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DRŽAVNI ZBOR
460.

Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni
politični stranki iz sredstev državnega proračuna
v letu 2002 in v letu 2003

Na podlagi prvega odstavka 48. člena in 173. člena
poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 3/95,
28/96, 26/97, 46/00, 3/01, 9/01, 13/01 in 52/01 –
odl. US) in v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 23. člena
zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94,
13/98 – odl. US in 70/00) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični
stranki iz sredstev državnega proračuna v letu
2002 in v letu 2003
V skladu s pogoji, določenimi v 23. členu zakona o
političnih strankah, pripadajo posameznim političnim strankam mesečno sredstva iz državnega proračuna v naslednji
višini:
a) v letu 2002
Politična
stranka

LDS
SDS
ZLSD
SLS+SKD
NSI-Nova Slovenija
DESUS
SNS
SMS
Skupaj

Glasovi

Mesečni
10%
delež

Mesečni delež
v preostalih
90% sredstev

Skupaj
mesečno

390.797
170.541
130.268
102.817
94.661
55.696
47.251
46.719
1,038.750

570.825,00
570.825,00
570.825,00
570.825,00
570.825,00
570.825,00
570.825,00
570.825,00
4,566.600,00

15,462.355,93
6,747.660,91
5,154.210,96
4,068.078,95
3,745.376,95
2,203.679,60
1.869.542,96
1,848.493,74
41,099.400,00

16,033.180,93
7,318.485,91
5,725.035,96
4,638.903,95
4,316.201,95
2,774.504,60
2,440.367,96
2,419.318,74
45,666.000,00

Glasovi

Mesečni
10%
delež

Mesečni delež
v preostalih
90% sredstev

Skupaj
mesečno

390.797
170.541
130.268
102.817

599.983,33
599.983,33
599.983,33
599.983,33

16,252.189,12
7,092.338,44
5,417.493,41
4,275.880,64

16,852.172,45
7,692.321,77
6,017.476,74
4,875.863,98

b) v letu 2003
Politična
stranka

LDS
SDS
ZLSD
SLS+SKD

Leto XII
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Politična
stranka

NSI-Nova Slovenija
DESUS
SNS
SMS
Skupaj

Uradni list Republike Slovenije
Glasovi

Mesečni
10%
delež

Mesečni delež
v preostalih
90% sredstev

Skupaj
mesečno

94.661
55.696
47.251
46.719
1,038.750

599.983,33
599.983,33
599.983,33
599.983,33
4,799.866,67

3,936.694,69
2,316.245,84
1,965.041,15
1,942.916,71
43,198.800,00

4,536.678,02
2,916.229,17
2,565.024,49
2,542.900,05
47,998.666,67

Št. 411-01/93-30/28
Ljubljana, dne 1. februarja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA
461.

Uredba o kemijskem stanju površinskih voda

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96,
9/99 – odl. US, 56/99 – zakon o ohranjanju narave, 22/00
– zakon o javnih skladih) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o kemijskem stanju površinskih voda*
1. člen
Ta uredba določa:
– kemijske in splošne fizikalno-kemijske parametre površinskih voda, ki so pomembni za ugotavljanje kemijskega
stanja površinskih voda (v nadaljnjem besedilu: parametri),
– mejne vrednosti parametrov iz prednostnega in indikativnega seznama nevarnih snovi za površinske vode dobrega
kemijskega stanja,
– mejno vrednost za nitrat za ugotavljanje kemijskega
stanja površinskih voda,
– merila za ugotavljanje kemijskega stanja površinskih
voda,
– vsebino in način izdelave programa rednih meritev
monitoringa kemijskega stanja površinskih voda (v nadaljnjem
besedilu: monitoring) in
– merila za čezmerno obremenjenost površinskih voda.
2. člen
Določbe te uredbe se uporabljajo za jezera s površino
večjo od 0,5 km2, obalno morje ter brakične vode in za vodna
telesa rek na mestu, kjer hidrografsko zaledje reke dosega
2.500 km2.
Če je pretok ali prostornina vodnega telesa pomembna
za celotno povodje, je hidrografsko zaledje reke ali potoka
lahko manjše od 2.500 km2, vendar mora biti večje od
10 km2.
Določbe te uredbe se uporabljajo tudi za telesa površinske vode, ki sicer ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjih odstavkov, če gre za telesa površinske vode, po katerih teče državna meja.
* Ta predpis vsebinsko povzema člena 7 in 8 ter točko 1 aneksa 5
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23
October 2000 establishing a framework for Community action in the field of
water policy v delu, ki se nanaša na monitoring in predstavitev rezultatov monitoringa kemijskega stanja površinskih voda.

3. člen
Pojmi po tej uredbi imajo naslednji pomen:
1. Vodno telo površinske vode je razmejena prostornina
površinske vode.
2. Površinske vode so reke, potoki, naravna in umetna
jezera, brakične vode in obalno morje.
3. Hidrografsko zaledje je območje, iz katerega vplivi
prispevajo h kemijskem stanju vodnega telesa.
4. Dobro kemijsko stanje površinske vode je kemijsko
stanje vodnega telesa površinske vode, ki izpolnjuje pogoje
za dobro kemijsko stanje, določeno s to uredbo.
5. Pregledne meritve so meritve, ki se izvajajo na vseh
merilnih mestih mreže merilnih mest površinskih voda in so
namenjene izdelavi programa rednih meritev. V okviru preglednih meritev se izvajajo meritve v polnem obsegu parametrov
iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Pregledne meritve se
izvajajo v obdobju enega leta in se ponovijo vsakih šest let.
6. Redne meritve so meritve, ki so namenjene ugotavljanju kemijskega stanja površinskih voda in ocenjevanju učinkov ukrepov zmanjševanja obremenjevanja površinskih voda
z odvajanjem odpadnih voda. Redne meritve se izvajajo vsako
leto, razen v času izvajanja preglednih meritev.
7. Mreža merilnih mest je v merilni sistem povezanih več
merilnih mest, ki omogočajo ugotavljanje kemijskega stanja,
značilnega za površinske vode porečja. Na merilnih mestih, ki
so vključena v mrežo merilnih mest, se zagotavljajo podatki o
količinskih parametrih in meritve kemijskega stanja površinske vode, vključno z zbiranjem in prenosom podatkov meritev. Merilna mesta v okviru mreže merilnih mest so osnovna,
dodatna in referenčna merilna mesta.
8. Osnovna merilna mesta so merilna mesta, ki so značilna za ugotavljanje kemijskega stanja posameznega povodja. Osnovna merilna mesta so tudi merilna mesta na meddržavnih vodnih telesih površinskih voda, za katera se ugotavlja
kemijsko stanje na podlagi mednarodnih sporazumov.
9. Referenčna merilna mesta so merilna mesta na manj
onesnaženih vodnih telesih površinskih voda, ki se uporabljajo za referenčne točke pri določanju meril za ugotavljanje
kemijskega stanja površinskih voda.
10. Dodatna merilna mesta so merilna mesta, ki so
značilna za vodna telesa površinskih voda, obremenjena zaradi odvajanja odpadnih voda enega ali več virov onesnaževanja
ali zaradi znatnega vpliva razpršenih virov onesnaževanja.
4. člen
Kemijsko stanje vodnega telesa površinske vode se ugotavlja za vsako leto posebej na podlagi rezultatov kemijske
analize vzorcev površinske vode, ki se jih pridobi z rednim
vzorčevanjem v enakomernih časovnih razmakih na merilnih
mestih vodnega telesa.
Parametri ter njihove mejne vrednosti so določeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
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5. člen
Kemijsko stanje vodnega telesa površinske vode se določa na podlagi izračuna letne povprečne vrednosti parametrov, za katere je v prilogi 1 določena mejna vrednost, iz
rezultatov rednih meritev monitoringa na posameznem osnovnem merilnem mestu, po postopku iz priloge 2, ki je sestavni
del te uredbe.

M letna
≥ 0.3 * MVK
Qv

6. člen
Vodno telo površinske vode ima dobro kemijsko stanje, če:
– na osnovnem merilnem mestu nobena letna povprečna vrednost parametrov ni večja od mejne vrednosti, ki je za ta
parameter določena v prilogi 1 te uredbe,
– časovna vrsta letnih povprečnih vrednosti nobenega
od parametrov iz prednostnega seznama nevarnih snovi v
prilogi 1 te uredbe, za katere se ugotavlja vsebnost v sedimentih, nima trenda naraščanja v obdobju zadnjih petih let,
– kakovost vode ustreza kakovosti razreda A1 po merilih, določenih s predpisom, ki ureja kakovost površinskih
voda, ki se odzvemajo za oskrbo s pitno vodo,
– kakovost celinske vode ne presega mejnih vrednosti
za salmonidne oziroma ciprinidne vode, določene s predpisom, ki ureja kakovost celinskih voda, ustreznih za življenje
določenih vrst rib, in
– kakovost brakičnih voda ali obalnega morja ne presega mejnih vrednosti, določenih s predpisom, ki ureja kakovost vode, primerne za življenje in rast morskih školjk in
morskih polžev.
7. člen
Pri načrtovanju osnovnih merilnih mest je treba zagotoviti, da se ugotavlja kemijsko stanje:
– za vsako reko ali njen del na mestu, kjer hidrografsko
zaledje dosega 2.500 km2,
– za jezero, katerega prostornina vode je pomembna za
celotno hidrografsko zaledje,
– za obalno morje in brakične vode,
– za vodna telesa, ki jih prečka državna meja,
– za vsako vodno telo površinske vode, ki je znatno
onesnaženo z enim ali več parametri iz prednostnega ali
indikativnega seznama parametrov v prilogi 1 te uredbe, in
– za vsako vodno telo površinske vode, v katerega se
odvajajo odpadne vode, ki povzročijo onesnaženost s parametri iz prednostnega seznama v prilogi 1 te uredbe.
8. člen
Pri načrtovanju obsega rednih meritev monitoringa je
treba zagotoviti, da
– se na celotni merilni mreži merijo fizikalno – kemijski
parametri,
– se na vseh osnovnih merilnih mestih redno merijo
parametri iz prednostnega seznama v prilogi 1 te uredbe in
– se na osnovnih in dodatnih merilnih mestih dodatno
merijo tisti parametri iz indikativnega seznama v prilogi 1 te
uredbe, za katere je na podlagi preglednih meritev ali podatkov letnih poročil emisijskega monitoringa virov onesnaževanja ugotovljeno, da onesnaženost površinske vode izpolnjuje
pogoje iz 9. člena te uredbe.
V okviru preglednih meritev se izvajajo meritve vseh parametrov iz priloge 1 te uredbe.
9. člen
Vodno telo površinske vode izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena glede onesnaženosti, če za posamezni parameter iz prednostnega ali indikativnega seznama parametrov:
– na podlagi podatkov letnih poročil emisijskega monitoringa virov onesnaževanja za letno količino parametra sledi

ali
– se na podlagi preglednih meritev monitoringa ugotavlja, da za vrednost tega parametra v vodnem telesu površinske vode, izmerjenega na osnovnem merilnem mestu ali na
dodatnem merilnem mestu vodnega telesa v okviru preglednih meritev monitoringa, velja

koncentracija ≥ 0.3 * MVK
kjer je:
Mletna – letna količina snovi, ki so jo z odvajanjem odpadnih voda izpustili v vodno telo površinske vode vsi viri
onesnaževanja,
Qv – srednji letni pretok vode na merilnem mestu,
MVK – mejna vrednost parametra kemijskega stanja iz
priloge 1 te uredbe, in
<koncentracija> – izmerjena letna povprečna vrednost
parametra.
10. člen
Vodno telo površinske vode je čezmerno obremenjeno, če:
– na osnovnem merilnem mestu ena od letnih povprečnih vrednosti parametrov presega mejno vrednost, ki je
za ta parameter določena v prilogi 1 te uredbe, ali
– ima časovna vrsta letnih povprečnih vrednosti enega
od parametrov iz prednostnega seznama nevarnih snovi iz
priloge 1 te uredbe, za katere se ugotavlja vsebnost v sedimentih, trend naraščanja v obdobju zadnjih petih let.
11. člen
Če je za čezmerno obremenjeno vodno telo površinske vode določen status ogroženega območja, je treba v
režim celovite sanacije vključiti vse območje hidrografskega
zaledja.
Predpisan režim celovite sanacije čezmerno obremenjenega vodnega telesa površinske vode mora trajati še
najmanj eno leto potem, ko je na podlagi rezultatov rednih
meritev monitoringa ugotovljeno, da vodno telo površinske
vode izpolnjuje pogoje dobrega kemijskega stanja.
12. člen
Država zagotavlja monitoring kakovosti površinskih voda zaradi ugotavljanja kemijskega stanja neposredno.
Monitoring po tej uredbi opravlja ministrstvo, pristojno
za varstvo okolja, v okviru spremljanja kakovosti voda.
13. člen
Za določanje kemijskega stanja in čezmerne obremenitve površinskih voda v obdobju 2001–2002 se uporabljajo podatki obstoječega imisijskega monitoringa kakovosti
voda za leti 2001 in 2002, ki ga opravlja ministrstvo, pristojno za okolje.
14. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-10/2002-1
Ljubljana, dne 31. januarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
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PRILOGA 1

Parameter za površinske vode

,]UDåHQ
kot

SPLOŠNI FIZIKALNO – KEMIJSKI PARAMETRI
Prosojnost (jezera, morje)
Temperatura

1DVLþHQRVWVNLVLNRP
Kemijska potreba po kisiku s (permanganatni indeks)
Kemijska potreba po kisiku s K2Cr2O7 R
Biokemijska potreba po kisiku po 5 dneh
Celotni organski ogljik (TOC)
Ortofosfat
Fosfor – celotni
Amonij
Nitrit
Nitrat
Dušik – celotni
Suspendirane snovi po sušenju R
Trdote (celotna, karbonatna) R
Kalcij R
Magnezij R
Natrij R
Kalij R
Sulfat R
Klorid R
Silicijev dioksid R, J
Slanost M

Mejna
vrednost

Mejna
vrednost v
sedimentu

Cm
0
C

PH
(OHNWULþQDSUHYRGQRVW oC)

Kisik

Enota

O2
O2
O2
O2
O2
C
PO4
PO4
NH4
NO2
NO3
N

SO4
Cl
SiO2
Cl

µS/cm
mg/l
%
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
0
NT
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

25

150

PREDNOSTNI SEZNAM PARAMETROV KEMIJSKEGA
STANJA:
Kadmij
1, 2-dikloroetan
Heksaklorobenzen
Heksaklorobutadien
Heksaklorocikloheksan
Pentaklorofenol
äLYRVUHEUR
Tetrakloroeten
Triklorobenzen
Trikloroeten
Triklorometan

Cd

Hg

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

1; 0,54
10
0,03
0,1
0,05
1
1
10
0,42
10
12

1

1
1
1
1
1

1
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INDIKATIVNI SEZNAM PARAMETROV
Baker
Bor
Cink
Krom
Nikelj
Svinec
Diklorometan
Alaklor
Metolaklor
Atrazin
Simazin
Vsota pesticidov 5

Št.

Cl
Cl

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/kg

5
100
100
10
10
10
10
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
0,05
1
0,1
0,025
3,0
0,01
20
-

MBAS

µg/l
mg/l
mg/l

10
0,05
0,10

Cu
B
Zn
Cr
Ni
Pb

Antracen
Naftalen
3ROLFLNOLþQLDURPDWVNLRJOMLNRYRGLNL3
Fluoranten
Benzen
PCB6
Organsko vezani halogeni, sposobni adsorpcije (AOX)
Organsko vezani halogeni, ki se ekstrahirajo iz sedimenta
(EOX)
Fenolne snovi (fenolni indeks)
Mineralna olja
Anionaktivni detergenti
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1

Opombe:
M
R
J

1
2
3
4
5
6

samo pri monitoringu morja,
samo pri monitoringu rek,
samo pri monitoringu jezer,
- vsebnost se ugotavlja tudi v sedimentih,
- velja za vsoto vseh treh triklorobenzenov,
-YVRWDSROLFLNOLþQLKDURPDWVNLKRJOMLNRYRGLNRYEHQ]R D SLUHQIOXRUDQWHQEenzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen, in indeno (1,2,3-cd)piren,
- vrednost za raztopljeni Cd (filtrat) velja za notranje morske vode in teritorijalno morje,
- vsota pesticidov in njihovih metabolitov: organoklorni, triazinski, organofosforni pescitidi, derivati
fenoksi ocetne kislinHGHULYDWLVHþQHNLVOLQH SRGUREQHMHQDYHGHQLYSURJUDPXPRQLWRULQJD 
- vsota po Ballschmiter-ju: PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180.

Stran
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PRILOGA 2

,]UDþXQOHWQHSRYSUHþQHYUHGQRVWLSDUDPHWUDSRWHNDQDQDVOHGQMLQDþLQ
1.

za posameznRPHULOQRPHVWRVHL]UDþXQDWD]JRUQMDLQVSRGQMDYUHGQRVWOHWQHDULWPHWLþQHVUHGLQHL]
vseh letnih meritev:

[LVPLQ =

[LVPD[ =


QLV + SLV

∑P
M

MV




∑ P MV + ∑ O MV 
QLV + SLV  M
M


kjer je:
x max
x min
i
j

]JRUQMDYUHGQRVWOHWQHDULWPHWLþQHVUHGLQH
spodnja vrednost letne ariWPHWLþQHVUHGLQH
leto, v katerem so bile izvedene meritve;
obdobje znotraj koledarskega leta, v katerem so bile izvedene meritve (j je enako 1 ali 2 za
SRJRVWRVWGYHKPHULWHYQDOHWRMMHHQDNRþHVHPHULHQNUDWOHWQR 
merilno mesto;
ãWHYLORPHULWHYNDWHULKYUHGQRVWMHHQDNDDOLYHþMDRGPHMH]D]QDYQRVWL
število meritev, katerih vrednost je manjša od meje zaznavnosti;
vrednost parametra;
meja zaznavnosti.

s
nis
pis
mjs
ljs

ýHVHYSRVDPH]QHPPHULOQHPREGREMXleta izvede ena sama meritev parametra je:

[LVPLQ = PLV

za veljavne merilne rezultate

[LVPLQ =  þHMHL]PHUMHQDYUHGQRVWSRGPHMR]D]QDYQRVWL
[LVPD[ = PLV
[

PD[
LV

za veljavne merilne rezultate

= OLV þHMHL]PHUMHQDYUHGQRVWSRGPHMR]D]QDYQRVWL

2.

1D SRGODJL YUHGQRVWL OHWQLK DULWPHWLþQLK VUHGLQ L] SUHMãQMH WRþNH VH ]D SRVDPH]QR PHULOQR PHVWR
L]UDþXQDOHWQRSRYSUHþQRYUHGQRVWSDUDPHWUD

; = ( − Z)[LVPLQ + Z[LVPD[
kjer je:
X
w

letna poYSUHþQDYUHGQRVWSDUDPHWUD
XWHåQLIDNWRU]DPHULWYHSRGPHMR]D]QDYQRVWL
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462.

Uredba o koncesiji za rabo naravne vrednote
Sečoveljskih solin in o koncesiji za upravljanje
Krajinskega parka Sečoveljske soline

Na podlagi 43. in 130. člena zakona o ohranjanju
narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00) v povezavi s
23. členom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93, 44/95 – odločba US, 1/96, 9/99 – odločba US,
56/99 – ZON, 22/00 – ZJS), 32. členom zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO) ter 13. in 17. členom uredbe o Krajinskem parku
Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 29/01) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o koncesiji za rabo naravne vrednote
Sečoveljskih solin in o koncesiji za upravljanje
Krajinskega parka Sečoveljske soline
1. člen
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada) določa pogoje za podelitev koncesije za
rabo naravne vrednote Sečoveljskih solin in za podelitev
koncesije za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljenih
koncesij.
I. Koncesija za rabo naravne vrednote Sečoveljskih solin
2. člen
Predmet koncesije za rabo naravne vrednote Sečoveljskih solin (v nadaljnjem besedilu: koncesija za rabo naravne
vrednote) je izvajanje tradicionalnega solinarstva na drugem
in tretjem območju Krajinskega parka Sečoveljske soline po
uredbi o Krajinskem parku Sečoveljske soline (Uradni list
RS, št. 29/01).
3. člen
Koncesija za rabo naravne vrednote se mora izvajati
tako, da ne ogroža biotske raznovrstnosti, varstva naravne
vrednote in kulturne dediščine, ter da ohranja solinarski
ekosistem.
4. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije ali pravna oseba,
ki je registrirana oziroma s sedežem v Republiki Sloveniji,
2. da ima pridobljeno rudarsko pravico za izkoriščanje
soli,
3. da je usposobljen za izvajanje tradicionalnega solinarstva,
4. da v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa
proti njemu ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva,
5. da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi,
6. da ni proti njemu uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge odločbe.
Šteje se, da je usposobljen za izvajanje tradicionalnega
solinarstva, če ima ustrezno število izkušenih solinarjev ter
razpolaga z ustrezno opremo, kar izkaže z elaboratom o
izvajanju solinarske dejavnosti.
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5. člen
Koncesija za rabo naravne vrednote se podeli za dobo
20 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe, ki se lahko
podaljša najdlje za 10 let na način in pod pogoji, določenimi
v tej uredbi in koncesijski pogodbi.
6. člen
Koncesionar plačuje za koncesijo za rabo naravne vrednote enkrat letno koncesijsko dajatev, ki znaša prvo leto
100.000 SIT, v nadaljnjih letih pa 1% dohodka koncesionarja preteklega leta za tekoče leto.
Plačilo za koncesijo za rabo naravne vrednote se razdeli med državo in občino, na območju katere se nahaja
naravna vrednota, v enakih deležih od celotnega plačila
koncesije.
7. člen
Koncesija za rabo naravne vrednote se podeli na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede ministrstvo, pristojno za
varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in vsebuje naslednje navedbe:
1. podatke o koncedentu ter izvajalcu javnega razpisa,
2. predmet koncesije,
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za pridobitev koncesije,
4. začetek in čas trajanja koncesije,
5. merila za izbiro koncesionarja,
6. obvezne sestavine prijave na razpis,
7. čas in kraj oddaje prijav,
8. rok za izbiro koncesionarja,
9. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
10. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom.
Javni razpis mora določiti tudi način zavarovanja resnosti prijave.
8. člen
Javni razpis traja 21 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni
predložena nobena veljavna prijava. Prijava ni veljavna, če
ne vsebuje vseh obveznih sestavin prijave na razpis.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
9. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila
upoštevajo tehnična, kadrovska in organizacijska usposobljenost prijaviteljev, ki mora biti vnaprej natančneje določena
v javnem razpisu.
10. člen
O izbiri koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo
na podlagi mnenja organizacije, pristojne za ohranjanje narave (po zakonu o ohranjanju narave).
Odločba preneha veljati, če koncesionar v roku 3 mesecev od njene dokončnosti ne sklene koncesijske pogodbe iz razlogov s strani koncesionarja.
II. Koncesija za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske
soline
11. člen
Predmet koncesije za upravljanje Krajinskega parka
Sečoveljske soline (v nadaljnjem besedilu: koncesija za
upravljanje parka) je:
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1. opravljanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in
upravljalskih nalog v Krajinskem parku Sečoveljske soline (v
nadaljnjem besedilu: park),
2. izvajanje varstvenih režimov in drugih nalog s ciljem
varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti,
3. izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave po
133. členu zakona o ohranjanju narave,
4. izvajanje neposrednega nadzora po zakonu o ohranjanju narave,
5. upravljanje z nepremičninami in stvarmi, ki jim služijo, in so v lasti države v parku.
12. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije ali pravna oseba,
ki je registrirana oziroma s sedežem v Republiki Sloveniji,
2. da v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa
proti njemu ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva,
3. da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
4. da ni proti njemu uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge odločbe,
5. da je kadrovsko in organizacijsko usposobljen za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
13. člen
Finančni viri za izvajanje koncesije so:
1. državni proračun,
2. prihodki od prodaje blaga in storitev koncesionarja
parka v tistem delu njegove dejavnosti, ki jo izvaja kot javno
službo,
3. vstopnine v park,
4. donacije in dotacije,
5. drugi viri.
Način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna se
uredi s koncesijsko pogodbo.
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9. pridobivati od pristojnih organov podatke o dejstvih,
ki so pomembni za izvajanje koncesije,
10. skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o pomembnih
dogodkih na območju parka,
11. obveščati pristojne inšpektorate o ugotovljenih kršitvah na območju parka,
12. pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev,
13. zagotavljati administrativne in druge pogoje za delo
Odbora Krajinskega parka Sečoveljske soline,
14. sodelovati z izvajalcem vodnogospodarske javne
službe, ki skrbi za vzdrževanje naravnih vodotokov in drugih
naravnih zbiralnikov vode ter vodnogospodarskih objektov
in naprav v splošni rabi,
15. sodelovati s Pomorskim muzejem Sergej Mašera,
Piran, ki opravlja dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje
nalog v zvezi z varstvom solinarske kulturne dediščine in
muzejske dejavnosti, in z izvajalcem javne službe za varstvo
kulturne dediščine.
16. člen
Koncesija za upravljanje parka se podeli na podlagi
javnega razpisa, ki ga izvede ministrstvo.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in vsebuje naslednje:
1. podatke o koncedentu ter izvajalcu javnega razpisa,
2. predmet koncesije,
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. začetek in čas trajanja koncesije,
5. merila za izbiro koncesionarja,
6. prednostna merila, ki bodo vplivala na izbiro,
7. obvezne sestavine prijave na razpis,
8. čas in kraj oddaje prijav,
9. rok za izbor koncesionarja,
10. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
11. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom.
Javni razpis mora določiti tudi način zavarovanja resnosti prijave.

14. člen
Koncesija za upravljanje parka se podeli za dobo 20 let
od dneva sklenitve koncesijske pogodbe, ki se lahko podaljša največ za 10 let na način in pod pogoji, določenimi v tej
uredbi in v koncesijski pogodbi.

17. člen
Javni razpis traja 21 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni
predložena nobena veljavna prijava. Prijava ni veljavna, če
ne vsebuje vseh obveznih sestavin prijave na razpis.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.

15. člen
Koncesionar ima naslednje pravice in dolžnosti:
1. izvajati koncesijo kot dober gospodar v skladu z
zakonom o ohranjanju narave, uredbo o Krajinskem parku
Sečoveljske soline, s to uredbo, koncesijsko pogodbo, načrtom upravljanja parka ter letnimi načrti upravljanja parka,
2. izdelati osnutek načrta upravljanja parka,
3. vsakih pet let poročati vladi o izvajanju načrta upravljanja parka,
4. pripraviti letni načrt upravljanja parka,
5. poročati pristojnim organom v skladu s predpisi,
6. organizirati in sodelovati pri vseh naravovarstvenih
akcijah na območju parka,
7. pridobivati od ministrstva posebna navodila za izvajanje koncesije,
8. pridobivati od organizacije, pristojne za ohranjanje
narave (po zakonu o ohranjanju narave) strokovno pomoč in
usmeritve pri izvajanju koncesije,

18. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila
upoštevajo:
1. kadrovska in organizacijska usposobljenost v skladu
z javnim razpisom,
2. idejna zasnova izvajanja koncesije, zlasti glede razvojnih usmeritev, načina izvajanja varstva in upravljanja parka ter podrobnejših usmeritev za varstvo naravnih vrednot na
območju parka ob upoštevanju potreb razvoja lokalnega
prebivalstva in tradicionalnih načinov izvajanja solinarske dejavnosti,
3. predlog organizacije nadzorne službe,
4. lastna finančna udeležba v predlogu pridobivanja
sredstev za upravljanje parka,
5. predlog ureditve ogledovanja in obiskovanja na območju parka.
Prednost pri dodelitvi bo imel tisti, ki predloži ponudbo
za obe koncesiji.
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19. člen
O izbiri koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo
po poprejšnjem mnenju občine, na območju katere leži
naravna vrednota.
Odločba preneha veljati, če koncesionar v roku 3 mesecev od njene dokončnosti ne sklene koncesijske pogodbe iz razlogov s strani koncesionarja.
20. člen
S pravnomočnostjo odločbe o podelitvi koncesije za
upravljanje parka nastopi dolžnost koncedenta, da prenese
na koncesionarja upravljanje z nepremičninami in stvarmi, ki
jim služijo na območju parka, in so v lasti države, razen
Muzeja solinarstva, in se uredi s koncesijsko pogodbo.
21. člen
Upravljanje parka spremlja Odbor Krajinskega parka
Sečoveljske soline, ki zagotavlja koordinacijo lokalnih interesov in sodelovanje občine, na območju katere leži naravna vrednota, pri upravljanju parka.
Pristojnosti Odbora Krajinskega parka Sečoveljske soline so:
1. spremljanje upravljanja parka,
2. obravnavanje predloga načrta upravljanja parka,
3. obravnavanje letnih načrtov upravljanja parka,
4. obravnavanje in dajanje mnenj in predlogov v zvezi z
upravljanjem parka.
Odbor Krajinskega parka Sečoveljske soline ustanovi
minister, ki določi število članov odbora, ki mora biti liho, in
imenuje predsednika odbora ter polovico članov odbora.
Polovico članov odbora imenujejo lokalne skupnosti, ki so
na zavarovanem območju.
III. Skupne določbe
22. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
vlada.

Št.

ske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere se utemeljeno dvomi v nadaljnje
pravilno izvajanje koncesije,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki
so vplivali na podelitev koncesije.
Razlogi in pogoji za prenehanje koncesijske pogodbe
in druge medsebojne pravice in obveznosti se podrobneje
določijo v koncesijski pogodbi.
26. člen
Koncesija za rabo naravne vrednote in koncesija za
upravljanje parka se lahko odvzame z upravno odločbo, če
koncesionar ravna v nasprotju z določili te uredbe ter uredbe o Krajinskem parku Sečoveljske soline. Pogoji in način
odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
27. člen
Koncesionar lahko predlaga vladi podaljšanje koncesijske pogodbe, in sicer 6 mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša, če koncesionar izpolnjuje
vse pogoje in obveznosti iz te uredbe in če je podaljšanje
ekonomsko upravičeno, s sklenitvijo aneksa h koncesijski
pogodbi.
28. člen
Nadzor nad zakonitim izvajanjem koncesije izvršujejo
pristojni inšpektorji, strokovni nadzor nad ustrezno rabo naravne vrednote oziroma upravljanjem parka pa ministrstvo in
organizacija, pristojna za ohranjanje narave (po zakonu o
ohranjanju narave).
29. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 636-02/2001-2
Ljubljana, dne 31. januarja 2002.

V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe uredbe.

Vlada Republike Slovenije

23. člen
Prenos koncesije za rabo naravne vrednote in koncesije za upravljanje parka na drugega koncesionarja je možen
le s predhodnim dovoljenjem vlade.
24. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. z odvzemom koncesije,
3. in v drugih primerih, ki jih določa ta uredba.
25. člen
Koncesijska pogodba preneha:
1. po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
2. z razdrtjem:
– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali je prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna
odločba zaradi kršitve okoljevarstvenih predpisov, koncesij-
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dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

463.

Uredba o kakovosti podzemne vode

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96,
9/99 – odl. US, 56/99 – zakon o ohranjanju narave, 22/00
– zakon o javnih skladih) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o kakovosti podzemne vode*
* Ta predpis vsebinsko povzema 8. člen ter 2. točko aneksa 5 Directive
2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October
2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy
v delu, ki se nanaša na monitoring in predstavitev rezultatov monitoringa kemijskega stanja podzemnih voda
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1. člen
Ta uredba določa:
– kemijske lastnosti (v nadaljnjem besedilu: parametri)
podzemnih voda, ki so pomembne za ugotavljanje kemijskega stanja podzemnih voda,
– mejne vrednosti parametrov za podzemne vode dobrega kemijskega stanja,
– merila za ugotavljanje kemijskega stanja podzemnih
voda,
– merila za ugotavljanje dolgoročnih trendov onesnaženosti podzemnih voda, to je povečevanja in zmanjševanja
onesnaženosti, ter sprememb dolgoročnih trendov onesnaženosti,
– merila za ugotavljanje čezmerne onesnaženosti telesa podzemne vode in rok za prenehanje izvajanja sanacijskih ukrepov.
2. člen
Določbe te uredbe se uporabljajo za telesa podzemne
vode, katerih površina presega 300 km2.
Določbe te uredbe se uporabljajo tudi za vodna telesa
podzemne vode, ki sicer ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena, vendar gre za telesa podzemne
vode:
– iz katerih povprečni dnevni odvzem za oskrbo s pitno
vodo v javnih sistemih oskrbe s pitno vodo presega 100 m3,
– ki so zaradi svoje kakovosti ali količin pomembna ali
– segajo preko državnih meja.
Vodna telesa podzemnih voda iz druge alinee prejšnjega odstavka se določi na podlagi meril iz priloge 1, ki je
sestavni del te uredbe.
Ta uredba se uporablja za telo podzemne vode, ki ga
naravno ali umetno bogati površinska voda.
3. člen
Pojmi po tej uredbi imajo naslednji pomen:
1. Podzemne vode so vode pod površino tal v zasičenem območju in v neposrednem stiku s tlemi ali podtaljem.
2. Vodonosnik je plast ali več plasti kamenin ali drugih
geoloških plasti pod površjem tal zadostne poroznosti in
prepustnosti, da omogoča znatnejši pretok podzemne vode
ali odvzem znatnejših količin podzemne vode.
3. Vodno telo podzemne vode je pomemben in razpoznaven del podzemne vode znotraj enega ali več vodonosnikov.
4. Hidrogeološko zaledje je območje, iz katerega pritekajo v vodonosnik vode, ki imajo vpliv na količinsko in kakovostno stanje posameznega vodnega telesa podzemne vode.
5. Dobro kemijsko stanje vodnega telesa podzemne
vode je kemijsko stanje vodnega telesa podzemne vode, ki
izpolnjuje pogoje za dobro kemijsko stanje, določene s to
uredbo.
6. Opazovalna vrtina je objekt, opremljen za izvajanje
meritev nekaterih parametrov podzemnih voda in njihovo
vzorčenje v posameznih ciljnih hidrogeoloških conah.
7. Mreža merilnih mest je v merilni sistem povezanih
več merilnih mest, ki omogočajo ugotavljanje kemijskega
stanja, značilno za celotno vodno telo podzemne vode. Na
merilnih mestih, ki so vključena v omrežje merilnih mest se
zagotavljajo redne meritve količinskih parametrov in parametrov kakovosti podzemne vode, vključno z zbiranjem in
prenosom podatkov meritev. Merilna mesta se v okviru mreže merilnih mest razvrstijo na osnovna merilna mesta in
trendna merilna mesta.
8. Osnovna merilna mesta so merilna mesta mreže
merilnih mest za ugotavljanje kemijskega stanja podzemnih
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voda in za primerjalno ocenjevanje rezultatov meritev obratovalnega monitoringa onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi, ki je predpisan za točkovne vire onesnaževanja podzemnih voda.
9. Trendna merilna mesta so merilna mesta mreže
merilnih mest, ki so namenjena za ugotavljanje dolgoročnih
trendov onesnaženosti podzemnih voda.
10. Ranljivost vodnega telesa podzemne vode je merilo za tveganje, da se podzemna voda v vodonosnikih onesnaži zaradi danih hidroloških, geoloških in pedoloških pogojev.
11. Obremenjenost vodnega telesa podzemne vode je
poseg ali posledica posega v okolje, ki je povzročila onesnaženje podzemne vode ali njeno rabo ali izkoriščanje.
4. člen
Kemijsko stanje vodnega telesa podzemne vode se
ugotavlja za vsako leto posebej na podlagi rezultatov kemijske analize vzorcev vode, ki se jih pridobi z rednim in enakomernim vzorčevanjem v vodnjaku ali na izviru, kjer se podzemna voda odvzema kot pitna voda, na opazovalni vrtini, ki
je namenjena meritvam parametrov podzemne vode, ali na
izviru, ki je iztok iz telesa podzemne vode.
Parametri ter njihove vrednosti, na podlagi katerih se
ugotavlja kemijsko stanje vodnega telesa podzemne vode,
so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen
Kemijsko stanje vodnega telesa podzemne vode se
določa na podlagi letne povprečne vrednosti parametra,
izračunane iz rezultatov meritev na vseh merilnih mestih
posameznega vodnega telesa, to je na vseh osnovnih in
trendnih merilnih mestih, po postopku iz priloge 3, ki je
sestavni del te uredbe.
6. člen
Vodno telo podzemne vode ima dobro kemijsko stanje,
če letna povprečna vrednost nobenega od parametrov ni
večja od mejne vrednosti, ki je za ta parameter določena v
prilogi 2 te uredbe.
Vodno telo podzemne vode, ki ne izpolnjuje pogojev za
dobro kemijsko stanje, ima slabo kemijsko stanje.
7. člen
Dolgoročne trende onesnaženosti podzemne vode se
ugotavlja na podlagi analize časovne vrste četrtletne, polletne ali letne povprečne vrednosti parametrov in časovne
vrste četrtletne, polletne ali letne srednje vrednosti parametrov, izmerjenih na trendnem merilnem mestu.
Četrtletne in polletne povprečne in srednje vrednosti
parametrov se izračuna po postopku, ki je v prilogi 3 te
uredbe določen za izračun letne povprečne vrednosti parametra in letne srednje vrednosti parametra.
Dolgoročni trend onesnaženosti podzemne vode se
izračuna z metodo linearne in kvadratične regresijske zveze
podatkov iz časovne vrste, pri čemer se uporabi linearni
model.
Dolgoročni trend onesnaženosti podzemne vode se
lahko ugotovi, če so za časovno vrsto iz prvega odstavka za
posamezno vodno telo na razpolago podatki za izračun letnih povprečnih in srednjih vrednosti parametrov za obdobje
najmanj petih let.
Podrobneje se določi način ugotavljanja dolgoročnega
trenda onesnaženosti podzemne vode v programu monitoringa podzemnih voda skladno s predpisi, ki urejajo imisijski
monitoring podzemnih voda.
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8. člen
Šteje se, da se onesnaženost vodnega telesa podzemnih voda trajno povečuje, če je iz ocene o dolgoročni spremembi parametra podzemne vode razvidno, da časovna
vrsta vrednosti parametra enakomerno narašča skozi celotno obdobje preteklih desetih let.
Šteje se, da se onesnaženost vodnega telesa podzemnih voda zmanjšuje, če je iz ocene o dolgoročni spremembi parametra razvidno, da časovna vrsta vrednosti parametra enakomerno pada skozi celotno obdobje preteklih
desetih let.
V programu monitoringa podzemnih voda iz prejšnjega
člena se na podlagi meril iz prejšnjih odstavkov podrobneje
določi način izdelave ocene o povečevanju in zmanjševanju
onesnaženosti podzemne vode za posamezno vodno telo.
9. člen
Vodno telo podzemne vode je čezmerno obremenjeno, če:
– je letna povprečna vrednost enega od parametrov,
razen nitratov, večja od mejne vrednosti, ki je za ta parameter določena v prilogi 2 te uredbe, ali
– je letna povprečna vrednost nitratov več kot dvakrat
večja od mejne vrednosti, ki je za ta parameter določena v
prilogi 2 te uredbe, ali
– je v okviru monitoringa kakovosti podzemnih voda
ugotovljeno, da se onesnaženost trajno povečuje pri treh ali
več parametrih iz priloge 2 te uredbe.
10. člen
Če se ugotovi, da je vodno telo podzemne vode čezmerno obremenjeno, se določi status ogroženega območja in pripravi program sanacijskih ukrepov. V režim celovite sanacije je treba vključiti vse območje hidrografskega
zaledja.
Predpisan režim celovite sanacije čezmerno obremenjenega vodnega telesa podzemne vode mora trajati še
najmanj eno leto potem, ko je na podlagi rezultatov rednih
meritev monitoringa ugotovljeno, da vodno telo podzemne
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vode izpolnjuje pogoje dobrega kemijskega stanja, poslabšanje kemijskega stanja nobenega od parametrov pa ni
trajno.
11. člen
Država zagotavlja monitoring kakovosti podzemnih voda zaradi ugotavljanja kemijskega stanja neposredno.
Monitoring kakovosti podzemnih voda po tej uredbi
opravlja ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v okviru
spremljanja onesnaženosti voda.
Način izvajanja monitoringa, vsebino programa monitoringa ter način in obliko poročanja o monitoringu se podrobneje uredi s predpisom, ki ureja imisijski monitoring podzemnih voda.
12. člen
Za ugotavljanje kemijskega stanja podzemnih voda v
obdobju 2001–2002 se uporabljajo podatki obstoječega
imisijskega monitoringa voda za leto 2001 in 2002, ki ga
opravlja ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v okviru rednega spremljanja onesnaženosti voda.
Za ocenjevanje sprememb kemijskega stanja podzemnih voda se uporabljajo podatki o onesnaženosti podzemnih
voda iz poročil o spremljanju onesnaženosti voda za obdobje 1990–2001, ki jih hrani Agencija Republike Slovenije za
okolje.
13. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-11/2002-1
Ljubljana, dne 31. januarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
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Uradni list Republike Slovenije
PRILOGA 1

MERILA ZA OPREDELITEV POMEMBNIH VODNIH TELES PODZEMNE VODE
1.

=DþHWQDGRORþLWHYYRGQLKWHOHVSRG]HPQHYRGH
=DþHWQR GRORþLWHY YRGQLK WHOHV SRG]HPQH YRGH VH RSUDYL ] QDPHQRP RFHQH SRPHPEQRVWL YRGQLK
WHOHVJOHGHQMLKRYHUDEHLQRFHQHQMLKRYHRJURåHQRVWL=DþHWQDGRORþLWHYMHGYRVWRSHQMVNLSRVWRSHN
NMHU VH QD SUYL VWRSQML RSUHGHOL ]D GUåDYR SRPHPEQD YRGQD WHOHVD QD GUXJL SD VWRSQMD QMLKRYH
RJURåHQRVWL

1.1.

'RORþLWHYSRPHPEQLKYRGQLKWHOHVSRG]HPQHYRGH
Analizo pomembnosti vodnih teles se opravi na podlagi naslednjih kriterijev:
YHOLNRVWYRGRQRVQLND RY R]LURPDUD]SRORåOMLYRVWSRG]HPQHYRGH
KLGURJHRORãNHLQKLGUDYOLþQHODVWQRVWLYRGRQRVQLNRY
UHJLRQDOQLVRFLDOQRHNRQRPVNLLQRNROMVNLSRPHQSRG]HPQLKYRGDJOHGHQDQMLKRYRNROLþLQR
in kakovost ter
L]SRVWDYOMHQRVWYSOLYRPQDNROLþLQRLQNDNRYRVWSRG]HPQLKYRGD

1.2.

'RORþLWHYRJURåHQLKYRGQLKWHOHVSRG]HPQHYRGH
2JURåHQRVWYRGQLKWHOHVSRG]HPQLKYRGDVHRSUDYLQDSRGODJLRFHQHQDUDYQHREþXWOMLYRVWLWYHJDQMD
obremenjenosti in povezanosti podzemnih voda z ekosistemi.

1.2.1

Ocena naravne ranljivosti
Ocena sloni na naravnih danostih vodnega telesa in neposrednega okolja, ki so:
YUVWDWDOQDGYRGRQRVQLNRPLQYUVWDWDOQMHJRYHJDSULVSHYQHJDREPRþMD
NDPHQLQVNDVHVWDYD]DVLþHQHLQQH]DVLþHQHFRne,
GHEHOLQDQH]DVLþHQHFRQHYRGRQRVQLND
zgradba in vrsta vodonosnika,
razporeditev površinskih voda in povezanost z vodonosnikom ter
PRUIRORãNH]QDþLOQRVWLYRGRQRVQLNDLQSULVSHYQHJDREPRþMD

1.2.2

Ocena tveganja
Ocena se opravi na podlagi preteåQRDQWURSRJHQLKYSOLYRYLQSRVHJRYYYRGQRWHORNRWVR
UD]SUãHQLYLULRQHVQDåHQMD
WRþNRYQLYLULRQHVQDåHQMD
þUSDQMHLQGUHQLUDQMH
bogatenje podzemne vode ter
SRVHJL Y YRGRQRVQLN DOL SULVSHYQR REPRþMH NL VSUHPLQMDMR QDUDYQR REþXWOMLYRVW YRGnega
telesa.

1.2.3

Ocena obremenjenosti
2SUHGHOL VH RQHVQDåHQRVW SRG]HPQH YRGH QD SRGODJL UH]XOWDWRY L]LNDOQLK LQ NHPLMVNLK SUHLVNDY
vzorcev podzemnih voda.

1.2.4

Ocena povezanosti z ekosistemi
Opredeli se, kako je telo podzemne vode povezano z drugimi ekosistemi in kako vpliva nanje:
YSOLY QHXJRGQLK KLGURJHRORãNLK ODVWQRVWL REPRþMD QD SRVODEãDQMH SULSDGDMRþLK SRYUãLQVNLK
ekosistemov in
YSOLYWUDMQHJD]QLåHYDQMDJODGLQHSRG]HPQHYRGHQDKLGUDYOLþQRSRYH]DQHSRYUãLQVNHYRGH
LQSULSDGDMRþHHNRVLVWHPH

2.

Nadaljnja opredelitev vodnih teles podzemne vode
1D SRGODJL ]DþHWQH GRORþLWYH YRGQLK WHOHV SRG]HPQH YRGH VH RSUDYL QDGDOMQMR RSUHGHOLWHY YRGQLK
WHOHV SRG]HPQH YRGH 7D RSUHGHOLWHY RPRJRþD EROM QDWDQþQR RFHQR RJURåHQRVWL YRGQLK WHOHV WHU
GRORþLWHYVWUDWHãNLKFLOMHYLQQDþUWRY]DRKUDQMDQMHLQL]EROMãDQMHNDNRYRVWLSRG]HPQHYRGH3RVWRSHN
QDGDOMQMHRSUHGHOLWYHYVHEXMHVNORSHSRGUREQHRSUHGHOLWYHRJURåHQLKYRGQLKWHOHVSRG]HPQHYRGH
pregled antropogenih vplivov, oceno vpliva podzemne vode na povezane ekosisteme ter oceno
RJURåHQRVWLSRG]HPQHYRGHLQVDQDFLMRVWDQMD
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PRILOGA 2

Parametri podzemnih voda
OSNOVNI PARAMETRI
Amonij
Kalij
Nitrati
Ortofosfati
INDIKATIVNI PARAMETRI
Pesticidi:
Alaklor
Metolaklor
Atrazin
Desetil-atrazin
Desizopropil-atrazin
Simazin
Prometrin
Propazin
Bromacil
Vsota pesticidov *
Lahkohlapni alifatski halogenirani ogljikovodiki:
Diklorometan
Tetraklorometan
1,2-dikloroetan
1,1-dikloroeten
Trikloroeten
Tetrakloroeten
Vsota lahkohlapnih alifatskih halogeniranih ogljikovodikov
(LHCH)**
Mineralna olja
Krom

,]UDåHQ
kot

Enota

Mejna
vrednost

NH4
K
NO3
PO4

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,06
10
25
0,2

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,06
0,06
0,1
0,1
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,5

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

2,0
2,0
3,0
0,5
2,0
2,0
10

µg/l
µg/l

10
30

Cr

* Vsota pesticidov in njihovih metabolitov: organoklorni, triazinski, organofosforni pescitidi, derivati fenoksi
RFHWQHNLVOLQHGHULYDWLVHþQHNLVOLQH SRGUREQHMHQDYHGHQLYprogramu monitoringa)
** Vsota lahkohlapnih alifatskih halogen ogljikovodikov (LHCH): triklorometan, tribromometan,
bromodiklorometan, dibromoklorometan, trikloronitrometan, tetraklorometan, diklorometan, 1,1-dikloroeten,
1,2-dikloroetan, tetrakloroeten, trikloroeten, 1,1,1-trikloroetan, 1,1,2-trikloroetan, 1,1,2-trikloroetan, 1,1,2,2trikloroetan, 1,1,2,2-tetrakloroetan, triklorofluorometan in difluoroklorometan

Stran

830 / Št. 11 / 11. 2. 2002

Uradni list Republike Slovenije
PRILOGA 3

,]UDþXQOHWQHSRYSUHþQHYUHGQRVWLSDUDPHWUDSRWHNDQDQDVOHGQMLQDþLQ
1.

=DYVDNRPHULOQRPHVWRVHL]UDþXQDWD]JRUQMDLQVSRGQMDYUHGQRVWOHWQHDULWPHWLþQHVUHGLQHL]YVHK
OHWQLKPHULWHYQDQDVOHGQMLQDþLQ

AM0 = xijsmin =

AM100 = xijsmax =
kjer je:
x max
x min
i
j

nijs

1
+ p ijs


1

nijs + pijs 

∑m

ts

t

∑ m + ∑l
ts

t

t


,


ts 

]JRUQMDYUHGQRVWOHWQHDULWPHWLþQHVUHGLQH
VSRGQMDYUHGQRVWOHWQHDULWPHWLþQHVUHGLQH
leto, v katerem so bile izvedene meritve;
obdobje znotraj koledarskega leta, v katerem so bile izvedene meritve (j je enako 1 ali 2 za
SRJRVWRVWGYHKPHULWHYQDOHWRMMHHQDNRþHVHPHULHQNUDWOHWQR 
merilno mesto;
ãWHYLORPHULWHYNDWHULKYUHGQRVWMHHQDNDDOLYHþMDRGPHMH]D]QDYQRVWL
število meritev, katerih vrednost je manjša od meje zaznavnosti;
vrednost parametra;
meja zaznavnosti.

s
nijs
pijs
mjs
lts

ýHVHYSRVDPH]QHPPHULOQHPREGREMXOHWDL]YHGHHQDVDPDPHULWHYSDUDPHWUDMH

xijsmin = mts za veljavne merilne rezultate
xijsmin = 0

þHMHL]PHUMHQDYUHGQRVt pod mejo zaznavnosti

xijsmax = mts za veljavne merilne rezultate
xijsmax = lts
2.

þHMHL]PHUMHQDYUHGQRVWSRGPHMR]D]QDYQRVWL

=DWHORSRG]HPQHYRGHVHL]UDþXQDOHWQDDULWPHWLþQDVUHGQMDYUHGQRVWSDUDPHWUDQDQDVOHGQMLQDþLQ
AM =

1− w
n

n

∑

min
xijs
+

s =1

w
n

n

∑x

max
ijs

s =1

kjer je:
AM
OHWQDDULWPHWLþQDVUHGQMDYUHGQRVWSDUDPHWUD
w
XWHåQLIDNWRU]DPHULWYHSRGPHMR]D]QDYQRVWL
n
število vseh meritev.

3.

,] OHWQH DULWPHWLþQH VUHGQMH YUHGQRVWL SDUDPHWUD VH ]D WHOR SRG]HPQH YRGH RFHQL   -odstotno
zgornjo mejo zaupanja.

4.

/HWQDSRYSUHþQDYUHGQRVWSDUDPHWUDMHL]UDåHQDNRW
CL AM = AM + t N −1,1−α / 2 s / N ,

kjer je:
CLAM
AM
s

OHWQDSRYSUHþQDYUHGQRVWSDUDPHWUD -odstotna zgornja meja zaupanja)
OHWQDDULWPHWLþQDVUHGQMDYUHGQRVWSDUDPHWra;
VWDQGDUGQLRGNORQDULWPHWLþQLKVUHGQMLKYUHGQRVWLQDSRVDPH]QLKPHULOQLKPHVWLK
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MINISTRSTVA
464.

Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko
napetostjo dotika na elektrificiranih progah

Na podlagi 16. člena zakona o varnosti v železniškem
prometu (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo
dotika na elektrificiranih progah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vsebina pravilnika
(1) Ta pravilnik določa varnostne ukrepe pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah slovenskega
železniškega omrežja, in sicer: enosmernega sistema 3 kV,
enofaznega sistema 25 kV, 50 Hz (Dobova) ter enofaznega
sistema 15 kV, 16 2/3 Hz (Jesenice).
(2) Podrobnejše določbe o varnostnih ukrepih pred
previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah javne
železniške infrastrukture z enosmernim sistemom 3 kV so v
navodilu, katerega izda generalni direktor Slovenskih železnic, d. d., sočasno z uveljavitvijo tega pravilnika. Določbe se
smiselno uporabljajo tudi za enofazni sistem 15 kV, 16 2/3
Hz in enofazni sistem 25 kV, 50 Hz.
2. člen
Veljavnost drugih predpisov
(1) Pri delih na napajalnih daljnovodih, elektronapajalnih postajah, voznem omrežju ter drugih elektroenergetskih
napravah in instalacijah veljajo poleg določb tega pravilnika
tudi splošni elektrotehnični predpisi za varstvo pri delu pred
previsoko napetostjo dotika.
(2) Varnostni ukrepi iz tega pravilnika ne izključujejo
uporabe varnostnih ukrepov določenih v obsegu, ki se nanaša na elektrificirane železniške proge v drugih železniških
ali splošnih predpisih.
3. člen
Uporaba določb
Po določbah tega pravilnika se morajo ravnati vsi železniški delavci in drugi izvajalci del, ki se gibljejo ali opravljajo
dela na območju elektrificiranih tirov.
4. člen
Pomen izrazov
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Elektronapajalna postaja (v nadaljnjem besedilu:
ENP) je elektroenergetski postroj, v katerem se izmenična
napetost iz elektrogospodarskega omrežja transformira na
nižjo napetost in usmeri v enosmerno napetost ter nato
preko stikal dovaja na vozno omrežje.
2. Enofazni sistem 25 kV, 50 Hz je sistem električne
vleke, pri katerem se elektrovlečna vozila napajajo z enofazno napetostjo 25 kV, 50 Hz.
3. Enofazni sistem 15 kV, 16 2/3 Hz je sistem električne vleke, pri katerem se elektrovlečna vozila napajajo z
enofazno napetostjo 15 kV, 16 2/3 Hz.
4. Enosmerni sistem 3 kV je sistem električne vleke,
pri katerem se elektrovlečna vozila napajajo z enosmerno
napetostjo 3 kV.
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5. Izenačitev potenciala je postopek stalnega ali začasnega povezovanja medsebojno nepovezanih, oziroma ne
dovolj povezanih vodnikov ali prevodnih delov naprav in
konstrukcij z električno prevodno zvezo, in sicer z namenom
izenačitve potenciala.
6. Izolirana tirnica je del tirnega traku, ki omogoča
kontrolo zasedenosti tirov, kretnic in progovnih odsekov.
7. Ločilnik je stikalna naprava, ki se lahko izklaplja,
kadar skozi njo ne teče električni tok.
8. Ločišče je električna in mehanska meja med voznim
vodom odseka odprte proge in odseka postaje.
9. Napajalni vod voznega omrežja je dodatni vod na
enotirni progi, ki povezuje elektronapajalne postaje z voznim
omrežjem na postajah.
10. Obhodni vod voznega omrežja je vod, ki omogoča
električno povezovanje dveh odsekov voznih vodov odprte
proge preko postaje.
11. Odklopni ločilnik je stikalna naprava, ki se v sili
lahko izklaplja, tudi ko skozi njo teče električni tok.
12. Odsekovni izolator (ločilec) je električna meja med
delom voznega voda, napajanega preko enega stikala, in
delom voznega voda, napajanega preko drugega stikala.
Služi za prehod elektrovlečnega vozila z enega dela voznega
voda na drugi del voznega voda pod obremenitvijo, če sta
oba dela voznega voda pod napetostjo.
13. Ozemljilo je kovinski del (prevodnik, trak, palica,
plošča, cev), vkopan v zemljo in je z njo v prevodnem stiku.
14. Ozemljitev je električna prevodna vez prevodnih
delov in konstrukcij z zemljo, vzpostavljena z ozemljilom.
Pogojno se s pojmom ozemljitve razume tudi električna prevodna zveza prevodnih delov naprav in konstrukcij s tirnico
– povratnim vodom, čeprav se taka zveza tehnično opredeljuje kot zaščitna vez s povratnim vodom.
15. Ozemljitvena palica je varovalna naprava, s katero
se vodniki zračnih vodov voznega omrežja v breznapetostnem stanju povezujejo s tirnico – povratnim vodom.
16. Ozemljitvena vez (ozemljitev) je električna prevodna vez med prevodnimi deli naprav in konstrukcijami z
ozemljilom.
17. Palica za omejitev delovišča je ozemljitvena palica,
opremljena z rdečo signalno zastavico.
18. Pooblaščeni delavec za vzdrževanje voznega omrežja je delavec, ki je pooblaščen za opravljanje del pri vzdrževanju voznega omrežja oziroma spremlja in zavaruje delo
tretjih oseb.
19. Povratni vod je tirnica, ki služi kot povratni vodnik,
na katerega se priključujejo prevodni deli naprav in konstrukcij, ki ne pripadajo obratovalnemu tokokrogu in ki lahko
zaradi okvare pridejo pod napetost.
20. Stabilne naprave električne vleke (v nadaljnjem besedilu: SNEV) sestavljajo sistem elektroenergetskih naprav
in napeljav, potrebnih za obratovanje električne vleke.
21. Stikalo na voznem omrežju je skupni naziv za ločilnik in odklopni ločilnik, s katerima se zanesljivo doseže v
izklopljenem položaju varnostna razdalja med polom pod
napetostjo in polom brez napetosti.
22. Varnostna razdalja je najmanjša dopustna oddaljenost vodnika oziroma dela pod napetostjo od dela brez
napetosti v katerikoli smeri pri temperaturi +40° C in obtežitvi zaradi vetra od 0 do polne vrednosti.
23. Varovalna razdalja je najmanjša dovoljena razdalja
med deli pod napetostjo in delavcem oziroma neizoliranim
orodjem ali opremo, ki jo delavec uporablja, in znaša pri
enosmernem sistemu 3 kV 1200 mm, pri enofaznem sistemu 25 kV, 50 Hz ter 15 kV, 16 2/3 Hz pa 1500 mm.
Območje, manjše od 1200 oziroma 1500 mm od delov VO pod napetostjo, pa se imenuje nevarno območje. To
se oblikuje radialno od delov VO pod napetostjo.
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24. Vodja del je pooblaščena oseba, ki ji je zaupano
vodstvo del na posameznem delovišču. Dolžan je skrbeti,
da imajo delavci pri delu vse potrebno orodje, da uporabljajo predpisana sredstva in opremo za osebno varnost, prav
tako pa skrbi za varen potek in način dela ter za zavarovanje
delovišča.
25. Vozno omrežje (v nadaljnjem besedilu: VO) je del
stabilnih naprav električne vleke, ki prenaša električno energijo z elektronapajalnih postaj do elektrovlečnih vozil.
26. Vozni vod (v nadaljnjem besedilu: VV) predstavljajo
vodniki, ki služijo za napajanje elektrovlečnih vozil z električno energijo. Sestavljen je iz nosilne vrvi, enega ali dveh
kontaktnih vodnikov, tokovnih vezi, obešalk in spojnega materiala.
5. člen
Deli voznega omrežja, ki so normalno pod napetostjo
Deli voznega omrežja, ki so normalno pod napetostjo, so:
– vozni, napajalni in obhodni vodi,
– tokovne zveze,
– priključni vodi,
– ločilne naprave,
– oprema za obešanje od vodnikov do izolatorjev,
– izolatorji.
6. člen
Ozemljeni deli voznega omrežja
Ozemljeni deli voznega omrežja so:
– drogovi voznega omrežja,
– drogovi in prečke togih portalov,
– deli opreme za obešanje in zatezanje do izolatorjev,
– drogovi in portali za napajalne vode, ločilnike in odklopne ločilnike,
– pogoni ločilnikov in odklopnih ločilnikov,
– povratni vod,
– vse ozemljitvene vezi in ozemljila.
7. člen
Druge ozemljene kovinske konstrukcije
Druge ozemljene kovinske konstrukcije oziroma njihovi
deli, ki so v območju možnega mehaničnega dotika in električnega vpliva od delov VO, ki so pod napetostjo, so:
– kovinski drogovi za razne namene,
– drogovi in kovinske omarice komunikacijskih mest
ob progi,
– kovinske konstrukcije mostov, nadvozov in ograj,
– peronske nadstrešnice,
– železniške zapornice,
– relejne omarice,
– nosilci prostozračnih kabelskih vodov ipd.,
– cevovodi,
– omarice z jeklenkami za plin,
– druge kovinske konstrukcije.
8. člen
Nevtralni, neozemljeni deli voznega omrežja
Nevtralni, neozemljeni deli voznega omrežja so vodniki
nevtralnega voznega voda, kadar ta ni ozemljen.
II. VIRI NEVARNOSTI PREVISOKE NAPETOSTI DOTIKA
9. člen
Glavni potencialni viri nevarnosti
(1) Glavni potencialni vir nevarnosti je VO, ki je normalno pod napetostjo.
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(2) Neposredni ali posredni dotik s katerim koli delom
VO, ki je normalno pod napetostjo, je življenjsko nevaren,
čeprav je napetost v njem izključena. Šele ko sta opravljeni
ozemljitev in izenačitev potencialov, se šteje, da naprave
niso več pod napetostjo.
10. člen
Drugi potencialni viri nevarnosti
Drugi potencialni viri nevarnosti so:
– prekinjeni povratni vod (tirnica), ki je lahko pod napetostjo tudi, če je napetost v VV tega odseka izključena, če se
opravlja električna vleka po enem ali obeh sosednjih odsekih;
– kovinske konstrukcije, ki niso povezane s povratnim
vodom in ki so oddaljene od osi najbližjega elektrificiranega
tira pri enosmernem sistemu 3 kV manj od 9 m, pri enofaznem sistemu 25 kV, 50 Hz manj od 65 m in pri enofaznem
sistemu 15 kV, 16 2/3 Hz manj od 20 m.
11. člen
Opozorila o virih nevarnosti pred previsoko napetostjo
dotika
(1) Železniški delavci in druge osebe, ki imajo pravico
dostopa in opravljanja del na železniškem območju elektrificiranih tirov, morajo biti pravočasno poučeni o nevarnostih
na elektrificiranih progah.
(2) Opozorilo o nevarnosti pred previsoko napetostjo
dotika se javno objavi na območju elektrificiranih prog na
vidnih mestih v prostorih, kjer se zadržujejo potniki in drugi
uporabniki železniških storitev.
(3) Opozorilo mora biti lepo oblikovano, vidno in berljivo z razdalje dveh metrov. V sredini opozorila je treba pod
besedilo z rdečo barvo natisniti elektrotehnično puščico,
katere skupna višina znaša 70% višine besedila. Lepak za
opozorilo o nevarnostih pred previsoko napetostjo dotika je
prikazan v prilogi 1.
(4) Vsebina in oblika opozorila o nevarnostih pred previsoko napetostjo dotika sta določeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
III. PREPOVEDI
12. člen
Splošne prepovedi
(1) Ne glede na napetostno stanje v voznem omrežju je
prepovedano:
– nameščanje in premikanje ozemljitvenih palic ter dotikanje njihovih vodnikov brez ustreznih varovalnih sredstev
oziroma v nasprotju s predpisanim zaporedjem;
– približevanje nosilnim konstrukcijam voznega omrežja, na katerih se dogajajo nenormalni pojavi, kot so: prasketanje, iskrenje, svetlikanje, cvrčanje ipd.;
– postavljanje kakršnega koli materiala okoli nosilnih
konstrukcij voznega omrežja v območju njihovih temeljev;
– prenašanje pokončnih predmetov, zastav, transparentov in podobnega na območju elektrificiranih tirov;
– vzdigovanje antenskih palic na sredstvih za zveze ali
vozilih na odprtih tovornih vagonih, če so na elektrificiranih
tirih ali se gibljejo preko nivojskega križanja ceste z elektrificirano železnico;
– snemanje in poškodovanje varovalnih naprav, ki varujejo ali opozarjajo na električne vodnike (polne ali rešetkaste ograje, mreže, opozorila, napisi ipd.);
– metanje kakršnihkoli predmetov na vodnike ali konstrukcije VO;
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– škropljenje kovinske konstrukcije VO z vodo ali drugo tekočino.
(2) Preden je napetost v VO izključena ter opravljeni
ozemljitev in izenačitev potencialov, je prepovedano:
– dotikati se vseh delov VO, ki so normalno pod napetostjo;
– dotikati se predmetov, ki visijo z delov VO;
– približati se mestu, kjer se odtrgani vodnik VO dotika
tal, na razdaljo manj kot 15 metrov;
– približati se s katerimkoli delom telesa, orodjem oziroma neizoliranim predmetom nevarnemu območju VO;
– vzpenjati se na nosilne konstrukcije VO.
13. člen
Prepovedi pri delih na vozilih na elektrificiranih tirih
Preden je napetost v VO izključena in preden sta opravljeni ozemljitev ter izenačitev potencialov, je pri delih na
vozilih prepovedano:
– dotikati se odjemnika toka ali drugih električnih naprav in priprav na elektrovlečnih vozilih;
– vzdigovanje grabelj pri parnih lokomotivah nad zgornji rob strehe strojevodske kabine;
– škropljenje premoga z vodo ali njegovo premetavanje v zalogovniku;
– vzpenjanje na streho lokomotiv in motornih voz, lokomotivskega kotla ali zalogovnika parne lokomotive, na streho potniških in tovornih vagonov, na stroje za vzdrževanje
prog ter na dvigala z gibljivo ročico in na tovore na odprtih
tovornih vagonih, ko so ti na elektrificiranem tiru.
14. člen
Prepovedi pri delih na območju elektrificiranih tirov
Pred izključitvijo napetosti v VO, ozemljitvijo in izenačitvijo potencialov je prepovedano:
– nakladanje, razkladanje ali prekladanje blaga na odprtih tovornih vagonih (izjemoma je dovoljeno razkladanje
vagonov serije Fac in Eamos, s katerimi se dostavlja gramoz
na odprto progo z elektrovlečnim vozilom);
– ročno pranje zunanjih površin vozil z vodnim curkom;
– delo dvigal in druga dela (postavljanje opažev, sekanje drevja, odstranjevanje podrasti), če bi se lahko s katerim
koli delom stroja ali predmetom približali na razdaljo, manjšo
od 3 m, od dela VO pod napetostjo.
15. člen
Prepovedi pri vzdrževalnih delih na območju elektrificiranih
tirov
Pred izključitvijo napetosti v VO, ozemljitvijo in izenačitvijo potencialov je pri vzdrževalnih delih prepovedano:
– izvajanje vseh vzdrževalnih del, pri katerih lahko pride delavec s telesom ali orodjem v nevarno območje;
– dotikanje vodnikov z golimi rokami ali neizoliranim
orodjem, kot so: žicevodi ali žice zračnih TK vodov, energetski zračni vodi, tudi ko je napetost v njih izključena, če je
njihova vzporedna dolžina z VO enaka ali večja kot 1600 m
pri enosmernem sistemu 3 kV ali 800 m pri enofaznem
sistemu 25 kV, 50 Hz ter 15 kV, 16 2/3 Hz;
– nagibanje čez zaščitno mrežo svetlobnega signala,
ko ta sega v nevarno območje;
– zadrževanje na ploščadi svetlobnega signala v času,
ko po tiru poleg njega vozi elektrovlečno vozilo z dvignjenim
odjemnikom toka;
– dotikanje z golimi rokami ali neizoliranim orodjem:
dveh tirnic enega tira, koncev dveh tirnic v istem tirnem
traku, ki sta spojena z izolirnim tirnim stikom ali med kateri-
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ma je pretrgana prespojitev, tirnice z ene in druge strani
njenega zloma ali prereza, koncev ločenih ali prekinjenih
vodnikov iskrišč, tirnih dušilk, povratnega voda in ozemljitev;
– zamenjati iskrišča ali tirne dušilke, ne da bi jih prej
premostili.
IV. IZJEMNA DOVOLJENJA
16. člen
Gašenje požara
Za gašenje požara v začetni fazi je dovoljena uporaba
sredstev za gašenje požara na električnih napravah tudi
takrat, ko so sosednje naprave pod napetostjo, toda tako,
da ne pride do ogrožanja z visoko napetostjo osebe, ki gasi.
17. člen
Dela na drogovih VO
Dela na antikorozijski zaščiti drogov VO so izjemoma
dovoljena tudi takrat, ko je VO pod napetostjo, vendar ne
bliže kot 700 mm od delov VO pod napetostjo. Ta dela se
lahko izvajajo s čopičem ali valjčkom, nikakor pa ne z brizganjem, ter morajo potekati pod nadzorom pooblaščenega
delavca za vzdrževanje SNEV.
V. PREVOZ TOVOROV S PREKORAČENIM
NAKLADALNIM PROFILOM V VIŠINI
18. člen
Nivojska križanja ceste z elektrificirano železnico
(1) Izredni prevozi s cestnimi vozili s prekoračenim
nakladalnim profilom v višini čez nivojska križanja ceste z
elektrificirano železnico so dovoljeni samo ob navzočnosti
pooblaščenega delavca za vzdrževanje VO.
(2) Pred vozila iz prejšnjega odstavka morajo biti v pisni
obliki določeni varnostni ukrepi med cestnim prevoznikom
in železnico.
19. člen
Prevozi izrednih tovorov
Prevozi izrednih tovorov po železnici, ki prekoračujejo
nakladalni profil, so dovoljeni pod pogoji, ki jih določa navodilo za prevoz izrednih pošiljk.
VI. SKUPNE DOLOČBE O VARNEM DELU
20. člen
Varnostne razdalje med VO pod napetostjo in progovnimi
vozili
(1) Progovna vozila in progovni delovni stroji se lahko
približajo z najbolj izpostavljenim delom k delom VO pod
napetostjo, na povečano varnostno razdaljo 300 mm pri
enosmernem sistemu 3 kV ter 500 mm pri enofaznem sistemu 25 kV, 50 Hz in 15 kV, 16 2/3 Hz.
(2) Približevanje vozil in strojev iz prejšnjega odstavka
je dovoljeno pod naslednjimi pogoji:
– da ima vozilo oziroma stroj mehanična omejila za
gibljive dele, ki ne dopuščajo prekoračitve najmanjše varnostne razdalje;
– da so vsi kovinski deli vozila oziroma stroja zanesljivo
spojeni z galvansko zvezo preko kolesnih dvojic s tirnico –
povratnim vodom.
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21. člen
Ozemljitvene palice
(1) Za omejitve delovišča, ozemljitve delovišča, izenačenja potencialov v VO in za ugotavljanje breznapetostnega
stanja v VO, se smejo uporabljati samo ozemljitvene palice,
ki imajo ustrezno potrdilo o uporabnosti, izdano od pooblaščene organizacije. Ozemljitvena palica, s katero se ugotavlja breznapetostno stanje v VO, mora imeti na stezni glavi
pritrjeno žično varovalko (bakrena žica preseka 2,5 mm2).
(2) Ozemljitvena palica, skozi katero je stekel tok kratkega stika, se ne sme uporabljati, dokler je ne pregleda in
preizkusi pooblaščena organizacija.
22. člen
Odgovorna oseba pri delih brez izključitve napetosti v VO
Pri delih, ki se po določbah tega pravilnika lahko opravljajo brez izključitve napetosti v VO, je za varnost na delovišču odgovoren neposredni vodja del.
23. člen
Odgovorna oseba pri delih z izključitvijo napetosti v VO
Pri delih, ki se po določbah tega pravilnika morajo
opravljati z izključitvijo napetosti v VO, je za omejitev delovišča, ozemljitev in izenačitev potencialov odgovoren pooblaščeni delavec za vzdrževanje VO.
24. člen
Pristojnosti in odgovornosti vodje del in pooblaščenega
delavca za vzdrževanje VO
(1) Vodja del na VO ima, kadar dela opravljajo delavci
za vzdrževanje VO, naslednje pristojnosti in odgovornosti:
– ureja in uveljavlja vse potrebne varnostne ukrepe pri
vzdrževanju VO;
– po izvedenih vseh potrebnih varnostnih ukrepih izda
pisno dovoljenje za delo, ki ga podpišejo vsi delavci, ki
sodelujejo pri tem delu;
– odgovoren je za pravilno izvedbo zavarovanja delovišča ter za to, da opozori delavce na uporabo varovalnih
sredstev in opreme;
– delavce je dolžan obvestiti o napetostnem stanju na
napravah in nadzirati njihovo delo;
– po končanem delu se mora prepričati, ali so vsi delavci zapustili mesto dela, jih obvestiti, da se zavarovanje
ukinja in da ne smejo opravljati nobenega dela v nevarnem
območju. Šele ko vsi delavci to pisno potrdijo, odredi odstranitev varovalnih sredstev in opreme.
(2) Pooblaščeni delavec za vzdrževanje VO ima, kadar
dela opravljajo delavci, ki ne pripadajo službi za vzdrževanje
VO, naslednje pristojnosti in odgovornosti:
– pred začetkom del mora nedvoumno seznaniti vodjo
del na kraju dela z napetostnim stanjem v VO na delu proge,
na katerem se bodo opravljala dela, in z mejo delovišča,
znotraj katere bo v času del napetost v delu VO izključena in
njeni deli ozemljeni;
– prepričati se mora, ali so opravljeni vsi zahtevani
varnostni ukrepi; šele nato izda pisno dovoljenje za delo;
– po prejemu dovoljenja za delo neposredni vodja del
izda svojim delavcem dovoljenje za začetek del;
– od prejema dovoljenja za delo je vodja del na delovišču odgovoren za varnost delavcev po določbah tega pravilnika;
– pooblaščeni delavec za vzdrževanje VO je dolžan
prekiniti vsa dela, ki bi lahko ogrožala stabilnost ali delovanje
VO;
– postavljena varovalna sredstva in opremo sme pooblaščeni delavec za vzdrževanje VO začeti odstranjevati

Uradni list Republike Slovenije
šele tedaj, ko ga je vodja del pisno obvestil, da so dela
končana, da so vsi delavci zapustili mesta del in da se
napetost lahko vključi.
25. člen
Pristojnosti in odgovornosti delavcev
(1) Vsak delavec, ki dela ali se mudi na območju delovišča, mora upoštevati določbe tega pravilnika in na njegovi
podlagi izdanih navodil. Izpolnjevati mora navodila vodje del
ali pooblaščenega delavca za vzdrževanje VO in pri delu
uporabljati vsa predpisana varovalna sredstva in opremo.
(2) Med svojim delom delavec ne sme prehajati meje
delovišča.
(3) Kadar ni jasno, kaj natančno pomenijo določbe
tega pravilnika, mora delavec zahtevati potrebna pojasnila
pri vodji del.
VII. VARNOSTNI UKREPI PRI DELIH, KI ZAHTEVAJO
IZKLJUČITEV NAPETOSTI
26. člen
Zavarovanje delovišča
(1) V zahtevi po izključitvi napetosti mora biti naveden
odsek VO, na katerem se bodo dela opravljala.
(2) Delovišče mora biti z vseh strani, od koder je možen
prenos napetosti, omejeno s palicami za omejitev delovišča.
Največja dovoljena razdalja med palicami za omejitev delovišča pri enosmernem sistemu 3 kV je 1600 m ali izjemoma
največ dolžina enega zateznega polja in 800 m pri enofaznem sistemu 25 kV, 50 Hz ter 15 kV, 16 2/3 Hz.
(3) Največja dovoljena razdalja med dvema ozemljitvenima palicama na mestu dela v postajah, na odprti dvotirni in
enotirni progi pri enosmernem sistemu 3 kV je 800 m, pri
enofaznem sistemu 25 kV, 50 Hz ter 15 kV, 16 2/3 Hz pa
200 m.
(4) Če je pri delih na VO postaje ali odprte enotirne
proge ali odprte dvotirne proge napetost v vseh vodih izključena, ni treba postavljati ozemljitvenih palic na kraju dela, če
je z njega vidna vsaj palica za omejitev delovišča.
(5) Če je med delom treba prestavljati ozemljitvene
palice, palice za omejitev delovišča in zveze za izenačitev
potencialov, morajo vsi delavci zapustiti mesto dela. Delati
lahko nadaljujejo po premestitvi palic in zvez za izenačitev
potencialov.
(6) Ozemljitvene palice se lahko odstranijo šele tedaj,
ko je zadnji delavec zapustil mesto dela.
(7) Ozemljevanje VO preko ploščadi motornega progovnega vozila ni dovoljeno.
27. člen
Ozemljitev in izenačitev potencialov
(1) Izenačitev potencialov med voznim vodom in drogovi VO, ki so posamično ozemljeni na tirnico – povratni vod,
se izvede z ozemljitvenimi palicami.
(2) Pri skupinsko ozemljenih drogovih VO se izenačitev
potencialov med drogovi in voznim vodom doseže s priključitvijo ozemljitvene palice na skupinsko ozemljitev in vozni
vod.
(3) Izenačitev potencialov med kovinskimi konstrukcijami, navedenimi v 7. členu tega pravilnika, in voznim vodom
se izvede s postavljanjem začasne zveze med maso teh
konstrukcij in vodnikom voznega voda, ki je že ozemljen na
tirnico – povratni vod.
(4) Ob popolni prekinitvi več vzporednih voznih vodov
morajo biti vsi vodniki medsebojno spojeni z začasnimi zve-
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zami za izenačitev potencialov in ozemljeni na tirnico – povratni vod – enega tira s postavljanjem ozemljitvenih palic na
obeh straneh mesta prekinitve.
(5) Če je začasna zveza za izenačitev potencialov izvedena z uporabo ozemljitvene palice, je v tem primeru ta
palica tudi palica za ozemljitev delovišča. Za omejitev delovišča se mora v vsakem primeru uporabiti posebna ozemljitvena palica.
(6) Izenačitev potencialov se vedno izvaja šele, ko so
palice za omejitev delovišča že postavljene.
28. člen
Zavarovanje neprekinjenosti povratnega voda VO
(1) Noben stalni vodnik povratnega voda ne sme biti
prekinjen ali odstranjen prej, preden se namesto njega ne
namesti začasni vodnik, ne glede na to, ali je VO pod napetostjo ali ne.
(2) Noben začasni vodnik povratnega voda se ne sme
odstraniti prej, preden se ponovno ne namesti stalni vodnik.
(3) Glede začasnih vodnikov povratnega voda VO veljajo naslednje zahteve:
– za enosmerni sistem 3 kV se mora uporabljati neizolirana bakrena vrv s presekom 95 mm2, izolirana pa samo pri
priključkih v dolžini 150 mm;
– za enofazna sistema 25 kV, 50 Hz ter 15 kV, 16 2/3
Hz se mora uporabljati v celotni dolžini s prozorno izolacijo
izolirana bakrena vrv s presekom najmanj 50 mm2,
– stopnja izolacije izoliranih vodnikov mora biti 1 kV;
– začasni vodniki morajo biti na svojih koncih opremljeni s priključki za spenjanje;
– na en priključek za spenjanje se sme priključiti samo
en vodnik.
(4) Na kraju priključka povratnega voda na povratni vod
ENP se za začasni vodnik povratnega voda uporabijo enaki
vodniki, kot so uporabljeni v prvi alinei prejšnjega odstavka
tega člena, vendar njihov skupni presek ne sme biti manjši
od skupnega preseka stalnih vodnikov.
(5) Začasno zavarovanje neprekinjenosti povratnega
voda se mora izvesti s posebnimi sponami za tirnice. Spone
so nameščene z obeh strani mesta, kjer se bodo prekinjali
stalni vodniki povratnega voda. Spone so medsebojno povezane z začasnim vodnikom, kot je določeno v tretjem
odstavku tega člena.
(6) Če je začasni vodnik povratnega voda sestavljen iz
več delov, morajo biti ti prej zanesljivo medsebojno spojeni.
(7) Načine začasnega zavarovanja neprekinjenosti povratnega voda natančneje določa navodilo o varnostnih
ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih
progah.
(8) Pri prekinitvi ali odstranitvi vodnikov povratnega voda
mora biti navzoč pooblaščeni delavec za vzdrževanje VO. Navzočnost pooblaščenega delavca za vzdrževanje VO ni potrebna, če je v skupini za vzdrževanje prog in progovnih naprav en
delavec, ki je poučen in pooblaščen za dela na povratnem
vodu. Stalne vodnike povratnega voda sme ponovno nameščati samo pooblaščeni delavec za vzdrževanje VO.
(9) Na mestu priključka povratnega voda na povratni
vod ENP mora ostati vsaj en priključek na tirni trak, da bi se
preko njega ohranila neprekinjenost te zveze. Če to ni mogoče, se mora napajanje iz take ENP izločiti.
29. člen
Zavarovanje neprekinjenosti ozemljitvenih vezi
(1) Nobena stalna ozemljitvena vez ne sme biti prekinjena ali odstranjena prej, preden se namesto nje ne namesti ustrezna začasna ozemljitvena vez, ne glede na to, ali je
VO pod napetostjo ali ne.
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(2) Nobena začasna ozemljitvena vez se ne sme odstraniti prej, preden se ponovno ne namesti stalna ozemljitvena vez.
(3) Za začasne ozemljitvene vezi veljajo glede presekov
vodnikov iste določbe kot za vodnike povratnega voda.
(4) Začasna skupinska ozemljitvena vez se izvede tako,
da se posamezni konci ozemljitvenih vrvi, ki bodo sneti s
tirnice – povratnega voda, predtem spojijo z začasnimi vodniki povratnega voda. Nato se vsaka posamezna ozemljilna
vez sname s tirnice in njen prosti konec spoji z istim vodnikom.
(5) Začasni vodnik povratnega voda, na katerega je
priključena skupinska ozemljitvena vez, se po ponovni namestitvi stalnih vodnikov povratnega voda ne sme sneti,
preden se ne obnovijo tudi stalne vezi vseh konstrukcij, ki so
bile začasno priključene nanj.
(6) Pri prekinitvi ali odstranitvi ozemljitvenih vezi mora
biti navzoč pooblaščeni delavec za vzdrževanje VO. Navzočnost pooblaščenega delavca za vzdrževanje VO ni potrebna,
če je v skupini za vzdrževanje prog in progovnih naprav
delavec, ki je poučen in pooblaščen za dela na ozemljitvah.
Stalne ozemljitvene vezi sme ponovno nameščati samo pooblaščeni delavec za vzdrževanje VO.
30. člen
Posebne obveznosti delavcev pri vzdrževanju
(1) Ob atmosferskih praznitvah je treba delo prekiniti in
počakati, da je nevarnost mimo, delavci pa se morajo umakniti od vseh konstrukcij VO.
(2) Pri delih na VO enega tira, kadar so vozni vodi
sosednjih tirov pod napetostjo, morajo biti delavci pozorni
na dele VO teh tirov, ki segajo proti njim. Ko po sosednjem
tiru vozijo elektrovlečna vozila z dvignjenim odjemnikom toka, morajo za ta čas delavci prenehati delo in počakati, da
vozila odpeljejo mimo.
(3) Pri delih na nosilnih konstrukcijah, ki nosijo vode,
napajane preko več stikal, je treba na konstrukcijo med VV
pod napetostjo in VV brez napetosti začasno namestiti razmejitvene označbe.
VIII. VZDRŽEVANJE SIGNALNOVARNOSTNIH
IN TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV
TER ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV, KO JE
VOZNO OMREŽJE POD NAPETOSTJO
31. člen
Pogoji za varno delo
Kadar je vzporedna dolžina žicevoda, signalnovarnostnih in telekomunikacijskih vodov, energetskih vodov (kabelskih in prostozračnih) z VO pod napetostjo daljša kot:
– pri enosmernem sistemu 3 kV 1600 m in je njihova
srednja oddaljenost od osi najbližjega elektrificiranega tira
manjša od 9 m,
– pri enofaznem sistemu 25 kV, 50 Hz 800 m in je
njihova srednja oddaljenost od osi najbližjega elektrificiranega tira manjša od 65 m,
– pri enofaznem sistemu 15 kV, 16 2/3 Hz 800 m in je
njihova srednja oddaljenost od osi najbližjega elektrificiranega tira manjša od 20 m, je treba pri delih na njih uporabiti
enega od naslednjih varnostnih ukrepov:
a) ozemljitev s pomožnim ozemljilom na kraju dela, pri
čemer se morajo uporabljati zaščitne rokavice za napetost
do 1000 V;
b) ozemljitev z dvema ozemljiloma levo in desno od
mesta dela, pri čemer se morajo uporabljati zaščitne rokavice za napetost do 1000 V;
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c) izolacijska ločitev delavca od zemlje in vseh kovinskih konstrukcij, ki so v zvezi z zemljo, z izolacijskim pogrinjalom ali ploščadjo, najmanjše stopnje izolacije 1000 V.
32. člen
Začasne tokovne vezi
Pred začetkom del na spajanju prekinjenih vodnikov ali
žicevodov, kovinskih plaščev in armatur energetskih, telekomunikacijskih in signalnih kablov oziroma vodnikov prostozračnih vodov mora biti zagotovljena neprekinjenost vodnika
plašča ali armature z namestitvijo začasne tokovne vezi.
Najmanjši presek take vezi, izdelane iz bakrene vrvi, mora
biti 10 mm2.
33. člen
Začasne vezi za izenačitev potencialov
(1) Kadar se dela z neizoliranim orodjem in se pri tem
neposredno ali posredno dotika dveh ali več delov žicevoda, konstrukcij, energetskih, telekomunikacijskih in signalnovarnostnih naprav, morajo biti ti medsebojno povezani z
začasnimi vezmi za izenačitev potencialov.
(2) Pri nameščanju začasnih vezi za izenačitev potencialov se morajo uporabljati zaščitne rokavice za napetost do
1000 V.
34. člen
Dela na napravah za kontrolo zasedenosti tira
(1) Kadar se opravljajo dela na napravah za kontrolo
zasedenosti tira, ki so na tiru ali poleg njega, se morajo v
celoti spoštovati določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na
ohranitev neprekinjenosti povratnega voda VO.
(2) Pri zamenjavi tirnih dušilk ali posameznih poškodovanih vodnikov se morajo prej namestiti ustrezni začasni
vodniki, kar je podrobneje določeno v navodilu o varnostnih
ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih
progah.
35. člen
Dela na ozemljenih napravah
Pri delih na signalnovarnostnih, telekomunikacijskih in
elektroenergetskih napravah, ki so ozemljene na tirnico –
povratni vod, mora biti ozemljitvena vez stalno zagotovljena.
36. člen
Delo na napravah, ki segajo v nevarno območje VO
Če so signali, ki segajo v nevarno območje VO, opremljeni z mehaničnimi zaščitnimi mrežami, ki na celotnem območju ograjujejo njihovo ploščad, se dela na napravah, ki
segajo v nevarno območje VO, lahko opravljajo tudi, ko so
sosednji vodi VO pod napetostjo.
Zaščitna mreža mora biti nameščena tako, da preprečuje delavcu, da bi se s telesom ali orodjem približal delom
VO pod napetostjo na manjšo razdaljo kot 700 mm.

Uradni list Republike Slovenije
IX. PRVA POMOČ PONESREČENIM Z ELEKTRIČNIM
TOKOM
37. člen
Obveznost dajanja prve pomoči
Obveznost vsakega delavca in drugih oseb, ki se mudijo na kraju nesreče, je dati prvo pomoč ponesrečenim z
električnim tokom.
38. člen
Prva pomoč ponesrečencu
(1) Natančnejša navodila o ločitvi in odstranitvi ponesrečenca od delov VO pod napetostjo ter dajanje prve pomoči so v navodilu o varnostnih ukrepih pred previsoko
napetostjo dotika na elektrificiranih progah Slovenskih železnic.
(2) Strnjeno navodilo o dajanju prve pomoči ponesrečenemu z električnim tokom je v prilogi 2, ki je sestavni del
tega pravilnika. Strnjeno navodilo se na območju elektrificiranih prog javno objavi na vidnih mestih v prostorih, kjer se
zadržujejo potniki in drugi uporabniki železniških storitev.
X. KONČNI DOLOČBI
39. člen
Prenehanje uporabe
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati:
– navodilo za varnostne ukrepe pri električnemu toku
na elektrificiranih progah JŽ (Službeni glasnik ZJŽ, št. 8/78);
– navodilo za delo na progah JŽ, elektrificiranih z enosmernim sistemom 3 kV (Službeni glasnik ZJŽ, št. 13/66);
– priročnik za varnostne ukrepe pri električnem toku
na voznem omrežju enosmernega sistema 3 kV JŽ (Službeni
glasnik ZJŽ, št. 10/78);
– priročnik za varnostne ukrepe pri električnem toku
na voznem omrežju enofaznega sistema 25 kV, 50 Hz JŽ
(Službeni glasnik ZJŽ, št. 7/73);
– navodilo za opravljanje službe na progah JŽ, elektrificiranih z enofaznim sistemom 25 kV, 50 Hz (Službeni glasnik ZJŽ, št. 4/90).
40. člen
Začetek veljavnosti pravilnika
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2610-2/2002
Ljubljana, dne 28. januarja 2002.
Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.
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465.

Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih in
načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih
cestah ter o tranzitnih smereh za izredne
prevoze v Republiki Sloveniji

Na podlagi šestega odstavka 51. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja minister za promet v
soglasju z ministrom za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o pogojih in načinu
opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah
ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze
v Republiki Sloveniji
1. člen
V pravilniku o pogojih in načinu opravljanja izrednih
prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne
prevoze v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/99,
39/00, 115/00 in 38/01) se v prvem odstavku 36. člena
pravilnika besedilo »s 1. junijem 2001« nadomesti z besedilom »s 1. junijem 2002«.
2. člen
Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.
Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.
Soglašam!
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

466.

Odredba o enostavnih tlačnih posodah

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99, 31/00 in 54/00) izdaja ministrica za gospodarstvo

ODREDBO
o enostavnih tlačnih posodah*
1. člen
(Namen)
S to odredbo se določajo zahteve pri načrtovanju, proizvodnji in ugotavljanju skladnosti serijsko proizvedenih enostavnih tlačnih posod.
2. člen
(Definicija in zahteve)
Enostavna tlačna posoda je kakršnakoli varjena posoda obremenjena z notranjim relativnim tlakom, višjim od 0,5
bara, za shranjevanje zraka ali dušika in ni predvidena za
segrevanje z neposrednim plamenom (kurjenje).
* Odredba vsebinsko povzema direktivo ES o enostavnih tlačnih posodah
(87/404/EEC, 90/488/EC in 93/68/EC)
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Za enostavne tlačne posode veljajo naslednje zahteve:
– posamezni deli in sklopi, ki prispevajo k trdnosti tlačnih posod pod tlakom, morajo biti izdelani ali iz nelegiranega
kakovostnega jekla ali nelegiranega aluminija ali aluminijevih
zlitin, ki se ne starajo.
– posoda mora biti izdelana iz:
· valjastega dela okroglega prečnega preseka, zaključenega z izbočenim in/ali ravnim dnom, ki je isto-osen
valjastemu delu, ali
· dveh izbočenih dnov, ki sta isto-osna,
– največji delovni tlak posode ne sme prekoračiti 30
barov; produkt tega tlaka ter volumna posode (PS.V) ne sme
prekoračiti 10 000 bar.l,
– najnižja delovna temperatura ne sme biti nižja od
minus 50 °C in najvišja delovna temperatura ne sme biti višja
od 300 °C za jeklene posode in 100 °C za posode iz
aluminija ali aluminijevih zlitin.
3. člen
(Izjeme)
Odredba ne velja za naslednje skupine tlačnih posod:
– posode, ki so posebej načrtovane za nuklearno uporabo in katerih napaka lahko povzroči radioaktivno sevanje;
– posode, ki so posebej načrtovane za vgradnjo v ladje
in letala ali za njihov pogon;
– gasilne aparate.
4. člen
(Dajanje v promet)
Vse enostavne tlačne posode, ki ustrezajo zahtevam te
odredbe, se lahko da v promet in obratovanje.
Enostavne tlačne posode se lahko dajo v promet in v
obratovanje samo v primeru, če so pravilno vgrajene, vzdrževane in uporabljene za predvidene namene ter ne ogrožajo varnosti oseb, domačih živali in premoženja.
Zahteve te odredbe ne vplivajo na pravico uporabnika, da v primerih, ko je potrebno posebej zaščititi delavca
na delovnem mestu pri uporabi enostavnih tlačnih posod,
določi dodatne ukrepe, ki pa ne smejo biti v nasprotju s to
odredbo.
5. člen
(Bistvene varnostne zahteve)
Enostavne tlačne posode, pri katerih produkt PS.V
presega 50 bar.l, morajo izpolnjevati bistvene varnostne
zahteve iz Priloge I, ki je sestavni del te odredbe.
Enostavne tlačne posode, pri katerih produkt PS.V
znaša 50 bar.l ali manj, morajo biti izdelane v skladu z dobro
inženirsko prakso in označene v skladu z določili 1. točke
Priloge II, ki je sestavni del te odredbe, z izjemo oznake
“CE“ iz 15. člena.
6. člen
(Domneva o skladnosti)
Za enostavne tlačne posode, na katerih je nameščena
oznaka “CE“, se domneva, da so skladne z vsemi zahtevami
te odredbe, vključno s postopki za ugotavljanje skladnosti.
Minister, pristojen za trg, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije seznam slovenskih standardov, ki privzemajo
harmonizirane evropske standarde, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti enostavnih tlačnih posod z bistvenimi
varnostnimi zahtevami iz prejšnjega člena te odredbe (v nadaljnjem besedilu: seznam standardov).
Za enostavne tlačne posode, za katere proizvajalec ni
uporabil oziroma je le delno uporabil standarde iz seznama
standardov ali če standardi zanje ne obstajajo, se domneva,
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da posode ustrezajo bistvenim zahtevam iz prejšnjega člena
in sicer v primeru, da se po pridobitvi potrdila o ES pregledu
tipa njihovo skladnost z odobrenim tipom potrdi z namestitvijo oznake “CE“.
V primeru, da morajo enostavne tlačne posode izpolnjevati tudi zahteve drugih predpisov, ki zahtevajo namestitev oznake “CE“, potrjuje ta oznaka tudi skladnost z zahtevami predpisov, ki jih je upošteval proizvajalec. V primeru, da
en ali več teh predpisov omogoča proizvajalcu v prehodnem
obdobju izbiro uporabljenih predpisov, oznaka “CE“ potrjuje
le skladnost s predpisi, ki jih je upošteval proizvajalec. V tem
primeru morajo biti podrobnosti upoštevanih predpisov natančno opredeljene v dokumentih, obvestilih ali navodilih, ki
jih zahtevajo ti predpisi in so priloženi takim posodam.
7. člen
(Zagotavljanje varne uporabe)
Kadar pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da enostavna tlačna posoda, na kateri je nameščena oznaka “CE“ in je
uporabljena v skladu s predvidenim namenom, lahko ogrozi
varnost oseb, domačih živali ali premoženja, mora izvesti
vse ustrezne ukrepe za umik teh proizvodov iz prometa ali za
prepoved njihovega dajanja v promet ali za omejitev njihovega prostega pretoka v prometu.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka pristojni inšpekcijski
organ takoj obvesti ministrstvo, pristojno za trg, z navedbo
vzrokov za takšno odločitev. Ministrstvo, pristojno za trg,
mora takoj posredovati informacije o teh ukrepih in razlogih
zanje Komisiji ES, zlasti kadar so ti ukrepi posledica:
a) neizpolnjevanja bistvenih zahtev iz 5. člena, kadar
posoda ne ustreza standardom iz seznama standardov,
b) nepravilne uporabe standardov iz seznama standardov,
c) pomanjkljivosti samih standardov iz seznama standardov.
Pristojni inšpekcijski organ mora izvesti vse ustrezne
ukrepe, s katerimi zagotovi, da se enostavne tlačne posode
lahko da v promet in obratovanje le v primeru, če so ustrezno vgrajene, vzdrževane in uporabljane v skladu z nameni,
za katere so bile predvidene ter ne ogrožajo varnosti ljudi,
domačih živali in premoženja. Ministrstvo, pristojno za trg, o
vzrokih za ukrepe obvesti:
a) stranke, ki jih to zadeva in
b) Komisijo ES.
Kjer je na enostavni tlačni posodi oznaka “CE“ nameščena neupravičeno, mora pristojni inšpekcijski organ ukrepati proti odgovorni osebi skladno s 16. členom zakona o
tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
in o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za trg.
8. člen
(Postopki ugotavljanja skladnosti)
Pred proizvodnjo enostavnih tlačnih posod, katerih produkt PS.V presega 50 bar.l in ki so proizvedene:
a) v skladu s seznamom standardov, mora proizvajalec
ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES:
– obvestiti priglašeni organ iz 9. člena, ki po pregledu
dokumentacijo o načrtovanju in proizvodnji iz 3. točke Priloge II, izda potrdilo o skladnosti s katerim potrdi ustreznost
dokumentacije, ali
– predati prototip enostavne tlačne posode za ES pregled tipa iz 10. člena;
b) neskladno ali le delno v skladu s seznamom standardov, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s
sedežem v ES predati prototip enostavne tlačne posode za
ES pregled tipa iz 10. člena.
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Enostavne tlačne posode, izdelane v skladu s
seznamom standardov ali z odobrenimi prototipi, morajo biti
pred dajanjem v promet podvržene:
a) ES ugotavljanju skladnosti glede na določbo
11. člena, kadar produkt PS.V presega 3000 bar.l
b) glede na izbiro proizvajalca kadar produkt PS.V presega 50 bar.l, vendar ne presega 3000 bar.l:
– bodisi postopku za izdajo ES izjave o skladnosti, kot
je določeno v 12. členu ali
– ES ugotavljanju skladnosti, kot je določeno v
11. členu.
Zapisi in dopisi, povezani z ugotavljanjem skladnosti,
morajo biti sestavljeni v uradnem(ih) jeziku(ih) sedeža priglašenega organa, odgovornega za izvajanje teh postopkov, ali
v jeziku, ki ga sprejme ta organ.
9. člen
(Priglašeni organi)
Priglašeni organi opravljajo enega ali več postopkov
ugotavljanja skladnosti iz 11. in 12. člena. Za opravljanje
postopkov ugotavljanja skladnosti morajo priglašeni organi
zadostiti minimalnim kriterijem iz Priloge III, ki je sestavni del
te odredbe.
Priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti Komisiji
ES in državam članicam se izvaja v skladu z določili 14.
člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti. S priglasitvijo se opredelijo tudi naloge za
katere je organ pristojen ter identifikacijska številka, ki mu jo
dodeli Komisija ES.
Ministrstvo, pristojno za trg, ki je priglasilo organ za
ugotavljanje skladnosti, to priglasitev umakne, če ugotovi,
da priglašeni organ ne izpolnjuje pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena in o umiku priglasitve nemudoma
obvesti Komisijo ES in države članice.
10. člen
(ES pregled tipa)
ES pregled tipa je postopek, na podlagi katerega priglašeni organ ugotovi in potrdi, da prototip enostavne tlačne
posode izpolnjuje zahteve te odredbe.
Vloga, ki jo proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES posreduje le enemu priglašenemu organu, mora glede na prototip posamezne posode ali prototip,
ki predstavlja družino posod, vsebovati:
– ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v ES ter kraj proizvodnje posod;
– tehnično dokumentacijo v skladu s 3. točko Priloge II.
Vlogi mora biti priložen prototip posode, ki je značilen
za predvideno proizvodnjo.
Priglašeni organ izvede ES pregled tipa. Poleg ugotavljanja skladnosti dokumentacije o načrtovanju in proizvodnji
pregleda tudi vzorčne posode. Pri pregledu posode mora
priglašeni organ:
a) preveriti ali je bila posoda izdelana v skladu z dokumentacijo o načrtovanju in proizvodnji in ali je njena uporaba
varna v predvidenih delovnih razmerah.
b) izvesti primerne preglede in preskuse, da bi preveril
ali posoda ustreza bistvenim zahtevam.
Če prototip posode ustreza predpisom, ki se nanjo
nanašajo, priglašeni organ izda potrdilo o ES pregledu tipa
in ga pošlje vlagatelju. V potrdilu so navedene ugotovitve o
izvedenih pregledih in preskusih ter pogoji, ki jim je posoda
lahko izpostavljena. Potrdilu morajo biti priloženi tudi opisi in
risbe, potrebni za identifikacijo odobrenega prototipa.
Priglašeni organ, ki odkloni izdajo potrdila o ES pregledu tipa, o tem obvesti druge priglašene organe. Priglašeni
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organ, ki umakne potrdilo o ES pregledu tipa, o tem obvesti
ministrstvo, pristojno za trg, ki ga je odobrilo. Ministrstvo,
pristojno za trg, o tem obvesti Komisijo ES in države članice
in navede razloge za takšno odločitev.
11. člen
(ES ugotavljanje skladnosti)
ES ugotavljanje skladnosti je postopek, s katerim proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES
zagotavlja in izjavlja, da so posode, ki so bile preverjene v
skladu s tretjim odstavkom tega člena, skladne s tipom,
opisanim v potrdilu o ES pregledu tipa ali z dokumentacijo o
načrtovanju in proizvodnji iz 3. točke Priloge II, katere skladnost je bila potrjena.
Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da proizvodni postopek zagotovi skladnost posode s tipom, opisanim v
potrdilu o ES pregledu tipa ali z dokumentacijo o načrtovanju in proizvodnji. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES mora pritrditi oznako “CE“ na vsako
posodo ter napisati izjavo o skladnosti.
Priglašeni organ mora izvesti ustrezne preglede in preskuse s katerimi preveri skladnost posod z zahtevami te
odredbe. Pregledovanje in preskušanje posod mora biti izvedeno na naslednji način:
a) proizvajalec predloži priglašenemu organu posode
enakih serij in sprejme vse potrebne ukrepe, da proizvodni
proces zagotavlja enotnost vsake proizvedene serije,
b) serijam mora biti priloženo potrdilo o ES pregledu
tipa v skladu z 10. členom, ali v primeru, ko posode niso
proizvedene v skladu z odobrenim prototipom, dokumentacijo o načrtovanju in proizvodnji. V tem primeru mora priglašeni organ pred ES ugotavljanjem skladnosti pregledati to
dokumentacijo, da potrdi njeno skladnost,
c) med pregledovanjem serije mora priglašeni organ
preveriti ali so bile posode proizvedene in preverjene v skladu z dokumentacijo o načrtovanju in proizvodnji. Izvesti mora hidrostatični preskus ali pnevmatski preskus z enakim
učinkom na vsaki posodi v seriji pri tlaku, ki je enak 1,5
kratniku načrtovanega tlaka posode, da na ta način preveri
njeno trdnost. Pnevmatski preskus se opravi v skladu z
odredbo o varnostni strojev (Uradni list RS, št. 52/00 in
57/00),
d) da bi preveril kakovost zvarov, priglašeni organ,
glede na izbiro proizvajalca, izvede preskušanje na preskusnih vzorcih, vzetih z značilnega proizvodnega preskusnega
vzorca ali s posode. Preskusi se izvedejo na vzdolžnih zvarih. Kjer se uporabljajo različni varilni postopki za vzdolžne in
krožne zvare, se preskusi izvedejo tudi na krožnih zvarih,
e) za posode, opredeljene v točki 2.1.2. Priloge I,
preskuse iz prejšnjega odstavka tega člena na preskusnih
vzorcih nadomesti hidrostatični preskus na petih naključno
izbranih posodah iz vsake serije, da bi tako preverili ali
ustrezajo zahtevam iz točke 2.1.2. Priloge I,
f) v primeru potrjenih serij mora priglašeni organ namestiti svojo identifikacijsko številko na vsako posodo in napisati potrdilo o skladnosti, ki se nanaša na opravljene preskuse. V promet se lahko dajo vsi proizvodi v seriji, ki so uspešno prestali hidrostatični ali pnevmatski preskus.
Kolikor je serija zavrnjena mora priglašeni organ ali
druga pristojna institucija sprejeti potrebne ukrepe, da se
prepreči dajanje te serije posod v promet. V primeru pogostega zavračanja serij lahko priglašeni organ preneha s statističnim preverjanjem.
Proizvajalec lahko, na odgovornost priglašenega organa, pritrdi identifikacijsko številko priglašenega organa na
posodo med samim proizvodnim postopkom.
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g) proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES mora na zahtevo predložiti potrdila o skladnosti,
ki jih je izdal priglašeni organ.
12. člen
(ES izjava o skladnosti)
Proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti, določene v
13. členu, namesti oznako “CE“ iz 15. člena na posode,
za katere izjavlja, da so v skladu:
– z dokumentacijo o načrtovanju in proizvodnji iz
3. točke Priloge II, za katero je pridobil ES potrdilo o
skladnosti ali
– z odobrenim prototipom.
Proizvajalec je v okviru postopka za pridobitev ES izjave o skladnosti podvržen nadzoru priglašenega organa v
primeru, ko produkt PS.V presega 200 bar.l.
Namen nadzora priglašenega organa je, da se skladno
z drugim odstavkom 14. člena zagotovi, da proizvajalec
primerno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz drugega odstavka 13. člena.
Če so bile posode izdelane v skladu z odobrenim prototipom, izvaja nadzor priglašeni organ, ki je izdal potrdilo o
ES pregledu tipa iz 10. člena. V nasprotnem primeru pa
nadzor izvaja priglašeni organ, kateremu je bila poslana
dokumentacija o načrtovanju in proizvodnji v skladu s točko
a) prvega odstavka 8. člena.
13. člen
V primeru, ko proizvajalec izpelje postopek za pridobitev ES izjave o skladnosti iz prejšnjega člena, mora pred
začetkom proizvodnje priglašenemu organu, ki je izdal potrdilo o ES pregledu tipa ali ES potrdilo o skladnosti, poslati
dokument, ki opisuje proizvodne postopke in vse vnaprej
določene sistemske ukrepe za zagotovitev skladnosti enostavnih tlačnih posod s standardi iz seznama standardov ali z
odobrenim prototipom. Dokument mora vsebovati:
a) opis sredstev za proizvodnjo in preverjanje, primernih za načrtovano posodo;
b) dokument o pregledu, ki opisuje ustrezne preglede
in preskuse za izvajanje med proizvodnjo, vključno z opisom
postopkov in pogostostjo njihovega izvajanja;
c) navedbo izvajalca, ki bo izvedel preglede in preskuse v skladu z dokumentom o pregledu iz točke b) tega
člena, in opravil tudi hidrostatični ali enakovredni pnevmatski preskus, na vsaki izdelani posodi pod preskusnim tlakom, ki je enak 1,5-kratniku načrtovanega tlaka. Usposobljeno osebje, ki je v zadovoljivi meri neodvisno od osebja v
proizvodnji, je odgovorno za izvajanje pregledov in preskusov in zagotavljanje varnosti. O opravljenih pregledih in preskusih mora biti narejeno zaključjno poročilo;
d) naslove krajev proizvodnje in skladiščenja ter datum
začetka proizvodnje.
V primeru, ko produkt PS.V presega 200 bar.l, morajo
proizvajalci zaradi možnosti nadzora dopustiti priglašenemu
organu dostop do teh mest proizvodnje in skladiščenja, mu
omogočiti odvzem vzorcev posod in jim priskrbeti vse potrebne informacije, predvsem:
– dokumentacijo o načrtovanju in proizvodnji;
– poročilo o pregledu;
– potrdilo o ES pregledu tipa ali ustrezno ES potrdilo o
skladnosti;
– poročilo o izvedenih pregledih in preskusih.
14. člen
Priglašeni organ, ki je izdal potrdilo o ES pregledu tipa
oziroma ES potrdilo o skladnosti, mora pred datumom začetka proizvodnje pregledati dokument iz prvega odstavka

Stran

842 / Št. 11 / 11. 2. 2002

prejšnjega člena in dokumentacijo o načrtovanju in proizvodnji iz 3. točke Priloge II, da potrdi njihovo skladnost v
primeru, ko posode niso izdelane v skladu z odobrenim
prototipom.
Poleg tega mora priglašeni organ v primeru, ko produkt
PS.V presega 200 bar.l, med proizvodnjo:
– zagotoviti, da proizvajalec dejansko preverja serijsko
proizvedene posode v skladu s točko c) prvega odstavka
prejšnjega člena;
– za potrebe pregleda vzeti naključno izbrane vzorce
posod iz mest proizvodnje oziroma skladiščenja.
Priglašeni organ bo ministrstvu, ki ga je odobrilo in na
zahtevo, tudi drugim priglašenim organom, državam članicam in Komisiji ES dostavil kopijo poročila o pregledu.
15. člen
(Namestitev oznake “CE“)
Oznaka “CE“ in napisi iz 1. točke Priloge II morajo biti
nameščeni v vidni, čitljivi in neizbrisni obliki na posodo ali na
napisno ploščico, pritrjeno na posodo tako, da je ni možno
odstraniti.
Oznaka “CE“ sestoji iz črk CE v obliki, ki jo prikazuje
vzorec v točki 1.1. Priloge II. Oznaki sledi identifikacijska
številka priglašenega organa, ki je odgovoren za ugotavljanje skladnosti ali nadzor.
Na posode je prepovedano nameščanje oznak, ki lahko s svojim pomenom ali obliko zavedejo tretje osebe glede
oznake “CE“. Na posode ali ploščice s podatki se lahko
pritrdi tudi kakršnakoli druga oznaka, če se s tem vidnost in
čitljivost oznake “CE“ ne zmanjša.
16. člen
(Neupravičena namestitev oznake “CE“)
Ne glede na določbe 7. člena velja, da kadar pristojni
inšpekcijski organ ugotovi, da je bila oznaka “CE“ nameščena neupravičeno, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni
zastopnik s sedežem v ES prilagoditi proizvod tako, da le-ta
ustreza zahtevam označevanja s “CE“ in s tem prenehati s
kršitvijo.
V primeru, da se neskladnost nadaljuje, mora pristojni
inšpekcijski organ sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi omeji
ali prepove dajanje v promet ali zagotoviti, da se tak proizvod
umakne iz prometa v skladu s postopki, ki jih določa 7. člen.
17. člen
(Organ za nadzor trga)
Nadzor nad dajanjem enostavnih tlačnih posod v promet izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije v skladu z
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zakonom o tržni inšpekciji (Uradni list RS, št. 20/97) in
16. členom zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti.
18. člen
(Prehodne določbe)
Določbe o obveznostih Republike Slovenije do Komisije ES in držav članic, določene v tej odredbi, ter določbe, ki
se nanašajo na nameščanje oznake “CE“, se začnejo uporabljati s pristopom Republike Slovenije k ES oziroma z
uveljavitvijo ustreznega mednarodnega sporazuma.
Do pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji, oziroma do uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma,
naloge priglašenih organov opravljajo organi za ugotavljanje
skladnosti.
Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji,
oziroma z uveljavitvijo ustreznega mednarodnega sporazuma se začne uporabljati tretji odstavek 8. člena;
Do pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji, oziroma do uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma se
namesto izrazov:
– ’ES izjava o skladnosti’ uporablja ‘izjava o skladnosti’;
– ’potrdilo o ES pregledu tipa’ uporablja ‘potrdilo o
pregledu tipa’;
– ’ES potrdilo o skladnosti’ uporablja ‘potrdilo o skladnosti’.
Listine in oznake o skladnosti, izdane v državah članicah ES, veljajo v Republiki Sloveniji v skladu z 18. členom
zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju
skladnosti.
Za področje enostavnih tlačnih posod je priznavanje
veljavnosti listin o skladnosti, ki jih izdajajo priglašeni organi
in izjav o skladnosti, ki jih napišejo proizvajalci, opredeljeno
v posebni odločbi, ki jo izda minister, pristojen za trg.
19. člen
(Končna določba)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-27/2002
Ljubljana, dne 23. januarja 2002.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo
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PRILOGA I
2VQRYQHYDUQRVWQH]DKWHYH]DHQRVWDYQHWODþQHSRVRGHVR
1. Materiali
Materiali morajo biti izbrani skladno z nameravano uporabo posod in skladno z 1.1 in 1.4.
1.1. Deli pod tlakom
=DKWHYH]DPDWHULDOHL]þOHQDWHRGUHGEHNLVHXSRUDEOMDMo za izdelavo delov pod tlakom, so
naslednje:
- biti morajo varljivi,
-QMLKRYDUD]WH]QRVWLQåLODYRVWPRUDELWLWDNãQDGDSULPLQLPDOQLGHORYQLWHPSHUDWXULQH
pride do razdrobitve ali krhkega loma,
-QHVPHMRELWLSRGYUåHQLVWDUDQMX
V primeru jeklenih posod morajo materiali dodatno izpolnjevati zahteve iz 1.1.1 in v primeru
aluminijastih posod ali posod iz aluminijaste zlitine zahteve iz 1.1.2.
3ULORåHQ MLP PRUD ELWL GRNXPHQW R QDG]RUX NL JD L]VWDYL SURL]YDMDOHF PDWHULDOD NRW MH
GRORþHno v Prilogi II te odredbe.
1.1.1.

Jeklene posode

Nelegirana kakovostna jekla morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
a) biti morajo pomirjena in dobavljena v normaliziranem stanju ali v ustreznem
enakovrednem stanju;
b) vsebnost ogljika v jeklu mora biWL PDQMãD RG  YVHEQRVW åYHSOD LQ IRVIRUMD SD ]D
vsakega manjša od 0,05 %.
c) imeti morajo naslednje mehanske lastnosti:
QDMYHþMDQDWH]QDWUGQRVW5m max mora biti manjša od 580 N/mm2,
raztezek ob porušitvi mora biti:
-þHVHSUHL]NXãDQFH vzame vzporedno s smerjo valjanja:
debelina ≥ 3 mm:
A ≥ 22 %,
debelina < 3 mm:
A 80 mm ≥ 17 %,
-þHVHpreizkušance vzame pravokotno na smer valjanja:
debelina ≥ 3 mm:
A ≥ 20 %,
debelina < 3 mm:
A 80 mm ≥ 15 %,
SRYSUHþQD HQHUJLMD XGDUQH åLODYRVWL .CV ]D WUL Y]GROåQH SUHL]NXãDQFH SUL PLQLPDOQL
delovni temperaturi ne sme biti manjša od 35 J/cm2. Samo eden od treh rezultatov
preskusov sme biti manjši od 35 J/cm2, s tem da lahko minimum znaša 25 J/cm2. V
primeru jekel, uporabljenih pri proizvodnji posod, katerih minimalna delovna
temperatura je manjša od minus 10oC in katerih debelina stene presega 5 mm, je treba te
lastnosti preveriti.
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Aluminijaste posode

Nelegiran aluminij mora vsebovati najmanj 99,5% aluminija. Zlitine, GRORþHQH Y  þOHQX
morajo izkazovati ustrezno odpornost do medkristalne korozije pri najvišji delovni
temperaturi.
Dodatno morajo ti materiali izpolnjevati naslednje zahteve:
D GREDYOMHQLPRUDMRELWLYRGåDUMHQHPVWDQMX
b) imeti morajo naslednje mehanske karakteristike:
-QDMYHþMDQDWH]QDWUGQRVW5m maxQHVPHELWLYHþMDRG1PP2,
- raztezek ob porušitvi mora biti:
$ !þHVHSUHL]NXãDQHFY]DPHY]GROåQRJOHGHQDVPHUYDOMDQMD
$ !þHVHSUHL]NXãDQHFY]DPHSUDvokotno na smer valjanja.
1.2.

Dodajni materiali za varjenje.

Dodajni materiali za varjenje, ki jih uporabljamo za zvare na ali v posodi, morajo biti ustrezni
in skladni z materiali, ki naj bi se varili.
1.3.

Dodatna oprema, ki prispeva k trdnosti posode

'RGDWQDRSUHPD QSUYLMDNLLQPDWLFH PRUDELWLL]GHODQDL]PDWHULDODGRORþHQHJDYDOLL]
drugih vrst jekla, aluminija ali primerne aluminijeve zlitine, skladne z materiali, ki se jih
uporablja v proizvodnji delov pod tlakom.
Ti materiali morajo imeWL SUL QDMQLåML GHORYQL WHPSHUDWXUL XVWUH]QH UD]WH]NH RE SRUXãLWYL LQ
XVWUH]QRåLODYRVW
1.4.

Deli, ki niso pod tlakom

Vsi deli varjenih posod, ki niso pod tlakom, morajo biti iz materialov, ki so skladni z materiali
komponent, na katere so privarjeni.
1DþUWRYDQMHSRVRGH
3ULQDþUWRYDQMXSRVRGHPRUDSURL]YDMDOHFGRORþLWLQMHQRSUHGYLGHQRXSRUDERLQL]EUDWL
-QDMQLåMRGHORYQRWHPSHUDWXUR7min,
- najvišjo delovno temperaturo Tmax,
-QDMYHþMLGHORYQLWODN36
9 SULPHUX NR L]EUDQD QDMQLåMD GHORYQD WHmperatura presega minus 10 oC, morajo biti vse
zahtevane vrednosti za materiale izpolnjene pri temperaturi minus 10 oC .
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3URL]YDMDOHFPRUDXSRãWHYDWLWXGLVOHGHþH]DKWHYH
-SRVRGDPRUDLPHWLPRåQRVWSUHJOHGDQRWUDQMRVWL
- posoda se mora dati izprazniti,
- mehanske lastnosti morajo ostati nespremenjene v obdobju predvidene uporabe
posode,
-SRVRGHPRUDMRELWLJOHGHQDSUHGYLGHQRXSRUDERXVWUH]QR]DãþLWHQHSUHGNRUR]LMR
in dejstvo, da v razmerah predvidene uporabe
- posode ne bodo izpostavljene obremenitvam, ki lahko zmanjšajo njihovo varnost
pri uporabi,
-QRWUDQMLWODNQHERWUDMQRSUHVHJHOQDMYHþMHJDGHORYQHJDWODND36YHQGDUJDODKNR
WUHQXWQRSUHVHåH]D
.URåQLLQY]GROåQLVSRMLPRUDMRELWLQDUHMHQLVSROQRSUHYDULWYLMRDOLHnakovrednimi zvari.
,]ERþHQDGQDUD]HQSRONURJHOQLKPRUDMRLPHWLYDOMDVWURE
2.1 Debelina sten
ýH]PQRåHN369QLYHþMLRGEDUOPRUDSURL]YDMDOHF]DGRORþDQMHGHEHOLQHVWHQSRVRGH
L]EUDWL HQR L]PHG PHWRG RSLVDQLK Y  LQ  ýH MH SURGXkt 369 YHþML RG  EDUO
R]LURPDþHGHORYQDWHPSHUDWXUDSUHVHJD o&PRUDELWLGHEHOLQDVWHQGRORþHQDVNODGQRV
postopkom, opisanim v 2.1.1.
'HMDQVNDGHEHOLQDVWHQHYDOMDVWHJDGHODLQ]DNOMXþNRY GQRY QHVPHELWLPDQMãDRGPPY
primeru posod iz jekla in ne manjša od 3 mm v primeru posod iz aluminija ali aluminijevih
zlitin.
0HWRGDL]UDþXQD
1DMPDQMãD GHEHOLQD VWHQ GHORY SRG WODNRP VH PRUD L]UDþXQDWL QD SRGODJL LQWHQ]LWHWH
obremenitev in z upoštevanjem naslednjih zahtev:
-XSRãWHYDQLUDþXQVNLWODNQHVPHELWLQLåMLRGL]EUDQHJDQDMYHþMHJDWODND
-GRYROMHQDVSORãQD PHPEUDQVND REUHPHQLWHYQHVPHSUHNRUDþLWLQLåMHRGREHKYUHGQRVWL
0,6 Ret ali 0.3 Rm3URL]YDMDOHFSRVRGHPRUDSULGRORþDQMXGRYROMHQHREUHPHQLWYH
uporabiti minimalne vrednosti Ret in Rm.]DMDPþHQHVVWUDQLSURL]YDMDOFDPDWHULDOD
9SULPHUXNRLPDYDOMDVWLGHOSRVRGHHQHJDDOLYHþY]GROåQLK]YDURYQDUHMHQLK]XSRUDERQHDYWRPDWVNHJDSRVWRSNDYDUMHQMDMHWUHEDQD]JRUQMLQDþLQL]UDþXQDQRGHEHOLQRVWHQSRPQRåiti
s koeficientom 1,15.
2.1.2 Eksperimentalna metoda
'HEHOLQDVWHQHPRUDELWLGRORþHQDWDNRGDRPRJRþDSRVRGDPSULWHPSHUDWXULRNROLFHY]GUåDWL
tlak enak vsaj 5-NUDWQL YUHGQRVWL QDMYHþMHJD GHORYQHJD WODND SUL þHPHU  VWDOQL IDNWRU
deformacije oboda ne SUHVHåH
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Proizvodni postopki

3RVRGH PRUDMR ELWL NRQVWUXLUDQH LQ SRGYUåHQH NRQWUROL Y þDVX SURL]YRGQMH VNODGQR ]
GRNXPHQWDFLMRRQDþUWRYDQMXLQSURL]YRGQMLGRORþHQRYWRþNL3ULORJH,,
3.1 Priprava sestavnih delov
Priprava sestavnih deloY QSU REOLNRYDQMH LQ SULSUDYD ]YDUQLK URERY  QH VPH SRY]URþLWL
poškodb površine ali razpok ali sprememb mehanskih lastnosti, ki bi lahko negativno vplivale
na varnost posod.
3.2 Zvari na delih pod tlakom
/DVWQRVWL ]YDURY LQ SRGURþLM Y QMLKRYL QHSRVUHGni okolici morajo biti podobne lastnostim
varjenih materialov. Zvari in njihova neposredna okolica ne smejo imeti nobenih površinskih
R]LURPDQRWUDQMLKQDSDNNLELLPHOHRGORþXMRþYSOLYQDYDUQRVWSRVRGH
Zvare morajo izdelovati usposobljeni varilci ali delavci s primerno stopnjo usposobljenosti, v
skladu z odobrenimi postopki varjenja. Take odobritve in preskuse usposobljenosti morajo
izvesti priglašeni organi.
Proizvajalec mora med postopkom varjenja zagotoviti stalno kvaliteto zvarov z izvajanjem
ustrH]QLKSUHVNXVRYREXSRUDELXVWUH]QLKSRVWRSNRY2WHKSUHVNXVLKPRUDQDSLVDWLSRURþLOR
'DMDQMHHQRVWDYQLKWODþQLKSRVRGYSURPHWLQXSRUDER
3RVRGHPRUDMRELWLRSUHPOMHQH]QDYRGLOLSURL]YDMDOFDNRWMHWRRSLVDQRYWRþNL3ULORJH,,
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PRILOGA II
1. Oznaka CE in napisi
2]QDþHYDQMHVNODGQRVWL]R]QDNR&(
- 2]QDþHYDQMHVNODGQRVWL]R]QDNR&(VHVWRMLL]þUNª&(©YQDVOHGQMLREOLNL

-

þH VH R]QDND &( SRPDQMãD DOL SRYHþD MH SUL WHP SRWUHEQR RKUDQLWL UD]PHUMD NL VR
podana na zgornji sorazmerni risbi.
UD]OLþQH NRPSRQHQWH R]QDþHYDQMD ] R]QDNR &( PRUDMR LPHWL LVWH YHUWLNDOQH
dimenzije, ki ne smejo biti manjše od 5 mm.

1.2. Napisi
1DSRVRGLDOLSORãþLFLVSRGDWNLPRUDMRELWLYVDMQDVOHGQMLSRGDWNL
- najvišji delovni tlak

PS

v bar

- najvišja delovna temperatura Tmax

v °C

-QDMQLåMDGHORYQDWHPSHUDWXUD Tmin

v °C

- volumen posode

vl

V

- ime ali znak proizvajalca
- tip in identifikacijska oznaka serije
-]DGQMLGYHãWHYLONLOHWDYNDWHUHPMHELODR]QDNDQDPHãþHQD
Kadar se uporabljD SORãþLFD V SRGDWNL PRUD ELWL REOLNRYDQD WDNR GD MH QL PRJRþH SRQRYQR
uporabiti in mora vsebovati prazen prostor, kjer se lahko navedejo še druge informacije.
2. Navodila za uporabo
Navodila za uporabo morajo vsebovati naslednje podatke:
– podatke, GRORþHQHYSUHMãQMLWRþNLUD]HQLGHQWLILNDFLMVNHR]QDNHVHULMH
– predvideno uporabo posode,
–]DKWHYH]DY]GUåHYDQMHLQQDPHVWLWHY]DYDUQRXSRUDERSRVRGH
1DYRGLODPRUDMRELWLYVORYHQVNHPMH]LNXDOLYMH]LNLKFLOMQLKGUåDY
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3. 'RNXPHQWDFLMDRQDþUWRYanju in proizvodnji
'RNXPHQWDFLMD R QDþUWRYDQMX LQ SURL]YRGQML PRUDWD YVHERYDWL RSLV QDþLQRY L]YHGEH LQ
XSRUDEOMHQLKSRVWRSNRY]DL]SROQLWHYELVWYHQLK]DKWHYL]þOHQDDOLVWDQGDUGRYL]VH]QDPD
standardov, predvsem pa:
D GHWDMOQHSURL]YRGQHQDþUWH]D posamezne tipe posod;
b) navodila;
c) dokument, ki opisuje:
- izbrane materiale,
- izbrane postopke varjenja,
- izbrano preverjanje,
-SRVHEQHSRGUREQRVWLRQDþUWRYDQMXSRVRGH
9SULPHUXNRVHXSRUDELMRSRVWRSNLL]GRþOHQDPRUa dokumentacija vsebovati tudi:
– potrdila, ki se nanašajo na ustrezno usposobljenost za izvajanje postopkov varjenja in
usposobljenost varilcev oz. izvajalcev varilnih postopkov.
– dokument o preverjanju materialov, uporabljenih pri proizvodnji delov in sklopov,
SRPHPEQLK]DWUGQRVWWODþQHSRVRGH
– SRURþLORRL]YHGHQLKSUHJOHGLKLQSUHVNXVLKDOLRSLVSUHGODJDQLKSUHYHUMDQM
4. Definicije in simboli
4.1 Definicije
D QDþUWRYDQLWODN 3 MHUHODWLYQLWODNNLJDMHL]EUDOSURL]YDMDOHFLQVHXSRUDEOMD]DGRORþLWHY
debeline sten delov pod tlakom;
E  QDMYHþML GHORYQL WODN 36  MH QDMYHþML UHODWLYQL WODN NL VH ODKNR XSRUDEOMD SUL  QRUPDOQLK
pogojih uporabe;
F  QDMQLåMD GHORYQD WHPSHUDWXUD 7min MH QDMQLåMD XVWDOMHQD WHPSHUDWXUD VWHQH SRVRGH SUL
normalnih pogojih uporabe;
d) najvišja delovna temperatura Tmaks je najvišja ustaljena temperatura, ki jo lahko stena
SRVRGHGRVHåHSULQRUPDOQLKSRJRMLKXSRUDEH
e) dopustna napetost 'Ret' pri najvišji delovni temperaturi Tmaks je vrednost:
– zgornje dopusWQHQDSHWRVWLWRþNH5eh, za material s tako spodnjo kot zgornjo
WRþNR
– ali dopustne napetosti Rp 0,2 SODVWLþQDGHIRUPDFLMDSRG
– ali dopustne napetosti Rp 1,0 SODVWLþQD GHIRUPDFLMD SRG   Y SULPHUX
nelegiranega aluminija.
I GUXåLQHSRVod:
3RVRGH WYRULMR GHO LVWH GUXåLQH OH þH VH UD]OLNXMHMR RG SURWRWLSD VDPR SR SUHPHUX, pod
SRJRMHP GD VR VNODGQH ] ]DKWHYDPL GRORþHQLPL Y  DOL  3ULORJH , LQDOL Y GROåLQL
FLOLQGULþQHJDGHODYQDVOHGQMLKPHMDK
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– ko ima prototip poleg dnov dRGDWQRãHHQHJDDOLYHþRERGQLKREURþHYPRUDMRUD]OLþLFHY
GUXåLQLLPHWLYVDMHQRERGQLREURþ
–NRLPDSURWRWLSVDPRGYHUDYQLGQLUD]OLþLFHYGUXåLQLQHVPHMRLPHWLRERGQLKREURþHY
5D]OLþLFHYGROåLQLNL]DKWHYDMRVSUHPHPEHRGSUWLQLQDOLSUHERMHv, morajo biti prikazane na
ULVEDK]DYVDNRSRVDPH]QRUD]OLþLFR
J VHULMRSRVRGODKNRVHVWDYOMDQDMYHþSRVRGLVWHJDWLSD
K  VHULMVND SURL]YRGQMD MH SR WHM RGUHGEL SURL]YRGQMD YHþ NRW HQH SRVRGH LVWHJD WLSD Y
GRORþHQHPþDVX]QHSUHNLQMHQLPSURL]YRGQLPSRVWRSNRPYVNODGXVVNXSQLPQDþUWRYDQMHP
in ob uporabi enakih proizvodnih postopkov;
i) dokument o nadzoru je dokument, s katerim proizvajalec potrjuje, da dobavljeni proizvodi
L]SROQMXMHMR ]DKWHYH QDURþLOD LQ Y NDWHUHP SRGD UH]XOWDWH UXWLQVNLK WRvarniških kontrolnih
SUHVNXVRY ]ODVWL NHPLþQR VHVWDYR LQ PHKDQVNH ODVWQRVWL XSRUDEOMHQH SUL SURL]YRGLK
narejenih z enakim proizvodnim postopkom kot pri dobavljeni posodi, vendar pa ne nujno na
dobavljenih proizvodih.
4.2 Simboli in oznake
simbol
A

opis
raztezek ob porušitvi
(Lo=5.65*√So)
raztezek ob porušitvi (Lo=
80 mm)
energija porušitve
QDþUWRYDQLWODN
delovni tlak

enota
%

Rp 0.2

preskusna napetost pri
raztezku 0.2%

N/mm2

RET

dopustna napetost pri
najvišji delovni
temperaturi

N/mm2

ReH

]JRUQMDGRSXVWQDWRþND
raztezka
natezna trdnost
najvišja delovna temperatura
QDMQLåMDGHORYQDWHPSHUDWXUD
volumen posode
QDMYHþMDQDWH]QDWUGQRVW
dopustna napetost pri
raztezku 1.0%

N/mm2

A 80 mm
KCV
P
PS
Ph

Rm
Tmax
Tmin
V
Rm max
Rp 1.0

KLGURVWDWLþQLDOL
pnevmatski preskusni tlak

%
J/cm2
bar
bar
bar

N/mm2
o
C
o
C
l (liter)
N/mm2
N/mm2
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PRILOGA III
0LQLPDOQLNULWHULMLNLVHXSRãWHYDMRSULGRORþDQMXSULJODãHQLKRUJDQRY
1.

Priglašeni organ, njegov direktor in osebje, ki so odgovorni za izvedbo preskusov in
XJRWDYOMDQMH VNODGQRVWL QH VPHMR ELWL QDþUWRYDOFL, proizvajalci, dobavitelji ali
PRQWHUMLHQRVWDYQLKWODþQLKSRVRGNLMLKSUHJOHGXMHMRQLWLQHVPHMRELWLSUHGVWDYQLNL
katerekoli teh strani. Prav tako ne smejo biti neSRVUHGQR YNOMXþHQL Y QDþUWRYDQMH
L]JUDGQMRWUåHQMHDOLY]GUåHYDQMHHQRVWDYQLKWODþQLKSRVRGQLWLQHVPHMRSUHGVWDYOMDWL
VWUDQL YNOMXþHQLK Y WH GHMDYQRVWL 7R QH L]NOMXþXMH PRåQRVWL L]PHQMDYH WHKQLþQLK
informacij med proizvajalcem in priglašenim organom.

2.

Priglašeni organ in njegovo osebje morajo ugotavljati skladnost z najvišjo stopnjo
SURIHVLRQDOQRVWL LQ WHKQLþQH SULVWRMQRVWL WHU ELWL QHRGYLVQL RG YVHK SULWLVNRY LQ
vplivov, ]ODVWL ILQDQþQLK NL EL ODKNR YSOLYDOL QD QMLKRYR SUHVRMR DOL QD UH]XOWDWH
preskusov, predvsem s strani oseb ali skupin oseb, ki bi se lahko okoristili z rezultati
preskušanj.

3.

Priglašeni organ mora imeti na razpolago potrebno osebje in opremo za ustrezno
L]YDMDQMH DGPLQLVWUDWLYQLK LQ WHKQLþQLK QDORJ Y ]YH]L ] XJRWDYOMDQMHP VNODGQRVWL.
Imeti mora tudi dostop do opreme, potrebne za izvedbo posebnih postopkov
ugotavljanja skladnosti.

4.

Odgovorno osebje, ki izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, mora imeti:
- WHPHOMQRWHKQLþQRLQVWURNRYQRãRODQMH
- zadostno poznavanje zahtev preskusov, ki jih izvaja in zadostne izkušnje s
takšnimi preskusi,
- VSRVREQRVW]DVHVWDYRSRWUGLO]DSLVRYLQSRURþLONLSRWUMXMHMRL]YHGHQR
ugotavljanje skladnosti.

5.

=DJRWRYOMHQD PRUD ELWL QHSULVWUDQVNRVW RVHEMD SULJODãHQHJD RUJDQD 1MLKRYR SODþLOR
ne sme biti odvisno niti od števila preskusov niti od rezultatov ugotavljanja
skladnosti.

6.

Priglašeni organ mora zavarovati svojo odgovornost.

7.

2VHEMH SULJODãHQHJD RUJDQD PRUD VSRãWRYDWL SRVORYQR WDMQRVW XSRãWHYDMRþ YVH
informacije pridobljene med izvedbo nalog (razen v odnosu do pristojnih
DGPLQLVWUDWLYQLK RUJDQRY GUåDYH Y NDWHUL VH GHMDYQRVW L]YDMD  Y RNYLUX RGUHGEH DOL
zahtev nacionalne zakonodaje.
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Seznam standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o enostavnih tlačnih
posodah

Na podlagi drugega odstavka 6. člena odredbe o enostavnih tlačnih posodah (Uradni list RS, št. 11/02) izdaja
ministrica za gospodarstvo

SEZNAM STANDARDOV
katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o enostavnih tlačnih posodah
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Navodilo o obliki ovojnice za obvezno osebno
vročanje v splošnem upravnem postopku

Za izvrševanje zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list Republike Slovenije, št. 80/99 in 70/00) izdaja
minister za notranje zadeve na podlagi šestega odstavka
322. člena zakona o splošnem upravnem postopku

NAVODILO
o obliki ovojnice za obvezno osebno vročanje
v splošnem upravnem postopku
1. člen
To navodilo določa, kako mora biti oblikovana ovojnica
za osebno vročanje v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP), uporabo jezika, vročilnico, obveznosti vročevalca, barvo in sporočila o prispelem
pismu.
2. člen
To navodilo morajo uporabljati za obvezno osebno vročanje v splošnem upravnem postopku upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah, neposredno uporabljajoč
predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.
Ovojnica za obvezno osebno vročanje v splošnem
upravnem postopku lahko zgoraj navedeni organi in nosilci
javnih pooblastil uporabljajo tudi za vročanje drugih spisov v
upravnem postopku.
3. člen
Ovojnica mora biti izdelana kot večslojna tiskovina. Del
leve polovice zgornjega sloja služi kot vročilnica. V smeri
izpisa mora imeti zgornji sloj podaljšek, na katerem vročevalec izpiše obvestili naslovniku o prispelem pismu. Na zadnji
strani obvestila sta izpisani določili prvega in četrtega odstavka 87. člena ZUP, ki opozarjata naslovnika na posledice, če pisma ne bo prevzel v določenem roku. Eno od sicer
dveh vsebinsko enakih sporočil ostane na kuverti.
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Ovojnica mora glede velikosti imeti dimenzije, določene za standardizirano pismo v predpisih o poštnih storitvah.
Ovojnica mora biti z notranje strani opremljena s številčnim rastrom, ki zagotavlja zaupnost podatkov.
4. člen
Levi del zgornjega sloja ovojnice zavzema vročilnica.
Vročilnica ima obliko pokončnega pravokotnika, katerega
robovi so oddaljeni 15 mm od horizontalnih robov ovojnice,
20 mm od levega roba, desni rob vročilnice pa poteka po
vertikalni sredini pisma. Robovi vročilnice so po celotnem
obsegu nakazani s perforiranimi nizi.
Na vročilnici mora biti zgoraj natiskano “VROČILNICA”, pod njim pa ploskev pravokotne oblike velikosti 60 x
18 mm, kamor se natiskata številka sprejemne pošte in
številka priporočene pošiljke v črtni kodi. Pod tem pravokotnikom mora biti napis “ŠTEVILKA:”, pod njim napis
“VSEBINA:” in pod njim napis “PREJEMNIK VROČILNICE”. Pod tem napisom mora biti pravokotna ploskev nakazana z vogalnimi črtami, velikosti 80 x 27 mm, kamor se
vpiše (mehanografsko), kdo je prejemnik vročilnice in njegov naslov. Od zgoraj navzdol nato sledi črtna razpredelnica velikosti 80 x 17 mm, za vpis datumov in podpisa
vročevalca ob neizvršeni dejanski vročitvi. Pod črtno razpredelnico mora biti napis “PREJEMNIK PISMA” in pod
njim nakazana pravokotna ploskev z vogalnimi črtami, velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpiše (mehanografsko), kdo je
prejemnik pisma.
Črtna razpredelnica iz prejšnjega odstavka mora biti
razdeljena na tri stolpce. Širina prvega stolpca je 14 mm.
Preostanek širine črtne razpredelnice si v enakem deležu
delita drugi in tretji stolpec. Po višini so stolpci enakomerno
razdeljeni na tri vrstice. V zgornji vrstici srednjega stolpca
mora biti natiskano ”Naslovnik obveščen o prispelem pismu”, v zgornji vrstici desnega stolpca pa ”Pismo vrnjeno
pošiljatelju”. V drugi vrstici prvega stolpca je natiskan “datum”, v vrstici pod to pa ”podpis”, kamor se podpišeta
vročevalec in delavec, ki vroča pismo pošiljatelju.
Na hrbtni strani vročilnice mora biti natiskano obvestilo:

“Potrjujem, da sem dne, …………......., prevzel-a” navedeno pismo. Črtkani prostor je namenjen prejemniku pisma, da
ročno z besedami napiše datum prejema. Za tem mora biti prostor za podpis prejemnika pisma.
V naslednji vrstici so natiskane “PRIPOMBE VROČEVALCA:”. in “
Razlog odklonitve sprejema: ...………..............................................................................................................
Kraj, kjer je bilo puščeno pismo ………………………...........................................................................................
…………………………………………...............................................................................................................
(dan in mesec z besedami)
(ura)
Drugo: ………………………………………………………........................................................................................

žig

...........................................
(podpis vročevalca)
…………………. dne ……………………”
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5. člen
Vročevalec mora na zadnji strani vročilnice za besedilom “Kraj, kjer je bilo puščeno pismo”, v prazen prostor nad
črto napisati kraj, kjer je vročevalec pustil pismo kljub naslovnikovi odklonitvi sprejema, in sicer da je bilo pismo
puščeno v naslovnikovem stanovanju, prostoru, kjer je zaposlen, na vratih naslovnikovega stanovanja, v naslovnikovem hišnem predalčniku ali na kakšnem drugem primernem
mestu.
Prazen prostor za rubriko “Drugo” je namenjen vpisu
vročevalca, ki mora na vročilnico poleg datuma vročitve
napisati, tudi opombo, zakaj se prejemnik ni podpisal ali, da
se ni znal podpisati. Če prejemnik noče podpisati vročilnice,
se to napiše v rubriko “Drugo”, z besedami pa napiše tudi
dan izročitve.
6. člen
Na desni strani prednje strani ovojnice mora biti levo
zgoraj natiskano “ŠTEVILKA:”, pod njo “VSEBINA:” in pod
njo napis “POŠILJATELJ:”.Temu sledi pravokotna ploskev,
nakazana z vogalnimi črtami, velika 80 x 27 mm, kamor se
vpiše (mehanografsko), kdo je pošiljatelj. Pod njim mora biti
zagotovljena ploskev pravokotne oblike, velika 60 x 18 mm,
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kamor se natiskata številka sprejemne pošte in številka priporočene pošiljke v črtni kodi. Pod tem prostorom mora biti
natiskan pravokotnik, velik 40 x 13 mm, v katerem je natiskana oznaka “AR”. Desno od pravokotnika je natiskana
oznaka “OBVEZNO OSEBNO ZUP!”. Pod temi oznakami
mora biti napisan “NASLOVNIK:” pod tem pa zagotovljena
prazna ploskev pravokotne oblike, nakazana z vogalnimi
črtami, velika 80 x 27 mm, namenjena za (mehanografski)
vpis podatkov o naslovniku pisma.
7. člen
Podaljšek je namenjen sporočilu o prispelem pismu
skladno z določili tretjega odstavka 87. člena ZUP in razdeljen na dva enaka dela. Med seboj morata biti ločena z
vertikalno perforiranim nizom. Desno sporočilo o prispelem
pismu je namenjeno naslovniku pisma, ki ga vročevalec
pusti pri naslovniku v skladu s tretjim odstavkom 87. člena
ZUP. Ob neizvršeni vročitvi se levo sporočilo skupaj z ovojnico vrne pošiljatelju.
8. člen
Na prednji strani sporočila o prispelem pismu mora biti
natisnjeno naslednje besedilo:

“SPOROČILO O PRISPELEM PISMU
Pošiljatelj
Naslovnik
Obveščamo vas, da vam je bila dne …............……….........................................................................................
poizkušana vročitev priporočenega pisma št. ……..............................................................................................
št. spisa……………………………………………………..........................................................................................
Ker se vročitev po 87. členu zakona o splošnem upravnem postopku ni dala opraviti, lahko navedeno pismo osebno
prevzamete na pošti, sedežu organa ali pravne ali fizične osebe, ki opravlja vročanje kot dejavnost (ustrezno obkroži).
………………………………………………………………………......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………................................................”
Predvideni prazni vrstici sta namenjeni natančni navedbi osebe in njenega naslova, kjer čaka pismo.
“Danes od ……….......... do …………......... ure, oziroma vsak dan v delovnem času.
Pismo lahko prevzamete v roku 15 dni, ki začne teči od dne………………….............................................................
Po tem roku bo pismo vrnjeno pošiljatelju.
Sporočilo o prispelem pismu je vloženo v naslovnikov hišni predalčnik, nalepljeno na vrata ……………………, puščeno
na drugem primernem mestu ………….................................................................................... (izpolni in obkroži).
……………………………....... dne …………………………….......................................
(kraj obveščanja)
(datum obveščanja)

............................................
(čitljiv podpis vročevalca)

OBRNI!”
Na zadnji strani levega in desnega sporočila o prispelem pismu je besedilo, ki opozarja prejemnika na vsebino četrtega
odstavka 87. člena ZUP.
“OPOZORILO
Po določbi prvega odstavka 87. člena zakona o splošnem upravnem postopku se morajo odločbe in sklepi, s katerimi je
določen rok, ki se ne more podaljšati, vročiti osebno tistemu, kateremu so namenjeni.
Če pisma ne boste prevzeli v navedenem 15-dnevnem roku, se po četrtem odstavku 87. člena zakona o splošnem
upravnem postopku šteje, da je bila vročitev opravljena z dnem preteka tega roka.
Potrjujem, da sem v/na ………………………………….…………..........................................................................,
(kraj prevzema pisma)
dne ………………………………………………………………………………..…. prevzel-a pismo.
…………………………..............
(podpis prejemnika)

......……………………………
(podpis vročevalca)”
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9. člen
Razporeditev besedila na sporočilih o prispelem pismu
mora biti takšna, da omogoča izpis variabilnih podatkov in
lastnoročna čitljiva podpisa vročevalca in prejemnika.
10. člen
Na območju občin, kjer sta pri organu poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski oziroma madžarski
jezik, mora biti besedilo na ovojnicii napisano tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
11. člen
Osnovna barva ovojinice mora biti modre barve (barvna
skala Pantone 277 U), barva predtiskanih podatkov na ovojnici modre barve (barvna skala Pantone 2995 U), razen
oznake “AR”, ki mora biti rdeče barve (barvna skala Pantone
Red 32 U, barva izpisanih variabilnih podatkov pa je črna).
12. člen
Po izpisu variabilnih podatkov in vstavljanju dokumentov se kuverta in podaljšek kuverte, na katerem so obvestila
prepognejo vzgib, da se zadosti predpisom o poštnih storitvah.
13. člen
Ne glede na določbe 2., 3., in 4. člena tega navodila je
lahko vročilnica in sporočilo o prispelem pismu na drugem
mestu in manjše velikosti, kot je določeno v teh členih,
vendar mora ovojnica in predtiskani podatki na njej izpolnjevati pogoje določene, v predpisih o poštnih storitvah.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila prenehajo veljati določbe navodila o obrazcih v upravnem postopku (Uradni list
FLRJ, št. 16/57 in16/58), navedene pod št. 19, ki določajo ovitek za vročitev po pošti - za obvezno osebno vročitev
(obrazec OU-12) v splošnem upravnem postopku.
15. člen
To navodilo začne veljati po preteku šestih mesecev od
dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0103-10-33-06-3/01-13
Ljubljana, dne 18. januarja 2002.
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

USTAVNO SODIŠČE
469.

Odločba o razveljavitvi 7. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Kanal ob Soči v delu, ki se nanaša na
površine vodnih zbiralnikov za proizvodnjo
elektroenergije

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Soške elektrarne
Nova Gorica, d.o.o., Nova Gorica, na seji dne 24. januarja
2002

Uradni list Republike Slovenije

o d l o č i l o:
Člen 7 odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih
novic, št. 25/96, 4/97 in 42/99) se v delu, ki se nanaša na
površine vodnih zbiralnikov za proizvodnjo elektroenergije,
razveljavi.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica navaja, da ima na območju Občine Kanal ob Soči hidroelektrarno Plave in hidroelekrarno Solkan, ki se delno nahaja na tem območju. Določba 7. člena
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Kanal ob Soči (v nadaljevanju: odlok) opredeljuje
kot zazidana stavbna zemljišča, za katera se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, tudi površine vodnih zbiralnikov za proizvodnjo elektroenergije (akumulacijsko jezero) kot površine v zunanji ureditvi zgradb, ki so
programsko in funkcionalno povezane z dejavnostjo v stavbah in niso prometnega značaja oziroma so namenjene
poslovni dejavnosti. Po navedbah pobudnice je 7. člen
odloka v navedenem delu v neskladju s 50. členom zakona
o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 – v nadaljevanju: ZSZ), ker ta določa, da se do ureditve s posebnim
zakonom zemljišča, na katerih je zgrajen vodnogospodarski objekt, štejejo kot vodna zemljišča. Iz strokovnega navodila o tem, kateri objekti se štejejo za vodnogospodarske objekte v splošni in posebni rabi ter kateri vodotoki se
štejejo za umetne vodotoke in druge zbiralnike vode (Uradni list SRS, št. 27/84 – v nadaljevanju: strokovno navodilo), naj bi bilo razvidno, da so umetni vodotoki tudi odvodni
in dovodni kanali energetskih in drugih objektov, umetni
zbiralniki pa zajezbe, torej akumulacijska jezera. Pobudnica navaja, da je ustavno sodišče z odločbo št. U-I-308/97
z dne 25. 10. 1999 (Uradni list RS, št. 98/99 in OdlUS
VIII, 232) že razveljavilo občinski odlok, ker so zemljišča,
na katerih je akumulacijsko jezero, vodna zemljišča in v
splošni rabi. Izpodbijana določba odloka naj bi bila v neskladju tudi s tretjim odstavkom 153. člena ustave, po kateri
morajo biti v skladu z ustavo in zakoni tudi podzakonski akti
in drugi predpisi. Med pobudnico in nasprotno udeleženko
naj bi sicer poseben dogovor urejal povrnitev škode zaradi
gradnje hidroelektrarne, ki na izpodbijane določbe odloka
ne more vplivati. Pobudnica tudi navaja, da na podlagi
drugega odstavka 5. člena energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 79/99 – v nadaljevanju: EZ) opravlja dejavnost
na trgu in ne kot gospodarsko javno službo. Država, ki je
bila njen večinski lastnik, naj bi večino svojih poslovnih
deležev že prodala, zato v njenem primeru ne more priti do
prelivanja občinskih prihodkov v državni proračun. V korist
lastnikov družbe naj bi bila pobudnica dolžna zavrniti nezakonite terjatve lokalne skupnosti, ki izpada prihodkov ne bi
smela nadomeščati na nezakonit način. Pravni naravi koncesijske dajatve in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča naj bi bili različni, saj sta obe dajatvi urejeni v različnih
zakonih. Predpisovanje nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča z namenom, da se z njim nadomesti izpad prejemkov od koncesijske dajatve, naj bi pomenilo, da si
lokalna skupnost prisvaja pristojnost urejanja oziroma dodeljevanja koncesij.
2. Občina Kanal ob Soči v odgovoru navaja, da sta s
pobudnico v letu 1996 sklenili notarsko overjen dogovor,
po katerem bo pobudnica kot investitor občini plačevala
odškodnino v obliki nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za škodo, povzročeno med gradnjo hidroelek-
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trarne. Občina dodaja, da je bila sprejeta uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače
za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 63/96
– v nadaljevanju: uredba), ki pobudnici kot koncesionarki
nalaga dajatev v višini 7% od prodajne vrednosti proizvedene električne energije kot plačilo za koncesijo. Ker koncesijska pogodba še ni sklenjena, pobudnik dajatve ne plačuje. To naj bi občini povzročalo velik izpad prihodkov.
Predlaga, naj ustavno sodišče določi daljši rok za uskladitev morebitnih nepravilnosti v odloku in naloži obveznost
sklenitve koncesijske pogodbe.
B)
3. S sklepom št. U-I-66/00 z dne 20. 4. 2000 je
ustavno sodišče sprejelo pobudo za oceno ustavnosti in
zakonitosti izpodbijane določbe odloka.
4. Po 7. členu odloka se v osnovo za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče štejejo tudi tiste
površine v zunanji ureditvi stavb, ki so programsko vezane
z dejavnostjo v stavbah in niso prometnega značaja. Pri
izmeri teh površin se po tretji alinei citirane določbe za
površine vodnih zbiralnikov za proizvodnjo elektroenergije
uporablja faktor 0,445. Pobudnica očita, da je izpodbijana
določba v tem delu v neskladju s 50. členom ZSZ in s
strokovnim navodilom, saj se na njeni podlagi plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za vodna zemljišča, ki so v splošni rabi.
5. Po prvem odstavku 50. člena ZSZ so zemljišča, na
katerih so zgrajeni vodnogospodarski in melioracijski objekti, začasno, do ureditve s posebnim zakonom, opredeljena kot vodna zemljišča. Vodnogospodarske objekte in
naprave opredeljuje 55. člen zakona o vodah (Uradni list
SRS, št. 38/81 in nasl. – v nadaljevanju: ZV). To so objekti
in naprave, s katerimi se ureja vodni režim, ali se neposredno vpliva nanj, ne glede na gospodarsko ali drugo namembnost, zaradi katere so zgrajeni. Po namembnosti so
v splošni ali v posebni rabi. Za vodnogospodarske objekte
se štejejo tudi umetni vodotoki, umetna jezera in drugi
umetni zbiralniki s pripadajočimi objekti in napravami. Citirano določbo ZV operacionalizira strokovno navodilo, ki v
3. členu določa, da so umetni vodotoki in drugi zbiralniki
vode tisti, ki so nastali zaradi gradnje in drugih posegov v
prostor. Po 5. členu tega navodila se kot vodnogospodarski objekt in zato kot vodno zemljišče šteje med drugim
tudi površina zemljišča pod zajezbami oziroma vodnimi zbiralniki. Po drugem odstavku 1. člena zakona o lastninjenju
nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97
– v nadaljevanju: ZLNDL) bo lastninjenje vodnih zemljišč
urejeno s posebnim zakonom. Do takrat 2. člen ZV opredeljuje vodno zemljišče kot dobrino splošnega pomena
pod posebnim varstvom, ki jo je dovoljeno rabiti ali izkoriščati le na način, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi
izdani predpisi; vodna zemljišča so dobrine v splošni rabi
in družbena lastnina. Ker lastninjenje vodnih zemljišč ni
urejeno in so ta zemljišča v splošni rabi, ni opredeljen
njihov lastnik, niti upravičenec do posebne rabe.
6. Navedeno pomeni, da je plačevanje nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč za vodna zemljišča, ki se
nahajajo pod površinami vodnih zbiralnikov, v nasprotju s
50. členom ZSZ ter z 2. in s 55. členom ZV. Ustavno
sodišče je z odločbo št. U-I-308/97 že razveljavilo občinski predpis, ki je določal obveznost plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, v delu, ki se je nanašal
na površino zemljišča pod akumulacijskim jezerom. Pri tem
je glede očitka občine da bo ostala brez pomembnega vira
financiranja, v citirani odločbi sprejelo stališče, da je lokalni skupnosti za izpad prihodka iz naslova nadomestila za
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uporabo stavbnega zemljišča pod površino akumulacijskega jezera zagotovljen drug vir financiranja v obliki deleža od
plačil za koncesijo na vodi kot naravnem viru. Hkrati je
ustavno sodišče ugotovilo, da bi sicer morala biti poleg
koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala reke
kot naravnega vira podeljena tudi koncesija za posebno
rabo vodnega zemljišča kot javnega dobra (četrti odstavek
21. člena zakona o varstvu okolja – Uradni list RS, št.
32/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZVO), vendar v času
odločanja vsebina tega razmerja še ni bila znana, ker še ni
bilo urejeno lastninjenje vodnih zemljišč.
7. V obravnavanem primeru je na podlagi 18. člena
uredbe podeljena koncesija za izkoriščanje vode reke Soče za proizvodnjo električne energije. Koncesija je podeljena javnemu podjetju Soške elektrarne, kot imetniku obstoječe pravice za gospodarsko izkoriščanje naravne dobrine za proizvodnjo električne energije. To pomeni, da je
pobudnica po uredbi koncesionar za izkoriščanje vode
reke Soče. Pri tem ustavno sodišče po 21. členu zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) ni pristojno za oceno izvajanja uredbe oziroma
nalaganje obveznosti strankam koncesijskega razmerja, kot
to predlaga občina. Pri presoji izpodbijane določbe odloka
ne more upoštevati morebitnih obligacijskih obveznosti med
udeleženkama. Tudi v tem primeru v času odločanja ustavnega sodišča še ni urejeno lastninjenje vodnih zemljišč,
zato hkrati ni podeljena tudi pravica do posebne rabe vodnega zemljišča. Kljub temu je koncesijski akt za energetsko izkoriščanje vodnega vira reke Soče, s tem ko je za
lokalno skupnost predvidel delež od plačil za koncesijo na
vodi, zagotovil kontinuirano financiranje njenih nalog.
8. Iz zgoraj navedenih razlogov je ustavno sodišče
7. člen odloka v delu, ki se nanaša na površino zemljišč
pod vodnimi zbiralniki, razveljavilo. Pri odločitvi, ali bi izpodbijano določbo odpravilo ali razveljavilo, je upoštevalo,
da bi moral pobudnik, če bi bila zakonodaja, ki ureja vode,
že usklajena z določbami ustave, ki urejajo javno dobro in
naravna bogastva (70. člen ustave), za posebno pravico
rabe vodnega zemljišča kot javnega dobra plačevati še
povračilo za koncesijo iz četrtega odstavka 21. člena ZVO.
Občina ima glede na določbo 50. člena ZSZ pravico do
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju
hidroelektrarn, vendar ne na vodnih zemljiščih, kamor se
po strokovnem navodilu štejejo zemljišča pod površino
vodnih zbiralnikov oziroma pod zajezbami.
9. Ker je ustavno sodišče razveljavilo 7. člen odloka
že zaradi neskladja s prvim odstavkom 50. člena ZSZ, ni
presojalo njegove skladnosti s 153. členom ustave.
C)
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnici in sodniki dr.
Janez Čebulj, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam
Škrk, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Odločbo je sprejelo s
šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika
Čebulj in Ribičič.
Št. U-I-66/00-12
Ljubljana, dne 24. januarja 2002.
Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.
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Odločba o razveljavitvi 7. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Mestne občine Nova Gorica v delu, ki
se nanaša na površine vodnih zbiralnikov za
proizvodnjo elektroenergije

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Soške elektrarne
Nova Gorica, d.o.o., Nova Gorica, na seji dne 24. januarja
2002

o d l o č i l o:
Člen 7 odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradno
glasilo, št. 10/97 in Uradne objave časopisa Oko, št. 19/99
in 24/00) se v delu, ki se nanaša na površine vodnih zbiralnikov za proizvodnjo elektroenergije, razveljavi.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica navaja, da ima na območju Mestne občine Nova Gorica malo hidroelektrarno Gradišče in hidroelektrarno Solkan, ki se delno nahaja na navedenem območju.
Določba 7. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (v
nadaljevanju: odlok) opredeljuje kot zazidana stavbna zemljišča, za katera se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča, tudi površine vodnih zbiralnikov za proizvodnjo
elektroenergije (akumulacijsko jezero) kot površine v zunanji
ureditvi zgradb, ki so programsko in funkcionalno povezane
z dejavnostjo v stavbah in niso prometnega značaja oziroma
so namenjene poslovni dejavnosti. Po navedbah pobudnice
je 7. člen odloka v navedenem delu v neskladju s
50. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97 – v nadaljevanju: ZSZ), ki določa, da se do ureditve s
posebnim zakonom zemljišča, na katerih je zgrajen vodnogospodarski objekt, štejejo kot vodna zemljišča. Iz strokovnega navodila o tem, kateri objekti se štejejo za vodnogospodarske objekte v splošni in posebni rabi ter kateri vodotoki se štejejo za umetne vodotoke in druge zbiralnike vode
(Uradni list SRS, št. 27/84 – v nadaljevanju: strokovno
navodilo) izhaja, da so umetni vodotoki tudi odvodni in dovodni kanali energetskih in drugih objektov, umetni zbiralniki
pa zajezbe, torej akumulacijska jezera. Ustavno sodišče naj
bi z odločbo št. U-I-308/97 z dne 25. 10. 1999 (Uradni list
RS, št. 98/99 in OdlUS VIII, 232) že razveljavilo občinski
odlok, ker so zemljišča, na katerih je akumulacijsko jezero,
vodna zemljišča, ki so v splošni rabi. Izpodbijana določba
odloka naj bi bila v neskladju tudi s tretjim odstavkom
153. člena ustave, po kateri morajo biti podzakonski akti in
drugi predpisi v skladu z ustavo in zakoni. Pobudnica tudi
navaja, da na podlagi drugega odstavka 5. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 – v nadaljevanju:
EZ) opravlja dejavnost na trgu in ne kot gospodarsko javno
službo. Država, ki je bila njen večinski lastnik, naj bi večino
teh svojih poslovnih deležev že prodala, zato v njenem primeru ne more priti do prelivanja občinskih prihodkov v državni proračun. V korist lastnikov družbe naj bi bila pobudnica dolžna zavrniti nezakonita bremena lokalne skupnosti, ki
izpada prihodkov ne bi smela nadomeščati na nezakonit
način. Pravni naravi koncesijske dajatve in nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča naj bi bili različni, saj sta obe
dajatvi urejeni v različnih zakonih. Predpisovanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča z namenom, da se z njim
nadomesti izpad prejemkov od koncesijske dajatve, naj bi
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pomenilo, da si lokalna skupnost prisvaja pristojnost urejanja oziroma dodeljevanja koncesij.
2. Mestna občina Nova Gorica v odgovoru navaja, da
bo ostala brez pomembnega vira financiranja, če bo ustavno
sodišče izpodbijane določbe odloka odpravilo ali razveljavilo. Pobudnica naj bi v takšnem primeru javno dobrino uporabljena brez nadomestila in na njen račun, zato bi v tem
primeru šlo za prikrito prelivanje sredstev iz njenega v državni proračun. Izpodbijane določbe odloka po navedbah Mestne občine niso v nasprotju z ustavo, ker je 50. člen ZSZ
prehodnega značaja, ZSZ pa tudi ni razveljavil VI. poglavja
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in
nasl. – v nadaljevanju: ZSZ84), ki ureja nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča. Hkrati naj bi ne bilo urejeno
podeljevanje koncesij za izkoriščanje reke Soče. Po
57. členu ZSZ se komunalni prispevek odmerja po prejšnjih
predpisih še 18 mesecev po uveljavitvi zakona in zakonodajalec bi moral nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
urediti enako, če bi menil, da obstaja pravna praznina, na
katero se sklicuje pobudnica. Pobudnica naj bi želela začasno obdobje izkoristiti zase, na škodo lokalne skupnosti in
brezplačno koristiti vodna zemljišča, ki so dobrina splošnega pomena in pod posebnim varstvom, kar je v neskladju z
ustavo in veljavno zakonodajo. Lokalne skupnosti naj bi bile
dolžne skrbeti za dobrine splošnega pomena na njihovem
območju in zagotavljati učinkovito gospodarjenje z njimi. To,
da vlada še ni uredila koncesije za reko Sočo kot naravno
dobrino, ne bi smelo biti v škodo lokalne skupnosti, ki mora
tudi v prehodnem obdobju skrbeti za naravne dobrine, infrastrukturo in še posebej varstvo okolja na svojem območju. Mestna občina dodaja, da se želja po brezplačni uporabi naravnih dobrin ne more šteti kot izkazan pravni interes za
vloženo pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti, in predlaga, naj se pobuda zavrne kot neutemeljena ali zavrne kot
preuranjena.
3. Župan mestne občine je ustavnemu sodišču posredoval pojasnilo, da bi lokalna skupnost z razveljavitvijo izpodbijanih določb izgubila vir sredstev, ki ga ne more nadomestiti z deležem od koncesijske dajatve, ker še ni sprejet
predpis, po katerem bo mogoče podeliti koncesijo oziroma
koncesija še ni podeljena. Sprejem predpisa je v izključni
pristojnosti države, elektrogospodarstvo pa je v državni lasti.
Država naj bi ne imela interesa za podelitev koncesije. Mestna občina naj bi zato ostala brez prihodka in prepuščena
volji Državnega zbora oziroma vlade. Meni, da to ustvarja
nevzdržno in nepravično stanje, zato predlaga, naj ustavno
sodišče določi rok za sprejem ustrezne pravne ureditve.
B)
4. S sklepom št. U-I-20/00 z dne 20. 4. 2000 je
ustavno sodišče sprejelo pobudo za oceno ustavnosti in
zakonitosti izpodbijane določbe odloka.
5. Po 7. členu odloka se v osnovo za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče štejejo tudi tiste površine
v zunanji ureditvi stavb, ki so programsko vezane z dejavnostjo v stavbah in niso prometnega značaja. Pri izmeri teh
površin se po deseti alinei citirane določbe za površine
vodnih zbiralnikov za proizvodnjo elektroenergije uporablja
faktor 1.0. Pobudnica očita, da je izpodbijana določba v tem
delu v neskladju s 50. členom ZSZ in s strokovnim navodilom, saj se na njeni podlagi plačuje nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča za vodna zemljišča, ki so v splošni rabi.
6. Po prvem odstavku 50. člena ZSZ so zemljišča, na
katerih so zgrajeni vodnogospodarski in melioracijski objekti, začasno, do ureditve s posebnim zakonom, opredeljena
kot vodna zemljišča. Vodnogospodarske objekte in naprave
opredeljuje 55. člen zakona o vodah (Uradni list SRS, št.
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38/81 in nasl. – v nadaljevanju: ZV). To so objekti in naprave, s katerimi se ureja vodni režim ali se neposredno vpliva
nanj, ne glede na gospodarsko ali drugo namembnost, zaradi katere so zgrajeni. Po namembnosti so v splošni ali v
posebni rabi. Za vodnogospodarske objekte se štejejo tudi
umetni vodotoki, umetna jezera in drugi umetni zbiralniki s
pripadajočimi objekti in napravami. Citirano določbo ZV operacionalizira strokovno navodilo, ki v 3. členu določa, da so
umetni vodotoki in drugi zbiralniki vode tisti, ki so nastali
zaradi gradnje in drugih posegov v prostor. Po 5. členu tega
navodila se kot vodnogospodarski objekt in zato kot vodno
zemljišče šteje med drugim tudi površina zemljišča pod zajezbami oziroma vodnimi zbiralniki. Po drugem odstavku
1. člena zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97 – v nadaljevanju: ZLNDL) bo
lastninjenje vodnih zemljišč urejeno s posebnim zakonom.
Do takrat 2. člen ZV opredeljuje vodno zemljišče kot dobrino splošnega pomena pod posebnim varstvom, ki jo je
dovoljeno rabiti ali izkoriščati le na način, ki ga določa zakon
in na njegovi podlagi izdani predpisi; vodna zemljišča so
dobrine v splošni rabi in družbena lastnina. Ker lastninjenje
vodnih zemljišč ni urejeno in so ta zemljišča v splošni rabi, ni
opredeljen njihov lastnik, niti upravičenec do posebne rabe.
7. Navedeno pomeni, da je plačevanje nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč za vodna zemljišča, ki se nahajajo
pod površinami vodnih zbiralnikov, v nasprotju s 50. členom
ZSZ ter z 2. in s 55. členom ZV. Ustavno sodišče je z
odločbo št. U-I-308/97 že razveljavilo občinski predpis, ki
je določal obveznost plačevanja nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, v delu, ki se je nanašal na površino
zemljišča pod akumulacijskim jezerom. Pri tem je glede
očitka mestne občine da bo ostala brez pomembnega vira
financiranja, v citirani odločbi sprejelo stališče, da je lokalni
skupnosti za izpad prihodka iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pod površino akumulacijskega jezera zagotovljen drug vir financiranja v obliki deleža od plačil
za koncesijo na vodi kot naravnem viru. Hkrati je ustavno
sodišče ugotovilo, da bi sicer morala biti poleg koncesije za
izkoriščanje energetskega potenciala reke kot naravnega
vira podeljena tudi koncesija za posebno rabo vodnega
zemljišča kot javnega dobra (četrti odstavek 21. člena zakona o varstvu okolja – Uradni list RS, št. 32/93 in nasl. – v
nadaljevanju: ZVO), vendar v času odločanja vsebina tega
razmerja še ni bila znana, ker še ni bilo urejeno lastninjenje
vodnih zemljišč.
8. V obravnavanem primeru je na podlagi 18. člena
uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode Soče,
Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije (Uradni list
RS, št. 63/96 – v nadaljevanju: uredba) podeljena koncesija za izkoriščanje vode reke Soče za proizvodnjo električne
energije. Koncesija je podeljena podjetju Soške elektrarne,
kot imetniku obstoječe pravice za gospodarsko izkoriščanje
naravne dobrine za proizvodnjo električne energije. Mestni
občini je zato zagotovljen nadomestni vir prihodka v obliki
deleža od plačil za koncesijo na vodi kot naravnem viru. Tudi
v tem primeru v času odločanja ustavnega sodišča še ni
urejeno lastninjenje vodnih zemljišč, zato hkrati ni podeljena
tudi pravica do posebne rabe vodnega zemljišča. Kljub temu
je koncesijski akt za energetsko izkoriščanje vodnega vira
reke Soče, s tem ko je za lokalno skupnost predvidel delež
od plačil za koncesijo na vodi, zagotovil kontinuirano financiranje njenih nalog.
9. Iz zgoraj navedenih razlogov je ustavno sodišče
7. člen odloka v delu, ki se nanaša na površino zemljišč pod
vodnimi zbiralniki, razveljavilo. Pri odločitvi, ali bi izpodbijano
določbo odpravilo ali razveljavilo, je upoštevalo, da bi moral
pobudnik, če bi bila zakonodaja, ki ureja vode, že usklajena
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z določbami ustave, ki urejajo javno dobro in naravna bogastva (70. člen ustave), za posebno pravico rabe vodnega
zemljišča kot javnega dobra plačevati še povračilo za koncesijo iz četrtega odstavka 21. člena ZVO. Mestna občina ima
glede na določbo 50. člena ZSZ pravico do nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju hidroelektrarn,
vendar ne na vodnih zemljiščih, kamor se po strokovnem
navodilu štejejo zemljišča pod površino vodnih zbiralnikov
oziroma pod zajezbami.
10. Ker je ustavno sodišče razveljavilo 7. člen odloka
že zaradi neskladja s prvim odstavkom 50. člena ZSZ, ni
presojalo njegove skladnosti še s 153. členom ustave.
C)
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez
Čebulj, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk,
Franc Testen in dr. Lojze Ude. Odločbo je sprejelo s šestimi
glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Čebulj in
Ribičič.
Št. U-I-20/00-24
Ljubljana, dne 24, januarja 2002.
Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

471.

Odločba o razveljavitvi 4. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Tolmin v delu, ki se nanaša na površino
zemljišča pod akumulacijskim jezerom
hidroelektrarne Doblar

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Soške elektrarne
Nova Gorica, d.o.o., Nova Gorica, na seji dne 24. januarja
2002

o d l o č i l o:
Četrti odstavek 4. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tolmin (Uradne objave,
št. 9/95, 3/96, 6/96, 2/97 in 15/98) se v delu, ki se
nanaša na površino zemljišča pod akumulacijskim jezerom
hidroelektrarne Doblar, razveljavi.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica navaja, da ima na območju Občine Tolmin hidroelektrarno Doblar. Četrti odstavek 4. člena odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Tolmin (v nadaljevanju: odlok) opredeljuje kot zazidano stavbno zemljišče tudi zemljišče pod akumulacijskim jezerom
hidroelektrarne Doblar kot površino, ki je namenjena poslovni dejavnosti hidroelektrarne. Po navedbah pobudnice
je četrti odstavek 4. člena odloka v navedenem delu v neskladju s 50. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97 – v nadaljevanju: ZSZ), ker ta določa, da se
do ureditve s posebnim zakonom zemljišča, na katerih je
zgrajen vodnogospodarski objekt, štejejo kot vodna zemljišča. Iz strokovnega navodila o tem, kateri objekti se štejejo
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za vodnogospodarske objekte v splošni in posebni rabi ter
kateri vodotoki se štejejo za umetne vodotoke in druge
zbiralnike vode (Uradni list SRS, št. 27/84 – v nadaljevanju:
strokovno navodilo), izhaja, da so umetni vodotoki tudi odvodni in dovodni kanali energetskih in drugih objektov, umetni zbiralniki pa zajezbe, torej akumulacijska jezera. Pobudnica navaja, da je ustavno sodišče z odločbo št. U-I-308/97 z
dne 25. 10. 1999 (Uradni list RS, št. 98/99 in odl. US VIII,
232) že razveljavilo občinski odlok, ker so zemljišča, na
katerih je akumulacijsko jezero, vodna zemljišča v splošni
rabi. Izpodbijana določba odloka naj bi bila v neskladju tudi s
tretjim odstavkom 153. člena ustave, po kateri morajo biti
podzakonski akti in drugi predpisi v skladu z ustavo in zakoni. Pobudnica tudi navaja, da na podlagi drugega odstavka
5. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 – v
nadaljevanju: EZ) opravlja dejavnost na trgu in ne kot gospodarsko javno službo. Država, ki je bila njen večinski lastnik,
naj bi večino svojih poslovnih deležev že prodala, zato v
njenem primeru ne more priti do prelivanja občinskih prihodkov v državni proračun. V korist lastnikov družbe naj bi bila
pobudnica dolžna zavrniti nezakonite terjatve lokalne skupnosti, ki izpada prihodkov ne bi smela nadomeščati na
nezakonit način. Pravni naravi koncesijske dajatve in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča naj bi bili različni,
saj sta obe dajatvi urejeni v različnih zakonih. Predpisovanje
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča z namenom,
da se z njim nadomesti izpad prejemkov od koncesijske
dajatve, naj bi pomenilo, da si lokalna skupnost prisvaja
pristojnost urejanja oziroma dodeljevanja koncesij.
2. Občina Tolmin v odgovoru navaja, da VI. poglavje
prejšnjega zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
18/84 in nasl. – v nadaljevanju: ZSZ84), ki ureja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, še velja. ZSZ naj bi
uvajal nove pojme, vendar ne spreminja citiranih določb
ZSZ84. Po 50. členu ZSZ naj bi se kot vodno zemljišče šteli
vodnogospodarski objekti, ki pa jih ni mogoče enačiti z
zemljišči. Po navedbah občine se pravna podlaga za odločitev ustavnega sodišča v odločbi št. U-I-40/91 z dne 2. 4.
1992 (Uradni list RS, št. 22/92 in OdlUS I, 22) ni spremenila. Občina dodaja, da je bila sprejeta uredba o koncesiji za
gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za
proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 63/96 –
v nadaljevanju: uredba), ki pobudnici kot koncesionarki nalaga dajatev v višini 7% od prodajne vrednosti proizvedene
električne energije, kot plačilo za koncesijo. Ker koncesijska pogodba še ni sklenjena, pobudnik koncesijske dajatve
ne plačuje. To naj bi občini povzročalo izpad prihodkov v
višini 60% plačila za koncesijo.
B)
3. S sklepom št. U-I-67/00 z dne 20. 4. 2000 je
ustavno sodišče sprejelo pobudo za oceno ustavnosti in
zakonitosti izpodbijane določbe odloka.
4. Na podlagi četrtega odstavka 4. člena odloka se za
zazidano stavbno zemljišče štejejo tudi površine zemljišč, ki
so namenjene poslovni dejavnosti hidroelektrarne Doblar.
Pobudnica očita, da je izpodbijana določba v tem delu v
neskladju s 50. členom ZSZ in s strokovnim navodilom, saj
se na njeni podlagi plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za vodna zemljišča, ki so v splošni rabi.
5. Po prvem odstavku 50. člena ZSZ so zemljišča, na
katerih so zgrajeni vodnogospodarski in melioracijski objekti, začasno, do ureditve s posebnim zakonom, opredeljena
kot vodna zemljišča. Vodnogospodarske objekte in naprave
opredeljuje 55. člen zakona o vodah (Uradni list SRS, št.
38/81 in nasl. – v nadaljevanju: ZV). To so objekti in naprave, s katerimi se ureja vodni režim, ali se neposredno vpliva
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nanj, ne glede na gospodarsko ali drugo namembnost, zaradi katere so zgrajeni. Po namembnosti so v splošni ali v
posebni rabi. Za vodnogospodarske objekte se štejejo tudi
umetni vodotoki, umetna jezera in drugi umetni zbiralniki s
pripadajočimi objekti in napravami. Citirano določbo ZV operacionalizira strokovno navodilo, ki v 3. členu določa, da so
umetni vodotoki in drugi zbiralniki vode tisti, ki so nastali
zaradi gradnje in drugih posegov v prostor. Po 5. členu tega
navodila se kot vodnogospodarski objekt in zato kot vodno
zemljišče šteje med drugim tudi površina zemljišča pod zajezbami oziroma vodnimi zbiralniki. Po drugem odstavku
1. člena zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97 – v nadaljevanju: ZLNDL) bo
lastninjenje vodnih zemljišč urejeno s posebnim zakonom.
Do takrat 2. člen ZV opredeljuje vodno zemljišče kot dobrino splošnega pomena pod posebnim varstvom, ki jo je
dovoljeno rabiti ali izkoriščati le na način, ki ga določa zakon
in na njegovi podlagi izdani predpisi; vodna zemljišča so
dobrine v splošni rabi in družbena lastnina. Ker lastninjenje
vodnih zemljišč ni urejeno in so ta zemljišča v splošni rabi, ni
opredeljen niti njihov lastnik niti upravičenec do posebne
rabe.
6. Navedeno pomeni, da je plačevanje nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč za vodna zemljišča, ki se nahajajo
pod površinami vodnih zbiralnikov, v nasprotju s 50. členom
ZSZ ter z 2. in s 55. členom ZV. Ustavno sodišče je z
odločbo št. U-I-308/97 že razveljavilo občinski predpis, ki
je določal obveznost plačevanja nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v delu, ki se je nanašal na površino
zemljišča pod akumulacijskim jezerom. Pri tem glede očitka
občine, da bo ostala brez pomembnega vira financiranja, v
citirani odločbi sprejelo stališče, da je lokalni skupnosti za
izpad prihodka iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pod površino akumulacijskega jezera zagotovljen drug vir financiranja v obliki deleža od plačil za koncesijo
na vodi kot naravnem viru. Hkrati je ustavno sodišče ugotovilo, da bi sicer morala biti poleg koncesije za izkoriščanje
energetskega potenciala reke kot naravnega vira podeljena
tudi koncesija za posebno rabo vodnega zemljišča kot javnega dobra (četrti odstavek 21. člena zakona o varstvu
okolja – Uradni list RS, št. 32/93 in nasl. – v nadaljevanju:
ZVO), vendar v času odločanja vsebina tega razmerja še ni
bila znana, ker lastninjenje vodnih zemljišč še ni bilo urejeno. V navedeni odločbi je tudi pojasnilo, da je z odločbo št.
U-I-40/91, ki jo navaja nasprotna udeleženka, ocenjevalo
ustavnost tedanje ureditve, ki pa jo je smel zakonodajalec,
seveda v ustavnih okvirih, spremeniti.
7. V obravnavanem primeru je na podlagi 18. člena
uredbe podeljena koncesija za izkoriščanje vode reke Soče
za proizvodnjo električne energije. Koncesija je podeljena
javnemu podjetju Soške elektrarne, kot imetniku obstoječe
pravice za gospodarsko izkoriščanje naravne dobrine za
proizvodnjo električne energije. To pomeni, da je pobudnica po uredbi koncesionar za izkoriščanje vode reke Soče.
Pri tem ustavno sodišče po 21. členu zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) ni pristojno za
oceno izvajanja uredbe oziroma nalaganje obveznosti strankam koncesijskega razmerja, kot to predlaga občina. Tudi v
tem primeru v času odločanja ustavnega sodišča še ni urejeno lastninjenje vodnih zemljišč, zato hkrati ni podeljena tudi
pravica do posebne rabe vodnega zemljišča. Kljub temu je
koncesijski akt za energetsko izkoriščanje vodnega vira reke Soče, s tem ko je za lokalno skupnost predvidel delež od
plačil za koncesijo na vodi, zagotovil kontinuirano financiranje njenih nalog.
8. Iz zgoraj navedenih razlogov je ustavno sodišče
četrti odstavek 4. člena odloka v delu, ki se nanaša na
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površino zemljišč pod vodnimi zbiralniki, razveljavilo. Pri odločitvi, ali bi izpodbijano določbo odpravilo ali razveljavilo, je
upoštevalo, da bi moral pobudnik, če bi bila zakonodaja, ki
ureja vode, že usklajena z določbami ustave, ki urejajo javno
dobro in naravna bogastva (70. člen ustave), za posebno
pravico rabe vodnega zemljišča kot javnega dobra plačevati
še povračilo za koncesijo iz četrtega odstavka 21. člena
ZVO. Občina ima glede na določbo 50. člena ZSZ pravico
do nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju
hidroelektrarn, vendar ne na vodnih zemljiščih, kamor se po
strokovnem navodilu štejejo zemljišča pod površino vodnih
zbiralnikov oziroma pod zajezbami.
9. Ker je ustavno sodišče razveljavilo četrti odstavek 4.
člena odloka že zaradi neskladja s prvim odstavkom 50.
člena ZSZ, ni presojalo še njegove skladnosti s 153. členom ustave.
C)
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez
Čebulj, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk,
Franc Testen in dr. Lojze Ude. Odločbo je sprejelo s šestimi
glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Čebulj in
Ribičič.
Št. U-I-67/00-13
Ljubljana, dne 24. januarja 2002.
Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

472.

Odločba o razveljavitvi tretje alinee 2. člena
uredbe o višini nadomestila za opravljanje nalog
Davčne uprave Republike Slovenije za zavode,
sklade in lokalne skupnosti

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na zahtevo Mestne občine Koper, ki jo zastopa
župan Dino Pucer, na seji dne 24. januarja 2002

o d l o č i l o:
1. Tretja alinea 2. člena uredbe o višini nadomestila za
opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za
zavode, sklade in lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 1/99,
54/99, 17/00, 6/01 in 5/02) se razveljavi.
2. Razveljavitev začne učinkovati po preteku dveh mesecev od objave te odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Obrazložitev
A)
1. Irena Fister, ki je kot županja zastopala Mestno
občino Koper v času vložitve zahteve, je vlogo, v kateri se
sklicuje na pooblastilo iz 179. člena statuta Mestne občine
Koper (Uradne objave, št. 9/95 in nasl.)1 in na sedmo
alineo prvega odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS),
opredelila kot pobudo. Predlagateljica v njej navaja, da je na
Dne 31. 10. 2000 je bil uveljavljen nov statut Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00 in 30/01). Ta vsebuje pooblastilo županu (oziroma
občinskemu svetu) za vložitev zahteve v 192. členu.
1

Št.
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podlagi 3. člena zakona o davčni službi (Uradni list RS, št.
18/96 in nasl. – v nadaljevanju: ZDS) vlada pooblaščena,
da predpiše višino nadomestila za naloge, ki jih davčna
uprava opravlja za lokalne skupnosti, sklade oziroma zavode. Te določbe predlagateljica ne izpodbija, ker iz nje jasno
izhaja, da nadomestilo za opravljeno delo (odmera, pobiranje, izterjava obveznih dajatev) ne pomeni provizije, temveč
se z njim krijejo materialni stroški za opravljanje teh nalog.
Izpodbija pa tretjo alineo 2. člena uredbe o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije
za zavode, sklade in lokalne skupnosti (v nadaljevanju: uredba), s katero je določeno nadomestilo v višini 3% od odvedenih nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, taks in
samoprispevkov. Pri tem poudarja, da je nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča najpomembnejši izvirni prihodek občine. Meni, da navedena višina ne predstavlja nadomestila materialnih stroškov, saj je višina nadomestila za
zavode 0,3% oziroma 0,8% od odvedenih dajatev. Zato
zatrjuje neskladje izpodbijane določbe z načeli pravne države (2. člen ustave), zlasti z načelom sorazmernosti, in načelom zakonitosti (drugi odstavek 120. člena ustave), saj naj bi
vlada presegla zakonodajalčevo pooblastilo in s tem posegla v ustavno zagotovljeno pravico do lokalne samouprave
(9. člen ustave).
2. Skladno s prvim odstavkom 28. člena ZUstS je bila
zahteva, skupaj z vprašanjem o razlogih za določitev višine
nadomestila v predpisanem odstotku oziroma o metodologiji, na podlagi katere je bila višina nadomestila določena,
poslana vladi v odgovor. Vlada na zahtevo ni odgovorila.
B)
3. Drugi odstavek 1. člena ZDS se glasi: “Davčna
služba je dejavnost državne uprave, ki obsega odmero, obračunavanje, nadzor in izterjevanje davkov ter drugih dajatev (v
nadaljnjem besedilu: davki) na podlagi zakona in drugih
predpisov. Naloge davčne službe opravlja Davčna uprava
Republike Slovenije, ki je organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance (v nadaljnjem besedilu: davčna uprava).“
Drugi odstavek 62. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl. – ZSZ84) z uveljavitvijo
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 – v
nadaljevanju: ZSZ) ni prenehal veljati (gl. 56. člen ZSZ) in se
glasi: “Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi
zavezancu iz prvega odstavka občinski upravni organ, pristojen za družbene prihodke.“ Glede na organiziranost davčne službe2 je torej pobiranje te dajatve v pristojnosti davčne uprave in ne v pristojnosti občine. Ker je zato plačilo
nadomestila za pobiranje davka Davčni upravi Republike
Slovenije neizogibno, je neizogibno manjši tudi obseg pobranih dajatev kot razpoložljivih sredstev za financiranje nalog občine. Zaradi tega je procesni pogoj za vložitev zahteve
izpolnjen.
4. V primerih, ko davčna uprava za zavod, sklad ali
lokalno skupnost odmerja, pobira in izterjuje obvezne dajatve ter nadzira in evidentira plačevanje teh dajatev, se medsebojna razmerja, obseg opravljanja del ter nadomestilo za
opravljanje nalog določijo s pogodbo (prvi in drugi odstavek
3. člena ZDS). Vendar pri tem višina nadomestila ni stvar
pogodbene volje strank, temveč se določi v skladu s predpisom vlade, tj. z uredbo. Glede na to, da so z uredbo cene
diferencirane, kriterij pa je vrsta osebe, za katero se opravlja
posamezna naloga, uredba ni zgolj cenik oziroma konkreten
2 Skladno z zakonom o davčni službi (Uradni list RS, št. 14/92 – ZDS92)
so delavci v občinskih upravah za družbene prihodke najprej postali delavci
Republiške uprave za javne prihodke, nato pa skladno z ZDS delavci Davčne
uprave Republike Slovenije.

Stran

860 / Št. 11 / 11. 2. 2002

akt poslovanja, za katerega presojo ustavno sodišče ne bi
bilo pristojno.3
5. Tako iz ZDS kot iz uredbe izhaja, da predstavljajo
višino nadomestila materialni stroški za opravljanje nalog.
Razlogov, zaradi katerih naj bi bili materialni stroški pri
opravljanju nalog za lokalno skupnost višji kot pri opravljanju nalog za zavod,4 vlada ni opredelila. Našlo pa jih tudi ni
ustavno sodišče. Ker ni razlogov, ki upravičujejo različno
urejanje, je ustavno sodišče določitev višine nadomestila
za opravljanje nalog za občine ocenilo za arbitrarno. Arbitrarno (samovoljno) urejanje je nasprotno načelom pravne
države (2. člen ustave). Zato je ustavno sodišče tretjo
alineo 2. člena uredbe razveljavilo že zaradi tega neskladja, ne da bi ocenjevalo še skladnost izpodbijane ureditve
z drugim odstavkom 120. člena ustave.
6. Ker bi s takojšnjo razveljavitvijo odpadla pravna podlaga za pogodbeno določilo o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za občine, je
ustavno sodišče razveljavitev odložilo za dva meseca. V tem
času bo vlada lahko uveljavila nearbitraren sistem nadomestil materialnih stroškov za opravljanje nalog Davčne uprave
Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti.
C)
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez
Čebulj, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič,
dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Odločbo je
sprejelo soglasno.
Št. U-I-97/99-4
Ljubljana, dne 24. januarja 2002.
Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.
3 Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-166/99 z dne 22. 3. 2001 (Uradni
list RS, št. 37/01 in OdlUS X, 58), v kateri je med drugim presojalo ustavnost in
zakonitost določb cenika luških storitev v luki Piran za leto 1999 (Uradne
objave, št. 8/99), sprejelo naslednje stališče: “Kolikor vsebuje le seznam cen,
ne pa tudi odločitev o politiki cen, cenik javnih dobrin ni predpis, o katerega
ustavnosti ali zakonitosti bi lahko v skladu s prvim odstavkom 21. lena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) odločalo
ustavno sodišče, temveč je konkreten akt poslovanja. Izpodbijane določbe pa
so, kot je ustavno sodišče opozorilo že v odločbi št. U-I-160/97, v tistem delu,
ki ga sedaj zajema izrek odločbe, po vsebini določitev diferenciranja cen in
kriterija za to diferenciranje. Take določbe so po vsebini predpis.“
4 Na podlagi uredb o dopolnitvi uredbe o višini nadomestila za opravljanje
nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 54/99, 17/00, 6/01 in 5/02, Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije nadomestila od odvedenih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letih 1999, 2000 in 2001 ni
plačeval. Plačeval pa naj bi ga tudi ne v letih 2002 in 2003.

BANKA SLOVENIJE
473.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 11. 2. do 17. 2.
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

Uradni list Republike Slovenije

SEZNAM
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno
okolje v obdobju od 11. 2. do 17. 2. 2002
Naziv pravne osebe

A GRAD INŽENIRING D.O.O.
A SERVIS D.O.O
AAS AVTORSKA AG. ZA SLO. D.O.O.
AB D.O.O.
AD HOC D.O.O.
ADL D.O.O.
ADONIS-LAMPELJ IN DRUŽBEN. D.N.O.
AEROKLUB BELA KRAJINA
AEROKLUB BREZOVICA
AGENCIJA PROMO D.O.O.
AGENDA D.O.O.
AGRIGEL D.O.O. DIVAČA
AGROPRO MEAT INTERN. D.O.O.
AJDA D.O.O.
AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA
FRANCE MAROLT
ALADIN ENGINEERING D.O.O.
ALBERTTOURS D.O.O.
ALBION D.O.O.
ALBIS D.O.O.
ALBO – DIMNIKI D.O.O.
ALEAT-SAŠEK IN DRUGI D.N.O.
ALMAG D.O.O.
ALO D.O.O.
ALPAK D.O.O.
ALTAS D.O.O.
ANJA D.O.O. JESENICE
ANTONIO D.O.O.
APARTA D.O.O.
ARCOP D.O.O. KOPER
ARDI INŽENIRING D.O.O.
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
ARMEL D.O.O.
ARMEX INŽENIRING D.O.O.
ARNŠEK&CO, D.N.O.
ARON INŽENIRING D.O.O.
ART LJUBLJANA D.O.O.
ART-TEAM D.O.O.
ATAK INFO. ING. D.O.O.
ATMAN D.O.O.
AUSTROWAREN GES. M.B.H. PODR.
SL. BISTR.
AUTOPOIESIS D.O.O.
AVTO CIT, SERVIS, TRGOVINA, D.O.O.
AVTOHIŠA FERENČAK D.O.O.
AVTO-PHONE D.O.O.
AVTOPREVOZ BORUT FIJAVŽ
SINTIM, D.O.O.
AVTOTREIDING D.O.O.
AVTOZVOK D.O.O.
B.B.Y. D.O.O.
BARLIČ K.D.
BEGIČ D.O.O., KRANJ
BELLES ČRNOMELJ, D.O.O.
BEMIJA, D.O.O. LJUBLJANA
BENTON D.O.O.
BINK HOČEVAR & CO D.N.O.
BIO ZAVAROVALNA POSRED.
DRUŽBA D.O.O.
BITERMO D.O.O.
BLAŽENKA D.O.O.
BOBEBO D.O.O. NAKLO
BOBNAR STOR. TRG. PROIZ., D.O.O.
BOKAL-ING IN OSTALI D.N.O.
BRODOCK D.O.O.
BUBNIČ D.O.O. MATERIJA
BVG D.O.O. KRANJ
BWA D.O.O.

Transakcijski račun v banki

26330-0018844703
02340-0014219516
02010-0014933795
05100-8010108265
04430-0000451649
03114-1000000350
02034-0051792231
02994-0013954476
02053-0014711207
02010-0089349382
05100-8010107877
10100-0034762370
02053-0011676562
03135-1000000776
17000-0000052514
02280-0014593287
02011-0016710980
02038-0089202413
03107-1000000305
03116-1000000834
90672-0000025572
02280-0016463253
02054-0010466826
02312-0019527370
03162-1012638068
03139-1000001259
05100-8000055282
05100-8010110302
10100-0034751118
03100-1000001230
02083-0019446150
02060-0011081803
06000-0893409681
02085-0019468556
02312-0051669969
29000-0003073787
02053-0050541455
05100-8010108168
33000-3377801988
04430-0000451164
02053-0012801859
02340-0013874778
24900-9004249619
05100-8010106810
06000-0085447696
02280-0015339023
90672-0000025960
33000-3641065905
02053-0053868458
05100-8010108362
02430-0020124055
02010-0015348276
03104-1000000355
02053-0013864979
03113-1000001563
03135-1005838042
03139-1000001647
03138-1012203617
02321-0015447012
02054-0050727452
03100-1008397356
10100-0034762467
02010-0014718261
02054-0089010248
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Naziv pravne osebe

C & G ELEKTROVOD D.O.O. LJUBLJANA
C2M D.O.O.
CA IB SECURITIES D.D.
CARDIO MEDICAL D.O.O.
CD TRADE D.O.O.
CHARLIE D.O.O.
CHIARA B. D.O.O.
CHORUS D.O.O.
CIMBALJEVIČ IN DRUGI ŠKOFJA
LOKA D.N.O.
CISCO SYSTEMS MANAGEMENT B.V.
POD.LJ.
COMETAL D.O.O.
COMIK-ŠABIĆ K.D.
COMODO D.O.O.
CONTREX MARK D.O.O.
COPARTNER D.O.O.
CUP BERTONCELJ K.D.
ČAR D.O.O.
ČD ALOJZ GREIF HOČE
ČEBELA DNEVNO VARSTVO KARITAS
ČEBELARSKO DRUŠTVO ČRNA
ČRTA M D.O.O. KAMNIK
DAIROS SVIBEN & CO DNO
DARK HORSE, D.O.O. ZREČE
DATASCAN D.O.O.
DELAVSKA GODBA KOČEVJE
DEMŠAR IN OSTALI D.N.O.
DENIKOM D.O.O.
DENTAL D.O.O., LJUBLJANA
DIR D.O.O. GROSUPLJE
DMV D.O.O.
DOL D.O.O.
DOLANC,D.O.O.STRANICE
DR. ZA SLO.-HRV. PRIJATELJSTVO
DRAGAR, D.O.O.
DRUŠ. VINOGR. PREKM. GOR. GORIČKO
DRUŠ. ZA POMOČ UMET. DEŽ. KRANJ.
DRUŠTVO DIABETIKOV KOČEVJE
DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE
DRUŠTVO GODBA NA PIHALA
DRUŠTVO INVALIDOV RADOVLJICA
DRUŠTVO KERINI & STRITARJI
DRUŠTVO MODRA
DRUŠTVO NSK INFO. CENTER
DRUŠTVO PEVSKI ZBOR JURIJ VODOVNIK
DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE ŠMARJE
DRUŠTVO POLET NOVA GORICA
DRUŠTVO PRAŠIČEREJCEV ŠMARJE
PRI JELŠAH
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ČRNI VRH
DRUŠTVO REPETITOR
DRUŠTVO RFR TRBOVLJE
DRUŠTVO UPOK. MORAVSKE TOPLICE
DRUŠTVO UPOKOJENCEV RATEČE
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN KLETARJEV
DRUŠTVO VITANJSKIH GODBENIKOV
DRUŠTVO ZA CESTE LJUBLJANA
DRUŠTVO ZA KADR. DEJ. POMURJA
DRUŠTVO ZA LET. Z JP LET 13
DRUŠTVO ZA RASTLINSKO FIZIOLOGIJO
DRUŠTVO ZDRAVSTVENIH DELAVCEV
ZA BOJ PROTI LYMSKI BORELIOZI
DRUŠTVO ZDRAVSTVENIH DELAVCEV
ZA INFEKTOLOGIJO
EAST EURO CO D.O.O.
EDIS KOS IN ČLANI D.N.O.
EDO-PROMET, D.O.O.CELJE
EKO-EKOINŽENIRING D.O.O.
EKOVAT D.O.O. ŽIROVNICA
ELBOG D.O.O.
ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO JESENICE
ELESA D.O.O.

Št.

Transakcijski račun v banki

06000-0524359989
02056-0015743431
29000-0003025966
03100-1012836658
02430-0050878390
03111-1000000206
02045-0089605396
02059-0014758152
07000-0000146366
03102-1000000356
03127-1000000489
02010-0052097114
19100-0010039263
02025-0011807429
02083-0051557709
02053-0089371331
24300-9003944078
04515-0000450879
24100-2222222255
20470-0012650982
02312-0014405479
02012-0012578149
06000-0114719677
29000-0001918517
02320-0011420785
05100-8010103124
10100-0034748693
05100-8010109429
03108-1000000644
26330-0010454397
03154-1000000912
06000-0092305208
02083-0018924969
02036-0019294902
02340-0017508107
02091-0035015325
02320-0013619193
03134-1000000534
04202-0000454285
07000-0000146560
02053-0018167220
02083-0013179659
02010-0018373512
06000-0008139666
06000-0113341113
14000-0528737576
06000-0881548812
04752-0000453525
02043-0089050266
26330-0011887572
02493-0020330294
03178-1000000318
06000-0118110603
06000-0508575664
02044-0017925452
02340-0087592838
02083-0017073239
02010-0015257775
33000-8027511732
33000-2197656241
02053-0016712608
02053-0016938133
06000-0103898260
25100-9708811153
07000-0000144911
02053-0017216329
07000-0000146075
03116-1000000737
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Naziv pravne osebe

ELINK D.O.O.
ELSHANI IN DRUGI D.N.O.
ELTECE D.O.O.
EMONA GLOBTRADE D.O.O.
EMONA RC, D.O.O.
ENGROTUŠ D.O.O.
ENOMARKET D.O.O.
EURICOM D.O.O.
EURO-M GROUP D.O.O.
EUROPLAST D.O.O.
F.C. D.O.O.
FAD D.O.O.
FANTASY STUDIO ERCE & ERCE D.N.O.
FEROINOX D.O.O.
FIDES ZD SLOV. BISTRICA
FILIPOV IN DRUGI, POH. FILIP D.N.O.
FIMEX 2000 D.O.O.
FINARS D.O.O.
FIRA HOLDING, O. SUB. O. SLOVENSKE
KONJICE
FIRAS KRANJ, D.O.O.
FONS D.O.O.
FOR D.O.O.
FORMATO D.O.O.
FRI D.O.O.
FRUIT COMMERCE D.O.O.
GALEB IZOLA D.D. V LIKVIDACIJI
GEKRIL D.O.O.
GEOPLAN D.O.O.
GIMNAZIJA JESENICE – SINDIKAT
NEODVISNOST KNSS
GO IN D.O.O.
GODBA NA PIHALA STEKLARNE
BORIS KIDRIČ
GORIŠEK D.O.O.
GOSPOD. INTERESNO ZDRUŽ.
GOZDARSTVA
GO-ST D.O.O.
GOŠNJAK D.O.O.
GOTCHIAEV TRADE K.D.
GOVEDOREJSKO DRUŠTVO ŠMARJE
PRI JELŠAH
GPS D.O.O. KOČEVJE
GRADIŠNIK IN JUTERŠEK
BIROTEHNIKA D.N.O.
GRADIVA D.O.O.
GRADNJA INVEST 96, D.O.O
GRADNJA-KRŠKO D.O.O.
GRADOM D.O.O.
GRAFIT VILI&GREGOR ROVŠEK
GRAMETPROMET D.O.O.
GRANIM D.O.O.
GREBENC D.O.O.
GRIČAR BLED D.O.O.
GROŠ D.O.O. LJUBLJANA
GTA NEPTUN D.O.O. JESENICE
GVT D.O.O.
HELLMERICH D.O.O.
HIGH MARKETING D.O.O.
HIN MANDELJ K.D.
HLAD, D.O.O. ŠKOFJA LOKA
HOTELI PIRAN D.D.
HPA D.O.O. BILJE
HRIBLJAN K.D.
I.M.S. D.O.O.
I.R.O. D.O.O.
IBIS D.O.O.
IBISCO D.O.O.
IKA AVTO ŠOLA D.O.O.
IKTUS D.O.O.
IMF D.O.O. KAMNIK
IMOL D.O.O.
IMP MONTAŽA D.D.

Transakcijski račun v banki

02280-0016403210
02280-0089303463
02222-0013402059
02019-0018350858
18309-0018306241
02234-0016560955
04750-0000454690
02019-0019462187
04202-0000453121
05100-8000057804
33000-3525197271
02280-0089496202
02312-0016746962
02053-0017460575
04430-0000451843
02373-0089546741
02083-0012869259
05100-8010108459
06000-0064700463
02068-0015191107
02068-0035012378
02280-0012540379
03106-1000000451
02085-0011377495
02056-0013861825
27000-0000255967
29000-0055019324
02312-0013556826
07000-0000146851
03135-1000000582
06000-0044648332
90672-0000026154
03100-1012450404
03108-1000000450
04515-0000454565
02010-0051385328
06000-0098684413
03113-1000001757
05100-8010087895
18300-0089671134
02340-0010598506
02980-0010189234
20470-0018149136
02019-0016436660
03116-1000000640
90672-0000026057
02053-0013354953
07000-0000053731
03131-1000000293
07000-0000072937
02018-0090724159
02222-0016679689
02024-0014731640
02019-0050727324
02024-0018734830
05100-8010107974
04750-0000453332
07000-0000144814
02053-0011513602
25100-9706988135
02280-0019826146
02011-0053901750
02280-0015481322
04515-0000450782
02312-0020227516
02034-0010343258
04515-0000176272
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Naziv pravne osebe
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Transakcijski račun v banki

INGA, D.O.O., CELJE
INLEKO D.O.O.
INTERES & C. GRADB. TUR. TRG DOO
INTER-ES D.O.O.
INTERGLOBE D.O.O.
INTERWAX D.O.O.
INŽENIRING GALEB D.O.O.
IPOZ TRBOVLJE D.O.O., V LIKVID.
IRIDENT D.O.O.
IRSD.O.O.
ITM D.O.O.
IZOGRAD, ŠUŠTERŠIČ IN OST. D.N.O.
JADRALNI KLUB LJUBLJANA
JAMIKO D.O.O.
JBM COMMERC D.O.O.
JEZERO INŽ.-VEHOVAR FRANČIŠEK
JK SVETOVANJE, D.O.O. LJUBLJANA
JUVENAL D.O.O.
KAC D.O.O.
KAC INTERNACIONAL D.O.O.
KAGER BIRO D.O.O.
KAGER HIŠA D.O.O.
KAGRAF D.O.O.
KARTING KLUB LUCIJA
KARTPOKAL D.O.O.
KATJA-PRO D.O.O.
KD ČRNI BORI
KD MOŠKI PEVSKI ZBOR IVO ŠTRUC
KEGLJAŠKI KLUB IMPOL
KINOLOŠKO DRUŠTVO BELA KRAJINA
KITAJSKI ZID, TRG. IN STORITVE D.O.O.
KLAPA D.O.O.
KLIMA ARNŠEK, D.O.O.
KLIMKO D.O.O., ŠKOFLJICA
KMEČKA ZADRUGA KRŠKO Z.O.O.
KMETIJSKA ZADRUGA LAŽE Z.O.O.
KMETIJSKA ZALOŽBA D.O.O.
KMI D.O.O.
KNSS NEODVISNOST CIMOS KOPER
KOKALJ & KOKALJ D.N.O.
KOLEKTOR D.O.O., IDRIJA
KOLIS D.O.O.
KORAL D.O.O.
KOROTRON D.O.O.
KOTRING D.O.O.
KOZJEK ZGORNJA BESNICA D.O.O.
KRALJ KOVINARSTVO D.O.O.
KROJ D.D.
KUD SLOGA LESKOVEC
KUD SVETI VID
KULTURNO DRUŠT. MANDRAČ KOPER
KULTURNO DRUŠTVO ALOJZIJ PLANTAU
KRANJSAK GORA
KULTURNO DRUŠTVO GORJE
KULTURNO DRUŠTVO JANEZ KOPRIVNIK
KULTURNO DRUŠTVO K. SODIN STRANICE
KULTURNO DRUŠTVO SLOGA SV. PETER
KULTURNO DRUŠTVO STANE ŽAGAR
KROPA
KULTURNO DRUŠTVO ZIBIKA
KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO
PODKOREN
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO
TRIGLAV JAVORNIK-JESENICE
KUMULUS OPTIKA D.O.O. PORTOROŽ
LABIGNAN & CO D.N.O.
LABOD, DARJA KOMAN IN TOVARIŠI
OPRAVLJANJE STORITEV, D.N.O.
LAGOSTA K.D. PODRUŽNICA PIRAN
LAKIĆ IN DRUGI D.N.O.
LARS RADAKOVIĆ IN OSTALI D.N.O.
LES I D.O.O.
LES SISTEM D.D.

06000-0081501251
24200-9004365496
02012-0013120961
04750-0000444408
90672-0000025863
02053-0051060308
27000-0000106878
26330-0068307525
18301-0050302083
02012-0014460919
05100-8010108653
02021-0018126981
02011-0011262102
03106-1000000548
05100-8000035494
02053-0019775674
02010-0010854072
02043-0017812496
25100-9707367114
02045-0015756386
04202-0000454188
04202-0000454091
03162-1010408523
02237-0015078163
02237-0018828086
02085-0015714268
04751-0000450567
06000-0008148590
02280-0012577724
03154-1000001203
02222-0053766378
03103-1012830012
02085-0015675565
05100-8010107295
19100-0010032182
10100-0034762273
20470-0014068540
02083-0051994694
10100-0034766638
03139-1000001162
05100-8000033554
07000-0000144620
02280-0010427137
04430-0000451455
05100-8010109720
07000-0000054992
04750-0000454787
03138-1000198703
04430-0000452231
02280-0089521422
10100-0034767123
07000-0000147045
07000-0000146657
06000-0008130257
06000-0008127250
10100-0034741224
07000-0000147336
06000-0008205820
07000-0000146948
07000-0000145881
10100-0034746850
18300-0050612726
07000-0000145202
10100-0034749663
02312-0089806295
02034-0012821220
03119-1000000493
02970-0013573763
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LESAR D.O.O.
LESKO D.O.O.
LESNINA FINANCE D.O.O
LESNINA LES D.O.O.
LESNINA TRGOVINA D.O.O.
LESNINA VELETRGOVINA D.O.O.
LESPATEX D.O.O.
LESPATEX D.O.O.
LET (FLY AWAY) BOŽIČ S. IN DRUGI D.N.O.
LINEA STIL D.O.O.
LIONS KLUB INTERNATIONAL VOGRSKO
LOHMANN & RAUSCHER D.O.O.
LOVSKA DRUŽINA SLOVENSKE KONJICE
LTR D.O.O.
LUMINARY D.O.O.
MABO – MRAMOR K.D.
MACO D.O.O.
MACUS D.O.O.
MAGO D.O.O.
MALGOSTRANS,Z.O.O. SLOV.KONJICE
MAMIT D.O.O.
MANAGER D.O.O.
MANKO & CO K.D. PIRAN
MARAND INŽENIRING D.O.O.
MARGETIĆ-CO.BOMIX D.N.O.
MARKANTA D.O.O.
MARKETING INT.TURK&TURK D.N.O.
MARMIS INŽENIRING D.O.O.
MASCHO TRADE D.O.O.
MASK ŽAGAR K.D.
MAŠA-KUNEJ IN OSTALI D.N.O., PODSREDA
MATEOVIĆ & CO. KIRUR. STOR. D.N.O.
MATO, D.O.O. SLOVENSKE KONJICE
MBM D.O.O.
MDI KAMNIK
MEDIAFIN D.O.O.
MELIOR D.O.O., KRANJ
MEMORIA D.O.O.
MENING D.O.O.
MERA D.O.O.
MERCUR COMMERCE D.O.O.
MERKURY-M D.O.O.
MESARSTVO KRUŠIČ D.O.O.
MIBEL TRGOVINA D.O.O.
MIDI D.O.O.
MIKRON D.O.O.
MIND D.O.O.
MIN-N KUŠČER & KUŠČER D.N.O. KOBARID
MIŠKA D.O.O.
MIZARSTVO KUNSTIĆ D.O.O.
MIZARSTVO ŠMON D.O.O.
MOK KOČEVJE
MONOLIT D.O.O.
MONTAL, D.O.O. LJ.
MOŠKI PEVSKI ZBOR ROGAŠKA SLATINA
MOTIV, D.O.O., GROBELNO
MTE COMMERCE D.O.O.
MUNDA TRAVEL & CO K.D.
MUSTAFA IN DRUŽBENIKI D.N.O.
NANRA D.O.O.
NA-VAL D.O.O.
NEMEX D.O.O.
NEMOCOM NOVO MESTO D.O.O.
NOETOVA BARKA & PERKO K.D.
NOPAPE D.O.O.
NOVITA D.O.O.
NOVOLES LESNA INDUSTRIJA D.D.
NT INTERNETNE TEHNOLOGIJE D.O.O.
NT INŽENIRING D.O.O.
OBČINSKA KULTURNA ZVEZA
SLOVENSKE KONJICE
OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV,
SLOVENSKE KONJICE

24200-9004353468
02280-0015994937
03160-1000000715
03160-1000000327
03160-1000000618
03160-1000000521
02923-0017161574
05100-8000034718
03139-1000001356
02056-0088944966
04750-0000454884
29000-0001923270
06000-0003716854
03126-1000000247
02083-0035050637
07000-0000145978
03119-1000000396
02045-0019499422
02053-0019623869
06000-0103715318
04515-0000449618
05100-8010100117
10100-0034758393
03162-1005787152
02053-0015802263
19100-0010050418
02083-0015543355
03162-1000000229
25100-9707608159
02053-0014800835
06000-0144887065
02059-0052656440
06000-0114694748
05100-8010105937
02312-0014057831
03134-1000000437
05100-8010103027
04202-0000453994
24400-9004183327
02018-0020328252
10100-0034760624
02034-0012079364
33000-9558864797
03103-1000000113
04430-0000451261
02053-0016822315
18309-0017559729
10100-0034758490
19100-0010040912
02045-0050990278
03131-1000000390
03113-1000001660
24201-9004197637
02010-0016501509
06000-0019527854
06000-0082819093
02053-0018060520
04202-0000453897
02280-0052076706
33000-6620916187
02083-0014013471
04750-0000452556
02970-0018927969
02312-0050453298
18309-0015050630
03160-1000000230
03150-1007081720
02280-0050795821
02034-0053714868
06000-0513864783
06000-0007437386
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OGRIZEK IN DRUGI, D.N.O.
OKOLJE CONSULTING D.O.O.
OLDTIMER KLUB BELA KRAJINA
OLYMPUS SLOVENIJA TRGOVINA
IN STORITVE D.O.O.
OO SINDIKATA SAVINJE MOZIRJE
OPOJ D.O.O.
ORTOS D.O.O.
OSTRINA D.O.O.
PAN TRADE D.O.O.
PANEX D.O.O.
PANMIX D.O.O.
PAPILOT, ZAVOD, LJUBLJANA
PENZION PARK D.O.O.
PERBIL FERDINAND K.D.
PERFECTO D.O.O.
PGD GLOBOKO
PGD HMELJČIČ
PGD HRAST-PERUDINA
PGD MOJSTRANA
PGD PODČETRTEK
PGD PRISTAVA
PGD S.-V.-VIRŠTANJ
PGD SVETI ŠTEFAN
PGD ŠMARTNO NA POHORJU
PGD ŠTREKLJEVEC
PGD VINICA
PGD VRANOVIČI
PGD ZBURE
PGD ZIBIKA
PHAROS D.O.O.
PIHALNI ORKESTER KOČEVJE-1927
PIHALNI ORKESTER ZARJA ŠOŠTANJ
PIMA-PRECIZ D.O.O.
PIN D.O.O.
PINATUBA D.O.O.
PINTER TATJANA S.P.
PIRAT D.O.O.
PIVOVARNA IN PIVNICA
KRATOCHWILL D.O.O.
PL. DRUŠTVO PODPEČ- PRESERJE
PLANINSKO DRUŠTVO RATEČE
PLANVIT D.O.O.
PLEADA-JEREB & CO. D.N.O.
PLESNI KLUB KOČEVJE
PODJETJE SITAR, D.O.O. FRANKOLOVO
POM. TEH. CENTER RAZ. RAZV. D.O.O.
PORŠT FREMA D.O.O.
PORTFIN DRUŽBA ZA NALOŽBE D.O.O.
POSLOVNA GALANTERIJA D.O.O.
PRESKAR & DRUŽABNIKI
UP-TO-DATE, D.N.O.
PROCHROM-COMP D.O.O.
PRONA, D.O.O.
PRORAS D.O.O.
PROSVETNO DRUŠTVO KRAS OPATJE SELO
PTC D.O.O.
PTE D.O.O
PTS FURLAN D.O.O.
PTZ D.O.O.
PUNT INTERNATIONAL D.O.O.
R.RIC D.O.O.
REBAKO D.O.O.
REGAL D.O.O.
RENE D.O.O.
RESTAURO D.O.O.
ROBIKUM D.O.O.
ROK BLED D.O.O.
ROLAND D.O.O.
ROLBA D.O.O.
RONI ŠPEHAR IN DRUŽBENIK D.N.O.
ROSING D.O.O.
RS LEGE ARTIS D.O.O.

02010-0090351392
24300-9002867184
03154-1000001494
29000-0055020294
02426-0019264152
18309-0019592170
02054-0015226616
25100-9705917158
03134-1000000340
27000-0000064586
27000-0000256743
02010-0051857233
03139-1000001550
02280-0089378444
02236-0012967007
02985-0012271870
02970-0010478590
03154-1000001106
07000-0000145687
06000-0007461636
06000-0024053292
06000-0020856657
06000-0022694710
04430-0000452425
02430-0013730785
02430-0014622894
02430-0011692330
05100-8010107392
06000-0017443227
02053-0018996861
02320-0051791797
02426-0013367328
02053-0018288761
24800-9004016578
04430-0000451746
06000-0114696397
04515-0000450976
33000-3134576040
02053-0018554832
03178-1000000512
02232-0010125685
03105-1000000112
03113-1000001466
06000-0145800029
02342-0011319312
03127-1000000392
29000-0055091007
03134-1012535456
06000-0140281117
03139-1000001453
02036-0012789015
02312-0011511678
04750-0000452362
18300-0014191360
04515-0000176757
05100-8010106616
02970-0019794664
07000-0000145105
03178-1000000609
02019-0019776564
20470-0012106133
03125-1000000684
02019-0015165475
02053-0011598865
07000-0000145590
03163-1000000180
02970-0015170480
02430-0020085449
04515-0000177145
04515-0000453207
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RUSALKA V.P.R. D.O.O.
SABLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
SADJARSKO DRUŠTVO KOZJANSKO
SAGREMA INŽENIRING D.O.O.
SAJE D.O.O.
SATURN D.O.O.
SD TRADE D.O.O.
SEKERIŠČE KMET. IN STOR. D.O.O.
SEVER-JUG D.O.O., LJUBLJANA
SGP POSAVJE SEVNICA D.D.
SHIFT SISTEMI D.O.O.
SHOTOKAN KARATE-DO KLUB KOZJANSKO
SIGA-2, D.O.O. SLOVENSKE KONJICE
SIND. DEL. TRG. TP DRAVINSKI DOM
SIND. PODJ. PATENTNA PISARNA
SIND. ZV. DRU. SLEPIH IN SLAB. SLO.
SINDICOM D.O.O.
SINDIKAT BANKE CELJE D.D
SINDIKAT DELAVCEV STROKOVNIH SLUŽB
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI
NEGI, ROGAŠKA SLATINA
SINDIKAT DOMA POČITKA METLIKA
SINDIKAT EMONE OBALA KOPER
SINDIKAT GIMNAZIJE JESNICE
SINDIKAT GP GRANIT SL. BISTRICA
SINDIKAT JP KOMUNALA CELJE
SINDIKAT KOLINSKA ROGAŠKI VRELCI
SINDIKAT KOM. PODJ. SLOV. KONJICE
SINDIKAT KOM.-ST. PODJETJA
SL. BISTRICA
SINDIKAT MINERAL
SINDIKAT MKG PE MESARIJA KOČEVJE
SINDIKAT POD. AERO, POD. AERO
ŠEMPETER
SINDIKAT PODJETJA TOTRA-PLASTIKA
SINDIKAT SE ZDRAVSTVENI DOM
SLOVENSKE KONJICE
SINDIKAT SGP ZASAVJE
SINDIKAT TERME ČATEŽ D.D.
SINDIKAT UPRAVNE ENOTE METLIKA
SINDIKAT VZGOJNOVARSTVENEGA
ZAVODA RADOVLJICA
SINDIKAT ZD SLOVENSKE KONJICE
SINDIKAT ZUIM KAMNIK
SIP D.O.O.
SKAT D.O.O.
SKEI SINDIKAT PODJETJA
ROTOMATIKA D.O.O.
SKEI SINDIKAT PODJETJA UNIOR ZREČE
SKLAD ZA IZOB. DEL. PRI SP ČRNOMELJ
SLIT D.O.O.
SLO. DRUŠTVO ZA ANGLEŠKE ŠTUDIJE
SLOVENSKO RODOSLOVNO DRUŠTVO
SMART COM D.O.O.
SOL & PORT D.O.O. SEČOVLJE
SOLINAIR D.O.O. SEČOVLJE
SOPAJ & CO. D.N.O.
STAR D.O.O.
STILLAVTO D.O.O. MEDVODE
STOCK D.O.O.
STR. DRUŠTVO JANKO JURKOVIČ
STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ORMOŽ
STRELSKO DRUŠTVO TRIGLAV
JAVORNIK-KOROŠKA BELA
STROJNI KROŽEK SEJALEC
ŠMARJE PRI JELŠAH
SUN TRAVEL D.O.O.
SVET NEPREMIČNINE D.O.O.
SVIZ INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR
LJUBLJANA
SVIZ OŠ POLDETA STRAŽIŠARJA
JESENICE
SVIZ SINDIKAT VRTEC MORJE LUCIJA

Transakcijski račun v banki

02083-0018852219
02222-0010531150
06000-0897438188
03106-1000000645
18309-0018302652
02010-0019559628
02053-0089878738
02321-0018698355
02010-0018001420
03158-1000000134
02085-0017508283
06000-0052845511
06000-0061974472
02280-0019032298
02083-0016051829
02045-0016256033
07000-0000145493
06000-0007568045
05100-8010110496
06000-0511701198
02994-0011669059
10100-0034764310
07000-0000146172
04430-0000452134
06000-0024458946
06000-0511193597
02280-0015452804
04430-0000452037
02019-0014934227
02320-0018327767
03116-1000000931
02056-0010629979
06000-0117827072
26330-0035680896
03157-1000000571
02994-0010421251
07000-0000145396
06000-0008077295
02312-0015304669
02011-0015683653
02982-0011881980
04752-0000453622
06000-0008120557
02430-0019786980
02019-0013095010
02010-0020047247
02010-0035458316
05100-8000103491
10100-0034764407
10100-0000012217
14000-0594251958
03157-1000000474
03128-1000001022
02312-0018389851
02341-0019223988
04103-0000453704
07000-0000145784
06000-0886214124
04515-0000452916
24201-9003962994
02222-0019988941
07000-0000147142
10100-0034744910
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SVIZS OŠ OB DRAVINJI SLOVENSKE
KONJICE
SVIZS OŠ POD GORO SLOVENSKE
KONJICE
SVR TECHNIKUM D.O.O.
ŠAHOVSKO DRUŠTVO JESENICE
ŠD CASINO LJUBLJANA
ŠD DRETA KOKARJE
ŠOLAR B&J D.N.O.
ŠPORTNA ZVEZA MURSKA SOBOTA
ŠPORTNO DRUŠTVO BAROB ŠMARCA
ŠPORTNO DRUŠTVO BUČE
ŠPORTNO DRUŠTVO CASINO LARIX
KRANJSKA GORA
ŠPORTNO DRUŠTVO DOJO NOVA GORICA
ŠPORTNO DRUŠTVO HORJUL
ŠPORTNO DRUŠTVO OSNOVNA ŠOLA
ŠMARJE
ŠPORTNO DRUŠTVO PLANICA
ŠPORTNO DRUŠTVO TRIBUČE
ŠPORTNO DRUŠTVO VINICA
ŠPORTNO DRUŠTVO ZG. PRISTAVA
ŠTREKELJ & CO. D.N.O. VRANOVIČI
ŠUBIC IN CO. D.N.O. MIREN
TABOR D.O.O.
TAVČAR TRADE D.O.O.
TBS TEAM 24 HOČE D.O.O.
TECHNOMAT ČRNOMELJ D.O.O.
TEHNIČNI SISTEMI D.O.O.
TENIS KLUB KUZMA
TENIŠKI KLUB BOVEC
TERME LENDAVA D.D.
TESS-ITAL D.O.O. PORTOROŽ
TEXIM ING D.O.O.
THE BEST D.O.O.
TIBRO D.O.O.
TIBRO D.O.O.
TIME D.O.O.
TIMS D.O.O.
TOTEM ČETKOVIĆ&CO D.N.O.
TRACO, D.O.O., SLOVENSKE KONJICE
TRANSF. KOKALJ IN KOSTANJ. D.N.O.
TRGOS D.O.O. BLED
TULIPAN ŠKAFARK. D.
TURISTIČNO DRUŠTVO JANČE
TURISTIČNO DRUŠTVO KRŠKA VAS
TURISTIČNO DRUŠTVO LAVRICA
TURISTIČNO DRUŠTVO SLOVENSKE
KONJICE
TUŽIN D.O.O.
UBIQ AUDIO D.O.O.
UGOR GRAFIČNO PODJETJE D.O.O. CELJE
UNICEP-TRADE D.O.O.
UNICON-SL, D.O.O.
UNIVERZAL, D.O.O., PETROVČE
URBANIA D.O.O.
URISA D.O.O.
URŠULA D.O.O.
VALINA D.O.O.
VALOR, D.O.O.
VAREN D.O.O. TOMAJ
VEA BALOH & CO. D.N.O.
VEGA PRODUKT D.O.O.
VEGRAD D.D.
VEL VAR D.O.O.
VERDEV & DRUŽABNIKI, V-DESIGN D.N.O.
VET 4 VET D.O.O.
VETCONSULT PHARMA D.O.O.
VILER D.O.O.PORTOROŽ
VIMO D.O.O.
VITEZ A D.O.O.
VITON D.O.O.
VIVO D.O.O. VINICA

06000-0008137047
06000-0008140054
02053-0018925566
07000-0000144717
02018-0089631939
02426-0017455005
05100-8010106713
02340-0011148981
02312-0053809886
06000-0899018221
07000-0000146463
04750-0000452847
02027-0012895477
06000-0524507914
03178-1000000415
02430-0013683061
02430-0018818920
04202-0000452733
03154-1000001009
02241-0017775731
03160-1000000424
90672-0000025669
29000-0055094014
03154-1000001397
02373-0017511146
02495-0019509091
04753-0000453476
02342-0014809954
10100-0034743940
02056-0010280294
02024-0013479273
24500-9004348856
24500-9004348856
24302-9003882773
03133-1010780581
02043-0089585609
06000-0068427979
02012-0019957327
03139-1000001065
02058-0018329353
02222-0035019285
02373-0012289345
19100-0010056432
06000-0008086122
03135-1000000485
90672-0000025766
06000-0114264068
04750-0000451392
06000-0116151203
06000-0084194359
02060-0019006315
02060-0052781230
03113-1000001369
02083-0020034455
02010-0014486237
10100-0034762176
02045-0015241510
24900-9004212177
33000-5986687022
24302-9004092390
06000-0095874323
02045-0051457624
02045-0011106012
02237-0016181635
02045-0017725777
05100-8010109526
02238-0010782275
03100-1000000842
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VIZA D.O.O.
03121-1000000395
VODOSAN D.O.O.
04430-0000451552
WEAL D.O.O.
02280-0010421347
WGT HANDELSGESELLSCHART
02019-0016405329
ZABRISA ZAVOD ZA KULTURNO DEJAVNOST 03100-1000001133
ZALTIS D.O.O.
17000-0000047179
ZAVOD MUZEUM
03100-1000001036
ZDRUŽ. UNIVERZITETNIH IZOBRAŽENK
02083-0014835740
ZDRUŽENJE GLASBENE MLADINE
JESENICE
07000-0000147239
ZDRUŽENJE RAVNATELJEV O.Š.
02083-0020018159
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN
AVTOMEHANIKOV BLED
07000-0000146754
ZIDARSTVO IN FASADERSTVO D.N.O.
05100-8010108556
ZIMA D.O.O. ŽIROVNICA
07000-0000144523
ZIT D.O.O. ŽALEC
33000-3420405940
ZSSS PODJETJA NAMA KOČEVJE
02320-0011645631
ZSSS SINDIKAT PODJETJA KOMPAS
HOTELI KRANJSKA GORA
07000-0000146269
ZSSS, SINDIKAT PODJETJA GP
GRADIS JESENICE
07000-0000145008
ZŠAM SLOV. KONJICE
02280-0013475750
ZUPANČIČ ROMAN D.N.O.
02033-0015378674
ZV. DRUŠ. GOJ. PASE. ŽIV. M. SOBOTA
02340-0053818117
ZVEZA KUD ČRNOMELJ
02430-0012336022
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV OBČINE ŽALEC 06000-0007486177
ŽAGAR IN PARTNER K.D.
03107-1000000402
ŽAML D.O.O.
02045-0017674852
ŽERJAV D.O.O. RATEČE
03178-1000000706
ŽUPNIJA BREZNICA
24400-9004362583

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 11. 2. do 17. 2. 2002
so
na
internetni
strani
Banke
Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/
Ljubljana, dne 5. februarja 2002.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner
Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
474.

Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice
do varstvenega dodatka v letu 2002

Na podlagi osmega odstavka 133. člena in 266. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 1. 2. 2002 sprejela

SKLEP
o pogojih za pridobitev in uživanje pravice
do varstvenega dodatka v letu 2002
I
Uživalci starostne, invalidske, vdovske in družinske pokojnine imajo v letu 2002 pravico do varstvenega dodatka,
če njihovi dohodki, skupaj z dohodki družinskih članov, v
letu 2001 ne presegajo mesečno 68.582,21 SIT ali letno
822.986,54 SIT na posameznega družinskega člana.

Uradni list Republike Slovenije
II
Dohodek iz samostojne dejavnosti samozaposlenega,
ki se mu ugotavlja dobiček, se med skupne dohodke uživalca pokojnine in njegovih družinskih članov všteva tako, da
se upošteva čisti dobiček, kot ga ugotovi pristojni davčni
organ, brez upoštevanja investicij in olajšav po davčnih predpisih.
III
Uživalec varstvenega dodatka dokazuje pogoje za uživanje pravice do varstvenega dodatka z ustreznimi potrdili o
premoženjskem stanju in drugimi dokazili, ki jih je dolžan
zavodu predložiti ob vsaki spremembi premoženjskega stanja oziroma na zahtevo zavoda.
IV
Uživalcu pokojnine, ki pravico do varstvenega dodatka
uveljavlja v letu, v katerem je uveljavil pravico do pokojnine,
se pri ugotavljanju pogoja premoženjskega cenzusa namesto plače iz preteklega leta upošteva znesek pokojnine ob
odmeri, če je to zanj ugodnejše.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000-1/02
Ljubljana, dne 1. februarja 2002.
Predsednik
Skupščine Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Milan Utroša l. r.

475.

Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz
četrtega odstavka 133. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Na podlagi 266. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00,
124/00, 109/01) in 5. člena pravilnika o premoženju, ki se
upošteva pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka (Uradni list RS, št. 25/01) je Skupščina Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje na seji dne 1. 2.
2002 sprejela

SKLEP
o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega
odstavka 133. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju
I
Vrednost premoženja iz četrtega odstavka 133. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se uskladi za 7% in v letu 2002 znaša 4,194.828 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 1000-2/02
Ljubljana, dne 1. februarja 2002.
Predsednik
Skupščine Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Milan Utroša l. r.

476.

Statut Agencije za telekomunikacije in
radiodifuzijo Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 108. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) in 11. člena sklepa o
ustanovitvi Agencije za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/01) izdaja direktor

STATUT
Agencije za telekomunikacije in radiodifuzijo
Republike Slovenije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisna organizacija ustanovljena na podlagi zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01; v nadaljnjem besedilu: zakon)
s sklepom o ustanovitvi Agencije za telekomunikacije in
radiodifuzijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/01)
za urejanje in nadzor nad delovanjem telekomunikacijskega
trga, za upravljanje in nadzor nad radiofrekvenčnim spektrom in številskim prostorom Republike Slovenije, za opravljanje določenih nalog na področju radijskih in televizijskih
dejavnosti ter za opravljanje nalog akreditacijskega organa
za elektronski podpis.
II. IME AGENCIJE IN SEDEŽ AGENCIJE
2. člen
(1) Ime agencije je: Agencija za telekomunikacije in
radiodifuzijo Republike Slovenije.
(2) Angleški prevod imena je: Telecommunications and
Broadcasting Agency of the Republic of Slovenia.
(3) Agencija uporablja pri poslovanju žig z besedilom
imena agencije ter številko izdanega žiga. Žig lahko vsebuje
tudi znak oziroma logotip agencije.
(4) Logotip agencije vsebuje kratico: ATRRS.
3. člen
Sedež agencije je v Ljubljani, Kotnikova 19A.
III. VODENJE IN ORGANIZACIJA AGENCIJE
4. člen
(1) Agencijo vodi direktor.
(2) Direktor ima dva namestnika, in sicer: namestnika
direktorja za telekomunikacije in namestnika direktorja za
radiodifuzijo.
(3) V odsotnosti direktorja zastopa in predstavlja agencijo tisti namestnik direktorja, ki ga direktor pooblasti s pooblastilom.
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(4) Namestnik direktorja zastopa agencijo v obsegu, ki
ga v pooblastilu določi direktor.

IV. NALOGE IN ODGOVORNOST DIREKTORJA
TER NAMESTNIKOV DIREKTORJA

5. člen
(1) Agencija izvršuje svoje naloge v organizacijskem področju telekomunikacij in v organizacijskem področju radiodifuzije ter v sektorju za akreditacijo in v sektorju za inšpekcijski
nadzor.
(2) Področje telekomunikacij obsega:
– sektor za radiokomunikacije, kjer se opravljajo naloge
načrtovanja in upravljanja radiofrekvenčnega spektra,
– sektor za splošne telekomunikacije, kjer se urejajo
razmerja in se odloča v posamičnih stvareh na področju delovanja trga telekomunikacij ter izdajajo dovoljenja in drugi posamični akti,
– sektor za nadzor radiofrekvenčnega spektra, kjer se
ugotavlja zasedenost radiofrekvenčnih kanalov, slišnosti in
pokritosti posameznih geografskih področij s signalom, izvaja
meritve in identifikacijo radijskih emisij, opravlja nadzor nad
elektromagnetno združljivostjo, preverja kakovosti radijskih
storitev ter opravlja pregled nastavitve radijskih postaj,
– sektor za številski prostor, kjer se načrtuje in upravlja s
številskim prostorom.
(3) Področje radiodifuzije obsega:
– sektor za radiodifuzijo, kjer se opravlja določene naloge na področju radijskih in televizijskih dejavnosti, mednarodna koordinacija radijskih frekvenc, izdaja odločbe o radijskih
frekvencah,
– sektor za nadzor, kjer se opravlja nadzor nad izvajanjem programskih zahtev in omejitev, ki veljajo za radijske in
televizijske programe.
(4) Sektor za inšpekcijski nadzor opravlja nadzor nad
izvajanjem določb zakona ter na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter splošnimi in posamičnimi akti, predvsem pa določb, ki
urejajo: uporabo radiofrekvenčnega spektra, konkurenco ter
odprtost telekomunikacijskih omrežij, splošne pogoje operaterjev in cene storitev, prepoved subvencioniranja, računovodstvo, pogoje za opravljanje telekomunikacijskih storitev,
zagotavljanje univerzalnih storitev, ter zaupnost in tajnost telekomunikacij in varstvo uporabnikov.
(5) Sektor za akreditacijo opravlja naloge akreditacijskega organa za elektronski podpis.
(6) Podporne dejavnosti se opravljajo v službah, ki opravljajo predvsem naslednje naloge: odnosi z javnostmi, informacijska podpora, finančno-računovodska opravila, pravne ter
splošno-kadrovske zadeve.
(7) Natančnejša organizacija področij ter organiziranost
in naloge sektorjev ter podpornih dejavnosti se določijo s
pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji.

8. člen
(1) Direktor ima pristojnosti in naloge, določene z zakonom in sklepom o ustanovitvi agencije, predvsem pa:
– organizira in vodi delovanje agencije,
– zastopa in predstavlja agencijo,
– izdaja splošne in posamične akte iz pristojnosti agencije, določene z zakonom, z zakonom, ki ureja medije in
zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis ter predpisi, izdanimi na njihovi podlagi,
– organizira izvajanje nadzora v skladu s pooblastili iz
zakona,
– imenuje občasna in stalna delovna telesa,
– skrbi za zakonitost poslovanja,
– odgovarja za pripravo ter odloča o realizaciji sprejetega finančnega načrta,
– odloča o zaposlitvi delavcev in razporejanju delavcev
na delovna mesta v agenciji in izreka disciplinske ukrepe,
– sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji, kakor tudi druge akte, potrebne za nemoteno delo agencije.
(2) Namestnik direktorja za telekomunikacije strokovno
vodi področje telekomunikacij.
(3) Namestnik direktorja za radiodifuzijo strokovno vodi
področje radiodifuzije.

6. člen
(1) Agencija v skladu z določbami zakona zagotavlja
sredstva, pogoje za delo in informiranje Sveta za telekomunikacije ter v skladu z določbami zakona, ki ureja medije tehnično, strokovno, finančno in administrativno podporo za delovanje Sveta za radiodifuzijo na način, da v nobenem primeru ni
prizadeta ali okrnjena njegova neodvisnost.
(2) Sredstva za delo Sveta za radiodifuzijo se zagotovijo
iz državnega proračuna, na predlog agencije, kateremu mora
agencija pridobiti predhodno soglasje Sveta za radiodifuzijo.
S temi sredstvi po obvezujočem nalogu Sveta za radiodifuzijo
upravlja agencija.

11. člen
Agencija zagotavlja javnost dela tako, da:
– na spletnih straneh in v prostorih, v katerih poteka
poslovanje s strankami, na javnem mestu objavi podatke o
direktorju agencije ter o odgovornih osebah za poslovanje s
strankami ter izjavo o svoji strategiji,
– omogoči strankam, da dajo pripombe na njeno delo
ali predloge pisno, v elektronski obliki, prek telefona ali na
drug primeren način; agencija je dolžna na pripombe in predloge strank odgovoriti v 15 dneh pisno ali na enak način kot
je bila pripomba ali predlog stranke dana.

7. člen
(1) Agencija objavi izjavo o strategiji, ki določi način dela,
s katerim bo agencija dosegla zastavljene cilje.
(2) Izjavo o strategiji sprejme direktor, ki jo pripravi v
sodelovanju s Svetom za telekomunikacije in Svetom za radiodifuzijo.

V. POLOŽAJ, PRAVICE IN ODGOVORNOSTI TER
DISCIPLINSKE KRŠITVE ZAPOSLENIH V AGENCIJI
9. člen
Za delavce agencije se v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi iz delovnega razmerja uporabljajo predpisi,
ki urejajo položaj delavcev v državnih organih.
VI. JAVNOST DELA AGENCIJE IN OBVEŠČANJE
JAVNOSTI O TEM
10. člen
Agencija je dolžna stranke v postopkih, ki so v njeni
pristojnosti, operaterje javnih telekomunikacijskih storitev in
omrežij ter uporabnike javnih telekomunikacijskih omrežij in
storitev (v nadaljnjem besedilu: stranke) obveščati o svojih
nalogah in pristojnostih, o svojem delu, o pravicah in obveznostih strank ter postopkih za njihovo uresničevanje, kakor
tudi o vseh drugih okoliščinah, ki vplivajo na odnose s strankami.

12. člen
(1) Agencija zagotavlja vpliv javnosti pri sprejemanju splošnih aktov agencije tako, da predlog splošnega akta z obrazložitvijo objavi na spletnih straneh agencije. Istočasno pozove
k sodelovanju zainteresirano javnost, ki lahko da pripombe,
predlaga spremembe in dopolnitve ter izrazi mnenje k objavljenemu gradivu v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

11 / 11. 2. 2002 / Stran 867

VIII. OBLIKE SODELOVANJA Z UPORABNIŠKIMI
TELEKOMUNIKACIJSKIMI ORGANIZACIJAMI

(2) V roku iz prejšnjega odstavka mora agencija zainteresiranim osebam zagotoviti vpogled v dokumentacijo, na podlagi katere je bil pripravljen splošni akt, razen v delih, ki
predstavljajo uradno ali poslovno tajnost, in jim na njihovo
zahtevo in proti plačilu stroškov omogočiti prepis ali kopiranje
dokumentacije ali njenih delov, glede katerih je dovoljen vpogled.
(3) Agencija v roku, ki ne sme biti daljši od 7 dni po
preteku roka iz prvega odstavka, objavi vse prispele pripombe, predloge in mnenja.
(4) Najmanj 15 dni pred sprejetjem akta agencija objavi
kako so bile pripombe, predlogi in mnenja upoštevani pri
pripravi splošnega akta ter razloge, zaradi katerih niso bili
upoštevani.

15. člen
(1) Kot uporabniško telekomunikacijsko organizacijo
agencija upošteva vsako združenje, ki se kot tako priglasi
agenciji in ji predloži ustanovitveni akt.
(2) Poleg zagotavljanja vpliva javnosti v skladu z
12. členom tega statuta, agencija organizira o predlogu
splošnega akta na predlog uporabniške organizacije javno
predstavitev ter razpravo.

VII. NAČIN DOSTOPA DO PODATKOV, KI JIH AGENCIJA
ZAGOTAVLJA STRANKAM BREZPLAČNO

16. člen
(1) Ta statut izda direktor, veljati pa začne z dnem, ko ga
potrdi Vlada Republike Slovenije.
(2) Ta statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

13. člen
(1) Agencija zagotavlja brezplačne informacije o:
– odločbi, s katero je posamezni operater oproščen dati
ponudbo za medomrežno povezovanje;
– pogodbah o medomrežnem povezovanju (najmanj cene, pogoji in roki),
– odločbi, s katero agencija naloži posameznemu operaterju, da vzorčno ponudbo o medomrežnem povezovanju
spremeni ali dopolni na način, določen z navedeno odločbo;
– nadomestilu, ki pripada posameznemu operaterju, ki
zagotavlja univerzalne storitve,
– letnem poročilu o nadomestilu stroškov za zagotavljanju univerzalnih storitev in o vseh prispevkih za njegovo pokrivanje,
– javnem elektronskem registru prostovoljno akreditiranih overiteljev.
(2) Agencija objavlja izvlečke aktov, naštetih v prejšnjem
odstavku (v nadaljnjem besedilu: akti) na svojih spletnih straneh.
(3) Izvlečke aktov objavi agencija na spletnih straneh
najkasneje v sedmih dneh po dokončnosti akta.
(4) Na zahtevo stranke ji agencija pisno ali v elektronski
obliki posreduje akte v celoti, razen delov, ki so bili določeni
kot poslovna tajnost, v treh delovnih dneh od prejema zahteve
za posredovanje kopij aktov.
14. člen
(1) Agencija objavi v Uradnem listu Republike Slovenije:
– izvleček odločbe, s katero je naložila operaterju javnih
telekomunikacijskih omrežij oziroma storitev s pomembno
tržno močjo ukrepe, kot so: zagotavljanje standardnih vmesnikov, uporabo posebnega vmesnika oziroma dostopa ter
določitev pogojev tega dostopa v posamičnem primeru ali
prepoved določenega ravnanja;
– izvleček odločbe, s katero naloži operaterjem fiksnega
javnega telefonskega omrežja oziroma storitev doseganja določene kakovosti storitev in omrežja, načine spremljanja oziroma merjenja ter načine poročanja o rezultatih;
– izvleček vzorčne (referenčne) ponudbe o medomrežnem povezovanju operaterjev fiksnih javnih telefonskih omrežij oziroma storitev in operaterjev zakupa vodov s pomembno
tržno močjo,
– kvalificirano potrdilo akreditacijskega organa.
(2) V Uradnem listu Republike Slovenije agencija tudi
objavi da bo, na njeno zahtevo, stranki pisno ali v elektronski
obliki posredovala akte iz prejšnjega odstavka v celoti, razen
delov, ki so bili določeni kot poslovna tajnost, v treh delovnih
dneh od prejema zahteve za posredovanje kopij aktov.

IX. KONČNA DOLOČBA

K temu statutu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije, pod št. 408-31/2001-3 z dne 31. 12. 2001
Št. 000-34/2001/10
Ljubljana, dne 5. novembra 2001.
Direktor
Agencije za telekomunikacije in
radiodifuzijo Republike Slovenije
Nikolaj Simič l. r.

477.

Splošni akt o skupni uporabi objektov in
napeljav

Na podlagi 65. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja direktor Agencije za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije

SPLOŠNI AKT
o skupni uporabi objektov in napeljav
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa pogoje za skupno uporabo objektov in napeljav ter elemente, ki jih mora vsebovati
vzorčna ponudba operaterjev fiksnega javnega telefonskega
omrežja s pomembno tržno močjo za razvezan dostop in
skupno lokacijo.
2. člen
(pojmi)
(1) Izrazi uporabljeni v tem splošnem aktu imajo naslednji pomen:
– Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisna
organizacija, ustanovljena na podlagi zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01; v nadaljnjem besedilu: zakon)
z namenom, da primarno v interesu uporabnikov zagotavlja
pregledno in nepristransko delovanje trga telekomunikacij;
– razvezan dostop pomeni souporabo napeljave oziroma krajevnega naročniškega omrežja, ki ga upravičenec najame pri zavezancu, pri čemer v skladu z dogovorom lahko dobi
v uporabo celotno frekvenčno zmogljivost posukanih parov
krajevnega omrežja (polni razvezan dostop) ali pa samo ne-
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govorni del frekvenčne zmogljivosti posukanih parov (skupen
dostop), krajevno zanko zavezanec še naprej uporablja za
zagotavljanje telefonskih storitev;
– skupna lokacija je skupna uporaba objektov oziroma
zagotavljanje fizičnega prostora in tehničnih zmogljivosti potrebnih za primerno namestitev in povezavo ustrezne opreme
upravičenca;
– upravičenec je pravna ali fizična oseba, ki opravlja
telekomunikacijske storitve v skladu z zakonom in želi razvezan dostop oziroma skupno lokacijo;
– zavezanec je operater fiksnega javnega telefonskega
omrežja s pomembno tržno močjo.
(2) Ostali izrazi uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo
enak pomen, kot je določen v zakonu.
3. člen
(elementi vzorčne ponudbe)
Vzorčna ponudba za razvezan dostop in skupno lokacijo
(v nadaljnjem besedilu: vzorčna ponudba), ki jo sestavi zavezanec, mora vsebovati:
– pogoje za razvezan dostop do krajevne zanke,
– podatke in pogoje za skupno lokacijo,
– dostop do informacij,
– splošne pogoje.
4. člen
(pogoji za razvezan dostop)
V pogojih za razvezan dostop so določeni:
– elementi telekomunikacijskega omrežja, v katerih nudi
zavezanec polni razvezan dostop do krajevne zanke, oziroma
dostop do negovornega pasu frekvenčnega spektra krajevne
zanke v primeru skupnega dostopa do krajevne zanke,
– podatki o dejanski lokaciji dostopovnih mest in razpoložljivosti krajevne zanke v določenih delih dostopovnega
omrežja,
– tehnični pogoji za razvezan dostop in uporabo krajevne zanke, vključno s tehničnimi karakteristikami bakrenih posukanih parov v krajevni zanki,
– postopki za naročilo in zagotavljanje razvezanega dostopa in omejitve uporabe.
5. člen
(podatki in pogoji za skupno lokacijo)
Podatki in pogoji za skupno lokacijo določajo:
– podatke o fizičnem prostoru, v katerem zavezanec
zagotavlja skupno lokacijo,
– oblike skupne lokacije kot na primer: fizična skupna
lokacija ali oddaljena skupna lokacija ali upravljana (navidezna) skupna lokacija,
– značilnosti opreme ter možne omejitve za opremo, ki
je lahko na skupni lokaciji,
– ukrepe, ki jih zahteva zavezanec za zagotovitev varnosti na svoji lokaciji,
– pogoje za dostopanje uslužbencev upravičenca,
– varnostne standarde,
– pravila za razdelitev prostora, kjer je prostor za skupno
lokacijo omejen,
– pogoje za ogled lokacij, kjer je možna fizična skupna
lokacija ali kjer je skupna lokacija zavrnjena zaradi pomanjkanja zmogljivosti.
6. člen
(dostop do podatkov)
V vzorčni ponudbi morajo biti navedeni pogoji za dostop
do podatkov zavezanca, njegovega informacijskega sistema
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ali podatkovnih baz za rezervacijo, zagotavljanje, naročanje,
vzdrževanje in servisiranje ter zaračunavanje razvezanega dostopa in skupne lokacije.
7. člen
(splošni pogoji)
Splošni pogoji določajo:
– rok v katerem mora zavezanec odgovoriti upravičencu
na zahtevo za razvezan dostop in skupno lokacijo,
– zagotavljanje nivoja storitve, odpravljanje napak in vzpostavljanje normalnega nivoja storitve ter parametre kakovosti
storitve,
– standardne pogoje za sklenitev pogodbe, vključno z
odškodninami za kršitve najdaljših dogovorjenih rokov, določenih s splošnimi pogoji,
– cene ali metode za izračun cen za vsako lastnost,
funkcijo in zmogljivost, po posameznih elementih storitve.
8. člen
(razvezanost vzorčne ponudbe)
Vzorčna ponudba mora biti dovolj razvezana, tako da
upravičencem ni potrebno plačati za elemente omrežja ali
zmogljivosti, ki niso nujno potrebne za zagotavljanje njihovih
storitev in mora vsebovati elemente ponudbe, z njimi povezane pogoje in cene.
9. člen
(enakost obravnavanja)
Zavezanec mora upravičencem, ki zahtevajo razvezan
dostop, ponuditi enake zmogljivosti, kot jih ima za zagotavljanje svojih storitev ali za zagotavljanje storitev njegovih povezanih organizacij in to pod enakimi pogoji in v enakem času.
10. člen
(pogoji za zavrnitev razvezanega dostopa in skupne lokacije)
(1) Zavezanec lahko zavrne ali prekine razvezan dostop
in skupno lokacijo, če je ogrožena varnost obratovanja ali
celovitost njegovega omrežja.
(2) Da sta zagotovljeni varnost delovanja omrežja in njegova celovitost, mora biti omrežje zgrajeno tako, da se v čim
večji meri ohrani njegovo delovanje tudi v primeru njegovih
večjih poškodb ali v primeru višje sile, da okvara dela omrežja
ne povzroči prenehanje delovanja in poškodb fizične ali programske opreme tistih delov omrežja, ki jih okvara ni neposredno prizadela, in da se ohranijo podatki v njem.
11. člen
(dostavljanje podatkov)
Agencija lahko zahteva od zavezanca, da ji dostavi vse
podatke, potrebne za izvajanje tega splošnega akta.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2001/25
Ljubljana, dne 25. januarja 2002.
Direktor
Agencije za telekomunikacije in
radiodifuzijo Republike Slovenije
Nikolaj Simič l. r.
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OBČINE

AJDOVŠČINA
478.

Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto
2002

Na podlagi 10. in 40. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) ter 33. člena statuta
Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in 2/02) je
Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 24. 1. 2002
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Ajdovščina za leto 2002 (v nadaljevanju: proračun
občine).
2. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja ter račun finančnih terjatev in
naložb.
3. člen
Proračun Občine Ajdovščina se za leto 2002 določa v
naslednjih zneskih:
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zap. Vrsta prihodkov
št.

I.
70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
731
74
740
II.
40
400
401
402
403

SKUPAJ PRIHODKI
DAVČNI PRIHODKI
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
NEDAVČNI PRIHODKI
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEMAT. PREMOŽ.
PREJETE DONACIJE
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFIN.
INSTITUCIJ
SKUPAJ ODHODKI
TEKOČI ODHODKI
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Realizacija
2000

Ocena
realizacije 2001

Plan
2002

1.595.343.018,42 1.969.149.153,16 2.670.476.000,00
962.530.682,41 1.110.750.083,36 1.275.256.000,00
795.565.335,91
883.466.084,17
946.517.000,00
98.900.239,12
113.164.684,93
145.089.000,00
68.065.107,38
114.119.314,26
183.650.000,00
198.476.860,97
252.037.877,35
286.943.500,00
157.423.030,85
9.494.606,88
477.466,08
1.982.268,26
29.099.488,90
52.443.370,00
48.735.456,00

196.553.122,97
11.831.881,02
582.058,28
1.956.404,02
41.114.411,06
99.650.032,08
77.472.807,03

137.737.000,00
12.017.000,00
1.000.000,00
5.112.000,00
131.077.500,00
75.000.000,00
11.000.000,00

3.707.914,00
12.204.565,50

22.177.225,05
14.527.395,50

12.204.565,50
369.687.539,54

14.527.395,50
492.183.764,87

64.000.000,00
213.484.500,00
18.584.500,00
194.900.000,00
819.792.000,00

369.687.539,54
492.183.764,87
819.792.000,00
1.696.844.101,91 2.168.165.374,18 2.940.228.704,34
257.571.353,72
341.840.215,47
361.166.601,40
66.085.096,41
89.830.370,10
94.389.000,00
8.986.365,30
12.492.685,20
13.145.000,00
172.734.768,81
234.870.270,31
243.448.601,40
372.700,00
435.815,30
464.000,00
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Zap. Vrsta prihodkov
št.

409
41
410
411
412
413
42
420
43
430
III.
B)
V.
441
C)
VII.
VIII.
550
IX.
X.
XI.

Uradni list Republike Slovenije
Realizacija
2000

Ocena
realizacije 2001

Plan
2002

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
9.392.423,20
4.211.074,56
10.000.000,00
TEKOČI TRANSFERI
639.987.540,90
790.368.200,95
832.625.652,94
SUBVENCIJE
–
9.000.000,00
12.000.000,00
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODIJSTVOM 295.057.891,62
353.365.393,31
380.904.000,00
TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM
43.757.253,34
44.576.248,00
40.321.000,00
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
301.172.395,94
383.426.559,64
399.400.652,94
INVESTICIJSKI ODHODKI
691.064.867,71
856.914.533,91 1.626.905.450,00
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
691.064.867,71
856.914.533,91 1.626.905.450,00
INVESTICIJSKI TRANSFERI
108.220.339,58
179.042.423,85
119.531.000,00
INVESTICIJSKI TRANSFERI
108.220.339,58
179.042.423,85
119.531.000,00
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
– 101.501.083,49 - 199.016.221,02 - 269.752.704,34
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
16.034.000,00
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
16.034.000,00
–
–
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA
807.746,90
850.849,00
653.640,00
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
807.746,90
850.849,00
653.640,00
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH TEKOČEGA LETA
– 118.342.830,39 – 199.867.070,02 – 270.406.344,34
TEKOČEGA LETA
PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH IZ
PRETEKLIH LET
491.556.449,19
373.212.968,00
270.406.347,00
SKUPNO POVEČANJE SREDSTEV
373.213.618,80
173.345.897,98
2,66

4. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2003 za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, izjemoma za leto 2004 v skladu z zakonom.
5. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem
besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva le za namene, ki
so določeni s proračunom.
6. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse
uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od
zapadlosti obveznosti.
7. člen
Subvencije, dotacije in drugi transferi uporabnikov se
oddajajo v skladu z določili pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Vsa investicijska dela, nabava opreme ter storitve se
oddajajo v skladu z zakonom o javnih naročilih.
8. člen
Sredstva iz spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč se koristijo za namene iz zakona o kmetijskih zemljiščih
po programu in na način, ki ga določa občinski svet.
Neporabljeni del sredstev se za isti namen prenese v
proračun naslednjega leta.
9. člen
Rezerve se oblikujejo v višini 7 mio SIT.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih nesreč.

Sredstva se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja.
O uporabi sredstev rezerv odloča občinski svet.
10. člen
O sredstvih splošne proračunske rezerve, ki so namenjena nalogam za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva ali so zagotovljena v nezadostni višini, odloča do
višine 500.000 SIT župan občine, nad to višino pa občinski svet.
11. člen
O uporabi, najetju oziroma odločanju o odtujitvi premičnega premoženja Občine Ajdovščina odloča do višine
200.000 SIT župan občine, nad to višino pa občinski svet.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan kot
odredbodajalec.
13. člen
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja, določenimi v bilanci prihodkov in odhodkov, če s tem ni
bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju odloča vsak neposredni proračunski uporabnik sam, in
sicer: na področju vseh vrst investicij in investicijskem vzdrževanju do višine 3,000.000 tolarjev, na ostalih področjih
pa do višine 500.000 tolarjev.
14. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna in ožji
deli občine so dolžni predložiti županu poročilo o delu in
zaključni račun za leto 2002 najkasneje do 28. 2. 2003.
Letna poročila skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, mora župan predložiti tudi občinskemu svetu.
15. člen
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem.
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16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-6/00-02
Ajdovščina, dne 24. januarja 2002.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

CELJE
479.

Program priprave zazidalnega načrta za
stanovanjsko gradnjo Zagrad

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99) je župan
Mestne občine Celje 1. 2. 2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
zazidalnega načrta za stanovanjsko gradnjo
Zagrad
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev ZN)
S tem programom se podrobneje določijo:
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi in izdelavi ZN,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave ZN,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilec strokovnih aktivnosti priprave ZN.
2. člen
(vsebina in obseg ZN)
ZN se v vsebinskem smislu pripravi tako, da bodo
sestavine tekstualnega in grafičnega skladne z določili:
– zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, 43/89
ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97),
– navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85),
– zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96),
– vsebina ZN se prostorsko v celoti nanaša na parcelno številko 528/6, k.o. Zagrad, ki predstavlja nezazidano stavbno zemljišče znotraj strnjenega stanovanjskega območja naselja. S prostorskim planom Občine Celje
(odloki objavljeni v Uradnem listu SRS, št. 40/86, 4/88
ter Uradnem listu RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01)
je površina opredeljena za stanovanjsko gradnjo in se
ureja s PIN.
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3. člen
(organizacija priprave ZN)
a) Investitor zazidalnega načrta je Hypo Leasing Celje
d.o.o.
b) Nosilec strokovnih aktivnosti je Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje.
c) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja
ZN se določi:
– župan MOC oziroma za to pristojna strokovna služba
(ZPI Celje),
– odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo MOC.
Naloge nosilca izdelave ZN so:
– izdelava tekstualnega dela in grafičnega dela ZN za
stanovanjsko gradnjo Zagrad v skladu z zakoni in sprejetim
programom priprave (faza: osnutek, predlog):
– odlok o ZN,
– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja pristojnih organov, organizacij, skupnosti;
– sodelovanje na organizirani javni razpravi ter v vseh
postopkih sprejemanja in
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah,
ki bo osnova za odločanje in sprejemanje ZN.

II. STROKOVNE PODLAGE OZIROMA PREDHODNE
AKTIVNOSTI
4. člen
(veljavna prostorska dokumentacija)
Pri izdelavi ZN je potrebno upoštevati:
– vsebino veljavnih prostorskih sestavin plana Občine
Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88,
Uradni list RS, št. 48/90, 18/91, 54/94, 86/01),
– PUP Osenca (Uradni list SRS, št. 36/88 in Uradni
list RS, št. 32/96) znotraj območja katerega se nahaja
obravnavano zemljišče.

III. SOGLASJEDAJALCI
5. člen
(postopek priprave soglasij)
V postopku ZN je potrebno pridobiti pogoje in soglasja
pristojnih soglasjedajalcev.
Nosilec izdelave ZN pridobi pogoje soglasjedajalcev
na osnovi izdelanega osnutka oziroma strokovnih razgovorov z upravljalci posameznih področij.
Organi in organizacije (soglasjedajalci) podajo soglasja
na usklajeni predlog ZN (osnutek ZN, ki je že usklajen s
stališčem župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve).
6. člen
(soglasjedajalci)
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri ZN, so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS
okolje, Območna pisarna Celje,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat
RS območna enota Celje,
– VOC Celje d.d., vzdrževanje in obnova cest,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
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– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o.,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o.,
– Vodovod – kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o.

IV. TERMINSKI PLAN
7. člen
(roki za posamezne faze izdelave sprememb in dopolnitev
ZN)
Postopek priprave in sprejema ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Nosilec izdelave bo pripravil osnutek Zazidalnega načrta za stanovanjsko gradnjo Zagrad do januarja 2002.
– Župan Mestne občine Celje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine
Celje in Krajevne skupnosti Pod gradom v 30 dneh po
dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
Javna razprava se izvede na sedežu Krajevne skupnosti Pod
gradom v času trajanja javne razgrnitve. Občani, organi in
organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko
podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN.
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov,
podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave ZN in občinske strokovne
službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge ter
sklepov odbora za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo, ki predhodno obravnava pripombe in predloge v
roku 20 dni po preteku javne razgrnitve.
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do
pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– V roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in
predlogov iz prejšnjega odstavka, koordinator poskrbi za
pripravo usklajenega predloga ZN oziroma dopolnitev in
popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne
zadeve ZN Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava
ter sprejme v enofaznem postopku.
(ca. aprila 2002 usklajen predlog + seja sveta)

V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(finančna sredstva)
Finančna sredstva za pripravo zazidalnega načrta zagotovi investitor – Hypo Leasing Celje d.o.o.
9. člen
Ta program priprave ZN začne veljati takoj, ko ga sprejme župan Mestne občine Celje.
Št. 35005-22/2001-8
Celje, dne 1. februarja 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
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ČRENŠOVCI
480.

Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto
2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/99, 70/00 in 100/00), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
ter 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št.
18/99, 92/99 in 27/01) je Občinski svet občine Črenšovci
na 28. seji dne 31. 1. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2002
1. člen
S proračunom Občine Črenšovci za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe in drugih nalog v Občini
Črenšovci.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki
iz davkov, določenih z zakonom o financiranju občin in drugi
prihodki v skladu s posebnimi predpisi.
3. člen
Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev ter račun financiranja.
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Skupaj prihodki
600,360.000 SIT
– davčni prihodki
329,363.000 SIT
– nedavčni prihodki
12,626.000 SIT
– prihodki od financiranja
1,000.000 SIT
– prihodki od premoženja
1,200.000 SIT
– transferi iz drugih javno
finančnih institucij
248,971.000 SIT
– ostali lastni prihodki KS
7,200.000 SIT
II. Skupaj odhodki
– tekoči odhodki
– tekoči transferi
– investicijski odhodki
– investicijski transferi
– odhodki KS
– rezerve

611,524.000 SIT
34,731.000 SIT
184,925.000 SIT
360,656.000 SIT
18,000.000 SIT
7,200.000 SIT
6,012.000 SIT

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
( I-II )

– 11,164.000 SIT

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kap. deležev

–
–
–
–

C) RAČUN FINANCIRANJA
–
VII. Zadolževanje proračuna
–
VIII. Odplačilo dolga
–
IX. Neto zadolževanje proračuna
–
X. Povečanje oziroma zmanjšanje sredstev na
računih - stanje na ŽR proračuna ob
koncu preteklega leta
11,164.000 SIT
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4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna,
ki so sestavni del občinskega proračuna.
5. člen
V občinskem proračunu se zagotavljajo sredstva za
proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V
sredstva proračunske rezerve se izloči 0,5% prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov. Ta sredstva se uporabljajo
za namene določene v 42. členu zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan
in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
6. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadle
obveznosti, če ni med občino in uporabnikom drugače določeno.
7. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v
posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
8. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje
del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih
s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki
so opredeljeni v proračunu.
9. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna oziroma od njega pooblaščena druga oseba.
Župan, neposredni in posredni porabniki proračuna
morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s
področja svojih pristojnosti v rokih in na način, ki ga določata 62. in 63. člen zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00 in 79/01).
10. člen
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami
znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog za katera so bila sredstva dodeljena,
– odloča o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve občine v skladu s predpisi,
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče
predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev,
– odloča o zmanjšanju odhodkov v primeru, če prihodki niso realizirani v planirani višini,
– odloča o izdajanju soglasij in poroštev za najeta posojila javnih zavodov največ do višine 2,000.000 SIT in za
namen, ki je določen z občinskim proračunom za leto 2002,
– odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna največ do
višine 12,000.000 SIT, na podlagi predhodnega soglasja
ministra pristojnega za finance,
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– odloča o začasnih plasmajih tekočih likvidnostnih
proračunskih presežkov poslovnim bankam za ohranitev
njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti
proračuna.
11. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del
proračuna občine.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
12. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje Nadzorni odbor občine Črenšovci
in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.
Št. 180/28-02
Črenšovci, dne 31. januarja 2002.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

481.

Odlok o dimnikarski službi na območju Občine
Dobrepolje

Na podlagi 3., 4., 6. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 10/98 in 74/98), zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01), odredbe
o oskrbi malih kurilnih naprav pri opravljanju javne službe
pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav zaradi varstva zraka (Uradni list RS, št. 2/02), 3. in 4. člena odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 10/96)
in na podlagi 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na
30. seji dne 29. 1. 2002 sprejel

ODLOK
o dimnikarski službi na območju
Občine Dobrepolje
1. člen
Dimnikarska služba je obvezna gospodarska javna služba, ki jo predvideva zakon o varstvu okolja ter odlok o
gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje.
Ta gospodarska javna služba se izvaja na področju
pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka. Izvaja se na
celotnem območju Občine Dobrepolje.
2. člen
Dimnikarska služba se izvaja po zakonu o dimnikarski
službi in odredbi o oskrbi malih kurilnih naprav pri opravljanju javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja
kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav zaradi
varstva zraka.
3. člen
Zakon o varstvu pred požarom z vidika požarne varnosti podaja elemente varovanja objektov, zato Občina Dobre-
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polje na svojem območju tudi sprejema odlok o dimnikarski
službi in sklep o podelitvi koncesije za obvezno lokalno
javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka.
4. člen
Uporabniki storitev dimnikarske službe so fizične in
pravne osebe na območju Občine Dobrepolje, ki so lastniki
oziroma neposredni uporabniki naprav iz 5. člena tega odloka.
5. člen
Dimnikarska služba se izvaja na naslednjih napravah:
– male in srednje kurilne naprave na vsa goriva, kot jih
določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni
list RS, št. 73/94);
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem
kurilnih naprav;
– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave;
– druge naprave povezane z delovanjem kurilnih naprav.
6. člen
Koncesionar bo v zvezi s pravico do izvajanja dimnikarske dejavnosti opravljal:
– preglede naprav iz 5. člena tega odloka;
– vodenje zakonsko določenih evidenc o napravah iz
5. člena tega odloka;
– meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz
kurilnih naprav;
– priprava mnenj k uporabi novih in rekonstrukciji obstoječih naprav iz 5. člena tega odloka;
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementih.
7. člen
Koncesionar je dolžan na vsakokratno zahtevo uporabnika opraviti storitev v najkrajšem možnem času, oziroma
takoj, če bi vsled neopravljene storitve lahko prišlo do škode.
8. člen
Uporabniki imajo v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe naslednje pravice in dolžnosti:
– pravico do rednih in kvalitetnih storitev dimnikarske
službe;
– pritožbe na kakovost storitev;
– kadarkoli zahtevati katerokoli dimnikarsko storitev, ki
je predmet javne službe;
– zahtevati in dobiti možnost vpogleda v kataster kurilnih, dimovodnih, prezračevalnih naprav (v nadaljevanju: kataster) in ostalih evidenc, ki se nanašajo nanj;
– dovoliti prost dostop do naprav, ki se čistijo;
– omogočiti čiščenje oziroma pregled naprav najkasneje po tretjem prejetem obvestilu;
– prijaviti svoje naprave pooblaščeni dimnikarski službi
in nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra in drugih evidenc v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe;
– sporočiti koncesionarju vsako spremembo na napravah in uporabi vrste goriva;
– redno plačevati dimnikarske storitve;
– za nove in rekonstruirane naprave iz 5. člena tega
odloka ter v skladu z veljavno zakonodajo, naročiti pri koncesionarju izdelavo strokovnega mnenja, t.i. prvega pregleda in meritve o primernosti le-teh.
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Če uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka
tega člena, je koncesionar dolžan o tem takoj obvestiti koncendenta in pristojni inšpektorat.
9. člen
Koncesionar izda uporabnikom račune takoj po opravljeni storitvi v skladu z veljavno tarifo. Izhodiščna tarifa se
določi s koncesijsko pogodbo. O spreminjanju tarife odloča
koncedent na predlog koncesionarja.
10. člen
Koncesijska pogodba se sklene na podlagi javnega
razpisa ali na podlagi zainteresiranosti obeh strank. Koncesionar lahko opravlja dimnikarsko službo, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dimnikarske službe;
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in naprav;
– da predloži reference o dosedanjem delu;
– da razpolaga z zadostnim številom kadrovsko usposobljenih delavcev.
Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge
pogoje, če to določa državni predpis.
11. člen
Koncesionar je dolžan izvajati dimnikarsko službo tako,
kot določajo veljavni zakonski akti, navodila ministrstva, ki
se nanašajo na izvajanje dimnikarske službe in upoštevati
občinske odloke ter dogovore, definirane s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije
do konca marca za preteklo leto plačati koncedentu plačilo
za koncesijo v višini 2 % od fakturirane realizacije.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna
Občine Dobrepolje in se uporabljajo za požarno varnost in
varstvo okolja.
12. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha zaradi neopravljanja storitev dimnikarske službe v skladu z veljavnimi predpisi ali kršenja določil koncesijske pogodbe.
Koncesionar ne more prenesti izvajanja dimnikarskih
storitev na drugo osebo.
13. člen
Nadzorstvo nad opravljanjem dimnikarske službe imajo
v okviru svojih pristojnosti inšpektorati, ter pristojne organizacije oziroma službe, ki jih za to lahko pooblasti župan
Občine Dobrepolje.
14. člen
Koncesionar mora koncedentu, na njegovo vsakokratno zahtevo omogočiti vpogled v poslovne knjige v smislu
kontrole fakturirane realizacije od opravljenih storitev.
Koncedent mora podatke, pridobljene na ta način, varovati kot poslovno skrivnost.
15. člen
Koncesijska pogodba se sklepa za pet let, s tem, da jo
je možno po preteku tega obdobja podaljšati.
16. člen
Če uporabnik, ki je fizična oseba, ob tretjem prejetem
obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu naprav
iz 5. člena tega odloka ne omogoči čiščenja oziroma pregle-
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da, se ga za prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 5.000
do 20.000 SIT.
17. člen
Če uporabnik, ki je pravna oseba ob tretjem prejetem
obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu naprav
iz 5. člena tega odloka ne omogoči čiščenja oziroma pregleda, se jo za prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 20.000
do 100.000 SIT.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

482.

Pravilnik o sofinancirnju izvajalcev letnega
programa športa iz javnih sredstev na lokalni
ravni v Občini dobrepolje

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list
RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na
30. seji dne 29. 1. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o sofinancirnju izvajalcev letnega programa
športa iz javnih sredstev na lokalni ravni
v Občini Dobrepolje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih
za sofinanciranje programov športa v Občini Dobrepolje.
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II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Če sredstva, ki so na razpolago za izvedbo letnega
programa, ne zadoščajo za realizacijo nacionalnega programa v posameznem letu v celoti, se v letnem programu upoštevajo prednostne naloge.
Pri določanju letnih programov, ki opredeljujejo financiranje nacionalnega programa je potrebno upoštevati prednostne naloge. Prednostne naloge so razvrščene v dve
skupini. Prednost pri financiranju imajo naloge iz prve skupine:
Prva skupina:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– vrhunski šport,
– gradnja in vzdrževanje športnih objektov,
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– založniška dejavnost,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov,
– informacijski sistem na področju športa,
– spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje
treninga,
– mednarodna dejavnost,
– delovanje društev in občinskih športnih zvez,
– šport invalidov.
Druga skupina:
– kakovostni šport,
– znanstveno raziskovalna dejavnost,
– športna dejavnost študentov,
– športnorekreativna dejavnost,
– velike mednarodne športne prireditve.
5. člen
Izvajalce letnega programa športa v občini izbere na
podlagi javnega razpisa župan Občine Dobrepolje na predlog strokovne komisije. Župan imenuje strokovno komisijo,
ki zbere, obdela in pripravi predlog izbora programov.

2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo
izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani
članarini, če so registrirani po zakonu o društvih.

6. člen
Vrednost sofinanciranih športnih programov in nalog
je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost
programov in nalog po pogojih in merilih, ki so opredeljeni v prilogi tega pravilnika, je izražena v točkah. Vrednost
točk po posameznih programih in nalogah so različne in
se določijo po sprejetem proračunu za vsako leto posebej. Do sprejetja proračuna za tekoče leto se programi in
naloge sofinancirajo na podlagi vrednosti točk za preteklo leto.

3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva za posamezna območja oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci in osnovne šole.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.

7. člen
Občina sklene pogodbe z izbranimi izvajalci športnih
programov. Pogodbe opredeljujejo vsebino in obseg programov, čas realizacije programov, pričakovane dosežke,
obseg sredstev iz občinskega proračuna in druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, o izvedbi programov športa predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s
pogodbo se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.
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8. člen
Izvajalci letnega programa se na izbor javnega razpisa
lahko pritožijo v skladu z zakonom.
III. NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH
PROGRAMOV – TABELARIČNI DEL
9. člen
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih
programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega
pravilnika. Spremembe in dopolnila k normativom se dopolnjujejo glede na spremembe tekmovalnih programov
oziroma sistemov NPZ (nacionalna panožna zveza). Dopolnila in spremembe pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov opredeljenih v prilogi sprejema
Komisija za šport občine Dobrepolje na predlog skupščine
ZŠO Dobrepolje.
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2
Starši otrok, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno
za neprekinjeno odsotnost otroka za en mesec, največ dva
meseca. Rezervacijo morajo starši vrtcu pisno napovedati,
najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.
Starši plačajo rezervacijo v znesku 570 tolarjev na dan,
razliko do polne cene, pri čemer se odšteje hrana za dneve
odsotnosti, pa pokrije občina.
3
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 38005-1/98
Dobrepolje, dne 29. januarja 2002.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
financiranju klubov, društev in vadbenih skupin na področju
športa, ki ga je sprejel Občinski svet občine Dobrepolje na
25. seji, dne 19. 6. 2001 (Uradni list RS, 54/01).
11. člen
Ta pravilnik začne velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 65000-1/98
Dobrepolje, dne 29. januarja 2002.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

KOBILJE
484.

Odlok o proračunu Občine Kobilje 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)
ter 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št.
94/99 in 72/01) je Občinski svet občine Kobilje na 20. redni seji dne 25. 1. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Kobilje za leto 2002
I. SPLOŠNE DOLOČBE

483.

Sklep o določitvi najvišjih cen
vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje
– VVE Ringaraja

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98,
102/00 in 112/00) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje
(Uradni list RS, št. 37/99), je Občinski svet občine Dobrepolje na 30. seji dne 29. 1. 2002 sprejel

SKLEP
o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih
storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
1
Kot najvišjo ceno vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ
Dobrepolje – VVE Ringaraja, se od 1. 3. 2002 določi:
– dejavnost vzgoje in varstva otrok
prve starostne skupine v znesku
70.517,70 SIT,
– dejavnost vzgoje in varstva otrok
druge starostne skupine v znesku
57.042,00 SIT.

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Kobilje za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter
s premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
A) bilanca prihodkov in odhodkov
– skupni prihodki 106,742.000 SIT,
– odhodki 96,162.750 SIT.
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del proračuna.
3. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
odhodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja s premoženjem občine in načrtovanimi odhodki.
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
bilanci odhodkov.
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5. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma
uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z
odlokom ali aktom občinskega sveta, oziroma če v pogodbi med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.
6. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje
naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti od višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu. Na
račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti,
ki bi presegale za ta namen določena proračunska sredstva.
7. člen
Uporabniki proračuna so dolžni občinskemu uradu
občine predložiti finančne načrte in zaključne račune.
8. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
9. člen
Od prihodkov proračuna se v obvezno rezervo izloči
0,5% od skupno doseženih prihodkov. Sredstva rezerve
se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
10. člen
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za tekočo
proračunsko rezervo. Sredstva se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva;
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v
proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu;
– porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo
se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se
nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova
postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
11. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.

Št.

novesiti izvrševanje proračuna, kar mora biti odplačano do
konca proračunskega leta.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev na občinskem svetu.
14. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za
vse dejavnosti je župan.
15. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
16. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih cest, lokalnih cest, vodovodnega omrežja in komunalnih objektov se razporedijo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna ali jih pa v skladu s politiko investicij
v določenem obdobju sprejme občinski svet.
17. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih naročilih.
18. člen
Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Uporabniki pa so dolžni
predložiti zahtevane podatke, potrebne za analizo porabe
sredstev.
II. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati tudi sklep o
začasnem financiranju javne porabe Občine Kobilje v letu
2001 (Uradni list RS, št. 3/01).
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa so od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 403-02-79
Kobilje, dne 25. januarja 2002.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

12. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev, razporejenih za
določene namene ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega poračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini.
13. člen
Župan občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna občine, določenimi v bilanci odhodkov;
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in
zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna;
– o podpisu pogodbe za financiranje investicijskih objektov in opreme ter drugih materialnih stroškov do vrednosti 5 milijonov tolarjev;
– o najetju posojila za začasno kritje odhodkov, če se
zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov ne more urav-
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485.

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

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), 5. člena odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 28/01) in 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99 in 72/01) je Občinski svet občine Kobilje na 20. redni seji dne 25. 1. 2002
sprejel
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SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Kobilje za leto 2002
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kobilje v letu 2002
znaša 0,5 SIT.
2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja
2002 dalje.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-51
Kobilje, dne 27. januarja 2002.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

KOPER
486.

Razpis nadomestnih volitev v Svet krajevne
skupnosti Bertoki, volilna enota št. 5

Na podlagi 32. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95)

razpisujem
nadomestne volitve v Svet krajevne skupnosti
Bertoki, volilna enota št. 5
1. Razpisujem volitve v Svet krajevne skupnosti Bertoki, volilna enota št. 5.
2. Volitve v Krajevno skupnost Bertoki bodo v nedeljo,
21. aprila 2002.
3. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 20. februar 2002.
4. Kandidatne liste je potrebno vložiti pri občinski volilni komisiji 25 dni pred dnem glasovanja do 19. ure.
5. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in
volilna komisija krajevne skupnosti.
Št. K0068-1/2002
Koper, dne 7. februarja 2002.
Občinska volilna komisija
Mestne občine Koper
Predsednik
Mihael Svanjak l. r

MEDVODE
487.

Odlok o proračunu Občine Medvode za leto
2002

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 20. člena zakona o
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lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in
17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št.
34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine Medvode na seji dne 29. 1. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Medvode za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Medvode za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, s premoženjem in dolgovi ter obsegom zadolževanja in poroštev
občine.
2. člen
Proračun sestavlja splošni del (Bilanca prihodkov in
odhodkov, Račun financiranja ter Račun finančnih terjatev
in naložb) in posebni del s tabelami, ki so sestavni del tega
odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani načrtovani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki in transferni prihodki občine. Na
strani odhodkov so izkazani planirani tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.
V računu finančnih terjatev in naložb so planirana vračila danih posojil in dana posojila.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.
Bilanca prihodkov in odhodkov obsega planirane prihodke v višini 1.437,908.000 tolarjev in odhodke v višini
1.667,000.000 tolarjev. Primanjkljaj plana prihodkov in odhodkov znaša 222,500.000 tolarjev. Račun finančnih terjatev in naložb obsega planirane prihodke v višini 6,592.000
tolarjev. Račun financiranja zajema predvideno stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta v višini
222,500.000 tolarjev.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o
javnih financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom,
2. prihodki od ožjih delov lokalnih skupnosti za KS
program.
4. člen
Prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu z zakoni in drugimi predpisi ne glede na obseg,
ki je v proračunu določen za posamezno vrsto prejemkov
proračuna.
5. člen
Od skupno doseženih letnih prejemkov proračuna se
izloči 0,3% v proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski
sklad.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Medvode. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od
njega pooblaščena oseba.
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7. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna ter prejemnikom proračunskih sredstev (v nadaljnjem besedilu:
uporabniki).
Uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah
sredstev odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva se med letom dodeljujejo
praviloma kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva
zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje
proračuna.

Št.

14. člen
V obdobju začasnega financiranja v letu 2003, če bo
začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana. Poraba sredstev iz začasnega financiranja je
sestavni del proračuna.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja se od 1. januarja 2002 dalje.
Medvode, dne 29. januarja 2002.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

8. člen
Uporabniki so dolžni Oddelku za proračun in finance
Občinske uprave občine Medvode predložiti ovrednotene
programe dela za leti 2003 in 2004 do 30. septembra
2002.

488.
9. člen
Prihodki, ki jih neposredni uporabniki ustvarijo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna občine. Sredstva
za kritje stroškov v zvezi z dejavnostjo iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo v proračunu.
10. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje, pristojnosti oziroma naloge uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev, do višine 1% vseh prihodkov, iz prvega odstavka odloča župan
in o tem obvesti občinski svet.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev, ki so
večji od višine 1% vseh prihodkov, iz prvega odstavka
odloča občinski svet na predlog župana.
11. člen
Med odhodki proračuna se izkazuje tudi splošna proračunska rezervacija.
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 v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
12. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 10% realiziranih prihodkov občine v
letu pred letom zadolževanja.
13. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice. S
premoženjem Občine Medvode gospodari župan.
Odločitev o odsvojitvi delov premoženja Občine Medvode sprejme občinski svet v skladu z zakonom.
Vrednost premoženja izkazuje Občina Medvode v
premoženjski bilanci v skladu z zakonom in statutom.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89,
Uradni list RS, št. 24/92, 18/93 in 44/97), 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95,
47/95 in 82/98) je Občinski svet občine Medvode na
23. seji dne 29. 1. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 54/96, 17/00 in 101/00) se v
6. členu v tretjem odstavku črtajo besede: »kmetijske
storitve in kmetijska proizvodnja, vrtnarstvo in drevesnice«. Doda se nov peti odstavek, ki se v celoti glasi: »Za
kmetijske namene, ki jih opravljajo gospodarske družbe:
kmetijske storitve in kmetijska proizvodnja, vrtnarstvo in
drevesnice«.
Dopolni in spremeni se preglednica, ki se v celoti glasi:
Namembnost

Območje

I

a) Za gospodarske in poslovne namene
b) Za storitvene in trgovske namene
c) Za namene javnih služb in storitev
ter družbenih dejavnosti
d) Za kmetijske namene, ki jih opravljajo
gospodarske družbe
e) Za stanovanjske namene

II

III

IV

V

900 750 550 300 100
750 600 450 250 80
500 400 300 100

50

200 160 120
150 100 75

40
25

80
50

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 423-4/00-2
Medvode, dne 29. januarja 2002.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.
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MURSKA SOBOTA
489.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
načinu izvajanja gospodarske javne službe
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda na območju Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96), 3., 6., 32. oziroma 33. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93), 3. in 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št.
72/95 in 85/99) ter 17. člena statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je
Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne
5. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o načinu
izvajanja gospodarske javne službe čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda na
območju Mestne občine Murska Sobota
1. člen
V odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.
58/99) se 18. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
Koncesija bo podeljena v skladu s 36. in 37. členom
zakona o gospodarskih javnih službah na podlagi javnega
razpisa in ob smiselni uporabi določb zakona o javnih naročilih. Merila za izbor koncesionarja se določijo v javnem
razpisu za izbiro koncesionarja.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi. Javni razpis je
veljaven v primeru, če se nanj prijavita vsaj dva kvalificirana
ponudnika.
Strokovno komisijo za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan.
Koncesionar se na podlagi predloga strokovne komisije izbere z upravno odločbo, ki jo izda Mestna uprava mestne občine Murska Sobota.
Koncedent si pridržuje pravico, da v primeru, da nobena od ponudb ni sprejemljiva za koncedenta, ne sklene
pogodbe z nobenim od ponudnikov.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 35206-3/02
Murska Sobota, dne 5. februarja 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

490.

Sklep o uradnem elektronskem naslovu Mestne
občine Murska Sobota

Na podlagi 31. člena statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) in 5. člena
uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim
gradivom (Uradni list RS, št. 91/01) je župan sprejel
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SKLEP
o uradnem elektronskem naslovu Mestne občine
Murska Sobota
1. člen
S tem sklepom se določi uradni elektronski naslov
Mestne občine Murska Sobota.
Uradni elektronski naslov Mestne občine Murska Sobota se glasi: mestna.obcina@murska-sobota.si.
Sporočila, prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno
pregleduje in sprejema vložišče Mestne uprave mestne občine Murska Sobota.
2. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 08201-1/02
Murska Sobota, dne 31. januarja 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

NOVO MESTO
491.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni občini
Novo mesto

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 16. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 34.
seji dne 31. 1. 2002 sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni občini
Novo mesto
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01) se naslov IV.
poglavja navedenega odloka spremeni tako, da se na novo
glasi »Prehodne in končne določbe« in se v tem poglavju
doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»Do sprejetja področnih odlokov, ki bodo urejali način
opravljanja gospodarskih javnih služb oskrbe industrijskih
porabnikov z vodo ter oskrbe naselij s požarno vodo v javni
rabi, gospodarjenja z javnimi komunalnimi objekti, ravnanja
s posebnimi odpadki, urejanja javnih tržnic, urejanja javnih
sanitarij, urejanja javnih parkirišč na javnih površinah, urejanja javnih parkirnih hiš, odvoza nepravilno parkiranih vozil,
plakatiranja in obveščanja ter javne snage in čiščenja javnih
površin, izvaja te gospodarske javne službe Javno podjetje
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
ravnanje s komunalnimi odpadki, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, pokopališke in pogrebne dejavnosti ter
urejanje pokopališč, za katere je s področnimi odloki določeno, da jih izvaja javno podjetje, izvaja Javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o.
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V primerih, ko posamezne gospodarske javne službe
ob uveljavitvi tega odloka ne izvaja v celoti Javno podjetje
Komunala Novo mesto, d.o.o., lahko del te dejavnosti na
podlagi pogodbe z Javnim podjetjem Komunala Novo mesto, d.o.o., izvaja druga pravna oseba; pred podpisom nove
pogodbe oziroma aneksa k že sklenjenim pogodbam, je
potrebno pridobiti pismeno odobritev župana Mestne občine Novo mesto.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-4/2001
Novo mesto, dne 31. januarja 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

492.

Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih
taks v Mestni občini Novo mesto za leto 2002

Na podlagi 100. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US,
63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 6/96 –
odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US,
26/97, 70/97, 10/98 68/98 – odločba US in 74/98,
12/99 – sklep US, 16/99, 59/99 – odločba US in
70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US in
87/01-Zsam-1), določb Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01), 16. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01);
Odloka o komunalnih taksah v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 60/93), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah (Uradni list RS, št.
65/97) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
34. seji dne 31. 1. 2002 po obravnavi predloga sklepa o
vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Mestni občini Novo mesto sprejel naslednji

SKLEP
o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v
Mestni občini Novo mesto za leto 2002
1
Vrednost točke za izračun komunalnih taks za leto 2002
znaša 8,43 SIT.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-1/2002
Novo mesto, dne 31. januarja 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.
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493.

Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/97, 10/98) in 105. člena statuta Občine
Puconci (Uradni list RS, št. 35/99 in 23/01) je Občinski svet
občine Puconci na 33. redni seji dne 6. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Puconci za leto 2002
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa višina proračunu, postopki
izvrševanja proračuna Občine Puconci za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in
odhodki proračuna, občinskim premoženjem ter obseg zadolževanja na ravni občine.
2. člen
S proračunom se ugotavljajo sredstva za financiranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakonom in odloki opravlja
Občina Puconci.
II. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
1. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki
proračuna Občine Puconci so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja
2. Proračun Občine Puconci za leto 2002 se določa v
naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2002

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
1.443.578
Tekoči prihodki (70+71)
502.425
70 Davčni prihodki
367.190
700 Davki na dohodek in dobiček
176.625
703 Davki na premoženje
42.315
704 Domači davki na blago in storitve
148.250
71 Nedavčni prihodki
135.235
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
6.275
711 Takse in pristojbine
6.160
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.000
714 Drugi nedavčni prihodki
121.800
72 Kapitalski prihodki
103.040
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
11.200
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
91.840
73 Prejete donacije
158.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
158.000
731 Prejete donacije iz tujine
74 Transferni prihodki
680.113
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
680.113
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)
1.573.799
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v tisoč tolarjev

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2002

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
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)

202.844
46.159
6.281
137.104
3.000
10.300
355.793
22.650
67.875
42.280
202.988
705.310
705.310
329.780
329.780
-130.149

22.500
22.500
22.000
500
12.450
3.450
9.000
10.050

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga (550)
55 Odplačilo dolga
550 Odplačilo domačega dolga
IX. Spremembe stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
XI. Neto financiranje (VI.+X.)

5. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračunu v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava
ustvari s svojo dejavnostjo so prihodek proračuna. Prihodek
proračuna so tudi donacije, ki jih občina prejme od domače
ali tuje pravne ali fizične osebe.
6. člen
Namenski prihodki proračuna so: donacije, prihodki iz
naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanja gozdnih cest, požarne takse, prispevki investitorjev,
samoprispevki in drugi prihodki krajevnih skupnosti.
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 uporabnika (postavke) v proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu se prenesejo v proračun tekočega leta.
7. člen
Neposredni porabniki proračuna so občinski organi,
občinska uprava in krajevne skupnosti. Ti so odgovorni za
uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je
izkazan v posebnem delu proračuna.

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751)
75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441)
44 Dana posojila in povečanje kapitalskega deleža
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

8. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih KS in so sestavni del proračuna občine. Za
izvrševanje finančnih načrtov KS so odgovorni predsedniki
sveta KS.
9. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za
plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila
blaga in storitev in za investicijske izdatke. Sredstva za sofinanciranje programa posrednih uporabnikov se zagotavljajo
v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja, kar se
dogovori s pogodbo.

80.000
80.000
80.000
4.000
4.000
4.000

10. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in
skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine sredstev, ki so
jim za te namene odobrene v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala
za ta namen določena proračunska sredstva.

-44.171
120.171
130.221

11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih
sredstev opravlja nadzorni odbor.

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.

12. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
4.000.000 SIT.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: 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.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz prvega odstavka tega člena do višine 9.500.000

4. člen
Z odlokom lahko Občina Puconci ustanovi proračunski
sklad, ki je evidenčni račun v okviru računa proračuna, in
sicer zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov ter uresničevanja posebnega namena.
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SIT župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki
presega navedeno višino odloča občinski svet s posebnim
odlokom.
13. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka terjatve v nesorazmerju z višino terjatve.
14. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
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. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati
0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje
proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana.
16. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilu ali prerazporedi proračunska sredstva.
O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
17. člen
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah
proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku med postavkami znotraj kontov skupin 40, 41, 42,
43 s sklepom:
1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih
sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov
ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih
postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev,
2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na
drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,
3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova
realizacija
O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu.
18. člen
Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki
bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, če je za ta namen
že odprta proračunska postavka in so za ta namen planirana
sredstva v proračunu tekočega leta in sicer v naslednjem
največjem obsegu za posamezne namene:
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1. Pri tekočih odhodkih konta-40 in tekočih transferih
konta-41 obveznosti za posamezne namene ne smejo presegati 25% teh pravic porabe v proračunu za leto2002.
2. Pri investicijskih odhodkih konta-42 in investicijskih
transferih konta-43 obveznosti za posamezne namene ne
smejo presegati 75% teh pravic porabe v proračunu za leto
2002.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
19. člen
Pri investicijah, ki se financirajo po sprejetih kriterijih s
sredstvi občine in krajevnih skupnosti, se upoštevajo le tista
sredstva krajevnih skupnosti, ki jih pridobijo iz naslova krajevnega samoprispevka in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske objekte ter namensko zbrana
sredstva občanov za določeno investicijo.
20. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma
pristojnost uporabnika ali posrednega uporabnika proračuna se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.
Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom
ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik se
neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali
se razporedijo med druge uporabnike.
21. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje
odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na
prvi naslednji seji.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
22. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolga v
računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko
zadolži do višine 80.000.000 SIT.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju
poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih
določa zakon.
23. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v
skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
24. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo
in namembnostjo porabe ter sredstev opravlja nadzorni odbor.
Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
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Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v
skladu z 10. členom, lahko župan delno ali v celoti začasno
ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet
na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu
na prvi naslednji seji.
25. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom
ministra, pristojnega za finance.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
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III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb,
ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03901-18/01-9204
Slovenske Konjice, dne 16. januarja 2002.

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

Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.
Št. 40302-1/02
Puconci, dne 6. februarja 2002.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

SLOVENSKE KONJICE
494.

Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta industrijska cona Slovenske
Konjice Baumuller, Banex

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
495.

Odlok o režijskem obratu v Občini Sveti Jurij ob
Ščavnici

Na podlagi 6. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 81. člena statuta
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je
Občinski svet občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 3. izredni seji
dne 21. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o režijskem obratu v Občini Sveti Jurij
ob Ščavnici
I. SPLOŠNA DOLOČBA

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
in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) in 27. člena statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 31/99, 19/01) je župan Občine Slovenske Konjice dne 16. 1. 2002 sprejel

1. člen
S tem odlokom Občina Sveti Jurij ob Ščavnici s sedežem Ul. Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
ustanavlja režijski obrat kot notranjo organizacijsko enoto
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

SKLEP
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta industrijska cona Slovenske
Konjice Baumuller, Banex

2. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Sveti Jurij ob
Ščavnici. Obrat bo imel sistematizirana tri delovna mesta. O
zaposlovanju v obratu odloča župan, ki o tem obvešča občinski svet.

II. USTANOVITELJ REŽIJSKEGA OBRATA

I
Javno se razgrnejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijska cona Slovenske Konjice Baumuller,
Banex, ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center – planiranje
d.o.o. Celje, v oktobru 2001, pod št. proj. 523/2001.

3. člen
Med sprejetimi delavci režijskega obrata župan imenuje vodjo, ki je odgovoren za izvršitev nalog, ki jih dodeli
župan.

II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak
dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske
Konjice, ob sredah med 16. in 18. uro.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.

4. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici,
Stroški režijskega obrata se pokrivajo:
– s sredstvi komunalne takse,
– s sredstvi občanov,
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– s sredstvi občinskega in državnega proračuna.
Prihodki, ki jih režijski obrat ustvarja oziroma pridobiva
s prodajo blaga ali storitev, se stekajo v proračun Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici.
5. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Vsi drugi
pogoji kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem
mestu se določijo po pogodbi o delovnem razmerju.
III. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA
6. člen
Režijski obrat opravlja naslednje dejavnosti
A) Režijski obrat opravlja naslednje dejavnosti,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda,
– urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in drugih javnih poti,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih
odpadkov, vzdrževanje in varstvo lokalnih cest, javnih poti in
drugih nekategoriziranih cest,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih,
– odvozi kosovnih odpadkov in čiščenje divjih odlagališč,
– pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov.
B) Režijski obrat opravlja tudi druge dejavnosti:
– urejanje pokopališča,
– urejanje javnih parkirišč,
– plakatiranje in okraševanje naselij,
– zimska služba,
– postavljanje reklamnih panojev, plakatiranje,
– vzdrževanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov,
– čiščenje občinskih prostorov,
– zemeljska in manjša gradbena dela,
– vsa druga vzdrževalna dela.

Št.

pogodba. O odkupu in prevzemu koncesijske pogodbe odloča Občinski svet občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
11. člen
Kriteriji za izbor koncesionarja so naslednji:
– da so kandidati registrirani za izvajanje razpisne dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja
pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, reference ipd., ki potrjujejo,
da imajo potrebno znanje in izkušnje za izvajanje razpisne
javne službe,
– da razpolagajo s kadri, ki imajo ustrezna znanja in
izkušnje, ter izpolnjujejo eventualne druge pogoje (zdravstvene itd.),
– da predložijo ustrezno obliko jamstva (varščine) za
kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in
– da predložijo program dela za izvajanje razpisne dejavnosti.
12. člen
Varščina se koncesionarju ne vrača.
V. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Župan izda 15 dni po uveljavitvi tega odloka pravilnik o
delovanju režijskega obrata.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10106-00018/2001
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 21. decembra 2001.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.

IV. KONCESIJA
7. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da
koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje
za opravljanje dejavnosti, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje
za opravljanje dejavnosti, ki so predmet te koncesije.
8. člen
Koncesija se daje za dejavnosti iz 6. člena pod točko A
in B. Če kateri režijski obrat v okviru svojih tehničnih in
strokovnih možnosti ne more opravljati, te določi župan.
9. člen
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici pridobiva koncesionarje
na podlagi veljavnega pravilnika o postopku javnega razpisa
za izbiro koncesionarja in o načinu izbire koncesionarja.
10. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene župan koncesijsko
pogodbo. Koncesijsko razmerje preneha na način, kot določa koncesijska pogodba.
Odkup in prevzem koncesijske pogodbe sta možna v
obsegu, na način in pod pogoji, kot jih določa koncesijska
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TABOR
496.

Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 7. ter 16. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št.
44/99 in dopolnitve) je Občinski svet občine Tabor na
24. redni seji dne 17. 12. 2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Tabor za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Tabor 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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2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.
70
700
703
704
706

Proračun leta 2002

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki

71
710
711
712
713
714
72
720
721
722

NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
414
42
420
43
430
III.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

152 468
62 188
52 695
44 448
4 927
3 320
/
9 493
2 473
800
/
1 000
5 220
8 800
/
/
8 800
/
/
/
81 480
81 480
149 468
36 698
10 404
1 384
23 386
/
1 524
68 430
4 800
17 810
11 050
34 770
/
44 340
44 340
/
/
3 000

B)
PRORAČUN FINANČNIH NALOŽB
/
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2002
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
Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2002

VII.
50
500
VIII.
55
550
IX.

ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE (500)
Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

/
/
/
3 000
3 000
3 000
–
–3 000
–3 000

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga tem odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom enakomerno in v skladu s potrebami delijo med vse uporabnike do
višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posebnim
aktom občinskega sveta ni drugače določeno. Izvrševalec
proračuna – župan občine mora financirati vse v proračunu
sprejete postavke v okviru razpoložljivih sredstev, vendar
posamezne postavke ne sme prekoračiti preko 10% brez
predhodno sprejetega rebalansa.
5. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posameznem delu proračuna.
Župan ob polletju in konec leta poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% 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 10%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
1,524.000 tolarjev.
Županja odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
1,524.000 tolarjev in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
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Št.

8. člen
Županja lahko začasno zadrži uporabo sredstev, ki so v
posebnem delu razporejena za posamezne namene, če prihodki med letom niso doseženi v predvideni višini. Vrstni red
prioritete je:
– plače in drugi osebni prejemki,
– socialni izdatki,
– izdatki za katere je v proračunu predviden izvirni prihodek,
– obveznosti občine iz preteklih let.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka županja obvesti občinski svet.
9. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemniki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2002 zadolži
v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine
preteklega leta, odplačilo glavnice in obresti pa ne sme
preseči 5% zagotovljene porabe.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetji, katerih ustanoviteljica je občina
Tabor, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic
10% realiziranih prihodkov preteklega leta.

11 / 11. 2. 2002 / Stran 887

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra in odtujitvi
nepremičnine parc. z začasno število
1633/9002, KO Ojstriška vas ter pridobitvi
nepremičnine parc. z začasno številko
690/9002, KO Ojstriška vas
1. člen
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. z
začasno številko 1633/9002, v izmeri 102 m2 k.o. Ojstriška vas, z dovoljenjem, da se odpiše od seznama, k.o.
Ojstriška vas in pripiše k zemljiško knjižnemu vložku iste,
k.o. last Občine Tabor.
2. člen
Odtuji se nepremičnina parc. z začasno številko
1633/9002, v izmeri 102 m2 k.o. Ojstriška vas in pridobi
nepremičnina parc. z začasno številko 690/9002 pot v
izmeri 123m2, k.o. Ojstriška vas, in sicer brez doplačila
zaradi različne kvadrature zamenjanih nepremičnin.
3. člen
Ta sklep o ukinitvi javnega dobra začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Tabor, dne 17. decembra.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

VERŽEJ
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v letu
2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep županje.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.
Št. 032-01/2001-24
Tabor, dne 17. decembra 2002.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

497.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in
odtujitvi nepremičnine parc. z začasno število
1633/9002, KO Ojstriška vas ter pridobitvi
nepremičnine parc. z začasno številko
690/9002, KO Ojstriška vas

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 z dopolnitvami) ter 7. in 91. člena statuta Občine
Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je Občinski svet
občine Tabor na 24. redni seji dne 17. 12. 2001 sprejel

498.

Odlok o gospodarskih javnih službah na
območju Občine Veržej

Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in
14. 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

ODLOK
o gospodarskih javnih službah na območju
Občine Veržej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne
službe (v nadaljevanju: javne službe) na območju Občine
Veržej (v nadaljevanju: občina) in ureja način njihovega opravljanja. Poglavje IV. tega odloka je koncesijski akt, ki določa
predmet in pogoje za opravljanje gospodarske javne službe
za posamezno koncesijo.
Gospodarske javne službe so tiste, ki jih kot obvezne
opredeljuje zakon in dejavnosti, ki so kot gospodarske javne
službe določene s tem odlokom.
Pri zagotavljanju javnih dobrin z gospodarskimi javnimi
službami je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju
javnih potreb.

Stran

888 / Št. 11 / 11. 2. 2002

2. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi
predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in
nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih
ni mogoče zagotavljati na trgu.
3. člen
Objekti in naprave, potrebne za izvajanje gospodarskih javnih služb, so javno dobro, s katerim upravlja in
skrbi za njegovo obnovo in razvoj občina neposredno ali v
skladu z zakonom in odlokom posredno (javne gospodarske službe v koncesiji ipd).
4. člen
Kadar je to iz razlogov smotrnosti in koristi občine
primerno, se občina lahko povezuje z drugimi občinami v
enotne funkcionalno in prostorsko zaokrožene oskrbovalne sisteme opravljanja javnih služb.
Razmerja med občinami se uredijo s posebno pogodbo.

II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V OBČINI
5. člen
Gospodarske javne službe v občini so:
a) po zakonu obvezne:
1. oskrba s pitno vodo;
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
3. ravnanje s komunalnimi odpadki;
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
5. javna snaga in čiščenje javnih površin;
6. urejanje (lokalnih cest) javnih poti, površin za pešce in zelenih površin;
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka;
b) določene s tem odlokom:
8. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
9. pokopališka in pogrebna dejavnost;
10. urejanje pokopališč;
11. oskrba naselij z zemeljskim plinom;
12. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin;
13. gasilska služba (varstvo pred požarom);
14. plakatiranje;
15. vzdrževanje parkov, zelenih površin, drevoredov
in okraševanje naselij;
16. urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč;
17. gospodarjenje z lokalnim kabelsko-razdelilnim sistemom;
18. izvajanje obveščanja lokalnega prebivalstva.
Vse gospodarske javne službe navedene v a) točki
prejšnjega odstavka tega člena odloka in službe navedene pod 8. in 13. b) točke odloka se izvajajo na celotnem
območju občine, ostale pa se izvajajo v odvisnosti od
interesa uporabnikov ter glede na možnosti in potrebno
zgrajeno infrastrukturo.
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III. NAČIN IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
6. člen
Občina zagotavlja gospodarske javne službe v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu,
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava,
– z neposredno sklenitvijo pogodbe z izbranim izvajalcem.
7. člen
Režijski obrat se ustanovi, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti dejavnosti gospodarske javne službe neekonomično in neracionalno ustanoviti javno podjetje, istočasno pa tudi ni pogojev za podelitev koncesije ali
neposrednega prenosa v izvajanje ali pa bi bilo to nesmotrno. Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska
enota občinske uprave.
8. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lasti občine ali
kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske javne službe. Vprašanja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov
in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne
pravice in obveznosti med občino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem, se urejajo z aktom o ustanovitvi javnega
podjetja.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje občinski svet.
9. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina
podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
koncesije.
Koncesija se daje za dejavnosti javnih služb, ki se ne
izvajajo kot dejavnosti javnega podjetja.
10. člen
Javne dobrine lahko občina zagotavlja z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
Odločitev o vlaganju javnega kapitala sprejme občinski
svet.
Na podlagi odločitve o vlaganju kapitala se izvede javni
razpis zainteresiranih oseb zasebnega prava.
O izbiri osebe zasebnega prava odloči upravni organ
občine z upravno odločbo po predhodnem soglasju občinskega sveta.
Z izbranim izvajalcem sklene župan ustrezno pogodbo.
Prav tako lahko občina vlaga lastna sredstva v infrastrukturne objekte in naprave, ki so potrebni za izvajanje
javnih služb, o tem prav tako daje soglasje oziroma odloči
občinski svet.
IV. KONCESIONIRANJE GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
11. člen
To poglavje odloka je koncesijski akt in velja za vse
gospodarske javne službe, katerih izvajanje zagotavlja obči-
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na z dajanjem koncesije. Na njegovi osnovi se lahko opravi
poizvedovanje interesa potencialnih koncesionarjev in izvedejo javni razpisi za posamezno koncesijsko dejavnost ali
skupino dejavnosti.
12. člen
Na podlagi izdane koncesije se v občini lahko opravljajo, kolikor je to bolj primerno od drugih oblik in tako odloči
občinski svet, vse gospodarske javne službe navedene v
5. členu tega odloka.
13. člen
Koncesionirana gospodarska javna služba se v odvisnosti od njene narave, možnosti in potreb uporabnikov
lahko izvaja na celotnem območju ali delu območja občine.
Za vsako podelitev koncesije je potrebno predhodno v
Uradnem listu Republike Slovenije objaviti javni razpis in
izpeljati postopek v skladu z zakonom in tem odlokom.
Župan kot zastopnik koncedenta, za vsako posamezno
dejavnost ali skupino dejavnosti z javnim razpisom opredeli
območje izvajanja gospodarske javne službe.
14. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje:
– biti mora ustrezno strokovno, tehnično in organizacijsko usposobljen za samostojno, kakovostno in kontinuirano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– razpolagati mora s premoženjem v vrednosti najmanj
5 % od predvidenega letnega prometa ali predložiti garancijo banke ali zavarovalnice kot varščino, iz katere bi koncedentu lahko poravnal eventualno škodo, nastalo pri izvajanju
koncesije, za katero je v skladu z zakonom in koncesijsko
pogodbo odgovoren koncesionar.
Merilo strokovnosti iz dosedanjih izkušenj so predvsem
reference in doseženi rezultati dosedanjega dela na področjih, ki so predmet koncesije.
Podrobnejša opredelitev pogojev iz tega člena, ki jih
mora izpolnjevati koncesionar, se določi v javnem razpisu.
15. člen
Občina kot koncedent daje koncesionarju naslednja
javna pooblastila, pravice in dolžnosti:
– pravico in dolžnost upravljanja in vzdrževanja objektov, naprav, omrežij in drugih sredstev, ki so last koncedenta ter dolžnost skrbeti za njihov strokovno-tehnični razvoj,
– pravico oblikovati predloge cen oziroma spremembo
cen javnih dobrin oziroma storitev in po soglasju koncedenta zaračunavanje le-teh,
– pravico sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin
oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije,
– pravico obračunavati in pobirati pristojbine in prispevke,
– pravico dajati soglasja in dovoljenja za priključitev
uporabnikov na obstoječe omrežje in naprave, ki so premet
koncesije,
– pravico v skladu s predpisi in pogodbenimi zavezami
prekiniti dobavo javnih dobrin neplačnikom.
16. člen
Koncesionar mora:
– zagotavljati vzdrževanje objektov, naprav, omrežij, ki
so vezana na predmet koncesije,
– v okviru tehničnih zmogljivosti in v skladu s splošnimi
pogoji poslovanja, kolikor so sprejeti in je k njim dal soglasje
koncedent, izdajati soglasja za priključitev na objekte, naprave in omrežja, ki so last koncedenta,
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– opravljati strokovno-tehnične podlage za razvojne naloge v soglasju s koncedentom, vse s ciljem, da so uporabnikom kontinuirano in kvalitetno zagotovljene javne dobrine oziroma pravočasno in kvalitetno zagotovljene storitve,
– upoštevati tehnične, sanitarne in druge standarde in
normative, povezane z izvajanjem koncesije,
– omogočiti nadzor nad izvajanjem koncesije s strani
koncedenta.
17. člen
Koncesionar izoblikuje ceno posamezne javne dobrine
ali storitve na podlagi:
– deleža materialnih stroškov, upoštevajoč normative
in standarde dobrin ali storitev ter načela dobrega gospodarjenja,
– deleža plač neposredno zaposlenih pri izvajanju koncesije,
– deleža za vračilo posojil, najetih za financiranje razvoja dejavnosti po koncesijski pogodbi,
– deleža obračunane amortizacije po stopnjah, ki jih
določi koncedent,
– izjemoma tudi deleža kalkulativnega dobička.
Cene in spremembe cen so veljavne šele po pridobitvi
in v skladu z danim soglasjem občinskega sveta.
18. člen
Koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih storitev uporabnikom
in je odgovoren za izterjavo zaračunanih zneskov.
Koncesionar zaračunava vkalkulirano amortizacijo in
del kalkulativnega dobička za račun koncedenta, kolikor
tako odloči občinski svet.
Koncesionar ima pravico do dodatnega financiranja, če:
– koncedent iz neupravičenih razlogov ni dal pravočasno soglasja k upravičeni ceni dobrine ali storitve,
– koncedent zahteva hitrejši razvoj s koncesijo opredeljene dejavnosti.
V takem primeru zagotovi koncedent potrebna dodatna
sredstva iz proračuna ali iz drugih virov.
19. člen
Koncesionar je skladno z zakonom in koncesijsko pogodbo odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z
opravljanjem koncesije povzroči koncedentu, uporabnikom
ali drugim pravnim ali fizičnim osebam.
20. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja koncedent.
21. člen
Koncesijsko razmerje se vzpostavi z dnem obojestranskega podpisa koncesijske pogodbe.
Doba trajanja se določi z javnim razpisom. Postopek
javnega razpisa se mora začeti vsaj šest mesecev pred
iztekom koncesijske pogodbe.
22. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane javne službe v režijo,
– z odkupom koncesije.
23. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je sklenjena, če jo
pogodbeni stranki ne podaljšata,
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– z razdrtjem, pri čemer se razlogi in pogoji za razdrtje,
medsebojne pravice in obveznosti določijo v koncesijsko
pogodbi.
24. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če koncesionar ne prične z izvajanjem koncesije v
dogovorjenem roku,
– če koncesionar ne izvaja koncesije iz razlogov, ki so
na njegovi strani in zato nastajajo motnje pri oskrbi uporabnikov,
– če koncesionar pri izvajanju koncesije koncedentu
povzroča škodo zavestno ali z veliko malomarnostjo,
– če je izražen utemeljen javni interes, da se dejavnost
preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna
služba.
25. člen
Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpisa, če gre za družbo, v kateri je občina neposredno kapitalsko udeležena.
26. člen
Javni razpis za izbiro koncesionarja objavi župan. Izbiro
koncesionarja opravi posebna komisija, ki jo imenuje občinski svet. O izbiri koncesionarja izda občinska uprava upravno odločbo.
Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan v imenu in za račun občine.
V. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE
27. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju javnih služb v občini opravlja občinska uprava.
Razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb ter investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z
objekti in napravami se lahko pogodbeno poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
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– iz sredstev proračuna,
– iz davka občine,
– iz prihodkov izvajalcev javnih služb,
– iz posojil in
– iz ostalih virov.
Storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno
izvedljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo
njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s
potrebno dokumentacijo predloži občinskemu svetu v odločanje. Oblikovanje cen mora temeljiti na realnih stroških in mora
omogočiti pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije, to je
obratovanje sistema in opravljanje storitev na zahtevani kakovostni in količinski ravni ter zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev. Izhodišča za določanje cen so predpisani normativi in
standardi, kolektivne pogodbe ter drugi izvršilni predpisi.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter
rednosti njihove uporabe.
Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se
odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir
subvencij. Tudi subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha za Občino
Veržej veljati odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Ljutomer (Uradni list RS, št. 45/94 z vsemi spremembami in
dopolnitvami).
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-257/01
Veržej, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN VARSTVO
UPORABNIKOV
28. člen
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi z zakonom ali odlokom občine
določenimi pogoji ter pravicami in obveznostmi dostopne
vsakomur.
29. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet
uporabnikov javnih dobrin občine. Sestavo, delovno področje ter pristojnosti sveta uporabnikov določi akt o njegovi
ustanovitvi, ki ga izda župan.
Občina zagotavlja materialne in finančne pogoje za
delo sveta uporabnikov.

499.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
ureditvenem načrtu za osrednji del naselja
Veržej

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, Uradni list RS, št. 71/93),
37. 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, 18/96, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93,
44/97) ter 28. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS,
št. 37/99 in 65/00) izdaja župan Občine Veržej

VII. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem
načrtu za osrednji del naselja Veržej

30. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko v obliki takse,
tarife, nadomestila, povračila ipd.,

1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za osrednji del
naselja Veržej.
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2. člen
Osnutek odloka bo razgrnjen v sejni sobi Občine Veržej, in sicer dva meseca od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, o
kateri bodo občani obveščeni na krajevno običajen način.
3. člen
Občani in zainteresirani lahko podajo v času javne razprave pisne pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek pri
upravi Občine Veržej, Bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-255/01
Veržej, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

ZREČE
500.

Odlok o proračunu Občine Zreče 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)
in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99,
11/01) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 28. 1.
2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Zreče za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA

2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev

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
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
nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
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
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

92.595
14.182
4.160
104
74.149
83.560
83.560

230.827
230.827
768.949
250.062
51.292
7.548
181.655
2.500
7.066
311.560
2.840
159.648
49.986
99.087
204.127
204.127
3.200
3.200
–26.144

B) Račun finančnih terjatev in naložb

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Zreče 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.

Skupina/Podskupina kontov
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Proračun leta 2002

742.805
428.418
335.823
234.358
52.049
49.415

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2002

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
Skupina/Podskupina kontov

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

Proračun leta 2002

35.000
35.000
35.000
13.000
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55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

Uradni list Republike Slovenije
13.000
13.000
–4.144
26.144
26.144

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.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse v višini 1,126.320 SIT,
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti v višini
____________.
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.
Župan v mesecu ob polletju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in
njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 20% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% 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 30%
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
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na
podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega
sklada (Uradni list RS, št. 86/01).
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
3,778.316,60 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 300.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko
zadolži do višine 10% realiziranih prihodkov občine v letu
2001, kar znaša 67,861.130 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Zreče, v letu 2002
ne sme preseči skupne višine glavnic 21,000.000 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2002 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in
pravnim osebam do skupne višine 10,000.000 tolarjev.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Zreče v letu
2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 405-02-10/2002
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

501.

Odlok o načinu določanja višine in plačevanja
članarine članov GIZ LTO Rogla-Zreče

Na podlagi 3., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.
in 19. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS,
št. 57/98) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 28/99, 11/01) je Občinski svet občine Zreče na
seji dne 28. 1. 2002 sprejel

ODLOK
o načinu določanja višine in plačevanja
članarine članov GIZ LTO Rogla-Zreče
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom Občina Zreče kot soustanoviteljica Gospodarsko interesnega združenja – Lokalne turistične organizacije Rogla-Zreče (v nadaljevanju: GIZ LTO Rogla-Zreče)
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določa višino članarine in način plačevanja za člane GIZ
LTO Rogla-Zreče.
2. člen
Člani lokalne turistične organizacije so pravne osebe in
podjetniki posamezniki, katerih dejavnost je na podlagi
odredbe o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih
dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št.
65/98, 28/99), opredeljena kot s turizmom neposredno
povezana dejavnost ter sobodajalci in tisti kmeti, ki opravljajo gostinsko dejavnost (v nadaljevanju: zavezanci).
Obveznost plačevanja članarine velja za zavezance, ki
imajo v Občini Zreče svoj sedež, poslovno enoto ali drugo
obliko registrirane dejavnosti.
Turistična in druga društva niso zavezanci za plačevanje članarine lokalni turistični organizaciji.
Članarina se sme uporabljati skladno z zakonom.
KRITERIJI ZA DOLOČITEV ČLANARINE
3. člen
Višina članarine se določa v točkah na podlagi kriterijev.
Število točk za posamezne dejavnosti iz odredbe o
opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in
njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98), ki jo
opravlja zavezanec je naslednje:
– za zavezance, razvrščene v 1. skupino
dejavnosti
– za zavezance, razvrščene v 2. skupino
dejavnosti
– za zavezance, razvrščene v 3. skupino
dejavnosti
– za zavezance, razvrščene v 4. skupino
dejavnosti

150 točk
100 točk
60 točk
10 točk

4. člen
Po kriteriju višine prihodka v preteklem koledarskem letu se
zavezanci razvrščajo v naslednje kategorije:
1.

kategorija: zavezanci s prihodkom
do 5,000.000 SIT
5 točk
2. kategorija: zavezanci s prihodkom
nad 5,000.000 SIT do 15,000.000 SIT
15 točk
3. kategorija: zavezanci s prihodkom
nad 15,000 000 SIT do 25,000.000 SIT
20 točk
4. kategorija: zavezanci s prihodkom
nad 25,000.000 SIT do 35,000.000 SIT
25 točk
5. kategorija: zavezanci s prihodkom
nad 35,000.000 SIT do 45,000.000 SIT
30 točk
6. kategorija: zavezanci s prihodkom
nad 45,000.000 SIT do 55,000.000 SIT
40 točk
7. kategorija: zavezanci s prihodkom
nad 55,000.000 SIT do 65,000.000 SIT
50 točk
8. kategorija: zavezanci s prihodkom
nad 65,000.000 SIT do 75,000.000 SIT
60 točk
9. kategorija: zavezanci s prihodkom
nad 75,000.000 SIT do 85,000.000 SIT
70 točk
10. kategorija: zavezanci s prihodkom
nad 85,000.000 SIT do 95,000.000 SIT
80 točk
11. kategorija: zavezanci s prihodkom
nad 95,000.000 SIT do 105,000.000 SIT 90 točk
12. kategorija: zavezanci s prihodkom
nad 105,000.000 SIT
100 točk
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OLAJŠAVE PRI PLAČEVANJU ČLANARINE
5. člen
Zavezanci, ki ne dosegajo 2,500.000 SIT prihodka v
preteklem koledarskem letu, so oproščeni plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji v tekočem koledarskem letu.
6. člen
Višina članarine se zavezancem, glede na razvrstitev v
skupino zniža tako, da se članarina, izračunana po kriterijih
iz 3. in 4. člena tega odloka, pomnoži z naslednjimi faktorji
(Fs):
– za zavezance, razvrščene v 1. skupino dejavnosti Fs 1,0,
– za zavezance, razvrščene v 2. skupino dejavnosti Fs 0,9,
– za zavezance, razvrščene v 3. skupino dejavnosti Fs 0,8,
– za zavezance, razvrščene v 4. skupino dejavnosti Fs 0,7.
7. člen
Po kriteriju olajšave glede na različno stopnjo razvitosti
turizma na območju občine se člani LTO po sedežu poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti razvrščajo v dva razreda,
in sicer:
– center Zreč in Rogla
1,00,
– ostala območja
0,50.
IZRAČUN ČLANARINE
8. člen
Višina letne članarine za posameznega zavezanca se
izračuna na naslednji način:
letna članarina =
(Td + Tp) × Fs × Fd × vrednost točke,
pri čemer posamezne oznake pomenijo:
Td = število točk glede na uvrstitev v skupino dejavnosti
skladno s 3. členom tega odloka,
Tp = število točk glede na doseženi prihodek skladno s
4. členom tega odloka,
Fs = faktor korekcije razporeditve v skupino dejavnosti
skladno s 6. členom tega odloka,
Fd = faktor lokacije skladno s 7. členom tega odloka.
Višino vrednosti točke določa zakon o pospeševanju
turizma oziroma Vlada Republike Slovenije.
9. člen
Zavezancu se lahko pri določanju članarine upošteva
manjše število točk, kot so določene v 3., 4., 6., in 7. členu
tega odloka, ob upoštevanju naslednjih meril:
– višina vlaganj v izgradnjo gostinskih objektov,
– višina vlaganj v objekte turistične infrastrukture,
– višina vlaganj za zavarovanje naravne in kulturne dediščine in povečanju turistične privlačnosti območja,
– vlaganje v izboljšave kakovosti dostopa do turističnih
kmetij.
Merila in postopke za znižanja in oprostitve plačila članarine določi Nadzorni svet GIZ v posebnem pravilniku.
O znižanju ali oprostitvi odloči nadzorni svet GIZ na
podlagi vloge zavezanca.
SPOROČANJE PODATKOV IN NAČIN PLAČEVANJA
10. člen
Zavezanci so dolžni lokalni turistični organizaciji sporočiti podatke o vrsti dejavnosti, ki jo opravljajo in o višini
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prihodka v preteklem koledarskem letu najpozneje do konca meseca februarja v tekočem letu. Kolikor zavezanec
lokalni turistični organizaciji kljub opozorilu ne posreduje
podatkov, se mu zaračuna članarina v višini 250 točk.

2. člen
Komunalni prispevek je plačilo sorazmernega dela
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in pripada občini.

11. člen
Članarina se odmerja vnaprej in sicer z upravno odločbo, ki jo izda lokalna turistična organizacija.
Članarina se plačuje v dveh akontacijah najkasneje do
31. oktobra v letu, za katerega je odmerjena. Članarina se
plačuje na žiro račun lokalne turistične organizacije.

3. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje ali enotno dovoljenje za gradnjo;
– prizidati ali nadzidati obstoječi objekt tako, da je za
poseg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje;
– z rekonstrukcijo ali drugim posegom spremeniti namembnost obstoječega objekta tako, da nova namembnost
objekta oziroma njegovo povečanje zahteva povečanje
zmogljivosti na javno infrastrukturo.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi
lastnik že zgrajenega objekta na delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja
tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo uredi.

12. člen
Če zavezanec ne plača članarine v roku, določenem s
tem odlokom, lokalna turistična organizacija sporoči pristojnemu davčnemu uradu, naj članarino prisilno izterja.
Davčni organ na podlagi sporočila, iz katerega je razviden dolžni znesek članarine, izda odločbo, s katero naloži
zavezancu, da v 15 dneh plača članarino s pribitkom v višini
50% članarine.
Če zavezanec članarine in pribitka ne plača v navedenem roku, se članarina s pribitkom prisilno izterja po predpisih o prisilni izterjavi davkov.
Davčna uprava Republike Slovenije sklene z lokalno
turistično organizacijo pogodbo, v kateri je posebej določeno nadomestilo za opravljanje storitev po prejšnjem odstavku in s katero se uredijo druga medsebojna razmerja.
KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

4. člen
Komunalni prispevek se izračuna na tistih območjih
urejanja, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme ali rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe
komunalne opreme in njenega priključevanja na ustrezna
omrežja oskrbovalnih sistemov na podlagi programa opremljanja.
Program sprejme občinski svet.
Za območja, za katera še ni vseh osnov za izdelavo
programa opremljanja, se komunalni prispevek izračuna
na način določen s tem odlokom.
II. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Št. 333-01-08/01
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

BLED
502.

Odlok o komunalnem prispevku v Občini Bled

Na podlagi 42., 43., 44. in 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) ter 16. člena statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski
svet občine Bled na 27. redni seji dne 30. 1. 2002 sprejel

ODLOK
o komunalnem prispevku v Občini Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero, olajšave in znižanja komunalnega prispevka v Občini
Bled.

5. člen
Do izdelave oziroma uveljavitve programa opremljanja
stavbnih zemljišč na območjih se komunalni prispevek izračuna tako, da se kot podlaga za izračun upoštevajo povprečni stroški izgradnje oziroma prenove komunalne opreme in njenega priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov (v nadaljevanju: stroški komunalne opreme).
Za izračun komunalnega prispevka na podlagi povprečja stroškov komunalne opreme se upošteva dejanska
opremljenost stavbnega zemljišča.
6. člen
Komunalni prispevek kot povprečje stroškov komunalne opreme na kvadratni meter vseh stavbnih zemljišč v
občini v predhodnem letu se izračuna z upoštevanjem:
– površine stavbnega zemljišča (gradbena parcela),
– možnosti priključitve na javno infrastrukturo in
– zmogljivosti javne infrastrukture.
Zavezancu se komunalni prispevek odmeri v višini
sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo, ki odpade na površino njegovega stavbnega zemljišča.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek za
vso javno infrastrukturo, to je za vse zgrajene objekte in
naprave individualne in kolektivne rabe na katere bo objekt
možno priključiti.
Zmogljivost javne infrastrukture se v izračunu sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja določi s
količnikom, izračunanim na podlagi razmerja med koristno
površino iz projektne dokumentacije (PGD; PZI po JUS U
C2. 100) in površino stavbnega zemljišča zavezanca.
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7. člen
Izračun komunalnega prispevka se opravi tako, da se
površina stavbnega zemljišča (gradbene parcele) zavezanca
pomnoži s povprečnimi stroški komunalnega opremljanja na
m2 stavbnega zemljišča, upoštevajoč dejansko stopnjo komunalne opremljenosti ter se pomnoži s količnikom, ki upošteva
zmogljivost javne infrastrukture in izkoriščenost gradbene parcele. Izračunani komunalni prispevek se korigira s korekcijskim faktorjem glede na namembnost in lokacijo objekta.
8. člen
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča na m2 stavbnega zemljišča vseh stavbnih parcel
v Občini Bled v predhodnem letu na dan sprejema tega
odloka znaša 10.033 SIT/m 2.
V povprečju stroškov komunalnega opremljanja na m2
stavbnega zemljišča (10.033 SIT/m2 je 100%) je upoštevan
opremljenost s komunalnimi objekti in napravami v naslednjih deležih:
– odpadno kanalizacijsko omrežje 26%,
– meteorna kanalizacija 15%,
– vodovodno omrežje 14%,
– cesta 30%,
– zelene in rekreacijske površine 4%,
– javna parkirišča 4%,
– javna razsvetljava 4%,
– hidrantno omrežje 3%.
Pri makadamski izvedbi cestišča se upošteva 60% vrednosti asfaltne izvedbe cestišča.
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja iz prvega odstavka tega člena se trimesečno valorizira z indeksom
rasti življenjskih stroškov, ki ga ugotavlja Statistični urad
Republike Slovenije.
9. člen
Izračunani komunalni prispevek se na podlagi korekcijskega faktorja glede na namembnost in lokacijo objekta
korigira:
Namembnost objekta:
– stanovanjski objekti
– poslovna dejavnost
– kmetijska dejavnost

0,60
0,80
0,40

Lokacijo objekta:
I. območje obsega območje Bleda
1,00
II. območje obsega ostale kraje v občini
0,80
III. območje obsega Obrne, Slamniki, Kupljenik,
Perniki, Radovna in Zg. ter Sp. Laze
0,60
III. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
10. člen
Komunalni prispevek se ne plača:
– za gradnjo javne infrastrukture,
– za kulturne, športne, zdravstvene in gasilske objekte
ter šole in otroške vrtce, ki se financirajo iz občinskega
proračuna,
– za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj,
– za objekte, ki so bili uničeni zaradi naravnih nesreč.
IV. POSTOPEK ODMERE SREDSTEV
11. člen
Komunalni prispevek zavezancu odmeri občinska uprava na njegovo zahtevo.
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Za zavezance za plačilo komunalnega prispevka iz 4.
člena b točke občinska uprava uvede in odmeri prispevek
po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Na predlog zavezanca se plačilo lahko izvrši z akontiranjem ali obročnim plačilom.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek v celoti, pred izdajo gradbenega dovoljenja.
12. člen
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov
izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov
na komunalne objekte in naprave.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje
stavbnega zemljišča na območju Občine Bled, ki ga je sprejel
Občinski svet občine Bled na 20. seji dne 3. 4. 1997.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-1/02
Bled, dne 30. januarja 2002.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

503.

Odlok o urejanju javnih površin v Občini Bled

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93), 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 10. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS, št.
58/98), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
13/93 in 35/97) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine
Bled na 27. redni seji dne 30. 1. 2002 sprejel

ODLOK
o urejanju javnih površin v Občini Bled
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja varstvo, urejanje in vzdrževanje javnih
površin v ureditvenih območjih naselij v Občini Bled, s ciljem, da se zagotovi urejenost javnih površin v Občini Bled.
2. člen
Javne površine po tem odloku se štejejo:
– ulice, pločniki, trgi,
– železniške in avtobusne postaje, avtobusna postajališča, javna parkirišča, tržnice,
– zelene površine za skupno rabo: javni parki, drevoredi, cvetlične grede v parkih, parkovni nasadi, zelenice ob
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javnih poteh in objektih ter javne oziroma varovane zelene
površine ob infra strukturnih objektih v lasti občine,
– zelene površine za omejeno skupno rabo, s katerimi
gospodarijo upravljavci, uporabniki ali lastniki in so ob stanovanjskih, proizvodnih, oskrbovalnih, kulturnih, vzgojno-varstvenih objektih in šolah, športno-rekreacijskih objektih, objektih naravne dediščine, nezazidljive in druge zelene površine pri katerih je uporabnost ali dostopnost javna,
– zelene površine za individualno rabo, vrtovi, površine
za vrtičkarje, posamezna drevesa in skupine dreves,
– zelene površine ob javnih cestah in javnih poteh,
– otroška in športna igrišča,
– pokopališča,
– kopališča,
– javne površine ob spomeniških in zgodovinskih objektih,
– dostopne poti, dovozi in parkirni prostori ter zelenice
ob javnih objektih in stanovanjskih blokih.
3. člen
V Občini Bled izvaja javno službo urejanja, varstva in
vzdrževanja javnih površin Javno podjetje Infrastruktura Bled,
d.o.o., Rečiška cesta 2 (v nadaljevanju: izvajalec).
4. člen
Izvajalec izdela kataster javnih površin v Občini Bled v
roku enega leta po uveljavitvi tega odloka, ki poleg splošnih
podatkov vsebuje kategorizacijo in seznam lastnikov.
5. člen
Urejanje in vzdrževanje javnih površin se financira iz
občinskega proračuna in iz drugih namenskih sredstev.
Javna snaga
Vzdrževanje javne snage
6. člen
Za vzdrževanje javne snage na javnih površinah (2. člen)
skrbi pooblaščeni izvajalec, za javne površine iz 2., 5. in 7.
točke 2. člena pa skrbijo lastniki oziroma upravljavci.
7. člen
(1) Na površinah iz 2. in 3. člena tega odloka je prepovedano:
1. odmetavati papir in druge smeti,
2. zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
3. odlagati vse vrste odpadkov (biološke odpadke, dračje, vejevje, gradbeni material, embalažo, dotrajana vozila,
tehnične predmete, kosovne odpadke ipd.,
4. prati motorna in druga vozila,
5. nekontrolirano odvajati meteorne vode iz zgradb in
zemljišč,
6. odvajanje odpadnih vod iz greznic v meteorno kanalizacijo, v cestne jaške in javne površine,
7. stresati, puščati in metati na javne poti kakršnekoli
predmete in material, kar bi oviralo ali ogrožalo promet na
njej,
8. opravljati kakršnakoli gradbena in ostala dela brez
dovoljenja pristojnega občinskega organa.
(2) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točko
tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno
kaznijo 50.000 tolarjev.
(3) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4.,
5., 6., 7. in 8. točko tega člena.
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8. člen
(1) Izvajalci in investitorji gradbenih del ob javnih površinah ali na njih so dolžni na svoje stroške:
1. pri obnovi, rušenju in gradnji objektov postaviti lovilne odre in zaščitne zavese, kolikor pri delu prihaja do prašenja,
2. očistiti gradbišče odpadkov, ki bi lahko onesnažili
javne površine,
3. skrbeti, da so odtočni jaški ob gradbiščih očiščeni,
4. nalagati material na vozila tako, da se pri prevozu ne
stresa po javnih površinah,
5. očistiti vozila pred odhodom z gradbišča,
6. uskladiščiti in zavarovati gradbeni material na gradbišču tako, da se ne raznaša na javne površine,
7. redno čistiti neposredno okolico gradbišča.
(2) V primeru, da je objekt dalj časa nedograjen oziroma nedokončan, mora investitor gradnje urediti objekt in
okolico tako, da ne kazi podobe naselja. Iz okolice objekta
mora odstraniti vse odpadke oziroma nevarne snovi.
Nedograjen in nenaseljen objekt v naselju mora imeti:
1. zavarovane meje objekta in površine za njegovo
normalno rabo pri gradnji proti okolici,
2. urejene in vzdrževane dostope in dovoze,
3. zaznamovana in zavarovana nevarna mesta na objektu in površinah za njegovo normalno rabo pri gradnji.
(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točko
prvega in 1., 2. in 3. točko drugega odstavka tega člena,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
50.000 tolarjev.
(4) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4.,
5., 6. in 7. točko prvega in 1., 2. in 3. točko drugega
odstavka tega člena.
9. člen
(1) Organizatorji javnih prireditev in prodajalci pri stojnicah odgovarjajo, da se javne površine ne onesnažujejo in so
dolžni le-te sprotno očistiti in sicer tako, da po čiščenju
javne površine ustrezajo higienskim predpisom.
(2) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
50.000 tolarjev.
(3) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
10. člen
Če povzročitelj onesnaženja javne površine iz 10. in
11. člena tega odloka ne očisti, mora po naročilu občinskega
redarja to storiti pooblaščeni izvajalec na stroške povzročitelja.
11. člen
V strnjenih stanovanjskih naseljih ni dovoljeno gojiti in
rediti živine, drobnice, kuncev in perutnine.
12. člen
(1) Na javnih površinah iz 2. člena in drugih površinah
iz 3. člena tega odloka je prepovedano voditi pse brez vrvice
in jih puščati brez nadzora. V primerih onesnaženja teh
površin s pasjimi iztrebki morajo lastniki le-te takoj odstraniti.
(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
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13. člen
(1) Na območjih, kjer je prepovedano kopanje, morajo
biti postavljene opozorilne table »Kopanje prepovedano«.
(2) Opozorilne table ob vodotokih in jezerih postavi
pristojna služba, ob ribnikih pa lastnik in sicer na podlagi
soglasja vodnogospodarske organizacije.
Čiščenje javnih in drugih površin
14. člen
(1) Stalno odprte javne površine (železniške in avtobusne postaje, pokopališča ipd.) morajo čistiti lastniki oziroma
upravljavci teh površin.
(2) Če lastnik oziroma upravljavec javne površine ne
čisti redno, jo na njegove stroške in po naročilu občinskega
redarja očisti pooblaščeni izvajalec.
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20. člen
(1) Na območju občine je na javnih površinah navedenih v 2. in 3. členu prepovedano postavljanje vozil, prikolic,
bivalnikov, šotorov in podobnih objektov z namenom, da bi v
njih kdo stalno ali začasno prebival.
(2) Določba prvega odstavka tega člena ne velja za
taborjenje, ki ga z vzgojnim namenom organizirajo organizacije in društva in ne za bivanje oseb, ki sodelujejo pri potujočih prireditvah (cirkuške, artistične in podobno), če so objekti postavljeni na površinah, ki so določene v te namene in
so za to dejavnost pridobili ustrezna dovoljenja.
(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
50.000 tolarjev.
(4) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

Odvoz in odlaganje odpadkov
15. člen
(1) Na območju Občine Bled je odvoz komunalnih odpadkov urejen z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki
in ga izvaja pooblaščen izvajalec.
(2) Izkope in odpadni gradbeni material morajo lastniki
in izvajalci del proti plačilu odvažati v gramoznico OGP Grad
Bled v Ribnem, ostale kosovne odpadke izven terminov
akcij odvoza teh odpadkov pa na deponijo komunalnih odpadkov sami ali proti plačilu preko izvajalca javne službe
odvoza komunalnih odpadkov v Občini Bled.
16. člen
Na območjih, kjer je odvoz odpadkov obvezen, morajo
biti na javnih površinah nameščeni koši za odpadke. Koše
za odpadke namešča, prazni in vzdržuje pooblaščeni izvajalec del skupne rabe v občini.
Videz naselij
a) Vzdrževanje objektov
17. člen
Zunanji deli objektov in elementi zunanje ureditve morajo biti redno vzdrževani, tako da ne kvarijo videz naselja.
Vse javne ustanove in trgovine morajo praviloma imeti stojala
za kolesa. V vse javne ustanove in trgovine mora biti praviloma omogočen dostop za invalide.
b) Napisi, reklame in plakati
18. člen
Javne institucije lahko izjemoma plakatirajo na mestih,
ki za to niso določena, kadar se obračajo na javnost v okviru
izvrševanja svojih nalog. Plakate oziroma razglase je potrebno odstraniti takoj, ko preneha razlog zaradi katerega so
bili nameščeni.
Drugo
19. člen
Okolice objektov, dvorišč, ograj, drevja, zelenic in okrasnih nasadov ter dovoznih poti in podobno, ki mejijo na
javne površine, morajo lastniki vzdrževati tako, da se doseže
in ohrani urejen videz naselij.

Javne zelene površine
a) Urejanje javnih zelenih površin
21. člen
(1) Na območju Občine Bled se javne zelene površine
urejajo z izvedbeno dokumentacijo, ki mora vsebovati program ureditve javnih zelenih površin in predlog za zavarovanje posameznih značilnih javnih zelenih površin, drevoredov
in zelenih površin ob pomembnejših prometnicah, križiščih,
ob objektih, urejenih vodnih strugah ipd.
(2) Javne zelene površine na območjih naselij, ki niso
vključena v izvedbeno dokumentacijo, se urejajo s programom
ureditve zelenih površin, katerega sprejme občinski svet na
predlog upravnega organa pristojnega za komunalne zadeve.
(3) Načrt ureditve javnih zelenih površin mora biti usklajen z omrežjem komunalnih in energetskih naprav ter objektov in s priključki na komunalne naprave.
22. člen
V primeru, ko je treba zaradi gradnje objekta odstraniti
drevje, drevored, večje okrasno ali parkovno drevje, ki se po
tem odloku šteje za javno zeleno površino, je povzročitelj
dolžan za vsako odstranjeno drevo nadomestiti sorazmerno
vrednost v drevesih iste ali druge primerne vrste in jih zasaditi na mesto in v času, ki ga odredi občinski upravni organ,
pristojen za komunalne zadeve.
23. člen
Naročnik in izvajalec del sta se dolžna pri urejanju
javnih zelenih površin seznaniti z dejansko izvedenim stanjem podzemnih komunalnih naprav pred sajenjem visokoraslega drevja. Občinski upravni organ, pristojen za komunalne zadeve, ima pravico naložiti izvajalcu del na njegove
stroške presaditev dreves, če se ta pred saditvijo ni seznanil
s podzemnimi komunalnimi napravami.
24. člen
(1) Izvajalec gradbenih del mora ob izkopu na javni
površini odstraniti rodovitno zemljo na celotnem območju
posega in jo deponirati v skladu s soglasjem, ki ga h gradbenemu dovoljenju izda JP Infrastruktura Bled d.o.o.
(2) Deponirano rodovitno zemljo je potrebno zavarovati
in vzdrževati tako, da se ohrani njeno plodnost. Rodovitna
zemlja se pod določenimi pogoji uporabi za urejanje javnih
zelenih površin ob novozgrajenih objektih, drugih javnih zelenih površinah in za izboljšanje plodnosti nerodovitnih tal.
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25. člen
Izvajalec gradbenih del je dolžan pred posegom v prostor zavarovati pred poškodbami javne zelene površine na
celotnem območju gradnje. V primeru, da izvajalec gradbenih del med gradnjo poškoduje drevje in parkovno grmičevje, ga je dolžan nadomestiti v najmanj enakem obsegu in
količini.
26. člen
Po zaključeni gradnji objekta je izvajalec na javni površini dolžan v skladu s pogoji lokacijskega oziroma gradbenega dovoljenja zemljišče urediti, zlasti pa odstraniti gradbene
barake in odvečni material ter razgrniti in poravnati plodno
zemljo, ki jo mora biti najmanj 20 cm in jo poravnati.
Če investitor kljub opominu v roku, ki ga določi občinski
upravni organ, pristojen za komunalne zadeve, javne zelene
površine ne uredi, ta organ odredi, da uredi javno zeleno
površino na stroške investitorja, izvajalec javne službe.
27. člen
V turistični sezoni (julij in avgust) je v središču Bleda ter
na območju turističnih objektov dovoljeno izvajati le nujna
vzdrževalna dela. Gradbena dela je dovoljeno izvajati le izjemoma, na osnovi predhodnega soglasja in v časovnih terminih, ki jih določi pristojna strokovna služba Občine Bled.
28. člen
Za urejanje in vzdrževanje gozdov in zemljišč, ki se po
zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) šteje za gozdno površino, veljajo predpisi o gozdovih.
b) Vzdrževanje javnih zelenih površin
29. člen
(1) Na javnih površinah v naseljih se morajo redno in v
skladu z namenom in zahtevnostjo teh površin opravljati vsa
potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi, zlasti pa:
1. spomladansko in jesensko čiščenje površin,
2. vzdrževalna dela na travnatih površinah,
3. gnojenje trat in rastlin,
4. nasaditev in vzdrževanje cvetličnih gred in korit,
5. oskrbovanje in obrezovanje grmovnic in drevja ter
živih mej,
6. vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, parkovne opreme in objektov, meteorne kanalizacije in druge opreme,
7. vzdrževanje smerokazov,
8. varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci
in poškodbami,
9. vzdrževanje živih mej ob cestah, da ne ovirajo preglednosti na vozišču in ob vključevanju v promet in da ne
zakrivajo prometne signalizacije,
10. čiščenje suhih vej, odpadnega listja in drugih odpadkov,
11. postavitev in vzdrževanje opozorilnih tabel za prepoved hoje po zelenicah,
12. prepoved odlaganja smeti in odpadkov ter iger z
žogo na zelenicah, kakor tudi postavitev in vzdrževanje napisnih tablic z oznako imen za pomembnejše parkovno drevje
in grmovnice,
13. redno pobiranje smeti in čiščenje ter vzdrževanje
košev za odpadke.
(2) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju z eno izmed zgoraj navedenih točk
tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno
kaznijo 50.000 tolarjev.
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30. člen
(1) Izvajalec del po potrebi zagotovi oznake o prepovedih iz prejšnjega člena tega odloka. Če lastniki oziroma
uporabniki ne izvršijo v določenih rokih nujnih vzdrževalnih
del na zelenih površinah, lahko občinski upravni organ, pristojen za komunalne zadeve, odredi, da ta dela opravi izvajalec na njihove stroške.
(2) Izvajalec javne službe ima pravico pri privatnih
vrtovih obrezovati drevje in grmovje, ki raste v cestno
telo, kolikor tega ne opravi lastnik sam na predlog občinskega upravnega organa, pristojnega za komunalne zadeve.
c) Varstvo javnih zelenih površin
31. člen
(1) Prepovedano je sekanje, obsekavanje, odstranjevanje gozdnega ali parkovnega drevja in grmičevja, ki se
šteje po tem odloku za javne zelene površine, razen, če to ni
predvideno v lokacijskemu in gradbenemu dovoljenju ter
programu ureditve javnih zelenih površin ali če je to potrebno zaradi preureditve, obnove in varstva javnih zelenih
površin ter cestno prometne varnosti na bližnjih javnih površinah.
(2) Dovoljenje za primere iz prejšnjega odstavka izda
občinski upravni organ, pristojen za komunalne zadeve ali
komisija s strani župana imenovana za izvajanje določil tega
odloka.
(3) Prav tako je prepovedano brez dovoljenja upravnega organa spremeniti namembnost javnih zelenih površin,
zmanjšanje teh površin, odstranjevanje skupin dreves, grmovnic, oziroma zmanjšanje javnih zelenih površin.
(4) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
50.000 tolarjev.
(5) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
32. člen
(1) Javne zelene površine je potrebno skrbno urejati,
varovati in vzdrževati, na teh površinah pa je prepovedano:
1. voziti in parkirati izven za to namenjenih površinah,
2. obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, grmovje ali druge nasade in poškodovati žive meje,
3. hoditi po javnih zelenih površinah izven dovoljenih in
urejenih javnih poti,
4. pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame,
5. prevračati, poškodovati ali onesnažiti parkovno opremo in druge naprave,
6. na javne zelen površine puščati pse in druge živali
ter onesnaževati površine z njihovimi iztrebki,
7. jahati, razen uradnim osebam pri opravljanju službenih dolžnosti,
8. odlagati na javne zelene površine odpadke, obrezano vejevje in listje,
9. odlagati in skladiščiti na javnih zelenih površinah
najrazličnejše materiale in predmete,
10. zažigati travnate površine, suhljad, odpadke in grmičevje,
11. graditi pomožne objekte,
12. spuščati odpadno vodo.
(2) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posamez-

Uradni list Republike Slovenije
nik, ki ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,
10. in 11. točko z eno izmed zgoraj navedenih točk tega
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
50.000 tolarjev.
(3) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4.,
5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točko prvega odstavka tega
člena.
33. člen
(1) Občinski upravni organ, pristojen za komunalne
zadeve, lahko prepove gojenje določenih kultur, vrtnin in
drugih rastlin na javnih zelenih površinah, kjer bi le-te kvarile
estetsko podobo naselja in imela druge škodljive učinke na
okolje.
(2) Kršitelji določil iz prejšnjega odstavka so dolžni na
zahtevo pristojnega upravnega organa ali inšpektorja vzpostaviti javne zelene površine v prejšnje stanje.
(3) Kdor namerno ali iz malomarnosti povzroči škodo
na javnih zelenih površinah, mora v najkrajšem času od
nastanka škode le-to odpraviti ali plačati odškodnino, ki jo
določi uradni cenilec.
Vzdrževanje otroških igrišč
34. člen
Lastniki in upravljavci so dolžni vzdrževati otroška igrišča.
Vzdrževanje otroških igrišč iz 2. člena tega odloka obsega:
– vzdrževanje in obnavljanje naprav (gugalnice, tobogani in ostala igrala),
– vzdrževanje in obnavljanje ograj, klopi in druge opreme.
35. člen
Otroško igrišče je vizualno ločeno od ostalega prostora. Za ločitev se praviloma ne uporablja žična ograja.
36. člen
(1) Prepovedano je vodenje psov, mačk in ostalih domačih živali na otroška igrišča.
(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
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39. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-2/02
Bled, dne 30. januarja 2002.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

504.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu za naselje Zgornje Gorje

Na podlagi 37. 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 27. redni seji dne 30. 1.
2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ureditvenem načrtu za naselje Zgornje Gorje
UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo druge spremembe in
dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu (v nadaljnjem besedilu: UrN) za naselje Zgornje Gorje (Uradni list RS, št. 59/98,
6/01), ki jih je izdelala strokovna služba Občine Bled, pristojna za urejanje prostora in varstvo okolja.
2. člen
Spremembe in dopolnitve UrN vsebujejo:
– besedilo odloka.
3. člen
Spremembe in dopolnitve UrN se nanašajo na ureditvena območja U-4 Osnovna šola in otroški vrtec.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
(1) Izvajanje tega odloka nadzirajo občinski redarji in
inšpektorji v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil.
(2) Službe navedene v prvem odstavku tega člena,
lahko pri nadzoru izrekajo denarne kazni, izdajajo odločbe
ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Izvajalci so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje
posameznikov in jih kot povzročitelje prijaviti pristojni občinski službi.
38. člen
Z uveljavitvijo tega odloka, preneha veljati odlok o urejanju zelenih površin v naseljih Občine Radovljica (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/88 z dne 17. 2. 1988).

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
4. člen
V prvem odstavku 19. člena se odlok spremeni in
dopolni tako, da se prvi odstavek glasi:
Na severni strani obstoječe telovadnice se v skladu z
obstoječimi gabariti dogradi nova telovadnica, znotraj določene meje območja urejanja z ureditvenim načrtom (Uradni
list RS, št. 59/98).
Višina novega objekta bo presegala maksimalno višino
obstoječe telovadnice za 4 m, maksimalno višino objekta
osnovne šole pa za 2 m.
Sedanja telovadnica se izkoristi za pomožne prostore nove telovadnice (garderobe, sanitarije, vadbeni prostor, tribune, skladiščni prostori) in prostore manjkajočih
učilnic.
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5. člen
Druge spremembe in dopolnitve UrN so na vpogled na
Občini Bled, na Krajevni skupnosti Gorje in na Upravni enoti
Radovljica.
6. člen
Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 01503-10/00
Bled, dne 30. januarja 2002.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

505.

Program priprave za lokacijski načrt centralne
čistilne naprave Bled z reciklažnim dvoriščem in
povezovalnim kanalom od »M« kanala do ČN
Bled

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84) in 16.
člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00
in 116/00) je Občinski svet občine Bled na 27. redni seji
dne 30. 1. 2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za lokacijski načrt centralne čistilne naprave
Bled z reciklažnim dvoriščem in povezovalnim
kanalom od »M« kanala do ČN Bled
Občina Bled bo v letu 2001 pričela postopek izdelave
in sprejema Lokacijskega načrta centralne čistilne naprave
Bled z reciklažnim dvoriščem in povezovalnim kanalom od
»M« kanala do ČN Bled (v nadaljevanju: LN).
1. NAMEN, VSEBINA IN OBSEG LN
1. Občina Bled je na 26. seji dne 19. 12. 2001
sprejela predlog odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS,
št. 4/02). S prostorskim planom se spreminja in dopolnjuje namenska raba prostora, usmeritve za urejanje posameznih območij, usmeritve za varstvo narave in kulturne
dediščine ter druge usmeritve za urejanje prostora in varstvo okolja.
LN se sprejme za območje, ki je določeno v prostorskem planu. Lokacijski načrt naj obsega (skladno z veljavno
zakonodajo) posebne strokovne podlage, tekstualni del LN
(odlok o LN, povzetek planskih usmeritev, obrazložitev odloka o LN, pogoje in soglasja) in grafični del LN – tudi v
digitalni obliki.
Lokacijski načrt bo pripravljen v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni
list RS, št. 26/90, 48/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)
in podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih
podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85).
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2. PREDHODNO PRIPRAVLJENE STROKOVNE
PODLAGE
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki mora biti
upoštevana:
– odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in
družbenega plana Občine Bled;
– programska zasnova za lokacijski načrt za čistilno
napravo z reciklažnim dvoriščem pod Kozarco;
– centralna čistilna naprava Bled – idejni projekt;
– celostna idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled;
– povezovalni kanal od »M« kanala do ČN Bled;
– študija presoja vplivov na okolja;
– podatki o naravnih lastnostih prostora;
– podatki o omejitvah v prostoru vključno z varovanjem naravne in kulturne dediščine.
2. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev plana
Nosilec aktivnosti priprave in sprejema LN je Občina
Bled, strokovna služba za prostor in varstvo okolja. Koordinator postopka priprave in sprejema je župan občine
Bled oziroma oseba, ki jo župan pooblasti.
Z izdelovalcem LN, bo v skladu z 69. členom
ZUNDPP (Uradni list SRS, št. 18/84 in dalje) in na podlagi javnega naročila malih vrednosti sklenjena pogodba za
razpisana dela.
3. POGOJI IN SOGLASJA
V pripravo in sprejem LN se vključijo naslednji organi, organizacije in skupnosti, ki na začetku izdelave LN
posredujejo svoje pogoje oziroma izdelajo strokovne podlage, v postopku sprejemanja akta pa posredujejo svoja
mnenja oziroma soglasja:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat
RS, Enota Kranj, Izpostava Radovljica, Kranjska cesta
17, 4240 Radovljica;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Bleiweisova 20,
Kranj;
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija,
Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
4. Zavod RS za varstvo narave,Območna enota
Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj;
5. Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled;
6. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana;
7. Slovenske železnice d.d., Kolodvorska ul. 11,
1000 Ljubljana;
8. Elektro Gorenjska d.d., Kranj, PE za distribucijo
elekt. energije, Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj;
9. Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana;
10. Telekom Slovenije, PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
11. Občina Bled, Oddelek za gospodarske javne
službe (komunalno urejanje v pristojnosti občine), Cesta
svobode 13, 4260 Bled;
12. Telemah, področje Gorenjska, Moste 26a, Žirovnica;
13. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje, Izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
14. KS.
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4. TERMINSKI PLAN
LN se bo izvajal po naslednjem terminskem planu:
LN

meseci⇐

program priprave
sprejem programa priprave
pogoji soglasjedajalcev
podloge, gradiva
posebne strokovne podlage
osnutek LN
javna razgrnitev
strokovna stališča
stališča do pripomb in predlogov
dopolnitev osnutka LN
Soglasja
obravnava in sprejem
objava v urednem glasilu
končni elaborat LN

Planer, župan
XX
Župan
X
planer, obč. XXXX
planer, obč. XXXX
Planer
XXXX
Planer
obč., KS
Planer
župan, OS
Planer
Planer
OS
Obč.
Planer

1

2

3

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

5. KONČNE DOLOČBE
Ta program priprave začne veljati z objavo v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01503-4/02
Bled, dne 30. januarja 2002.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

506.

Program priprave prostorskih ureditvenih
pogojev za plansko celoto Bled

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in
116/00) je Občinski svet občine Bled na 27. redni seji dne
30. 1. 2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto Bled
Občina Bled bo v letu 2001 začela postopek izdelave
in sprejema novih prostorskih ureditvenih pogojev (v nadaljevanju: PUP) za plansko celoto Bled.
1. NAMEN, VSEBINA IN OBSEG PUP PLANSKE CELOTE
BLED
Občinski svet občine Bled je na 26. seji dne 19. 12.
2001 sprejel predlog odloka o prostorskih sestavinah
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 4/02). S prostorskim planom se spreminja
in dopolnjuje namenska raba prostora, usmeritve za urejanje posameznih območij, usmeritve za varstvo narave in
kulturne dediščine ter druge usmeritve za urejanje prostora in varstvo okolja. S sprejetjem novega prostorskega
plana je potrebno obnoviti tudi dosedanje prostorske izvedbene akte. Za območje sedanjih Prostorsko ureditve-

4

5

6

7

8

9

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
X
X
X
nih pogojev za območje planske celote Bled (Uradni list
RS, št. 23/91), je potrebno zaradi sprememb v prostorskem planu in vedno bolj zaostrenih razmer urejanja prostora sprejeti nove PUP.
Nove PUP za plansko celoto Bled se sprejme za območje, ki je določeno v prostorskem planu in je enako
sedanji planski celoti Bled. Planska celota Bled obsega
območje jugovzhodnega dela Občine Bled brez središča
Bleda (za katerega so že sprejeti samostojni PUP) in brez
območja Triglavskega narodnega parka (za katerega veljajo samostojni PUP za TNP, Uradni list RS, št. 16/91). S
PUP za plansko celoto Bled se ne bodo urejala območja
planiranih prostorskih izvedbenih načrtov (razen začasnih
ureditev).
PUP za plansko celoto Bled naj obsega (skladno z
veljavno zakonodajo) posebne strokovne podlage, tekstualni del PUP (odlok o PUP, povzetek planskih usmeritev,
obrazložitev odloka o PUP, pogoje in soglasja) in grafični del
PUP – tudi v digitalni obliki.
Posebne strokovne podlage naj obravnavajo zlasti vrste dejavnosti – namembnosti v posameznih območjih, vrste
posegov, oblikovanje objektov in drugih posegov, ohranjanju kvalitetnih naravnih struktur (robovi, živice, posamična
drevesa, skupine dreves in drevoredi, posebne in značilne
oblike terena).
Odlok naj obsega zlasti določbe glede dopustnih dejavnosti, glede dopustnih vrst posegov, glede urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega oblikovanja posegov, glede funkcionalnih zemljišč, glede infrastrukturnega urejanja
(promet, vodooskrba, odvajanje odpadnih vod, oskrba z
električno in toplotno energijo, sistemi zvez), glede varstva
okolja.
2. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SPREMEMB IN
DOPOLNITEV PLANA
Nosilec aktivnosti priprave in sprejema PUP je Občina
Bled, strokovna služba za prostor in varstvo okolja. Koordinator postopka priprave in sprejema je župan Občine Bled
oziroma oseba, ki jo župan pooblasti.
Z izdelovalcem novih PUP za plansko celoto Bled, bo v
skladu z 69. členom ZUNDPP (Uradni list SRS, št. 18/84 in
dalje) in na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca brez
omejitev (Uradni list RS, št. 94/00) sklenjena pogodba za
razpisana dela.
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3. POGOJI IN SOGLASJA
V pripravo in sprejem PUP se vključijo naslednji organi,
organizacije in skupnosti, ki na začetku izdelave sprememb
in dopolnitev PUP posredujejo svoje pogoje oziroma izdelajo strokovne podlage, v postopku sprejemanja akta pa posredujejo svoja mnenja oziroma soglasja:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Kranj, izpostava Radovljica, Kranjska cesta 17, 4240
Radovljica;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Bleiweisova 20, Kranj;
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Tomšičeva 9, 4000 Kranj;
5. Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled;

6. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana;
7. Slovenske železnice d.d., Kolodvorska ul. 11, 1000
Ljubljana;
8. Elektro Gorenjska d.d., Kranj, PE za distribucijo
elekt. energije, Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj;
9. Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade
11, 1000 Ljubljana;
10. Telekom Slovenije, PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova
13, 4000 Kranj;
11. Občina Bled, Oddelek za gospodarske javne službe (komunalno urejanje v pristojnosti občine), Cesta svobode 13, 4260 Bled;
12. Telemah, področje Gorenjska, Moste 26 a, Žirovnica;
13. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje,
izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
14. KS.

4. TERMINSKI PLAN
PUP za plansko celoto Bled se bodo izvajali po naslednjem terminskem planu:
Prostorski
ureditveni pogoji

meseci⇐

program priprave
sprejem programa priprave
pogoji soglasjedajalcev
podloge, gradiva
posebne strokovne podlage
osnutek PUP
javna razgrnitev
strokovna stališča
stališča do pripomb in
predlogov
dopolnitev osnutka PUP
Soglasja
obravnava in sprejem
objava v uradnem glasilu
končni elaborat PUP

planer, župan
župan
planer, obč.
planer, obč.
planer
planer
obč., KS
planer
župan, OS

1

XX
X
XXX
XXX
XXX

planer
planer
OS
obč.
planer

5. KONČNA DOLOČBA
Ta program priprave začne veljati z objavo v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01503-8/00
Bled, dne 30. januarja 2002.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

507.

Program priprave lokacijskega načrta za
plinovod od MRP Lesce do RP Bled in kablovod
od Lesc do Bleda

Na podlagi 34. in 35. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 26/90, 48/90, Uradni list RS, št. 18/93,
47/93, 71/93, in 44/97) in 16. člena statuta Občine
Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je

2

3

XXX
XXX

XXX
XXX

4

5

6

7

8

9

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
X
X
X

Občinski svet občine Bled na 27. redni seji dne 30. 1.
2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta za plinovod od MRP Lesce
do RP Bled in kablovod od Lesc do Bleda
1. člen
Izhodišča za pripravo lokacijskega načrta
Občinski svet občine Bled je na 26. seji dne 19. 12.
2001 sprejel odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega
in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 4/02).
S prostorskim planom se spreminja in dopolnjuje namenska raba prostora, usmeritve za urejanje posameznih območij. Sestavni del sprejetega odloka je priloga št. 6.:
Programska zasnova za lokacijski načrt za plinovod in kablovod Lesce–Bled.
2. člen
Priprava lokacijskega načrta
1. Območje lokacijskega načrta in obseg priprave lokacijskega načrta
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Št.

Območje lokacijskega načrta bo obsegalo zemljišča, po katerih bo potekal predvideni plinovod vključno z
načrtovanim delovnim pasom in vsemi zemljišči, na katerih bodo izvedene potrebne ureditve.
Lokacijski načrt bo pripravljen v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter
Uradni list RS, št. 26/90, 48/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih
aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki mora biti
upoštevana:
– odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in
družbenega plana Občine Bled,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– podatki o omejitvah v prostoru vključno z varovanjem naravne in kulturne dediščine.
3. Posebne strokovne podlage za lokacijski načrt
IBE, d.d. Ljubljana je v avgustu 2000 izdelal posebne strokovne podlage za povezovalni plinovod 10 bar
od MRP Lesce do RP Koritno.
V postopku izdelave lokacijskega načrta bo ocenjena potreba po izdelavi eventualnih dodatnih posebnih
strokovnih podlag.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja pred pripravo osnutka lokacijskega
načrta ter soglasja k dopolnjenemu osnutku lokacijskega
načrta:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat
RS, Enota Kranj, izpostava Radovljica, Kranjska cesta
17, 4240 Radovljica;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Bleiweisova 20,
Kranj;
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija,
Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
4. Zavod RS za varstvo narave,Območna enota
Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj;

LN

meseci ⇐

program priprave
sprejem programa priprave
pogoji soglasjedajalcev
podloge, gradiva
posebne strokovne podlage
osnutek LN
javna razgrnitevobč., KS
strokovna stališča
stališča do pripomb in
predlogov
dopolnitev osnutka LN
Soglasja
obravnava in sprejem
objava v urednem glasilu
končni elaborat LN

Planer, župan
Župan
planer, obč.
planer, obč.
Planer
Planer
Planer
župan, OS
Planer
Planer
OS
Obč.
Planer
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5. Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled;
6. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana;
7. Slovenske železnice d.d., Kolodvorska ul. 11,
1000 Ljubljana;
8. Elektro Gorenjska d.d., Kranj, PE za distribucijo
elekt. energije, Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj;
9. Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana;
10. Telekom Slovenije, PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
11. Občina Bled, Oddelek za gospodarske javne
službe (komunalno urejanje v pristojnosti občine), Cesta
svobode 13, 4260 Bled;
12. Telemah, področje Gorenjska, Moste 26 a, Žirovnica;
13. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje, izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
14. KS.
Pred pričetkom priprave LN morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca LN podati v zvezi
s predvidenim posegom zahteve in omejitve (pogoje), ki
jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutku lokacijskega
načrta. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh od zahteve. V fazi priprave predloga LN s soglasjem potrdijo
upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo
oziroma, da z rešitvami v LN soglašajo.
5. Vsebina lokacijskega načrta
Lokacijski načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 27., 28., 29., 32. in 33. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor, predvsem pa:
– tekstualni del,
– grafični del,
– odlok o lokacijskem načrtu.
3. člen
Terminski plan
Sestavni del programa priprave je terminski plan:
1

XX
X
XXXX
XXXX
XXX
XXX

2

XXX
XXX
XXX

3

X
X
XXX

4

5

X
X
X
X
X
X
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4. člen
Organizacija priprave
Investitor Geoplin d.o.o., Ljubljana je z izdelovalcem
Domplan d.d., Kranj sklenil pogodbo za izdelavo lokacijskega načrta.
V postopkih sprejemanja bo sodelovala služba Občine
Bled pristojna za urejanje prostora.
5. člen
S tem programom priprave se nadomesti program priprave lokacijskega načrta za plinovod od MRP Lesce do RP
Bled (Uradni list RS, št. 63/98).
6. člen
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-6/02
Bled, dne 30. januarja 2002.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

508.

Uradni list Republike Slovenije
III. območje zajema vse ostale kraje v občini,
ki niso zajeti v posamezna območja
IV. območje zajema naselja manj razvitih
in bolj oddaljenih krajev,
– Obrne, Kupljenik, Slamniki, Perniki, Radovna in
Sp. in Zg. Laze

– 4%.

5. člen
Cena iz 2. in 3. člena tega sklepa se mesečno valorizira s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga
mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM
Ljubljana.
6. člen
Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati sklep o
povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških
urejanja zemljišč v Občini Bled (Uradni list RS, št. 23/01).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06210-2/99
Bled, dne 30. januarja 2002.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o
povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Bled

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95,
20/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 59/99 in
77/00) ter 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št.
33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled na
27. redni seji dne 30. 1. 2002 sprejel

– 6%,

BREŽICE
509.

Program priprave zazidalnega načrta
Černeličeva cesta – Brežice

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni stanovanj
in o povprečnih stroških urejanja stavbnih
zemljišč v Občini Bled

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 ter 44/97) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99) je župan Občine Brežice dne
24. 1. 2002 sprejel

1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine in povprečne stroške komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč za določitev predmetne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2002.

PROGRAM
priprave zazidalnega načrta Černeličeva cesta –
Brežice

2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
in brez cene zemljišča na dan 31. 12. 2001 je 152.423
SIT.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč Občine Bled za povprečno stopnjo opremljenosti in
gostoto 100–200 prebivalcev na ha za objekte in naprave
individualne rabe znašajo 11.392 SIT/m2 in kolektivne rabe
10.079 SIT/ m2 na dan 31. 12. 2001.
4. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v % od cene za
stanovanjsko površino v posameznih območjih, ki so:
I. območje zajema center Bleda in
100 metrski pas ob jezeru
– 10%,
II. območje zajema širše območje Bleda
– 8%,

1. PREDMET IN CILJ
1. člen
S tem programom se podrobneje določi vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v postopku, izdelava zazidalnega načrta Černeličeva cesta
– Brežice, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, obveznosti, ki jih morajo opraviti, roki za
posamezne faze izdelave ter sredstva potrebna za njegovo
pripravo.
Zazidalni načrt Černeličeva cesta – Brežice (v nadaljevanju: ZN ČcB) temelji na planskih aktih Občine Brežice
(Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88 in Uradni list RS, št.
37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 50/98, 61/98,
10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 21/01, 50/01).
Po veljavnem prostorskem planu Občine Brežice je
območje zazidalnega načrta Černeličeva cesta – Brežice
opredeljeno kot območje obstoječih stavbnih zemljišč.
Območje je predvideno za reševanje z zazidalnim načrtom.
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2. STROKOVNE PODLAGE

6. TERMINSKI PLAN

2. člen
Pri izdelavi zazidalnega načrta se upoštevajo izdelane
strokovne podlage, ki so bile pripravljene za planske akte
občine s tem, da se jih preveri in dopolni z ažurnimi podatki
in študijami.

6. člen
Osnutek ZN ČcB se dostavi strokovnim službam občine po pridobitvi in uskladitvi pogojev soglasodajalcev.
Župan sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi
osnutka po prejemu osnutka.
V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni,
je organizirana javna obravnava.
Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov k osnutku ZN ČcB.
Po sprejetju stališč do pripomb, se dopolni osnutek v
tistih sestavinah, na katere so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in predlogi ter se pridobijo soglasja pristojnih soglasodajalcev iz 6. člena tega programa priprave.
Predlog ZN ČcB se posreduje občinskemu svetu v
sprejem.

3. OBSEG IN VSEBINA ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
Zazidalni načrt Černeličeva cesta – Brežice bo urejal
prostor med obema krakoma Černeličeve ceste in tudi samo
Černeličevo cesto. Velikost območja je 0,9 ha. Zazidalni načrt
bo reševal probleme mirujočega prometa za bolnišnico in delno za mestno jedro Brežice. Hkrati bo podal rešitve za ureditev
prostora, ki ga potrebuje bolnišnica za svoje spremljajoče dejavnosti (helioport…) ter opredelil rezervacijo prostora za bodočo širitev bolnišničnega kompleksa. Natančna meja območja
se določi v osnutku ZN ČcB na osnovi strokovnih podlag.
ZN ČcB bo (v obravnavanem območju) preveril in ovrednotil obstoječ prostor in na novo vzpostavil smernice za
možen prostorski in vsebinski razvoj območja glede na obstoječe značilnosti in dejstva v prostoru.
ZN ČcB mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor, navodilom o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov
in zakona o varstvu okolja.

7. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS.
Št. 352-708/01
Brežice, dne 24. januarja 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

4. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE
4. člen
Naročnik in investitor zazidalnega načrta je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Izdelovalec zazidalnega načrta bo izbran s strani investitorja.
Naloge 67. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor opravi Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice.

510.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Brežice za obdobje 1986–1990 za območje
“Širitev kmetijske dejavnosti v delu razpršene
pozidave naselja Trnje“, Občine Brežice –
dopolnitev 2002/1

5. SOGLASODAJALCI
5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati pogoje ter
soglasja k osnutku zazidalnega načrta:
– Elektro Celje, PE Krško,
– KOP Brežice,
– Telekom Novo mesto,
– Krajevna skupnost Brežice,
– Občina Brežice, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve,
– ZVNKD Novo mesto,
– Uprava RS za civilno letalstvo.
Če se v postopku priprave zazidalnega načrta ugotovi,
da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter
soglasja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le-ta pridobe v postopku.
Soglasodajalci pisno podajo svoje pogoje in mnenja v
roku 30 dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo
sodelovanje in soglasje k osnutku ni potrebno.
Na izdelani osnutek ZN ČcB soglasodajalci pisno podajo svoje soglasje v roku 30 dneh, po prejemu osnutka
zazidalnega načrta ali utemeljeno zavrnejo soglasje, sicer se
šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasij se preverja upoštevanje zahtevanih
pogojev v osnutku zazidalnega načrta. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju
in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
49/99) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice sprejel

PROGRAM
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Brežice za obdobje
1986–1990 za območje “Širitev kmetijske
dejavnosti v delu razpršene pozidave naselja
Trnje“, Občine Brežice – dopolnitev 2002/1
I. VSEBINA PROGRAMA PRIPRAVE
1. člen
S tem programom se določi:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in družbenega plana razvoja Občine Brežice
za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine
Brežice z dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 41/87, 13/88,
Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98,
10/99, 59/00, 27/01, 50/01 v nadaljevanju: spremembe
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in dopolnitve občinskega prostorskega plana – SDOPP) in
strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti za SDOPP;
– organizacija priprave SDOPP v letu 2002;
– subjekti vključeni v postopek sprejemanja SDOPP v
letu 2002 ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje;
– terminski plan priprave in sprejemanja SDOPP v
letu 2002;
– sredstva za izvedbo SDOPP v letu 2002.
II. VSEBINA IN OBSEG SDOPP V LETU 2002
2. člen
SDOPP v letu 2002 se v vsebinskem smislu pripravijo
tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr) ter navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin
(Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA) in Strokovno priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99)
pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov občin ter
ugotavljanje njihove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS.
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov se nanaša na uskladitev obstoječe rabe
zemljišč z dejanskimi potrebami za opravljanje kmetijske
dejavnosti v delu razpršene pozidave naselja Trnje v Občini
Brežice.
V SDOPP se bodo upoštevale utemeljene pobude in
predlogi občanov, lokalne skupnosti, organov, podjetij in
organizacij za namen določitve stavbnih zemljišč za širitev
obstoječe kmetijske dejavnosti le znotraj obravnavanega
območja, in sicer dela razpršene pozidave naselja Trnje pri
Brežicah. Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim upoštevanjem določil NPA.
3. člen
Potrebne strokovne podlage za SDOPP določi Občina Brežice na predlog izdelovalca SDOPP v letu 2002.
III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SDOPP V LETU 2002
4. člen
1. Koordinator postopka priprave in sprejemanja
SDOPP bo župan Občine Brežice ter strokovna služba
občine, odbor za urbanizem in okolje občinskega sveta.
2. Izdelovalca SDOPP ter morebitnih drugih strokovnih podlag in strokovnih gradiv določi investitor.
IV. SODELUJOČI V PRIPRAVI SDOPP V LETU 2002
5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za
okolje – sektor za vodno gospodarstvo;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za
okolje – sektor za varstvo narave – zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za
okolje – sektor za varstvo okolja;
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– Ministrstvo za okolje in prostor – urad RS za prostorsko planiranje;
– Ministrstvo za okolje in prostor – uprava RS za
rudarstvo;
– Ministrstvo za kulturo – uprava RS za kulturno dediščino – zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine;
– Ministrstvo za gospodarstvo;
– Ministrstvo za promet – direkcija RS za ceste – izpostava Novo mesto;
– Ministrstvo za okolje in prostor – urad za energetiko;
– Ministrstvo za obrambo – sektor za civilno obrambo;
– Ministrstvo za obrambo – urad za obrambne zadeve;
– Komunalno podjetje Brežice;
– Telekom Slovenije – PE Novo mesto;
– Občina Brežice;
– KS Trnje, Zakot, Bukošek.
Kolikor se v postopku priprave SDOPP ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov (v določenem roku), ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi v postopku.
Pred pričetkom priprave SDOPP morajo organi in organizacije na zahtevo občine posredovati za območje, ki je
predmet SDOPP, posebne strokovne podlage (usmeritve,
kriterije, podlage), ki jih izdelovalec uporabi pri pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom
ZUN DPP podati svoja mnenja, pogoje ali soglasja v tridesetih dneh od sprejema pisne zahteve.
V fazi priprave predloga SDOPP s soglasjem potrdijo
upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, kriterijev, usmeritev ali soglasij, se šteje, da jih nimajo in soglašajo s spremembami
predmetnih planskih dokumentov.
V. TERMINSKI PLAN PRIPRAVE IN SPREJEMANJA
SDOPP V LETU 2002
1. sprejem programa priprave in objava v Uradnem listu
RS – 10 dni po sklenitvi dogovora med investitorjem in
Občino Brežice;
2. priprava strokovnih podlag na podlagi potrjene projektne naloge za območje SDOPP Občine Brežice – 15 dni
po sprejetju programa priprave;
3. pridobivanje predhodnih mnenj, pogojev in usmeritev – 30 dni po izdelavi strokovnih podlag;
4. izdelava osnutka SDOPP in predhodna obravnava
osnutka s koordinatorji postopka priprave – 20 dni po pridobitvi predhodnih pogojev, mnenj in usmeritev;
5. sklep župana o enomesečni javni razgrnitvi osnutka
SDOPP Občine Brežice – 5 dni po prejemu osnutka na
Občino Brežice;
6. javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Brežice
in v KS Trnje, Zakot, Bukošek – 30 dni od objave v Uradnem listu RS;
7. javna obravnava se izvede na sedežu KS Trnje,
Zakot, Bukošek – v času trajanja javne razgrnitve;
8. občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve
osnutka SDOPP Občine Brežice;
9. priprava osnutka in pripomb na osnutek SDOPP za
sprejem na občinskemu svetu – 10 dni po končani javni
razgrnitvi;
10. občinski svet zavzame na osnovi predloga župana Občine Brežice stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila
strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in
predloge;
11. po sprejetju stališč do pripomb na občinskemu
svetu se izdela usklajeni osnutek SDOPP oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se
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Št.

nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter se ga posreduje v soglasja subjektom iz 5. člena tega programa priprave – 15 dni po opredelitvi občinskega sveta do pripomb iz
javne razgrnitve;
12. pridobivanje soglasij subjektov iz 5. člena tega
programa priprave – 30 dni po prejemu vloge;
13. po prejetju soglasij župan osnutek SDOPP pošlje
na MOP, Urad RS za prostorsko planiranje s predlogom za
ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS
– 5 dni po prejetju soglasij;
14. Vlada RS sprejme sklep o usklajenosti sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči
republiškega prostorskega plana – 45 dni po prejemu vloge;
15. župan posreduje usklajeni predlog SDOPP s sklepom Vlade RS občinskemu svetu v sprejem;
16. objava v Uradnem listu RS.
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VI. SREDSTVA ZA PRIPRAVO IN SPREJEM SDOPP V
LETU 2002
Za pripravo navedenih sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov, za pripravo strokovnih podlag in drugih
strokovnih gradiv ter za organizacijske in druge stroške potrebna sredstva zagotovi investitor.
VII. ZAČETEK VELJAVNOSTI
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-843/01
Brežice, dne 24. januarja 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

VSEBINA
Stran

460.

Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni
politični stranki iz sredstev državnega proračuna
v letu 2002 in v letu 2003

817
472.

VLADA
461.
462.
463.

Uredba o kemijskem stanju površinskih voda
Uredba o koncesiji za rabo naravne vrednote Sečoveljskih solin in o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline
Uredba o kakovosti podzemne vode

Stran

471.

DRŽAVNI ZBOR

818
823
825

Odločba o razveljavitvi 4. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Tolmin v delu, ki se nanaša na površino zemljišča
pod akumulacijskim jezerom hidroelektrarne Doblar
Odločba o razveljavitvi tretje alinee 2. člena uredbe o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti

857

859

BANKA SLOVENIJE
473.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 11. 2. do 17. 2. 2002

860

MINISTRSTVA
464.
465.

466.
467.
468.

Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah
Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v
Republiki Sloveniji
Odredba o enostavnih tlačnih posodah
Seznam standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o enostavnih tlačnih posodah
Navodilo o obliki ovojnice za obvezno osebno vročanje v splošnem upravnem postopku

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
831

475.
839
839

470.

Odločba o razveljavitvi 7. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Kanal ob Soči v delu, ki se nanaša na površine
vodnih zbiralnikov za proizvodnjo elektroenergije
Odločba o razveljavitvi 7. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica v delu, ki se
nanaša na površine vodnih zbiralnikov za proizvodnjo elektroenergije

476.
477.

851

478.

854

502.
503.
504.
505.

856

Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice
do varstvenega dodatka v letu 2002
Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega odstavka 133. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju
Statut Agencije za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije
Splošni akt o skupni uporabi objektov in napeljav

864
865
865
867

OBČINE

852

USTAVNO SODIŠČE
469.

474.

AJDOVŠČINA
Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto
2002
BLED
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Bled
Odlok o urejanju javnih površin v Občini Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Zgornje Gorje
Program priprave za lokacijski načrt centralne čistilne naprave Bled z reciklažnim dvoriščem in povezovalnim kanalom od »M« kanala do ČN Bled

869
894
895
899
900

Stran
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506.
507.
508.

509.
510.

479.

480.
481.
482.
483.

484.
485.

486.

487.

Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled
Program priprave lokacijskega načrta za plinovod
od MRP Lesce do RP Bled in kablovod od Lesc
do Bleda
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o
povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Bled
BREŽICE
Program priprave zazidalnega načrta Černeličeva cesta – Brežice
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Brežice za obdobje
1986–1990 za območje “Širitev kmetijske dejavnosti v delu razpršene pozidave naselja Trnje“,
Občine Brežice – dopolnitev 2002/1
CELJE
Program priprave zazidalnega načrta za stanovanjsko gradnjo Zagrad
ČRENŠOVCI
Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto
2002
Odlok o dimnikarski službi na območju Občine
Dobrepolje
Pravilnik o sofinancirnju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini dobrepolje
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih
storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
KOBILJE
Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2002
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobilje za leto 2002
KOPER
Razpis nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Bertoki, volilna enota št. 5
MEDVODE
Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2002

Stran

488.
901
902
904

904

489.

490.

491.
492.

905

493.
494.

871

872

495.

873
875

496.
497.

876
876
498.
877

878
878

499.

500.
501.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
MURSKA SOBOTA
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o načinu
izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Murska Sobota
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Mestne
občine Murska Sobota
NOVO MESTO
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih
taks v Mestni občini Novo mesto za leto 2002
PUCONCI
Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2002
SLOVENSKE KONJICE
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta industrijska cona Slovenske
Konjice Baumuller, Banex
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Odlok o režijskem obratu v Občini Sveti Jurij ob
Ščavnici
TABOR
Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2002
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in odtujitvi
nepremičnine parc. z začasno število
1633/9002, KO Ojstriška vas ter pridobitvi nepremičnine parc. z začasno številko 690/9002,
KO Ojstriška vas
VERŽEJ
Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Veržej
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za osrednji del naselja Veržej
ZREČE
Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2002
Odlok o načinu določanja višine in plačevanja članarine članov GIZ LTO Rogla-Zreče

879

880
880

880
881
881

884

884
885

887

887
890
891
892

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

