2000/2
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 (Uradni list, št. 41/87), dopolnjen
leta 1994 (Uradni list RS, št. 37/94), 1996 (Uradni list RS,
št. 29/96), 1997 (Uradni list RS, št. 77/97, 79/97), 1998
(Uradni list RS, št. 47/98), 1999 (Uradni list RS, št. 10/99)
in 2000 (Uradni list RS, št. 59/00) – v nadaljnjem besedilu
dolgoročni plan – in prostorskih sestavin srednjeročnega
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družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986
do leta 1990, dopolnjen leta 1994 (Uradni list RS, št.
37/94), 1996 (Uradni list RS, št. 29/96), 1997 (Uradni list
RS, št. 77/97, 79/97), 1998 (Uradni list RS, št. 47/98),
1999 (Uradni list RS, št. 10/99) in 2000 (Uradni list RS, št.
59/00) – v nadaljnjem besedilu srednjeročni plan – za
območje Občine Brežice, ki se nanašajo na spremembo
namenske rabe prostora – širitev območij stavbnih zemljišč.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Besedilo 4. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1993 (Uradni list
RS, št. 37/94) pod točko 4.4.2. – Zasnova poselitve se
pod alineo Zasnova območij za proizvodne dejavnosti in
obrtno dejavnost dopolni z naslednjim:
Manjša nova površina za proizvodno in obrtno dejavnost je opredeljena kot širitev obstoječega proizvodno-obrtnega kompleksa v naselju Trebež.
Spreminja se kartografska dokumentacija k planu na
tistih kartah, kjer so predlagane spremembe oziroma dopolnitve, in sicer v naslednjih delih:
Kartografski del 1
Kartno gradivo v merilu 1:25 000
– Zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poselitve
– karta št. 1c,
– Zasnova osnovne rabe površin – karta št. 12 c.
3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Besedilo 9. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1993 (Uradni list
RS, št. 37/94) se dopolni z naslednjimi programskimi zasnovami:
2.11. Programske zasnove za Mizarsko obrtni kompleks v naselju Trebež
2.11.1. Meja območja
Meja urejanja poteka po naslednjih parcelah: 376/3,
376/2 in delno 376/1 k.o. Šentlenart.
2.11.2. Organizacija dejavnosti
Dejavnost obsega obdelavo lesa in izdelavo opreme po
naročilu za stanovanjske objekte in lokale, izdelavo stavbnega pohištva in manjše lesene galanterije.
2.11.3. Tehnološki pogoji in omejitve
Tehnologija proizvodnje in konstrukcija strojev zahteva
delovne postopke, ki se pravočrtno (linearno) navezujejo
drug na drugega. Ozkost parcele narekuje pozidavo parcele
v globino. Delovni procesi in tehnologija dela zahtevata delovno halo min. širine 18 m.
2.11.4. Podrobnejša namenska raba površin
V severnem delu parcele, ob regionalni cesti, je pas
hortikulturno urejene zelenice. Potem sledi stanovanjski objekt z dvoriščem. Najgloblji del parcele je namenjen mizarski
delavnici in skladišču, ki sta locirani ob vzhodni meji parcele
in manipulativnem dvorišču delavnice, ki se nahaja ob zahodnem robu parcel. Dostopna cesta in parkirišča so urejena
ob zahodni meji parcele.
2.11.5. Infrastrukturna omrežja
Promet
Območje je locirano ob regionalni cesti RIII-676, Spodnja Pohanca–Kapele–Rakovec in je lahko dostopno za medregionalni (Posavje–Štajerska–Kranjska–Dolenjska–Zasavje…) kakor tudi meddržavni cestni promet (Republika Hrvaška).
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Vodovod
Oskrba območja z pitno vodo je dobra, saj glavni vodovod poteka ob regionalni cesti.
Kanalizacija
Za odvajanje fekalnih voda je predvidena izgradnja greznice na praznjenje.
Za odvajanje meteornih voda je predvidena ponikovalnica. Vode se pred poniranjem čistijo preko lovilca olj.
Elektrika
Območje je dobro oskrbljeno z električno energijo,
glavni vod elektrike poteka v kanalizaciji ob robu regionalne
ceste.
Telefon
Območje je pokrito s telefonskim omrežjem, ki ob robu
regionalne ceste poteka v kanalizaciji.
Odpadki
Odpadki se zbirajo ločeno, posebej komunalni, ki se
odvažajo na občinsko komunalno deponijo, posebej leseni
iz proizvodnje, ki se sežigajo na sami lokaciji.
Ogrevanje
Toplotna energija, ki nastane kot nus-produkt sežiganja lesenih odpadkov se koristi za ogrevanje objektov in
pridobivanje tople vode.
2.11.6. Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in
krajinsko oblikovanje
Pri krajinskem oblikovanju je potrebno upoštevati ravninski teren, pri urbanističnem oblikovanju pa panonski tip
obcestne pozidave na parcelah, ki so ozke in dolge. Ob
cesti gabaritno manjši objekti, v globini parcele nekoliko
gabaritno večji objekti (kot nekoč gospodarska poslopja).
Večji objekti (skladišča, hale…) naj bodo členjeni in razbiti
na manjše volumne kolikor to dopušča tehnologija. V arhitektonskem smislu je potrebno upoštevati krajevno tipologijo gradnje (dvokapne strehe, naklon strehe, osnost objekta,
ritem odprtin na fasadi…) in značilne materiale (opeka, kamen, les).
2.11.7. Usmeritve za varovanje naravne in kulturne
krajine
Območje mizarstva se nahaja v III. območju zavarovanih zajetij vodnih virov, kjer je nadzorovana raba prostora in
sicer v območju je prepovedana gradnja objektov in opravljanje dejavnosti, ki bi ogrožala kvaliteto in količino pitne
vode.
2.11.8. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega
in delovnega okolja
Dejavnosti znotraj območja ne smejo presegati dovoljenih ravni hrupa za III. območje varstva pred hrupom po
uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list
RS, št. 45/95 in 66/96) kakor tudi ne povzročati dodatnega obremenjevanja zraka s škodljivimi snovmi. Komunalne
odplake se bodo zbirale v nepropustni greznici, meteorne
vode s prometnih površin bodo čiščene preko lovilca olj.
2.11.9. Usmeritve za obrambo in zaščito
Objekte je potrebno dimenzionirati za potresno območje VIII. stopnje po MCS lestvici in požarno medsebojno
ločiti ter urediti hidrantno omrežje.
Spreminja se kartografska dokumentacija k planu na
tistih kartah, kjer so predlagane spremembe oziroma dopolnitve, in sicer v naslednjih delih:
Karta preglednega katastrskega načrta v merilu 1:5000
Krško 40.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-3/00
Brežice, dne 13. novembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

231.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu stanovanjske soseske
Hrastinca v Brežicah

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 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; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 odločba – US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) in na podlagi 30. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je Občinski svet občine Brežice na 30. redni seji dne
17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem
načrtu stanovanjske soseske Hrastinca
v Brežicah
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Hrastinca v Brežicah (Uradni Vestnik Celje, št.
11/66, Uradni list SRS, št. 22/75, Uradni list RS, št. 7/98).
2. člen
Za 18. členom – Plinifikacija se doda novi člen 18.a, ki
glasi:
Predvidi se možnost postavitve začasnih nadzemnih
plinskih rezervoarjev za čas do izvedbe mestne plinovodne
mreže.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-2/99
Brežice, dne 17. decembra 2001.

Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

232.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu obrtne cone Krška vas

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 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; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) in na podlagi 30. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je Občinski svet občine Brežice na 30. redni seji dne
17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem
načrtu obrtne cone Krška vas
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone
Krška vas (Uradni list SRS, št. 36/89, Uradni list RS, št.
9/91-II).
2. člen
V 8. členu se doda 8.a člena, ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na
katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja obstoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.
Predvidi se tudi možnost postavitve začasnih nadzemnih plinskih rezervoarjev za čas do izvedbe mestne plinovodne mreže.

Št.

59/99 – odl. US RS in 70/00) in na podlagi 30. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je Občinski svet občine Brežice na 30. redni seji dne
17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem
načrtu stanovanjske soseske Šentlenart v
Brežicah
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Šentlenart v Brežicah
(SDL, št. 23/69, Uradni list SRS, št. 24/81, 27/84).
2. člen
Za 3. členom se doda 3.a člen, ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na
katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja obstoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.
Predvidi se tudi možnost postavitve začasnih nadzemnih plinskih rezervoarjev za čas do izvedbe mestne plinovodne mreže.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-2/99
Brežice, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

234.
Št. 353-2/99
Brežice, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

233.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu stanovanjske soseske
Šentlenart v Brežicah

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 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; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
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Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu Šentlenart, kare D in E

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 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; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) in na podlagi 30. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je Občinski svet občine Brežice na 30. redni seji dne
17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem
načrtu Šentlenart, kare D in E
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o zazidalnem načrtu Šentlenart, kare D in E (Uradni list SRS, št.
9/77).
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2. člen
Za 3. členom se doda 3.a člen, ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na
katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja obstoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.
Predvidi se tudi možnost postavitve začasnih nadzemnih plinskih rezervoarjev za čas do izvedbe mestne plinovodne mreže.

Št. 353-2/99
Brežice, dne 17. decembra 2001.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

236.

Št. 353-2/99
Brežice, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

235.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 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; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) in na podlagi 30. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je Občinski svet občine Brežice na 30. redni seji dne
17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o novelaciji
zazidalnega načrta Trnje Brežice
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice (Uradni list RS, št.
54/00).
2. člen
73. člen se spremeni tako, da na novo glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na
katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja obstoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.
Predvidi se tudi možnost postavitve začasnih nadzemnih plinskih rezervoarjev za čas do izvedbe mestne plinovodne mreže.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu za Zakot

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 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; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) in na podlagi 30. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je Občinski svet občine Brežice na 30. redni seji dne
17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem
načrtu za Zakot
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o zazidalnem načrtu za Zakot (Uradni list SRS, št. 14/79, 17/80).
2. člen
Za 1. členom se doda 1.a člen, ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na
katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja obstoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.
Predvidi se tudi možnost postavitve začasnih nadzemnih plinskih rezervoarjev za čas do izvedbe mestne plinovodne mreže.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-2/99
Brežice, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

237.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu Cerklje

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 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; 6/94 – odl. US RS,

Uradni list Republike Slovenije
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) in na podlagi 30. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je Občinski svet občine Brežice na 30. redni seji dne
17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem
načrtu Cerklje
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o zazidalnem načrtu Cerklje (Uradni list SRS, št. 19/85).
2. člen
Za 3. členom se doda 3.a člen, ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na
katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja obstoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.
Predvidi se tudi možnost postavitve začasnih nadzemnih plinskih rezervoarjev za čas do izvedbe mestne plinovodne mreže.

Št.
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1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice (Uradni list
SRS, št. 51/71, popr. 32/85, Uradni list SRS, št. 39/86,
Uradni list RS, št. 6/93).
2. člen
Za 3. členom se doda 3.a člen, ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na
katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja obstoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.
Predvidi se tudi možnost postavitve začasnih nadzemnih plinskih rezervoarjev za čas do izvedbe mestne plinovodne mreže.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-2/99
Brežice, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-2/99
Brežice, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

238.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono
Brežice

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 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; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) in na podlagi 30. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je Občinski svet občine Brežice na 30. redni seji dne
17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju
zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice

239.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
spremembi zazidalnega načrta Hrastina – Kare
XVI

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 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; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) in na podlagi 30. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je Občinski svet občine Brežice na 30. redni seji dne
17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o spremembi
zazidalnega načrta Hrastina – Kare XVI
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o spremembi zazidalnega načrta Hrastina – Kare XVI (Uradni list
SRS, št. 42/88).
2. člen
Za 9. členom se doda 9.a člen, ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na
katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja obstoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.
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Predvidi se tudi možnost postavitve začasnih nadzemnih plinskih rezervoarjev za čas do izvedbe mestne plinovodne mreže.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 353-2/99
Brežice, dne 17. decembra 2001.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

Št. 353-2/99
Brežice, dne 17. decembra 2001.

241.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

240.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu za cestno bazo v Krški vasi

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 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; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) in na podlagi 30. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je Občinski svet občine Brežice na 30. redni seji dne
17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem
načrtu za cestno bazo v Krški vasi
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o zazidalnem načrtu za cestno bazo v Krški vasi (Uradni list SRS, št.
36/88).
2. člen
V 10. členu se doda sedma alinea, ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na
katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja obstoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.
Predvidi se tudi možnost postavitve začasnih nadzemnih plinskih rezervoarjev za čas do izvedbe mestne plinovodne mreže.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu Terme Čatež

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 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; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) in na podlagi 30. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je Občinski svet občine Brežice na 30. redni seji dne
17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem
načrtu Terme Čatež
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o zazidalnem načrtu Terme Čatež (Uradni list SRS, št. 15/88).
2. člen
V 8. členu se doda 10. točka – Plinifikacija, ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na
katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja obstoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.
Predvidi se tudi možnost postavitve začasnih nadzemnih plinskih rezervoarjev za čas do izvedbe mestne plinovodne mreže.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 353-2/99
Brežice, dne 17. decembra 2001.

Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

242.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ureditvenem načrtu Terme Čatež

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 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; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) in na podlagi 30. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je Občinski svet občine Brežice na 30. redni seji dne
17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem
načrtu Terme Čatež
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ureditvenem načrtu Terme Čatež (Uradni list RS, št. 31/90).

Št.

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem
načrtu »Poslovni center Brežice«
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ureditvenem načrtu »Poslovni center Brežice« (Uradni list RS, št.
43/00).
2. člen
V 25. členu se doda za prvim odstavkom nov odstavek,
ki glasi:
Predvidi se možnost postavitve začasnih nadzemnih
plinskih rezervoarjev za čas do izvedbe mestne plinovodne
mreže.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-2/99
Brežice, dne 17. decembra 2001.

2. člen
V 12. členu se doda 5. točka – Plinifikacija, ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na
katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja obstoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.
Predvidi se tudi možnost postavitve začasnih nadzemnih plinskih rezervoarjev za čas do izvedbe mestne plinovodne mreže.

Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

244.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-2/99
Brežice, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

243.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ureditvenem načrtu »Poslovni center Brežice«

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 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; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) in na podlagi 30. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je Občinski svet občine Brežice na 30. redni seji dne
17. 12. 2001 sprejel
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Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Občine Brežice

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 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; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) in na podlagi 30. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je Občinski svet občine Brežice na 30. redni seji dne
17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (Uradni
list SRS, št. 38/87 in 25/88, Uradni list RS, št. 29/96 in
50/98).
2. člen
Za 25. členom se doda 25.a člen – Plinifikacija, ki
glasi:

Stran
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Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na
katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja obstoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.
Predvidi se tudi možnost postavitve začasnih nadzemnih plinskih rezervoarjev za čas do izvedbe mestne plinovodne mreže.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Uradni list Republike Slovenije
– trga pri gradu
– parka pri cerkvi sv. Roka
– poslovnega objekta pri križišču Črnelčeve in Kajuhove ulice.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-2/99
Brežice, dne 17. decembra 2001.

Št. 353-2/99
Brežice, dne 17. decembra 2001.

Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

246.
245.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ureditvenem načrtu Mestno jedro – Brežice

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 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; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) in na podlagi 30. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je Občinski svet občine Brežice na 30. redni seji dne
17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem
načrtu Mestno jedro – Brežice
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ureditvenem načrtu Mestno jedro – Brežice (Uradni list RS, št.
27/94, 74/97).
2. člen
Za 138. členom se doda 138.a člen, ki glasi:
Predvidi se možnost postavitve začasnih nadzemnih
plinskih rezervoarjev za čas do izvedbe mestne plinovodne
mreže.
3. člen
37. člen se preoblikuje tako, da na novo glasi:
Na območju Ureditvenega načrta se oblikujeta in uredita dva trga in to pri cerkvi sv. Lovrenca in pri gradu.
4. člen
157. člen se preoblikuje tako, da na novo glasi:
Pomembnejši posegi, čigar rešitve ureditveni načrt ne
predvideva se rešujejo z javnim natečajem. Na območju
starega mestnega jedra so to ureditve:

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ureditvenem načrtu ob Cesti svobode – Jug v
Brežicah

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 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; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) in na podlagi 30. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
je Občinski svet občine Brežice na 30. redni seji dne
17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem
načrtu ob Cesti svobode – Jug v Brežicah
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode – Jug v Brežicah (Uradni
list RS, št. 70/96).
2. člen
Za 23. členom se doda nov odstavek, ki glasi:
Predvidi se možnost postavitve začasnih nadzemnih
plinskih rezervoarjev za čas do izvedbe mestne plinovodne
mreže.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-2/99
Brežice, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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VLADA
247.

Uredba o določitvi vstopnih mest in o
minimalnih pogojih za izvajanje inšpekcijskih
pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih

Na podlagi 24. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi vstopnih mest in o minimalnih pogojih
za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov na vstopnih mestih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa vstopna mesta, minimalne pogoje za
izvajanje inšpekcijskih pregledov glede usposobljenosti fitosanitarnih inšpektorjev, glede objektov, opreme in delovnega
časa ter druge pogoje na vstopnih mestih, kjer se izvajajo
inšpekcijski pregledi pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo (v
nadaljnjem besedilu: pošiljke).
II. VSTOPNA MESTA
2. člen
(vstopna mesta)
Pošiljke, za katere je obvezen inšpekcijski pregled, se
smejo uvažati samo čez vstopna mesta na mejnih prehodih v
krajih, ki so navedeni na Seznamu vstopnih mest v Prilogi 1, ki
je sestavni del te uredbe.
III. POGOJI ZA IZVAJANJE INŠPEKCIJSKIH PREGLEDOV
3. člen
(usposobljenost inšpektorjev)
Fitosanitarni inšpektor mora izpolnjevati predpisane pogoje glede strokovne in tehnične usposobljenosti v skladu z
zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem
besedilu: zakon). Fitosanitarni inšpektor mora biti tudi ustrezno
strokovno usposobljen za odkrivanje in določanje škodljivih
organizmov in imeti dostop do strokovne podpore.
Fitosanitarna inšpekcija zagotavlja enotno izvajanje inšpekcijskih pregledov pošiljk na vstopnih mestih.
4. člen
(dostop do objektov, opreme in delovnih pripomočkov)
Fitosanitarni inšpektor ima na vstopnem mestu oziroma v
neposredni bližini dostop do:
– primernih objektov, delovnih pripomočkov in opreme iz
6. in 7. člena te uredbe za opravljanje administrativnih postopkov in inšpekcijskih pregledov ter za jemanje in pregled vzorcev,
– pisnih, sproti dopolnjenih inšpekcijskih navodil, ki so v
skladu z veljavnimi predpisi in so v obliki priročnika, ki ga izda
predstojnik Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat),
– sproti dopolnjenih priporočil Evropske unije za inšpekcijske preglede (Vademecum),
– sproti dopolnjene zbirke predpisov s področja zdravstvenega varstva rastlin,

– sproti dopolnjenega seznama z naslovi in telefonskimi
številkami laboratorijev, ki so v skladu z zakonom pooblaščeni
za izvajanje laboratorijskih preiskav vzorcev zaradi ugotavljanja
navzočnosti ali diagnostike škodljivih organizmov,
– navodil o ustreznem postopku, s katerim se zagotovi
neoporečnost in varnost vzorcev med prenosom v laboratorij in
med samim postopkom testiranja v laboratoriju,
– sprotnih evidenc o pošiljkah, ki so bile bodisi uradno
zadržane bodisi uradno testirane v pooblaščenih laboratorijih,
vključno z rezultati diagnostičnih preiskav.
Fitosanitarni inšpektor ima dostop do objektov za pravilno
skladiščenje pošiljk pod carinskim in inšpekcijskim nadzorom
ter do objektov za morebitno uničenje ali ustrezno tretiranje
cele ali dela zadržane pošiljke.
5. člen
(sistem inšpekcijskih pregledov)
V primerih, ko pride do posebne nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin v državi ali do sprememb v številu pošiljk, za
katere je obvezen inšpekcijski pregled, mora fitosanitarna inšpekcija v najkrajšem možnem času prilagoditi svoj ustaljen
sistem inšpekcijskih pregledov novim razmeram in potrebam, v
skladu z navodili predstojnika inšpektorata.
6. člen
(objekti in oprema za opravljanje inšpekcijskih pregledov)
Za opravljanje kakovostnih in varnih inšpekcijskih pregledov je potrebno na vstopnem mestu zagotoviti:
1. ustrezen in primerno osvetljen (500 luxov) prostor za
opravljanje inšpekcijskih pregledov, odvisno od kategorije
vstopnega mesta (cestni, železniški, pristaniški, letališki,
poštni) oziroma vrste pošiljke:
– na cestnem vstopnem mestu označeno parkirišče in
ploščad za pregledovanje pošiljk z nadstrešnico,
– na železniškem vstopnem mestu se mora pošiljka postaviti na poseben tir za pregled ali na ploščad za pregledovanje pošiljk; tiri morajo biti pred pregledom zavarovani z zaklenjenimi iztirniki, visokonapetostno omrežje pa mora biti izključeno,
– za pregled ladijskih pošiljk mora biti ladja na privezu v
pristanišču, pošiljke pa morajo biti na ladji ali z dovoljenjem
fitosanitarnega inšpektorja v carinskem skladišču,
– letalske in poštne pošiljke se pregledujejo v ustreznem
skladišču pod carinskim nadzorom,
– potniške pošiljke se pregledujejo na vstopnem mestu,
– pregled kontejnerskih pošiljk se opravi na vstopnem
mestu ali na določenem kontejnerskem terminalu, kjer je zagotovljeno odpiranje kontejnerjev;
2. ustrezen zaprt prostor za opravljanje inšpekcijskih pregledov, ki mora biti primerno osvetljen (500 luxov) ter opremljen z inšpekcijsko delovno mizo in opremo za:
– vizualne preglede,
– dezinfekcijo prostorov in opreme, ki se uporabljajo za
inšpekcijske preglede,
– jemanje in pripravo uradnih vzorcev za morebitno nadaljnje testiranje v pooblaščenih laboratorijih (embalaža za pakiranje vzorcev, pripomočki za označevanje vzorcev, embalaža
za pošiljanje vzorcev v pooblaščene laboratorije, klešče za
pečatenje, žigi).
7. člen
(oprema za administrativne postopke)
Objekti na vstopnem mestu morajo biti za opravljanje administrativnih postopkov fitosanitarnega inšpektorja opremljeni z:
– ustreznim komunikacijskim sistemom, ki omogoča hitro
vzpostavitev zveze z drugimi vstopnimi mesti, inšpektoratom,
Upravo za varstvo rastlin in semenarstvo, pooblaščenimi laboratoriji in carinskimi organi, kot tudi s Komisijo Evropske unije
in državami članicami Evropske unije,
– fotokopirnim strojem ali drugo ustrezno napravo za kopiranje dokumentov.
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IV. DRUGI POGOJI
8. člen
(dolžnosti uvoznikov in prevoznikov)
Uvozniki, prevozniki ali njihovi zastopniki ter osebe, ki
pošiljke vnašajo v Republiko Slovenijo, morajo omogočiti inšpekcijski pregled prevoznega sredstva in pošiljke, neoviran
dostop do vsakega dela pošiljke ter zagotoviti delovno silo za
odpiranje prevoznih sredstev in vseh delov pošiljke.
9. člen
(varstvo pri delu)
Poleg pogojev, predpisanih s to uredbo, morajo biti izpolnjeni tudi drugi pogoji, ki jih urejajo predpisi o varstvu pri delu.
10. člen
(delovni čas)
Inšpekcijski pregled pošiljk se opravlja v delovnem času
fitosanitarne inšpekcije. Delovni čas predstojnik inšpektorata
javno objavi.
Inšpekcijski pregled se izjemoma lahko opravi tudi zunaj
delovnega časa, pod pogoji, ki jih določi predstojnik inšpektorata v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(vstopna mesta)
Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji se
za vstopna mesta, določena s to uredbo, štejejo le tista vstopna mesta, ki bodo tako določena s sporazumom o članstvu
Republike Slovenije v Evropski uniji.
12. člen
(dostop do delovnih pripomočkov)
Določbe tretje alinee prvega odstavka 4. člena te uredbe
glede dostopa do sproti dopolnjenih priporočil Evropske unije
za inšpekcijske preglede (Vademecum) se pričnejo uporabljati
z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
13. člen
(komunikacijski sistem)
Določbe prve alinee prvega odstavka 7. člena te uredbe
glede opremljenosti objektov na vstopnem mestu z ustreznim
komunikacijskim sistemom, ki omogoča hitro zvezo s Komisijo
Evropske unije in državami članicami Evropske unije, se pričnejo
uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
14. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– 11. in 12. člen pravilnika o zdravstveni kontroli pošiljk
rastlin pri trgovanju čez državno mejo in na notranjem tržišču
(Uradni list RS, št. 38/96, 57/00, 45/01-ZZVR-1, 69/01 in
93/01);
– odredba o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se
lahko uvažajo, izvažajo oziroma prevažajo v tranzitu pošiljke
rastlin, za katere je obvezen zdravstveni pregled (Uradni list
RS, št. 92/99, 11/01-ZFfS in 45/01-ZZVR-1).
15. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 325-11/2002-1
Ljubljana, dne 10. januarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

SEZNAM VSTOPNIH MEST
Za vstopna mesta se štejejo mejni prehodi v naslednjih
krajih:
1. za železniški promet: Dobova, Hodoš, Jesenice, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Pragersko in Sežana;
2. za cestni promet: Dolga vas, Dragonja, Fernetiči, Gruškovje, Holmec, Jelšane, predor Karavanke, Obrežje, Središče ob Dravi, Šentilj, Škofije in Vrtojba;
3. za pomorski promet: Luka Koper;
4. za zračni promet: Letališče Ljubljana – Brnik;
5. za poštni promet: Ljubljana.

248.

Uredba o razveljavitvi uredbe o pristojbinah za
uporabo radijskih frekvenc

Na podlagi 160. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o razveljavitvi uredbe o pristojbinah za uporabo
radijskih frekvenc
1. člen
Uredba o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 90/98 in 92/99) preneha veljati.
2. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena se glede določitve
pristojbine za uporabo radijskih frekvenc na podlagi radijskih
dovoljenj, izdanih na podlagi 37. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 - odl. US, 13/98 – odl.
US, 59/99 - odl. US in 36/00), ki ob uveljavitvi te uredbe še
niso v skladu s 145. členom zakona o telekomunikacijah (Uradni
list RS, št. 30/01) razveljavljena z odločbo o dodelitvi radijskih
frekvenc, še naprej v celoti uporabljajo določbe uredbe o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št.
90/98 in 92/99).
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 427-03/2002-1
Ljubljana, dne 10. januarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

249.

Sklep o določitvi letnega obsega pravic za
sklepanje varčevalnih pogodb za varčevanje v
Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto
2002

Na podlagi 7. člena zakona o nacionalni stanovanjski
varčevalni shemi (Uradni list RS, št. 86/00 in 79/01) je Vlada
Republike Slovenije, po predhodnem mnenju Banke Slovenije,
sprejela

SKLEP
o določitvi letnega obsega pravic za sklepanje
varčevalnih pogodb za varčevanje v Nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi za leto 2002

Uradni list Republike Slovenije
1
Letni obseg pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za
varčevanje v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi znaša:
- 13.300 lotov za petletno varčevanje in
- 13.300 lotov za desetletno varčevanje.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 363-07/2000-3
Ljubljana, dne 17. januarja 2002.

Št.
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Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje
strokovno izobraževanje

Na podlagi drugega odstavka 24. 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 razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje
strokovno izobraževanje

Vlada Republike Slovenije
I. RAZPIS ZA VPIS
mag. Anton Rop l. r.
Minister

MINISTRSTVA
250.

Odredba o spremembi javnoveljavnih
izobraževalnih programov za pridobitev višje
strokovne izobrazbe

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) izdajam

ODREDBO
o spremembi javnoveljavnih izobraževalnih
programov za pridobitev višje strokovne
izobrazbe
1. člen
Ministrica za šolstvo, znanost in šport na predloga Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, oblikovana na 53. seji dne 30. 11. 2001 ter 54. seji
dne 21. 12. 2001, sprejema spremembe javnoveljavnih izobraževalnih programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe.
2. člen
Spremenijo se vpisni pogoji v splošnih delih izobraževalnih programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe GOSTINSTVO, TURIZEM, ŽIVILSTVO, POŠTNI PROMET, KMETIJSTVO, POSLOVNI SEKRETAR in KOMERCIALIST.
3. člen
Spremenijo se merila za izbiro kandidatov ob omejitvi
vpisa v splošnih delih izobraževalnih programov za pridobitev
višje strokovne izobrazbe GOSTINSTVO, TURIZEM, ŽIVILSTVO, POŠTNI PROMET, KMETIJSTVO, STROJNIŠTVO,
GRADBENIŠTVO, KOMUNALA, ELEKTRONIKA, RUDARSTVO
IN GEOTEHNOLOGIJA, LESARSTVO, TELEKOMUNIKACIJE,
ELEKTROENERGETIKA, POSLOVNI SEKRETAR, KOMERCIALIST, PROMET, MULTIMEDIJI in USTNI HIGIENIK.
4. člen
Spremembe programov se objavijo na spletnih straneh
ministrstva, lahko pa tudi v posebni publikaciji.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-4/2002
Ljubljana, dne 14. januarja 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

1. člen
Vpis v javnoveljavne programe za pridobitev višje strokovne
izobrazbe, ki jih je sprejel minister, pristojen za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), se opravi na podlagi javnega razpisa.
Razpis za vpis je skupen, za objavo ga pripravi ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Objavi ga najpozneje šest mesecev pred začetkom študijskega
leta v posebni publikaciji ali v javnih občilih.
Rokovnik nalog, potrebnih za pripravo skupnega razpisa
in izvedbo vpisa (v nadaljnjem besedilu: rokovnik), določi minister do 15. oktobra za naslednje študijsko leto.
2. člen
Razpis za vpis opredeli pristojni organ višje strokovne
šole, potem ko si je k številu vpisnih mest pridobil soglasje
ministra.
Razpis za vpis v začetni letnik izobraževanja se lahko
objavi le za tiste izobraževalne programe, za izvajanje katerih
so izpolnjeni pogoji, določeni z zakonom in izobraževalnim
programom.
3. člen
Razpis za vpis mora vsebovati:
– ime višje strokovne šole in njen naslov,
– ime izobraževalnega programa,
– kraj izvajanja izobraževalnega programa,
– trajanje izobraževanja,
– pogoje za vpis,
– število vpisnih mest,
– predvidene ukrepe ob prevelikem številu prijav,
– s programom določena merila za izbiro kandidatov, če
je vpis omejen,
– roke in postopke za prijavo na razpis in izvedbo vpisa,
– druga navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
V razpisu za vpis se objavijo tudi:
– število prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce, lahko pa tudi
– postopki in roki za prijavo na razpis za študente, ki želijo
med izobraževanjem prestopiti v drugo višjo strokovno šolo ali
se želijo vzporedno izobraževati.
4. člen
Višje strokovne šole morajo organizirati informativni dan
za kandidate v roku, navedenem v razpisu.
Višje strokovne šole lahko poleg informativnega dneva,
določenega v prvem odstavku tega člena, organizirajo informativne dneve in individualne informativne pogovore tudi v drugih
rokih.
5. člen
Strokovna, tehnična in druga opravila, potrebna za poenoteno izvedbo razpisnih in vpisnih postopkov, opravlja višješolska prijavna služba ministrstva.
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6. člen
Kandidati se prijavljajo na razpis na obrazcih, ki jih predpiše minister. Spomladi se v prvem prijavnem roku prijavijo z
obrazcem Prva prijava za vpis (v nadaljnjem besedilu: prva
prijava), jeseni v drugem prijavnem roku pa z obrazcem Druga
prijava za vpis (v nadaljnjem besedilu: druga prijava).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se jeseni kandidati v tretjem prijavnem roku prijavljajo s pisno prijavo.
1. Spomladanska prijava na razpis
a) Prva prijava
7. člen
Kandidati se morajo prijaviti s prvo prijavo. V roku, določenem z razpisom za vpis, se lahko prijavijo za vpis v največ tri
različne izobraževalne programe oziroma tri različne višje strokovne šole, za katere izpolnjujejo pogoje za vpis ali jih bodo
izpolnili v rokih, določenih s tem pravilnikom.
Kandidati v prvi prijavi v posebni rubriki po prednostnem
vrstnem redu navedejo, v katere izobraževalne programe oziroma višje strokovne šole se prijavljajo.
Kandidati pošljejo izvirnik prve prijave in overjene kopije
dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev na višjo strokovno šolo,
v prijavi navedeno na prvem mestu.
Če sta višji strokovni šoli, v prvi prijavi navedeni na drugem oziroma tretjem mestu, različni od tiste, navedene na
prvem mestu, nanju pošljejo kopijo prijave in kopije dokazil iz
prejšnjega odstavka.
Izobraževalna programa oziroma višji strokovni šoli, navedena na drugem in tretjem mestu, se upoštevata, če je za
izobraževalni program oziroma višjo strokovno šolo, navedeno
na prvem mestu, sprejet sklep o omejitvi vpisa.
Izobraževalna programa oziroma šoli na drugem in tretjem
mestu se upoštevata tudi, če za izobraževalni program oziroma
višjo strokovno šolo na prvem mestu ni sprejet sklep o omejitvi
vpisa, kandidat pa za vpis vanj ne izpolnjuje vseh z razpisom
zahtevanih vpisnih pogojev.
Šteje se, da se kandidat prijavlja v različna izobraževalna
programa, če se za vpis v isti izobraževalni program prijavi kot
mladi in kot odrasli.
b) Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
8. člen
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v programe za
pridobitev višje strokovne izobrazbe so:
– maturitetno spričevalo, spričevalo o poklicni maturi ali
zaključnem izpitu po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
– spričevalo o zaključnem izpitu po ustreznem programu
za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, mojstrskem ali delovodskem izpitu skupaj z dokazilom o treh letih delovnih izkušenj in opravljenem preizkusu znanja iz slovenskega jezika s
književnostjo in matematike ali tujega jezika (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja),
– spričevali 3. in 4. letnika, če so se kandidati prijavili za
vpis v izobraževalni program, za katerega je vpis omejen,
– potrdilo o opravljenem preizkusu posebne nadarjenosti
ali psihofizične sposobnosti.
9. člen
Za kandidate, ki so se v štiriletni srednješolski program
vpisali med šolskima letoma 1981/82 in 1985/86 ter ga končali do 31. 8. 1991, je dokazilo o končanem srednješolskem
programu diploma.
Za maturitetno spričevalo se šteje tudi spričevalo o zaključnem izpitu – poskusni maturi.
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Za kandidate, ki so končali petletni srednješolski program, se namesto spričeval 3. in 4. letnika upoštevata spričevali 4. in 5. letnika.
Za kandidate, ki imajo učni uspeh v 3. in 4. letniku vpisan
v indeks, je dokazilo prva stran indeksa in strani, na katerih so
navedene ocene za posamezni letnik in splošni uspeh.
Za kandidate, ki so končali nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja, se upoštevata spričevali 1. in 2. letnika teh programov.
Za kandidate, ki so opravili maturitetni tečaj po končanem
4. letniku srednjega izobraževanja, se v izbirnem postopku
upoštevata spričevali 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo.
Za kandidate, ki so maturitetni tečaj opravili po treh letih srednješolskega izobraževanja ali manj, se upošteva le maturitetno
spričevalo. Za splošni uspeh pri maturi dobijo tolikšen delež
točk, kot je navedeno pri posameznem izobraževalnem programu za maturo in uspeh v 3. in 4. letniku skupaj.
Za kandidate, ki so opravili poklicni tečaj, se v izbirnem
postopku upoštevata spričevali 3. in 4. letnika gimnazije in
spričevalo o poklicni maturi.
Kandidati, državljani Republike Slovenije, Slovenci brez
slovenskega državljanstva in tujci, ki so končali srednjo šolo v
tujini, poleg zaključnega spričevala ter spričeval zadnjih dveh
letnikov srednješolskega izobraževanja priložijo še potrdilo oziroma odločbo o nostrifikaciji.
Dokazilo o delovnih izkušnjah je potrdilo delodajalca ali
fotokopija prve strani delovne knjižice in strani, iz katerih je
razvidna kandidatova delovna doba.
Če za vpis v določeni izobraževalni program ustrezajo
različna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, se upoštevajo tista, ki so za kandidata ugodnejša.
10. člen
Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, ki so jih kandidati dolžni priložiti prijavi na razpis oziroma poslati v z razpisom
določenih rokih, so pri notarju overjene fotokopije listin iz 8. in
9. člena tega pravilnika.
c) Roki za oddajo dokazil o izpolnjevanju
vpisnih pogojev
11. člen
Kandidati, ki so končali štiriletno srednjo šolo pred rokom
za prijavo, priložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis prvi
prijavi.
Kandidati, ki so končali triletno srednjo poklicno šolo,
pošljejo dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis skupaj s prvo
prijavo, poleg tega pa še dokazilo o delovnih izkušnjah.
Za kandidate, ki opravljajo maturo, poklicno maturo ali
preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v spomladanskem roku v šolskem letu, v katerem se prijavljajo na razpis,
podatke iz spričeval 3. in 4. letnika, podatke iz maturitetnega
spričevala in spričevala o poklicni maturi ter podatke o opravljenem preizkusu znanja višješolski prijavni službi sporoči Državni
izpitni center najkasneje do roka, določenega z maturitetnim
koledarjem oziroma koledarjem za opravljanje poklicne mature.
Za kandidate, ki zaradi opravičljivih razlogov opravljajo
maturo, poklicno maturo ali preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v jesenskem roku, podatke iz spričeval 3.
in 4. letnika, podatke iz maturitetnega spričevala in spričevala o
poklicni maturi ter podatke o opravljenem preizkusu znanja
višješolski prijavni službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do 20. septembra.
Podatke o opravljenem preizkusu posebne nadarjenosti
ali psihofizične sposobnosti višješolski prijavni službi sporočijo
višje strokovne šole najpozneje do roka, določenega z rokovnikom.
Državljani Republike Slovenije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci, ki so v študijskem letu, v katerem se
prijavljajo za vpis v višje strokovno izobraževanje, končali izobraževanje v tujini, predložijo višješolski prijavni službi spričevala in prevode v desetih dneh po njihovi izdaji, najkasneje pa
do 20. septembra. Do tega datuma morajo priložiti tudi odločbo oziroma potrdilo o nostrifikaciji.

Uradni list Republike Slovenije
č) Omejitev vpisa
12. člen
Višje strokovne šole najpozneje v dveh tednih po roku za
prijavo kandidatov pošljejo podatke o prvih prijavah za vpis
višješolski prijavni službi. Višješolska prijavna služba v dveh
tednih analizira vse prijave za vpis in pošlje podatke o tem vsem
višjim strokovnim šolam, srednjim šolam ter Državnemu izpitnemu centru.
13. člen
Če je število prijavljenih kandidatov za vpis v višje strokovne šole oziroma izobraževalne programe, navedene na prvem
mestu, bistveno večje, kot so kadrovske in prostorske zmogljivosti šole, pristojni organ višje strokovne šole najpozneje v
petih tednih po izteku roka za prijavo sprejme sklep o omejitvi
vpisa.
K sklepu o omejitvi vpisa si mora višja strokovna šola
najkasneje v šestih tednih po izteku roka za prijavo pridobiti
soglasje ministra.
d) Opravljanje preizkusov
14. člen
Kandidati, ki morajo za vpis v višje strokovno izobraževanje opraviti preizkus znanja, ga opravljajo v spomladanskem
roku za poklicno maturo, izjemoma, če ga iz upravičenih razlogov ne morejo opravljati spomladi, pa tudi v jesenskem roku. O
izjemah odloča ravnatelj višje strokovne šole.
Kandidati se morajo na preizkus znanja prijaviti v skladu s
pravilnikom, ki ureja poklicno maturo.
15. člen
Kandidati opravljajo preizkus posebne nadarjenosti in preizkus psihofizične sposobnosti na višjih strokovnih šolah od 1.
do 12. julija.
O opravljanju preizkusov jih morajo višje strokovne šole
obvestiti najpozneje deset dni pred tem.
16. člen
Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda ustrezna srednja šola, ima trajno veljavnost.
Potrdilo o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti
oziroma psihofizične sposobnosti, ki ga izda višja strokovna
šola, velja toliko časa, kot je določeno s programom za pridobitev višje strokovne izobrazbe.
e) Izbirni postopek v prvem roku
17. člen
Kandidati, ki so spomladi v prvi prijavi na prvem mestu
navedli izobraževalni program oziroma višjo strokovno šolo, za
katerega ni bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, so sprejeti, če
izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
Kandidati, ki so spomladi v prvi prijavi na prvem mestu
navedli izobraževalni program oziroma višjo strokovno šolo, za
katerega je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa ali se za vpis vanj
ugotavlja posebna nadarjenost oziroma psihofizična sposobnost, so sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis in
imajo dovolj točk. Enako velja za programa oziroma šoli z
omejenim vpisom, navedeni na drugem in tretjem mestu. Če za
programa oziroma šoli, navedena na drugem in tretjem mestu,
ni omejitve vpisa, so sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za
vpis.
Če je za še prosta vpisna mesta v izobraževalni program
oziroma višjo strokovno šolo z neomejenim vpisom prijavljenih
preveč kandidatov, ki so v prvi prijavi ta program oziroma šolo
navedli na drugem in tretjem mestu, se za izbiro uporabljajo
merila, določena z izobraževalnim programom ob omejitvi vpisa.
Na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega
člena, se v izobraževalna programa oziroma šoli na drugem in
tretjem mestu razvrščajo tudi kandidati iz šestega odstavka
7. člena tega pravilnika.

Št.
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Na sezname sprejetih se uvrstijo tudi kandidati z enakim
številom točk, kot jih ima zadnji uvrščeni glede na število prostih vpisnih mest, razen če je z merili za izbiro kandidatov,
objavljenimi v razpisu za vpis, določeno drugače.
18. člen
Izbirni postopek se opravi do roka, določenega z razpisom.
Višješolska prijavna služba pošlje sezname sprejetih kandidatov višjim strokovnim šolam. Vsakega kandidata tudi pisno
seznani z izidom izbirnega postopka.
19. člen
Na sezname sprejetih kandidatov iz prejšnjega člena se
naknadno uvrstijo:
– tisti, ki po odločitvi pristojnih organov lahko opravljajo
maturo ali poklicno maturo v jesenskem izpitnem roku,
– tisti, ki lahko po sklepu ravnatelja višje strokovne šole
opravljajo preizkuse znanja v jesenskem izpitnem roku,
– državljani Republike Slovenije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci, ki so srednjo šolo končali v tujini in
jim pridobljenega spričevala ni bilo mogoče nostrificirati do
rokov za oddajo dokazil iz 11. člena tega pravilnika oziroma
morajo pred nostrifikacijo opraviti nostrifikacijske izpite, in
– tisti, za katere je bilo tako odločeno v pritožbenem
postopku.
Ti kandidati se uvrstijo med sprejete, če bodo imeli najmanj toliko točk kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama oziroma če so se prijavili v izobraževalni program brez omejitve
vpisa.
Ne glede na število točk se lahko na seznam sprejetih
izjemoma uvrstijo tudi kandidati s posebnimi potrebami, če
izpolnjujejo splošne pogoje za vpis. Na podlagi individualne
prošnje in ustreznih dokazil o tem odloči pristojni organ višje
strokovne šole.
20. člen
Višješolska prijavna služba kandidate iz prvega odstavka
prejšnjega člena tega pravilnika in višje strokovne šole, na
katere so se uvrstili, pisno seznani z izidom izbirnega postopka
najpozneje do roka, določenega z rokovnikom.
21. člen
Kandidat se lahko v štirinajstih dneh po objavi izidov pritoži višji strokovni šoli. Višješolska prijavna služba ji predloži vse
dokumente, potrebne za odločitev o pritožbi.
Če pristojni organ višje strokovne šole ugotovi, da je
pritožba utemeljena, višješolski prijavni službi naloži, da kandidata naknadno uvrsti na seznam sprejetih.
Odločitev višje strokovne šole je dokončna.
22. člen
Višješolska prijavna služba takoj po izteku izbirnega postopka v prvem roku objavi podatke o še prostih vpisnih mestih
na hrbtni strani druge prijave za vpis.
2. Jesenska prijava na razpis
a) Druga prijava
23. člen
Kandidati, ki so oddali prvo prijavo za vpis, pa opravijo
maturo ali poklicno maturo v jesenskem roku, in tisti, ki se v
prvem roku niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih
izobraževalnih programov oziroma višjih strokovnih šol, se lahko prijavijo z drugo prijavo za vpis v izobraževalni program
oziroma višjo strokovno šolo, ki ima še prosta vpisna mesta.
Z drugo prijavo se lahko prijavijo za vpis v največ tri
različne izobraževalne programe oziroma tri različne višje strokovne šole, za katere izpolnjujejo pogoje za vpis. Skupaj z
dokazili o izpolnjevanju vpisnih pogojev jo morajo oddati do
10. septembra.
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Kandidati se z drugo prijavo prijavljajo tako, kot je določeno v drugem, tretjem in četrtem odstavku 7. člena tega
pravilnika.
Izobraževalna programa oziroma višji strokovni šoli, navedena na drugem in tretjem mestu, se upoštevata, če je za vpis v
izobraževalni program oziroma šolo, navedeno na prvem mestu, več prijav, kot je še prostih vpisnih mest, ali če kandidat za
vpis vanj ne izpoljuje vseh z razpisom zahtevanih pogojev.

tretjem prijavnem roku pa do 10. oktobra. Ob vpisu predložijo
izvirnik spričevala o pridobljeni izobrazbi.
Študenti višje šole se vpisujejo v 2. letnik, ko izpolnijo z
izobraževalnim programom določene obveznosti, najpozneje
pa do 30. septembra.
Do roka iz prejšnjega odstavka se vpisujejo tudi študenti
višje šole, ki v skladu z zakonom lahko ponavljajo ali vnovič
obiskujejo letnik ali prestopijo na drugo višjo strokovno šolo.

24. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena
se lahko z drugo prijavo izjemoma prijavijo tudi kandidati, ki
zaradi upravičenih razlogov niso oddali prve prijave. O izjemah
odloča ravnatelj višje strokovne šole.

31. člen
Študentom višje šole, ki se zaradi upravičenih razlogov
niso mogli vpisati v rednih rokih, ravnatelj lahko dovoli naknadni
vpis.

b) Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
25. člen
Kandidatom iz prvega odstavka 23. člena tega pravilnika
ni treba priložiti dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev drugi
prijavi.
Kandidati iz 24. člena tega pravilnika priložijo dokazila o
izpolnjevanju vpisnih pogojev drugi prijavi tako, kot je določeno
v prvem, drugem in šestem odstavku 11. člena tega pravilnika.
Za kandidate iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki
opravljajo maturo, poklicno maturo, preizkus znanja, preizkus
posebne nadarjenosti ali psihofizične sposobnosti jeseni, se
podatki o izpolnjevanju vpisnih pogojev sporočajo v skladu s
tretjim, četrtim in petim odstavkom 11. člena tega pravilnika.
c) Izbirni postopek v drugem roku
26. člen
Če je število prijav večje od prostih vpisnih mest, se za
izbiro uporabljajo merila, z izobraževalnim programom določena ob omejitvi vpisa.
Višja strokovna šola podatke o drugih prijavah pošlje višješolski prijavni službi najpozneje do roka, določenega z rokovnikom.
27. člen
Izbirni postopek se opravi tako, kot je določeno v 17. členu
tega pravilnika. Končan mora biti najpozneje do roka, določenega z rokovnikom. Višješolska prijavna služba z izidom pisno
seznani vsakega kandidata. Podatke o izidu drugega prijavnega
roka pošlje višjim strokovnim šolam.

IV. ROKI
32. člen
Roki, določeni s tem pravilnikom, se računajo po pravilih,
ki veljajo za splošni upravni postopek.
V. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN IZOBRAŽEVANJE
V ZASEBNIH VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH
33. člen
Določbe tega pravilnika veljajo tudi za vpis odraslih v
javnoveljavne programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe.
34. člen
Določbe tega pravilnika, razen ministrovega soglasja k
sklepu o omejitvi vpisa, veljajo tudi za zasebne šole.
35. člen
Ne glede na določbi 33. in 34. člena tega pravilnika lahko
posamezna višja strokovna šola izjemoma objavi razpis za vpis
odraslih v študijskem letu 2002/2003 najpozneje do 30. 6.
2002. Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa
morajo biti taki, kot je določeno z rokovnikom oziroma v tem
pravilniku za drugi in tretji prijavni rok.

VI. PREHODNA DOLOČBA
28. člen
Zaradi kršitve postopka se lahko kandidat pritoži višji strokovni šoli. Pritožbeni postopek poteka v skladu z 21. členom
tega pravilnika, razen rokov za oddajo pritožbe in odločitvijo o
njej.
Kandidat se mora pritožiti v treh dneh po objavi izidov,
višja strokovna šola mora o pritožbi odločiti do 2. oktobra in o
tem takoj obvestiti višješolsko prijavno službo.
č) Tretji rok
29. člen
Če po izteku drugega roka ostanejo še prosta vpisna
mesta, jih višješolska prijavna služba takoj objavi in hkrati o tem
obvesti višje strokovne šole.
Višje strokovne šole lahko na še prosta mesta vpisujejo
kandidate, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis, do 10. oktobra po postopku, ki ga določi pristojni organ šole.
III. VPIS
30. člen
Vpis v 1. letnik višjega strokovnega izobraževanja se opravi
od 10. avgusta do 2. oktobra, za kandidate, ki so se prijavili v

36. člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 1. člena tega
pravilnika se rokovnik za študijsko leto 2002/2003 določi naslednji dan po uveljavitvi tega pravilnika.
VII. KONČNI DOLOČBI
37. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik
o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje
(Uradni list RS, št. 3/97, 36/99 in 100/99).
38. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-3/2002
Ljubljana, dne 14. januarja 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
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252.

Št.

Pravilnik o spremembi pravilnika o označevanju
in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v
veterinarski medicini

Na podlagi tretjega odstavka 60. člena zakona o zdravilih
in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in
70/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-224/01-3
Ljubljana, dne 17. decembra 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o označevanju
in navodilu za uporabo zdravil za uporabo
v veterinarski medicini
1. člen
V pravilniku o označevanju in navodilu za uporabo zdravil
za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 86/00,
104/00 in 86/01) se besedilo 9. člena nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:
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253.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za
pogonski namen v letu 2001

“9. člen
K zdravilu je treba obvezno priložiti navodilo za uporabo
zdravila v slovenskem jeziku, ki mora vsebovati vsaj naslednje
podatke:
– ime zdravila;
– kakovostna in količinska navedba zdravilnih učinkovin;
– kakovostna navedba pomožnih snovi (kadar je to nujno
zaradi zagotovitve varne uporabe zdravila);
– indikacije, kontraindikacije in stranski učinki;
– vrsta živali, katerim je zdravilo namenjeno;
– odmerki in način dajanja zdravila;
– karenca, če je zdravilo namenjeno zdravljenju rejnih
živali (tudi če je enaka nič);
– način izdaje zdravila;
– posebni varnostni ukrepi pri odstranjevanju neuporabljenega zdravila oziroma odpadnega materiala, kjer je to potrebno;
– posebni varnostni ukrepi pri skladiščenju, če obstajajo;
– številka dovoljenja za promet;
– naziv in sedež proizvajalca;
– naziv in sedež imetnika dovoljenja za promet;
– na predlog komisije za zdravila, na predlog pristojnega
organa, po ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za zdravila
in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: agencija) pa
tudi na predlog VURS še posebna opozorila ali drugi podatki.”.

Na podlagi šestega odstavka 5. člena odredbe o pogojih
za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna olja, ki se
porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 48/99) in uredbe o določitvi zneska trošarine za
mineralna olja in plin (Uradni list RS, št. 51/99, 88/00, 95/00,
114/00, 121/00, 11/01, 38/01, 47/01, 57/01, 61/01,
81/01, 85/01) minister za finance objavlja

Popravek

Popravek

V uredbi o pirotehničnih izdelkih, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 106-5171/01, se v 19. členu drugi odstavek
pravilno glasi:
Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v skladu z navodili proizvajalca. Prepovedano je:
– povezovanje pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja
učinka;
– uporaba v steklenicah in drugih predmetih;
– lastna izdelava novega izdelka iz eksplozivnih snovi in
pirotehničnih izdelkov.
V 24. členu se znesek 10.00 pravilno glasi 10.000.

V odredbi za energijsko označevanje gospodinjskih
električnih sušilnih strojev, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
104-5081/01 z dne 19. 12. 2001, Priloga I: Model nalepke,
v slikovnih prikazih nalepke v točki 1.2 (str. 10924) in točka 3
(str. 10926) se besedilo pod puščico, označeno z “G”, pravilno glasi.
Večja poraba energije.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.

Uredništvo

–

Popravek odredbe za energijsko označevanje

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen v
letu 2001
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99 in 33/01) je v
obdobju od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 znašal 61.816
tolarjev na 1000 litrov.
Št. 415-17/99
Ljubljana, dne 7. januarja 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance
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Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike
Slovenije

Popravek

Skupina/Podskupina kontov

Pri odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 108-5220/01 z dne 27. 12.
2001 je napačno navedena opravilna številka zadeve
U-I-262/01 in datum 19. december 2001. Pravilno se glasi:
U-I-13/00, datum 13. december 2001.
Sekretarka
Ustavnega sodišča
Republike Slovenije
mag. Jadranka Sovdat l. r.

–

Popravek sklepa o razvrščanju zdravil na liste

Popravek
V sklepu o razvrščanju zdravil na liste, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 106-5159/01 z dne 21. 12. 2001, na
katerega je dal soglasje minister za zdravje dne 4. 12. 2001 se
v 10. členu za oklepajem doda: “, v veljavi pa ostane priloga k
temu sklepu (Uradni list RS, št. 39/96) ter dopolnitve tega
sklepa, objavljene v Uradnem listu RS, št. 70/96, 25/97,
47/97, 77/97, 15/98, 43/98, 50/98, 72/98, 89/98,
54/99, 107/99, 10/00, 49/00 in 106/00.”
Predsednica
Skupščine Zavoda
za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ana Mokorel l. r.

–

Popravekzemljišč
povprečnih
stavbnih
odloka
stroških
ov povprečni
Občini
komunalnega
Lenart
gradbeni
urejanja
ceni in

Popravek
V odloku o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 2-69/02 z dne 11. 1.
2002, se v 1. členu v predzadnji vrstici znesek pravilno glasi:
... 142.000 SIT...
Uredništvo

–

Popravek
leto
2002odloka o proračunu Občine Mozirje za

Popravek
V odloku o proračunu Občine Mozirje za leto 2002, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 109-5377/01 z dne 28. 12.
2001, je pravilno besedilo v preambuli odloka:
Na podlagi ... je Občinski svet občine Mozirje na 24. seji
dne 19. 12. 2001 sprejel
Župan
Občine Mozirje
Jože Knamer, univ. dipl. inž. str. l. r.

–
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Popravek
leto
2002odloka o proračunu Občine Videm za

Popravek
V odloku o proračunu Občine Videm za leto 2002, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 109-5397/01 z dne 28. 12.
2001, je pravilna bilanca prihodkov in odhodkov naslednja:

v 000 SIT

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
73 PREJETE DONACIJE
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
I. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.)

577.811
177.254
152.635
146.238
3.502
2.895
24.619
2.400
2.792
27
800
18.600
–
–
400.557
400.557
609.829
142.739
38.449
5.306
86.984
–
12.000
200.325
4.750
68.880
20.110
106.585
264.265
264.265
2.500
2.500
32.018

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
II. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
III. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
IV. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
V. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II.+V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VI. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VII. ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
VIII. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
32.018
32.018
32.018
–
–
32.018

Župan
Občine Viden
Franc Kirbiš, inž. l. r.

–
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VSEBINA
PREDSEDNIK REPUBLIKE
177.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

OBČINE
353

195.

VLADA
247.

248.
249.

Uredba o določitvi vstopnih mest in o minimalnih
pogojih za izvajanje inšpekcijskih pregledov
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov na vstopnih mestih
Uredba o razveljavitvi uredbe o pristojbinah za
uporabo radijskih frekvenc
Sklep o določitvi letnega obsega pravic za
sklepanje varčevalnih pogodb za varčevanje v
Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto
2002

196.
197.
491
492

199.
492

MINISTRSTVA
178.
179.
180.

250.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
251.
252.
187.
253.

Odredba o obrazcu za obračun davka na izplačane plače
Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe – MULTIMEDIJI
Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe MULTIMEDIJI
Odredba o spremembi javnoveljavnih izobraževalnih programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe
Sklep o ustanovitvi in pristojnostih Komisije za ocenjevanje ugotavljanja skladnosti izvolitev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu
Pravilnik o kakovosti citrusov
Pravilnik o kakovosti sliv
Pravilnik o registru pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje
strokovno izobraževanje
Pravilnik o spremembi pravilnika o označevanju
in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini
Navodilo o vsebini programov promocije vina in o
načinu pridobitve podpore za promocijo vina
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2001

198.

200.
353
354

201.
229.

355
230.
493
356

231.

357
358
381
384
388
493

232.
233.
234.
235.

497

236.

393

237.

497

238.

BANKA SLOVENIJE

239.

188.

240.

189.

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS
za plačilni promet
Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 21. 1. do 27. 1. 2002

393

241.

394

242.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
190.
191.
192.
193.
194.

Statut Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave
Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Slovenije
Pravila o varovanju izpitne tajnosti pri maturi
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2001
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2001

243.
399

244.

406
409

245.

411
411

246.

BENEDIKT
Odlok o turistični taksi v Občini Benedikt
BLED
Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in
družbenega plana Občine Bled
odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda
(športna dvorana)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled – Pristava
Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled
BLOKE
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Bloke za leto 2002
BOHINJ
Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2002
BREŽICE
Odlok o lokacijskem načrtu napajalni plinovod Krško–Brežice Odsek občinska meja pri naselju
Hrastje – MRP Brežice center
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje »Mizarstvo Medved« – dopolnitev 2000/2
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Hrastinca v
Brežicah
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Krška vas
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Šentlenart
v Brežicah
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart, kare D in E
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za Zakot
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Cerklje
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o spremembi zazidalnega načrta Hrastina – Kare XVI
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za cestno bazo v Krški vasi
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Terme Čatež
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu Terme Čatež
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu »Poslovni center Brežice«
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine
Brežice
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro – Brežice
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode – Jug v Brežicah

412

413
440
443
445

446
446

479

483
484
485
485
485
486
486
486
487
487
488
488
489
489
489
490
490
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202.

203.
204.

205.
206.

207.

208.

209.

210.
211.

212.
213.
214.

215.

216.

500 / Št. 4 / 18. 1. 2002
CELJE
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta ureditve glavne ceste G1-5/286 Arja vas –
Celje – magistrala zahod in bencinskega servisa, poročila o vplivih na okolje za ureditev glavne
ceste G1-5/286 ter poročila o vplivih na okolje
za ureditev bencinskega servisa
CERKNICA
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega
gospodarstva, podjetij in turizma v Občini Cerknica
IG
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2002
Sklep o povišanju cen najema grobnih mest in
mrliških vežic
KOČEVJE
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje za leto 2002
LENART
Odlok o uvedbi povračila za priključno zmogljivost
LOGATEC
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Logatec za leto 2001
MAJŠPERK
Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2002
MEDVODE
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2002
MEŽICA
Odlok o občinskih cestah
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 2002
MORAVSKE TOPLICE
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Moravske Toplice
NOVO MESTO
Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986-2000
in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje 19861990 za območje Mestne občine Novo mesto,
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217.

451

218.

451

219.

452

220.
221.

453
453

222.
223.

454

224.

454
225.
455
456

226.
227.

458
459
468
468

228.

–
–
–

468

–
–
–
–

dopolnjene 2000/7 (avtocesta Kronovo – Smednik)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in odtujitvi
nepremičnin, potrebnih za izgradnjo avtoceste na
odseku Smednik – Kronovo
PREVALJE
Sklep o določitvi cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Prevalje
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Pravilnik o financiranju političnih strank v Občini
Prevalje
SEMIČ
Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2002
SLOVENJ GRADEC
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta Ozare (del)
Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec
SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
VERŽEJ
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Veržej v letu 2002
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2002
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Veržej
POPRAVKI
Popravek uredbe o pirotehničnih izdelkih
Popravek odredbe za energijsko označevanje gospodinjskih električnih sušilnih strojev
Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike
Slovenije
Popravek sklepa o razvrščanju zdravil na liste
Popravek odloka o povprečni gradbeni ceni in
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart
Popravek odloka o proračunu Občine Mozirje za
leto 2002
Popravek odloka o proračunu Občine Videm za
leto 2002

469
472

472

473
474
474
474

476

477

477

477
478
478
497
497
498
498
498
498
498

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57,
telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:
objave@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770

