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Uredba o kategorizaciji prog

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o kategorizaciji prog
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) Ta uredba določa kategorizacijo prog v Republiki
Sloveniji glede na:
– obseg prometa, gospodarski pomen in povezovalno
vlogo železniškega prometa v prostoru;
– največjo dovoljeno progovno hitrost;
– dovoljeno osno in dolžinsko obremenitev proge;
– največje dopustne dimenzije vozil in naklada.
(2) Določila uredbe veljajo za obstoječe proge normalne tirne širine, in sicer za odprto progo in glavne postajne
tire.
2. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo
naslednji pomen:
1. Glavne proge so proge, ki so navedene v Evropskem sporazumu o najvažnejših mednarodnih železniških
progah – Sporazum AGC (E-proge) in proge, ki so sestavni
del TER-omrežja (T-proge), in proge, ki sestavljajo panevropsko mrežo prog (Koridor 5, Koridor 10).
2. Regionalne proge so vse ostale proge, ki niso navedene v prvi točki tega člena.
3. Glavni tiri so tiri, na katere lahko vlaki uvažajo in/ali z
njih izvažajo.
4. Fiktivna dnevna prometna obremenitev proge je
obremenitev z bruto maso potniških in tovornih vlakov, povečana s faktorji hitrosti, faktorji osne obremenitve in faktorji
agresivnosti kolesnih dvojic.
5. Izredna pošiljka je vsaka pošiljka, katere naložitev,
prevoz, razložitev ali preložitev povzroča glede na železniške
naprave ali železniška prevozna sredstva posebne težave in
ki se lahko sprejme na prevoz pod posebnimi tehničnimi ali
obratovalnimi pogoji.
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6. UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) je
Mednarodna železniška zveza. Objave, ki jih UIC izdaja, so
dostopne v knjižnici Slovenskih železnic, d.d.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak
pomen, kot ga določa zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00).
II. RAZVRSTITEV PROG PO OBSEGU PROMETA,
GOSPODARSKEM POMENU IN POVEZOVALNI VLOGI
ŽELEZNIŠKEGA PROMETA V PROSTORU
3. člen
(1) Glede na obseg prometa, gospodarski pomen in
povezovalno vlogo železniškega prometa v prostoru, se proge delijo na glavne in regionalne proge.
(2) Glavne proge so:
– E 65 (Rosenbach–) Jesenice–Ljubljana–Pivka (–Rijeka);
– E 67 (Spielfeld Strass–) Šentilj–Maribor–Zidani Most;
– E 69 (Čakovec–) Središče–Pragersko–Zidani Most–
Ljubljana–Divača–Koper;
– E 70 (Villa Opicina–) Sežana–Ljubljana–Zidani Most–
Dobova (–Savski Marof);
– T 69 Ormož–Murska Sobota–Hodoš (–Zalalövö).
(3) Regionalne proge so:
– Ljubljana Šiška–Kamnik Graben;
– Kranj–Naklo;
– Celje–Velenje;
– Grobelno–Stranje–Rogatec–državna meja (–Djurmanec);
– Stranje–Imeno–državna meja (–Kumrovec);
– Maribor–Prevalje–državna meja (–Bleiburg);
– Dravograd–Otiški vrh;
– Ljutomer–Gornja Radgona;
– (Čakovec–) državna meja–Lendava;
– Prešnica–Rakitovec–državna meja (–Buzet);
– Jesenice–Nova Gorica–Sežana;
– Cepišče Šempeter–Vrtojba–državna meja–(Gorizia);
– Prvačina–Ajdovščina;
– Cepišče Kreplje–Repentabor–državna meja (–Villa
Opicina);
– Ljubljana–Novo mesto–Metlika–državna meja (–Kamanje);
– Sevnica–Trebnje;
– Grosuplje–Kočevje;
– Novo mesto–Straža.
(4) Grafično so glavne in regionalne proge prikazane v
Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
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(5) Nacionalne oznake in poimenovanje glavnih in
regionalnih prog ter gradbene dolžine so podane v Prilogi
1a, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen
(1) Glavne in regionalne proge se za progovzdrževalne
in plansko razvojne namene razvrščajo glede na povprečne
dnevne fiktivne prometne obremenitve v eno izmed šestih
skupin, določenih v Tabeli 1.
Tabela 1: Povprečne dnevne fiktivne prometne
obremenitve
Skupina 1
Skupina 2
Skupina 3
Skupina 4
Skupina 5
Skupina 6

130 000 t/
80 000 t/
40 000 t/
20 000 t/
5 000 t/

<
<
<
<
<

Tf
Tf
Tf
Tf
Tf
Tf

<
<
<
<
<

130 000 t/d
80 000 t/d
40 000 t/d
20 000 t/d
5 000 t/d

(2) Za progovzdrževalne potrebe izvede upravljavec
razvrstitev glede na povprečne dnevne fiktivne prometne
obremenitve na določeni progi v preteklem letu. Za plansko
razvojne potrebe izračuna upravljavec pričakovano dnevno
fiktivno prometno obremenitev na določeni progi v predvidenem planskem obdobju.
(3) Fiktivna dnevna prometna obremenitev se izračuna
na način, kot je določen v Prilogi 2, ki je sestavni del te
uredbe, in v Objavi UIC 714.
III. RAZVRSTITEV PROG GLEDE NA NAJVEČJO
DOVOLJENO PROGOVNO HITROST
5. člen
(1) Glede na največjo dovoljeno progovno hitrost se
proge delijo na proge za visoke hitrosti in na konvencionalne
proge po naslednjem kriteriju:
(2) Proge za visoke hitrosti so:
– proge, namensko zgrajene za hitrosti 250 km/h ali
več;
– proge, rekonstruirane za hitrosti najmanj 200 km/h;
– posebej rekonstruirane proge, ki imajo zaradi topografskih, reliefnih ali – mestnih prostorsko-planerskih pogojev hitrosti določene za vsak primer posebej.
(3) Glede na te kriterije sodijo vse proge v Republiki
Sloveniji v kategorijo konvencionalnih prog.
IV. RAZVRSTITEV PROG GLEDE NA DOVOLJENO OSNO
IN DOLŽINSKO OBREMENITEV
6. člen
(1) Glede na dovoljeno osno in dolžinsko obremenitev
s tovornimi vagoni se proge ali odseki prog razvrščajo v
kategorije A, B1, B2, C2, C3, C4, D2, D3, D4, ki so
določene v Tabeli 2:
Tabela 2: Dopustna dolžinska in osna obremenitev prog
Dolžinska obremenitev p [t/m]
(vsota mase vozila in naklada, deljena
z dolžino vozila med odbojnikoma)

5,0
6,4
7,2
8,0

A
16

A

Osna obremenitev P [t]
B
C
D
18
20
22,5

B1
B2

C2
C3
C4

D2
D3
D4

(2) Proga ali odsek proge se uvrsti v določeno kategorijo iz prejšnjega odstavka, če je sposobna za prevoz vlaka z
neomejenim številom štiriosnih tovornih vagonov z razporedom osi, določenim v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe,
in s tej kategoriji ustrezno osno in dolžinsko obremenitvijo.
Na progi izven območja mostov je za razvrstitev v posamezno kategorijo odločilna dopustna osna obremenitev glede
na vrsto in stanje zgornjega ustroja (sistem tirnic in kretnic,
vrsta pritrditve, razmak in vrsta pragov, debelina grede, tamponski sloj, obraba itd.) ter stanje spodnjega ustroja, medtem ko je na mostovih odločilna dopustna osna in dolžinska
obremenitev glede na nosilnost mostne konstrukcije, stanje
mostu, vrsto in utrujenost materiala.
(3) Proge ali odseki prog, uvrščeni v posamezne kategorije po prejšnjem odstavku tega člena, so, ob pogoju, da
največja dovoljena hitrost vlakov ne preseže 90 km/h in da
se po presoji pristojne službe upravljavca na določenih odsekih in/ali objektih lahko dodatno omeji hitrost, sposobni
za prevoz naslednjih vrst tovornih vagonov:
1. Dvoosnih in triosnih tovornih vagonov ter štiriosnih
tovornih vagonov z dvema podstavnima vozičkoma, katerih
mere a (razmik osi v podstavnem vozičku) in b (razmik med
zunanjo ploskvijo odbojnika in najbližjo osjo) so večje ali
enake vrednostim, navedenim v Prilogi 3, in katerih osne in
dolžinske obremenitve ne presegajo vrednosti, navedenih v
isti prilogi.
2. Štiriosnih tovornih vagonov z dvema podstavnima
vozičkoma, katerih mere a in b so manjše od vrednosti po
Prilogi 3, z osno obremenitvijo, zmanjšano glede na mere a
in b po Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
3. Tovornih vagonov z dvema triosnima ali štiriosnima
podstavnima vozičkoma in osno obremenitvijo, ki glede na
mere a in b ne presega zmanjšane osne obremenitve po
Prilogi 5 in 6, ki sta sestavni del te uredbe.
4. Tovornih vagonov s tremi oziroma štirimi dvoosnimi
podstavnimi vozički, katerih osna obremenitev ne presega
obremenitve, zmanjšane glede na geometrijske mere vagonskih shem po Prilogi 7, ki je sestavni del te uredbe, ob
predpostavki, da ti vagoni ustrezajo tudi posebnim predpisom, ki zadevajo tovrstne vagone.
(4) Pri vagonih, katerih razpored osi ne ustreza razporedom, navedenim v Prilogah 5, 6 in 7 (nestandarden razpored osi), se dovoljena osna obremenitev določi pod pogojem, da največji moment in prečna sila v prostoležeči gredi
poljubne dolžine, obremenjeni s poljubnim številom takih
vagonov, ne sme preseči vrednosti momenta in prečne sile,
ki bi ju dobili po razporedu osi po Prilogi 3.
(5) Izjemoma se na progah kategorije C, z dovoljeno
osno obremenitvijo 20 t, dopušča prekoračitev osne obremenitve za 0,5 t pri:
– dolgih dvoosnih tovornih vagonih z dovoljeno osno
obremenitvijo 20 t in dolžine vključno z odbojniki od 14,1
do 15,5 m s ciljem povečanja njihove mejne nakladalne
mase na 25 t;
– tovornih vagonih z dovoljeno osno obremenitvijo
22,5 t za izenačitev njihove velike tara mase, ki je pogojena s konstrukcijskimi spremembami zaradi doseganja take
osne obremenitve.
Pri tem največja dopustna masa, ki odpade na eno
kolo, ne sme presegati 11,1 t.
(6) Tovorni vagoni, katerih tehnične karakteristike so
v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom tega člena,
lahko obratujejo tudi v režimu S (100 km/h) ali
SS (120 km/h), kolikor njihove osne obremenitve ne presegajo 20 t (oziroma izjemoma 20,5 t iz prejšnjega odstavka) in če izpolnjujejo dodatne pogoje Objave UIC 432 ter
pogoje, ki jih diktirajo zahtevnejši premostitveni objekti na
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progi. Tovorni vagoni, katerih tehnične karakteristike so v
skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom tega člena in
katerih osne obremenitve presegajo 20 t, lahko obratujejo
s hitrostmi 100 km/h, če izpolnjujejo dodatne pogoje Objave UIC 700, Objave UIC 432 in Objave UIC 510-2.
Hitrost takih vagonov se mora omejiti na 80 km/h v krivinah s polmerom, manjšim od 600 m, v primeru, da povprečna tirna širina na dolžini 100 m presega 1455 mm.
(7) Vse druge vrste tovornih vagonov, ki niso v skladu s
tretjim, četrtim in petim odstavkom tega člena, se morajo
obravnavati kot izredne pošiljke.
(8) Razvrstitev posameznih prog ali odsekov prog po
kriterijih iz tega člena izvede upravljavec javne železniške
infrastrukture in je objavljena v mednarodnih dokumentih
predmetnega področja.
(9) Upravljavec javne železniške infrastrukture je dolžan
vsako spremembo v kategorizaciji prog, ki se nanaša na
razvrstitev prog glede na največjo dovoljeno osno in dolžinsko obremenitev prog s tovornimi vagoni v mednarodnem
prometu, javiti Mednarodni železniški zvezi – UIC, da jo ta
objavi v mednarodnih dokumentih, ki zadevajo to področje.
7. člen
(1) Poleg razvrstitve prog v eno izmed kategorij po
prejšnjem členu se zaradi določitve nakladalne mase vagonov v mednarodnem prometu in v skladu z Objavo UIC 700
določi še tako imenovana “normalna kategorija“ mreže prog
v Republiki Sloveniji.
(2) Normalna kategorija se določi glede na kategorije
pretežnega dela prog, odprtih za mednarodni promet.
(3) Glede na to, da pretežni del prog v Republiki
Sloveniji, odprtih za mednarodni tranzitni promet, ustreza
kategoriji D3 (osna obremenitev 22,5 t, dolžinska obremenitev 7,2 t/m), se za normalno kategorijo slovenskih prog
določi kategorija D3.
8. člen
Glede na kategorije prog in največje hitrosti posameznih vrst tovornih vlakov mora prevoznik, lastnik vagona, po
določilih UIC vsak tovorni vagon opremiti z oznako največje
dovoljene mejne nakladalne mase za posamezno kategorijo
proge.
9. člen
(1) Za vleko vlakov na progah, ki so razvrščene v eno
izmed kategorij glede na dovoljeno osno in dolžinsko obremenitev s tovornimi vagoni, se lahko uporabljajo vse vrste
vlečnih vozil, ki ustrezajo shemam obremenitev tovornih vagonov za tisto kategorijo. Smiselno to velja tudi za motorna
vozila za posebne namene.
(2) V izjemnih primerih mora prevoznik za obratovanje
vozil iz prejšnjega odstavka, ki imajo večjo osno in/ali dolžinsko obremenitev od dovoljene za posamezno kategorijo
proge, od upravljavca pridobiti posebno dovoljenje na osnovi dokaza o nosilnosti proge za takšna vozila.
10. člen
(1) Nova vlečna vozila in tovorni vagoni ne smejo presegati mejnih obremenitev po shemi, določeni v Prilogi 8, ki je
sestavni del te uredbe, ali drugi shemi z analognimi vplivi.
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(2) Pogoji obratovanja vlečnih vozil in tovornih vagonov
na progah posameznih kategorij morajo ustrezati pogojem,
določenim s to uredbo in Objavo UIC 700.
11. člen
(1) Pri specialnih tovornih vagonih za izredne pošiljke
je dopustno izkoristiti vse možne obtežbene sheme iz Priloge 9, ki je sestavni del te uredbe.
(2) V Prilogi 10, ki je sestavni del te uredbe, je prikazanih nekaj obremenilnih shem, ki izpolnjujejo pogoj iz prejšnjega odstavka.
(3) Mednarodni promet vagonov iz prvega odstavka
tega člena je dovoljen le po predhodnem sporazumu med
prizadetimi železniškimi upravami.
V. RAZVRSTITEV PROG GLEDE NA NAJVEČJE
DOPUSTNE DIMENZIJE VOZIL IN NAKLADA
12. člen
(1) Glede na največje dopustne dimenzije vozil in naklada se proge delijo po vrstah dopustnih nakladalnih profilov, ki jih predpisuje Mednarodna železniška zveza – UIC.
(2) Vse proge v Republiki Sloveniji dovoljujejo prevoz
vozil in tovora v skladu z mednarodnim nakladalnim profilom, nakladalnim profilom SŽ I ter nakladalnima profiloma za
kombinirani transport GA in GB. Novozgrajene proge morajo zagotavljati nakladalni profil GC.
(3) Nakladalna profila SŽ I in mednarodni nakladalni
profil sta prikazana v Prilogi 11, profili GA, GB in GC pa v
Prilogi 12. Prilogi 11 in 12 sta sestavni del te uredbe.
(4) Vsako vozilo ali naklad, ki presega nakladalni profil
določene proge ali odseka proge, se mora obravnavati kot
izredna pošiljka.
(5) Upravljavec javne železniške infrastrukture je dolžan
vsako spremembo v kategorizaciji prog, ki zadeva razvrstitev
prog glede na dopustne nakladalne profile, javiti Mednarodni železniški zvezi – UIC, da jo ta objavi v mednarodnih
dokumentih, ki zadevajo to področje.
VI. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati
pravilnik o kategorizaciji prog (Službeni glasnik ZJŽ, št.
7/89, 10/89, 15/89 in 9/90).
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343-13/2002-1
Ljubljana, dne 28. februarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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965.

Uredba o postopku upravljanja z zaseženimi
predmeti, premoženjem in varščinami

Na podlagi četrtega odstavka 506.a člena zakona o
kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94,
25/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 5/98 – odl. US,
49/98, 66/98, 72/98, 6/99, 42/00 – odl. US, 66/00,
111/01) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96,
47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti,
premoženjem in varščinami

Št.
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Tarifo za plačilo na podlagi te uredbe opravljenega dela
in stroškov pooblaščenega izvršitelja določi minister s pravilnikom iz petega odstavka 3. člena te uredbe.
5. člen
Upravljanje, hrambo, prodajo in uničenje nadzorujejo
komisije za zasežene predmete, imenovane po določbah te
uredbe (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Komisijo za območje vsakega okrožnega sodišča imenuje minister. Predsednik komisije in njegov namestnik se
imenujeta izmed sodnikov na predlog predsednika pristojnega okrožnega sodišča, en član in njegov namestnik iz vrst
pooblaščenih delavcev ministrstva, pristojnega za notranje
zadeve, na predlog ministra, pristojnega za notranje zadeve,
en član in njegov namestnik pa iz vrst državnih tožilcev na
predlog generalnega državnega tožilca Republike Slovenije.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. HRAMBA, PRODAJA IN UNIČENJE PREDMETOV
1. člen
Ta uredba določa postopek upravljanja:
– s predmeti, ki so bili zaseženi v kazenskem postopku
ali v zvezi z njim in izročeni sodišču v hrambo ali je sodišče
odredilo njihovo hrambo,
– s predmeti ali premoženjem, ki služi za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi oziroma
premoženja v vrednosti premoženjske koristi in
– s predmeti ali premoženjem, ki so bili dani kot varščina.
Predmeti in premoženje iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: predmeti) se pri sodišču vodijo v seznamu zaseženih predmetov (Szp) po določbah Sodnega reda.
2. člen
Predmete hrani sodišče, če ta uredba za posamezne
vrste predmetov ne določa drugače.
Predmete, ki imajo status carinskega blaga, sodišče
oziroma drug pristojni državni organ takoj prijavi in predloži v
hrambo najbližjemu carinskemu organu.
3. člen
Sodišče lahko odredi hrambo in upravljanje s predmeti
pri izvršiteljih, ki so imenovani po zakonu o izvršbi in zavarovanju in so vpisani v register pooblaščenih izvršiteljev, ki ga
vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvršitelji).
O vpisu v register pooblaščenih izvršiteljev odloča minister, pristojen za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: minister) po predhodnem mnenju Zbornice izvršiteljev in predsednika okrožnega sodišča, za območje katerega se podeli
pooblastilo.
Za območje vsakega okrožnega sodišča se določi najmanj eden, za območje Okrožnega sodišča v Ljubljani pa
najmanj dva pooblaščena izvršitelja.
Pooblaščeni izvršitelj lahko hrani in upravlja s predmeti
po odredbi vseh sodišč v Republiki Sloveniji.
Minister določi s pravilnikom pogoje, ki jih mora pooblaščeni izvršitelj izpolnjevati za zagotavljanje ustreznosti tehničnega in fizičnega varovanja predmetov (video nadzor,
alarmni sistemi, posebna prevozna sredstva, zavarovanje
odgovornosti, drugi ukrepi) ter druge pogoje za pridobitev
pooblastila za hrambo in upravljanje s predmeti in postopek
za vpis v register iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
Stroški hrambe se izplačajo najprej iz sredstev sodišča, ki odredi hrambo.

6. člen
Sodišče oziroma pooblaščeni izvršitelj, ki prevzame
predmete, jih brez odlašanja pregleda in o prevzemu sestavi
zapisnik, v katerem potrdi prejem predmetov.
Zapisnik vsebuje podatke predvsem o:
– statusu blaga (če gre za predmete, ki imajo status
carinskega blaga);
– organu, ki izroči predmete, kazenski zadevi in odredbi o hrambi;
– vrsti in posebnih lastnostih ter označbi predmetov in
količini;
– natančen opis stanja predmetov;
– načinu ugotovitve istovetnosti in stanja predmetov ob
prevzemu (fotografija, posnetek, strokovni opis, cenitev);
– druge podatke, pomembne za izvajanje hrambe, za
upravljanje, vzdrževanje ali zavarovanje predmetov.
Zapisnik se lahko izdela na vnaprej pripravljenem obrazcu.
Sodišče lahko pooblaščenemu izvršitelju ob prevzemu
predmetov ali kadarkoli v času hrambe na njegov predlog ali
po uradni dolžnosti odredi posamezna dejanja ali posreduje
navodila za ravnanje s predmeti.
7. člen
Predmete mora sodišče oziroma pooblaščeni izvršitelj
hraniti in varovati kot dober gospodar.
Za ravnanje s premičninami se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, o skladiščni
pogodbi.
Orožje, strelivo in razstrelilne snovi ter prepovedane
droge hrani ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v primerno varovanih prostorih.
Vojaško orožje, strelivo in opremo hrani ministrstvo,
pristojno za obrambo.
Pristojno sodišče lahko opravi nadzor hrambe iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
8. člen
Predmete, katerih tržna vrednost se s potekom časa
zmanjšuje, ali je nadaljnja hramba povezana z nesorazmernimi stroški, je potrebno prodati takoj, ko se glede na predvideno trajanje postopka in pričakovano ceno pri prodaji ugotovi, da stroški glede na vrednost ne upravičujejo nadaljnje
hrambe.
Pri upravljanju z nepremičninami je potrebno zagotoviti
varstvo pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki jih imajo tretje
osebe, redno vzdrževanje in zavarovanje njihove vrednosti.
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Pri upravljanju s terjatvami, vrednostnimi papirji, drugimi premoženjskimi oziroma materialnimi pravicami in poslovnimi deleži je potrebno zagotoviti varnost in donosnost,
v skladu s tržnimi razmerami.
Pri upravljanju z denarjem je potrebno zagotoviti obrestovanje in likvidnost po standardih skrbnega finančnega
poslovanja.
9. člen
Predmete je potrebno vrniti lastniku takoj, ko prenehajo razlogi za zaseg oziroma hrambo, določeni v zakonu.
Če v primeru iz prejšnjega odstavka predmetov ni možno oziroma ni dopustno vrniti lastniku, sodišče oziroma pooblaščeni izvršitelj po predhodni odredbi sodišča predmete
proda, prejeta kupnina pa se do končne odločitve sodišča
hrani po določbah te uredbe o hrambi denarnih sredstev.
Če prodaja ni možna ali če stroški prodaje presegajo
vrednost predmetov oziroma višino pričakovanega izkupička
od prodaje, sodišče odredi uničenje predmetov, lahko pa
odredi, da se podarijo v javno korist po določbah te uredbe.
Odredba o prodaji, uničenju ali podaritvi se izda na
predlog pooblaščenega izvršitelja ali po uradni dolžnosti.
Pred izdajo odredbe iz prejšnjega odstavka pridobi sodišče mnenje lastnika predmetov.
10. člen
Če se po odredbi sodišča predmeti vrnejo lastniku, se
ob prevzemu sestavi zapisnik, v katerem se navedejo vrsta,
količina in opis stanja predmetov, ki jih oseba prevzema.
Če se predmeti v postopku odvzamejo ali hramba preneha iz kakšnega drugega razloga, se ravna po odredbi
sodišča.
11. člen
Prodaja predmetov se opravi po določbah predpisov,
ki veljajo za sodni izvršilni postopek.
Orožje se proda po določbah zakona, ki ureja promet z
orožjem.
Prodajo nadzoruje komisija.
12. člen
Komisija pri prodaji:
– preveri, če seznam predmetov za prodajo ustreza
podatkom iz zapisnika iz 6. člena te uredbe in če je bila
izdana odredba o prodaji pristojnega sodišča;
– potrdi oceno vrednosti predmetov, ki je podlaga za
določitev prodajne cene;
– potrdi pogoje za prodajo in način prodaje;
– pregleda in potrdi zapisnik o prodaji.
13. člen
Predmete, ki po posebnih predpisih niso v prostem
prometu, ali se ne morejo prodati, ali bi bila prodaja povezana z nesorazmernimi stroški, lahko komisija, v skladu s
predpisi o javnih financah podari državnim organom in organizacijam, zavodom, ustanovam ali človekoljubnim organizacijam, če ti izkažejo, da predmete potrebujejo za opravljanje
svoje dejavnosti.
Predmete zgodovinske, arheološke, etnografske, kulturne, umetniške ali znanstvene vrednosti lahko komisija
podari po določbah prejšnjega odstavka, le po poprejšnjem
mnenju ministrstva, pristojnega za finance in ministrstva,
pristojnega za kulturo.
14. člen
Uničenje predmetov opravi sodišče ali pooblaščeni izvršitelj pod nadzorom komisije.
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Uničenje predmetov iz tretjega in četrtega odstavka
7. člena te uredbe opravijo pooblaščeni delavci ministrstva,
pristojnega za hrambo, pod nadzorom komisije.
Uničenje se opravi na način, ki ga določi komisija na
predlog strokovnjakov ministrstva, pristojnega za hrambo,
glede na posebnosti predmetov uničenja.
O uničenju se sestavi zapisnik, ki ga potrdi komisija.
Zaradi varnosti oseb in premoženja se lahko najdena
ali zasežena eksplozivna sredstva in naprave uničijo takoj. O
tem se pisno obvesti sodišče, ki vodi postopek.
15. člen
Stroške upravljanja in hrambe predmetov za čas do
izročitve pristojnemu državnemu tožilstvu oziroma sodišču
plača ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, stroške
upravljanja in hrambe za čas po izročitvi predmetov in stroške uničenja izročenih predmetov pa pristojno državno tožilstvo oziroma sodišče, ki so mu predmeti bili izročeni, iz
proračunskih sredstev.
Glede plačila stroškov iz prejšnjega odstavka se šteje,
da so predmeti izročeni pristojnemu državnemu tožilstvu
oziroma sodišču tudi, če so ob predložitvi kazenske ovadbe
ostali v hrambi in upravljanju pri policiji.
III. UPRAVLJANJE Z GOTOVINSKIMI
IN NEGOTOVINSKIMI SODNIMI POLOGI
IN DENARNIMI SREDSTVI
Splošne določbe
16. člen
Določbe uredbe o upravljanju z gotovinskimi in negotovinskimi sredstvi se ne uporabljajo za tolarska in devizna
sredstva, ki so zasežena ali odvzeta kot individualno določen predmet (species).
17. člen
V odredbi o začasnem zasegu ali odvzemu denarnih
sredstev kot rednih gotovinskih pologov (v nadaljnjem besedilu: tolarskih sredstev) odredi sodnik, da se zasežena ali odvzeta sredstva nakažejo na račun Republike Slovenije pri
pristojni organizaciji za plačilni promet (- 696 – sredstva sodnih depozitov in zasežena sredstva izvršilnih zavezancev).
V odredbi o začasnem zasegu ali odvzemu negotovinskih pologov – tuje valute (v nadaljevanju: deviznih sredstev)
sodnik odredi tudi, naj se zasežena ali odvzeta sredstva
nakažejo na račun Banke Slovenije za Republiko Slovenijo
pri banki.
Če se začasno zasežena ali odvzeta sredstva nahajajo
na računu ali na nerezidenčnem računu pri organizaciji za
plačilni promet, sodišče istočasno z odredbo o začasnem
zasegu ali odvzemu sredstev naloži organizaciji za plačilni
promet, pri kateri je račun odprt, da nakaže zasežena ali
odvzeta tolarska sredstva na račun Republike Slovenije iz
prvega odstavka tega člena, devizna sredstva pa na račun
Banke Slovenije iz drugega odstavka tega člena in da o
izvršenem nakazilu nemudoma obvesti ministrstvo, pristojno
za finance, in pristojno sodišče.
Odredbo iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena, ki vsebuje nalog za nakazilo, sodišče takoj pošlje
ministrstvu, pristojnemu za finance.
18. člen
Sredstva, ki se ne vračajo, postanejo na podlagi pravnomočne odločbe sodišča last Republike Slovenije. O tem
sodišče obvesti ministrstvo, pristojno za finance.
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19. člen
Obvestila iz tega poglavja, ki se pošiljajo ministrstvu,
pristojnemu za finance, se pošiljajo Zakladnici – Sektorju za
upravljanje z likvidnostjo proračuna.
Obvestila iz tega poglavja se pošiljajo pisno in po faksu
oziroma z uporabo informacijske tehnologije.

24. člen
Upravljanje s sredstvi iz prejšnjega člena te uredbe
pomeni, da država s temi sredstvi upravlja kot s sredstvi
proračuna Republike Slovenije.
Sredstva se obrestujejo, sredstva iz naslova obresti pa
so last Republike Slovenije.

Upravljanje s tolarskimi sredstvi sodišč

Vrnitev deviznih sredstev

20. člen
Če je stanje tolarskih sredstev posameznega sodišča
na računu iz prvega odstavka 17. člena iz naslova sodnih
pologov višje od 10,000.000 tolarjev, mora sodišče o tem
obvestiti ministrstvo, pristojno za finance, in sredstva ponuditi v upravljanje ministrstvu, pristojnemu za finance, v skladu s to uredbo.
Ministrstvo, pristojno za finance, se lahko s predsedniki okrožnih sodišč dogovori za določitev drugačne višine
sredstev iz prejšnjega odstavka.

25. člen
Na predlog predsednikov okrožnih sodišč sestavi ministrstvo, pristojno za pravosodje, seznam predlagateljev, ki v
skladu s to uredbo predlagajo ministrstvu, pristojnemu za
finance, vračilo sredstev.
Predsednik okrožnega sodišča v predlogu navede predlagatelja in njegovega namestnika in pri ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, deponira njune podpise. O spremembi
predlagatelja oziroma njegovega namestnika predsednik sodišča nemudoma obvesti ministrstvo, pristojno za pravosodje.
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, seznam predlagateljev v obliki list deponiranih podpisov iz prejšnjega odstavka ter spremembe teh list.

21. člen
Če sprejme ministrstvo, pristojno za finance, ponudbo za upravljanje s sredstvi iz prejšnjega člena te uredbe,
sodišče začasno nakaže sredstva z računa iz prvega odstavka 17. člena na račun “Izvrševanje proračuna Republike Slovenije“ št. 50100-630-10014 in ob prvem nakazilu
predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, listo deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene podati in podpisati zahtevek za vračilo sredstev iz 22. člena te uredbe.
Sodišče mora ob nakazilu predložiti plan vračil, ki ga lahko
po potrebi spremeni.
O vsakokratnem nakazilu sodišče obvešča ministrstvo,
pristojno za finance.
Vrnitev tolarskih sredstev
22. člen
Sodišče pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance, zahtevo za vračilo začasno nakazanih sredstev iz prejšnjega
člena te uredbe, in sicer:
– za znesek do 5,000.000 tolarjev en dan pred potrebnim vračilom do 13.00 ure;
– za znesek nad 5,000.000 tolarjev dva delovna
dneva pred potrebnim vračilom do 13.00 ure.
Zahtevo za vrnitev iz prejšnjega odstavka tega člena
pošlje sodišče ministrstvu, pristojnemu za finance.
Ministrstvo, pristojno za finance, vrača denarna sredstva na račun sodišč iz prvega odstavka 17. člena v skladu z
zahtevami iz prvega odstavka tega člena.
Vračilo tolarskih sredstev se opravi v nominalnem
znesku.
Upravljanje z deviznimi sredstvi
23. člen
O prejemu deviznih sredstev, ki so bila nakazana na
račun Banke Slovenije za Republiko Slovenijo pri banki na
način iz drugega odstavka 17. člena te uredbe, ministrstvo,
pristojno za finance, obvesti sodišče, ki je odredbo izdalo.
Nakazana sredstva preidejo z dnem prejema v skladu z
zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, v upravljanje Republike Slovenije – ministrstvo, pristojno za finance, in se
vodijo na deviznem depozitnem računu Republike Slovenije
pri Banki Slovenije.

26. člen
O obveznosti vračila sredstev iz računa iz drugega odstavka 17. člena te uredbe obvesti sodišče predlagatelja iz
prejšnjega člena in ministrstvo, pristojno za finance, najmanj
pet delovnih dni pred vračilom oziroma pred rokom, ko
zapade obveznost vračila tako, da pošlje s priporočeno
pošiljko odredbo o vrnitvi sredstev, ki so bila po odredbi o
začasnem zasegu ali odvzemu sredstev nakazana na račune
Banke Slovenije za Republiko Slovenijo pri bankah, ki mora
vsebovati:
1. prvi dan zapadlosti;
2. točen znesek;
3. naziv banke in številko računa, na katerega je potrebno vrniti sredstva;
4. odredbo, ki je bila podlaga za nakazilo sredstev na
račun Banke Slovenije za Republiko Slovenijo pri banki, in
obvestilo o nakazilu iz 17. in 23. člena te uredbe.
27. člen
Predlagatelj iz 25. člena te uredbe pripravi predlog za
vračilo sredstev tako, da ga najmanj tri delovne dni pred
dnevom zapadlosti pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance.
Predlog iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke
iz prejšnjega člena te uredbe.
28. člen
Na dan, ko predlagatelj iz 25. člena te uredbe predloži
ministrstvu, pristojnemu za finance, predlog za vračilo deviznih sredstev, naloži ministrstvo, pristojno za finance, Banki
Slovenije, da iz računa Banke Slovenije za Republiko Slovenijo pri banki nakaže sredstva na račun, ki je naveden v
nalogu za uporabo deviznih sredstev.
Vračilo se opravi v nominalnem znesku.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta uredba, se glede
seznama zaseženih predmetov in finančnega poslovanja prenehajo uporabljati določila sodnega reda za tista vprašanja,
ki so s to uredbo drugače urejena.
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30. člen
Minister izda pravilnik iz petega odstavka 3. člena te
uredbe v treh mesecih od njene uveljavitve.
Minister imenuje komisije iz 5. člena te uredbe v treh
mesecih od njene uveljavitve.
31. člen
Določila te uredbe se smiselno uporabljajo tudi za
hrambo in upravljanje predmetov pri policiji pred začetkom
kazenskega postopka do izročitve pristojnemu državnemu
tožilstvu oziroma sodišču in za hrambo in upravljanje predmetov pri pristojnem državnem tožilstvu do izročitve sodišču, ne glede na to, ali se hranijo pri policiji, državnem
tožilstvu ali pri drugem organu oziroma pri pooblaščenem
izvršitelju.
Vodenje seznama zaseženih predmetov in premoženja
iz prejšnjega odstavka natančneje določa podzakonski akt,
ki ureja poslovanje policije oziroma državnih tožilstev.
32. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem izdaje podzakonskega akta in imenovanjem komisij iz
30. člena te uredbe.
Št. 713-06/2002-1
Ljubljana, dne 6. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

966.

Odlok o razglasitvi Kostnice s spomenikom v
Dražgošah za kulturni spomenik državnega
pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK
o razglasitvi Kostnice s spomenikom
v Dražgošah za kulturni spomenik
državnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi
enoto dediščine:
– Dražgoše – Kostnica s spomenikom (EŠD 127).
Enota ima zaradi kulturnih, krajinskih, umetnostnih in
arhitekturnih ter zgodovinskih lastnosti poseben pomen za
Republiko Slovenijo. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik državnega pomena z lastnostmi zgodovinskega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena:
Spomenik v Dražgošah je osrednji gorenjski spomenik
bojev proti okupatorju, posvečen devetim padlim borcem in
enainštiridesetim domačinom, žrtvam okupatorskega nasilja
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januarja 1942. Spomenik sestavljajo valjasta konstrukcija z
razgledno ploščadjo, jedro s kostnico s 50 padlimi ter kiparsko in slikarsko dekoracijo. Likovno izstopa arhitekturna
konstrukcija Borisa Kobeta, postavljena leta 1976.
3. člen
Spomenik zajema parcelo 413/1 k. o. Dražgoše.
Meje spomenika so vrisane na zemljiško katastrskem
načrtu v merilu 1: 1000 in na temeljnem topografskem
načrtu v merilu 1: 5000. Meje vplivnega območja so vrisane
na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno
dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, krajinskih, umetnostnih in arhitekturnih ter zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v območju
spomenika ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških
lastnosti ter širjenju pietetne in kulturne namembnosti,
– znotraj območja spomenika je prepovedano postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja,
– omogočanje predstavitve spomenika in dostopnost
javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, krajinske, umetnostne in arhitekturne ter zgodovinske vrednote spomenika,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika in dogodka, ki ga označuje,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ, v tisku
in drugih medijih,
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno-raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove
dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje
pristojnega zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih
delov odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za
raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično
zavarovanje, pravni promet, načine upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire
dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter
ukrepe za čimbolj učinkovito varstvo spomenika. Varstveni
režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je
nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
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8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-6
Ljubljana, dne 1. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

967.

Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
Blejskega gradu za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK
o spremembi odloka o razglasitvi
Blejskega gradu za kulturni spomenik
državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Blejskega gradu za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se
3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik obsega zemljišča, parcelne številke: 384/1,
384/2, 385, 386, 388/2, 388/3, 388/4, 388/5, 388/6,
vse k. o. Bled.
Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v
merilu 1:1000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka,
hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za
kulturno dediščino in Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje obsega vse površine v oddaljenosti
250 m od zarisane meje spomenika in dodatno vse površine
Blejskega jezera in območja v oddaljenosti 150 m od jezerskega brega, na katerih bi načrtovali objekte ali uporabo, ki
bi s svojo namembnostjo, obliko ali velikostjo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente
spomenika.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-5
Ljubljana, dne 1. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Št.
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Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
Blejskega otoka za kulturni spomenik državnega
pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK
o spremembi odloka o razglasitvi
Blejskega otoka za kulturni spomenik
državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Blejskega otoka za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, v nadaljnjem besedilu: odlok) se v 1. členu “Cerkev Marijinega
Oznanjenja“ nadomesti s “Cerkev Marijinega Vnebovzetja“.
2. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Blejski otok obsega zemljišča, parcelne številke:
1144/27, 1145/1, 1145/2, 1145/3, 1145/4, 1145/5,
1145/6, 1146, 1147/1, 1147/2, 1148, 1149, 1150,
vse k.o. Želeče. Cerkev Marijinega Vnebovzetja (EŠD 25)
obsega parceli 1147/1 in 1145/4, obe k.o. Želeče.
Meje spomenika so vrisane na katastrskem načrtu v
merilu 1:1000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka,
hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za
kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za
varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje spomenika obsega vse površine jezera in njegove brežine v razdalji 100 metrov od jezera ter
območja v širši okolici, na katerih bi bili postavljeni objekti,
ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno
vplivali na zaščitene elemente spomenika.“
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-5
Ljubljana, dne 1. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

969.

Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu
Borl za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK
o spremembi odloka o razglasitvi Gradu
Borl za kulturni spomenik
državnega pomena

Stran
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1. člen
V odloku o razglasitvi Gradu Borl za kulturni spomenik
državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen
spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik obsega zemljišča, parcelne številke *3,
*4/1, *4/2, *4/3, 1/28, 1/34, 1/35 (del), 1/4, 1/5, 1/7,
10/1, 11/3, 258/12 (del), 258/6, 263/1 (del), 6/2 (del),
8, 9, vse k.o. Dolane.
Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v
merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka,
hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za
varstvo kulturne dediščine in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: zavod).
Vplivno območje spomenika obsega vse odprte in grajene površine v radiju 300 m okoli zarisane meje spomenika
ter območja v širši okolici, na katerih bi bili lahko postavljeni
objekti ali zasajene kulture, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali
funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene elemente spomenika.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-5
Ljubljana, dne 1. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

970.

Odlok o spremembi odloka o razglasitvi gradu
Branik (Rihemberk) za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK
o spremembi odloka o razglasitvi gradu
Branik (Rihemberk) za kulturni spomenik
državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi gradu Branik (Rihemberk) za
kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št.
81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik obsega zemljišča s parcelnimi številkami:
131, 132, 4888/9, 4927 (del), 60/1, 61/1, 61/3, 62/1,
65/1, 66, 67, 68/1, 68/2, 68/3, 69, 72/1, 72/2, 73,
74, 75/2, 88/1, 88/2, 89, vse k.o. Branik.
Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v
merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka,
hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za
kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za
varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).”

Uradni list Republike Slovenije
Vplivno območje spomenika obsega vse površine v
oddaljenosti 250 m od zarisane meje spomenika in območja v širši oddaljenosti, na katerih bi bili postavljeni objekti ali
zasajene kulture, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo
lahko negativno vplivali na spomenik.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-5
Ljubljana, dne 1. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

971.

Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in
grajske kašče v Brežicah za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK
o spremembi odloka o razglasitvi Gradu
in grajske kašče v Brežicah za kulturni spomenik
državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Gradu in grajske kašče v Brežicah za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS,
št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Grad Brežice obsega zemljišča, parcelne številke:
1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262/1, 1262/2,
1263, vse k.o. Brežice. Grajska kašča v Brežicah, Cesta
prvih borcev 4, obsega zemljišče s parcelno številko 707,
k.o. Brežice.
Meje spomenika so vrisane na katastrskem načrtu v
merilu 1:1000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Meja vplivnega območja spomenika je vrisana na
temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika
načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo
za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne
dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-5
Ljubljana, dne 1. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

972.

Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Dvorca
in parka Dornava za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK
o spremembi odloka o razglasitvi Dvorca
in parka Dornava za kulturni spomenik
državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Dvorca in parka dvorca Dornava
za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št.
81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Dvorec Dornava obsega zemljišča, parcelne številke:
1/3, 1/7, 71, 72, vse k.o. Dornava. Park dvorca Dornava
obsega zemljišča, parcelne številke: *170, *6/1, 1/1, 1/3,
1/7, 69/1, 69/5, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 71, 72, 75/5,
75/7, 75/8, 759/2, 759/3, 77/11, 77/13, 77/14,
77/15, 77/16, 77/17, 77/18, 77/19, 77/20, 77/21,
77/4, 77/5, 802/1 (del), 802/14, 802/5, 802/6, 803/2,
867, 868, 869, 873, vse k.o. Dornava.
Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v
merilu 1:1000, 1:2880 in 1:2500 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje spomenika obsega območje, oddaljeno 300 m od zarisane meje kulturnega spomenika ter vsa
robna področja s parkom, na katerih bi načrtovali objekte ali
uporabo, ki bi s svojo namembnostjo, obliko ali velikostjo,
lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-5
Ljubljana, dne 1. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

973.

Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Šole –
Vinarska 14 za kulturni spomenik državnega
pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

Št.
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ODLOK
o spremembi odloka o razglasitvi Šole –
Vinarska 14 za kulturni spomenik
državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Šole – Vinarska 14 za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se
3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik obsega zemljišče, parcelni številki *148,
482, k.o. Krčevina.
Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v
merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Meja vplivnega območja je vrisana na temeljnem
katastrskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine in Javni
zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v
nadaljevanju: zavod).“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-5
Ljubljana, dne 1. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

974.

Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
Vetrinjskega dvorca za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK
o spremembi odloka o razglasitvi
Vetrinjskega dvorca za kulturni spomenik
državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Vetrinjskega dvorca za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se
3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik obsega zemljišče, parcelna številka 1698,
k.o. Maribor–Grad.
Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v
merilu 1:500 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu
1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka,
hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za
varstvo kulturne dediščine in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: zavod).
Vplivno območje spomenika obsega območje, oddaljeno 50 m od obstoječega spomenika, v katerem bi načr-
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tovali objekte ali uporabo, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali
funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne
in vizualne elemente spomenika.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-5
Ljubljana, dne 1. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

975.

Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
Starološkega gradu za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK
o spremembi odloka o razglasitvi
Starološkega gradu za kulturni spomenik
državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Starološkega gradu za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se
3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik obsega zemljišča, parcelne številke 645/1,
645/10, 645/11, 645/12, 645/13, 645/2, 645/3 (del),
645/4, 645/5, 645/8, 645/9, vse k.o. Stara Loka.
Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v
merilu 1:1000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka,
hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za
varstvo kulturne dediščine in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: zavod).
Vplivno območje spomenika obsega območje 50 m
okoli zarisane meje spomenika ter širše območje, na katerem bi načrtovali uporabo ali objekte, ki bi s svojo velikostjo,
obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne lastnosti spomenika.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-5
Ljubljana, dne 1. marca 2002.

Uradni list Republike Slovenije

976.

Odlok o spremembi odloka o razglasitvi razvalin
gradu Vodriž za kulturni spomenik državnega
pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK
o spremembi odloka o razglasitvi razvalin
gradu Vodriž za kulturni spomenik
državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi razvalin gradu Vodriž za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se
3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik obsega zemljišča, parcelne številke *27,
317, 324, 325, 327, 328, 335, 336, vse k.o. Vodriž.
Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v
merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka,
hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za
varstvo kulturne dediščine in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: zavod).
Vplivno območje spomenika obsega območje, oddaljeno 300 m od obstoječih razvalin gradu ter območja v širši
okolici spomenika, na katerih bi načrtovali objekte ali uporabo, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente
spomenika.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-5
Ljubljana, dne 1. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
977.

Odredba o prepovedi uporabe cestnoželezniških prehodov

Na podlagi osmega odstavka 109. člena zakona o
varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00)
izdaja minister za promet

ODREDBO
o prepovedi uporabe cestno-železniških
prehodov

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

1. člen
Prepove se uporaba naslednjih cestno-železniških prehodov:

Uradni list Republike Slovenije
– na železniški progi Ljubljana–Jesenice, v km:
587.138, 587.337, 587.943, 588.867, 589.898;
– na železniški progi Metlika–Ljubljana, v km: 79.482,
114.812, 115.409, 115.788;
– na železniški progi Celje–Velenje, v km: 7.340,
21.427, 21.541, 24.050;
– na železniški progi Jesenice–Sežana, v km: 92.864,
98.168, 100.485.
2. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

POVPREČNO LETNO STOPNJO
davka in prispevkov, ki se obračunavajo
in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za
leto 2001 37,10%.
Št. 416-24/02
Ljubljana, dne 5. marca 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

Št. 2002-2411-0011
Ljubljana, dne 7. marca 2002.
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet

978.

Odredba o spremembi odredbe o obrazcu za
skupinski obračun davka od dobička pravnih
oseb

Na podlagi zadnjega odstavka 200. člena zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97,
35/98, 82/98, 91/98, 108/99, 97/01) izdaja minister za
finance

ODREDBO
o spremembi odredbe o obrazcu za skupinski
obračun davka od dobička pravnih oseb
1. člen
V metodologiji za izpolnjevanje obrazca za skupinski
obračun davka od dobička pravnih oseb, ki je sestavni del
odredbe o obrazcu za skupinski obračun davka od dobička
pravnih oseb (Uradni list RS, št. 5/97), se
– pri postavki F zap. št. 35 nadomesti z zap. št. 32,
– pri postavki G zap. št. 36 nadomesti z zap. št. 33,
zap. št. 37 pa z zap. št. 34.

980.

mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

979.

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki
se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki
Sloveniji

Na podlagi petega odstavka 39. člena in četrtega odstavka 47. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in
109/01) objavlja minister za finance

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec februar 2002

Na podlagi šestega odstavka 298. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 81/00, 124/00, 52/01, 109/01) objavlja minister za finance

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec februar 2002
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 81/00, 124/00,
52/01, 109/01) in pravilnika o izračunu povprečnega donosa na državne vrednostne papirje (Uradni list RS, št.
21/01) za mesec februar 2002 znaša 7,91% na letni ravni,
oziroma 0,59% na mesečni ravni.
Št. 193-5/02
Ljubljana, dne 6. marca 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-16/02
Ljubljana, dne 28. februarja 2002.
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981.

Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za
opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo
delovanje

Na podlagi četrtega odstavka 132. člena zakona o
pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) in tretjega
odstavka 14. člena pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo
delovanje (Uradni list RS, št. 32/00) izdaja minister za pravosodje

SKLEP
o spremembi vrednosti točke v pravilniku
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe
za opravljanje vročanja in o pravilih
za njihovo delovanje
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1
Vrednost točke iz tretjega odstavka 14. člena pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje
vročanja in o pravilih za njihovo delovanje se spremeni tako,
da znaša 100 tolarjev.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 165-09-4/2002-2
Ljubljana, dne 13. februarja 2002.
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

USTAVNO SODIŠČE
982.

Odločba o oceni ustavnosti zakona o popisu
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v
Republiki Sloveniji

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Edvarda Krajnca iz Vojnika in mag.
Matevža Krivica iz Medvod, po opravljeni javni obravnavi dne
17. januarja 2002, na seji dne 28. februarja 2002

o d l o č i l o:
1. Štirinajsta alinea 6. člena zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta
2001 (Uradni list RS, št. 66/00 in 26/01) ni v neskladju z
ustavo.
2. Členi 10, 11, 12, 13, 15, 24, 25, 28 in 29 zakona
o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 niso v neskladju z ustavo.
3. Člena 5 in 23 zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001, razen
dela prvega odstavka 23. člena, ki se glasi: “Podatki, zbrani
s popisom, se uporabljajo samo za statistične namene”, se
razveljavita.
4. Razveljavitev iz prejšnje točke začne učinkovati naslednji dan po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnik Edvard Krajnc (v nadaljevanju: prvi pobudnik) izpodbija tretji odstavek 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (Uradni list
RS, št. 26/01 – v nadaljevanju: ZPPGO1-A)1, ker naj bi bil v
neskladju s 7. členom in prvim ter drugim odstavkom
41. člena ustave. Meni, da je, glede na ustavno opredelitev,
1 Navedeni člen se nanaša na 6. člen zakona o popisu prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (Uradni list RS, št.
66/00). Izpodbijana določba ZPPGO1-A je v 6. členu zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (Uradni list RS,
št. 66/00 in 26/01 – v nadaljevanju: ZPPGO1, štirinajsta alinea) predvidela tudi
zbiranje podatka o veroizpovedi. V nadaljevanju se pri navajanju uporablja oštevilčenje členov iz ZPPGO1.
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po kateri so država in verske skupnosti ločene, ter glede na
ustavno zagotovljeno svobodo izpovedovanja vere in drugih
opredelitev, izpodbijana določba zakona, ki predvideva, da
se med osebnimi podatki zbira tudi podatek o veroizpovedi,
neustavna. Trdi, da iz določbe drugega odstavka 41. člena
ustave, ki zagotavlja, da se nihče ni dolžan opredeliti glede
svojega verskega ali drugega prepričanja, v povezavi s prvim
odstavkom 7. člena ustave izhaja prepoved državi spraševati
posameznike o teh opredelitvah oziroma prepoved zbiranja
podatkov o teh opredelitvah.
2. Prvi pobudnik meni, da obstaja resna nevarnost, da
bi verske skupnosti lahko razlagale izpodbijano določbo
zakona, kot da ustava ne določa ločenosti verskih skupnosti
in države, pridobljene podatke pa interpretirale glede na
svoje vsakokratne potrebe.
3. Pobudnik mag. Matevž Krivic (v nadaljevanju: drugi
pobudnik) izpodbija isto določbo zakona. Meni, da je vprašljivo, ali je spraševanje po veroizpovedi sploh smiselno, saj
vprašani niso dolžni odgovoriti na postavljeno vprašanje.
Zato naj bi bil tako pridobljeni podatek za potrebe državne
statistike nezanimiv in nerelevanten. Dalje meni, da ljudje,
zlasti preprosti, doživljajo popis prebivalstva kot nekaj obveznega in od oblasti ukazanega, zato ni mogoče povsem
izključiti hotenega ali nehotenega “pritiska” na vprašanega,
čeprav zakon določa, da mora biti posameznik opozorjen na
pravico, da na to vprašanje ni dolžan odgovarjati. Zatrjuje
tudi, da je tudi samo vprašanje napačno zastavljeno, saj se
sprašuje po veroizpovedi, spraševati pa bi se smelo kvečjemu po (pravni) pripadnosti kakšni verski skupnosti.
4. Drugi pobudnik je sprva navajal kot ustavno sporno
tudi vprašanje o narodni (etnični) pripadnosti (trinajsta alinea
6. člena ZPPGO1). Na javni obravnavi je izjavil, da njegove
pobude ne gre razumeti, kakor da izpodbija ustavnost trinajste alinee 6. člena ZPPGO1. V poznejši pisni vlogi je
izrecno izjavil, da njene ustavnosti ne izpodbija.
5. Dalje je v pobudi kot ustavno sporne navedel tudi 3.,
5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 23., 24., 25., 28. in
29. člen ZPPGO1. Na javni obravnavi je izjavil, da členov 3,
6, 7, 8 in 9 ne izpodbija. Dodatno pa je kot ustavno sporen
navedel 10. člen. Navaja, da so izpodbijane določbe (predvsem členi 11, 12, 13, 15, 24, 25, 28 in 29) nejasne,
pomanjkljive, da omogočajo povezovanje osebnih podatkov
iz različnih zbirk in da ne zagotavljajo ustreznega varstva
osebnih podatkov. Določbe 5. in 23. člena naj bi omogočale zbiranje podatkov za potrebe drugih zbirk oziroma za
druge namene (za vzpostavitev registra stavb in stanovanj ter
registra gospodinjstev), kar naj bi omogočalo zlorabo osebnih podatkov oziroma njihovo uporabo za nedoločene namene ter onemogočalo njihovo varstvo. S tem naj bi bila
kršena ustavna pravica do varstva osebnih podatkov (38.
člen ustave).
6. Državni zbor je na obe pobudi odgovoril in meni, da
sta neutemeljeni. V ZPPGO1 naj bi bile ustrezno upoštevane določbe prvega in drugega odstavka 41. člena ustave
(kar zadeva vprašanje o veroizpovedi) kakor tudi določbe
61. člena ustave (kar zadeva vprašanje o narodni – etnični
pripadnosti). Pri tem navaja zlasti določbe 10. in 35. člena
ZPPGO1. Upoštevane naj bi bile tudi določbe 3. člena
zakona o varstvu osebnih podatkov, ki se nanašajo na varstvo t.i. posebej občutljivih podatkov (Uradni list RS, št.
59/99 in nasl. – v nadaljevanju: ZVOP). Državni zbor meni,
da so tudi določbe ZPPGO1, ki omogočajo Statističnemu
uradu Republike Slovenije (v nadaljevanju: urad) uporabiti za
potrebe popisa podatke iz drugih uradnih in administrativnih
zbirk, skladne z 38. členom ustave. Pri tej oceni je treba
upoštevati tudi ZVOP, ki podrobno ureja obdelavo osebnih
podatkov, in tudi pogoje, po katerih se smejo že zbrani

Uradni list Republike Slovenije
podatki uporabiti v druge namene. Državni zbor zato meni,
da ni ustavno sporno, če se popis ne uporabi samo za
zbiranje podatkov za statistične, temveč tudi za druge, z
zakonom določene namene.
7. Vlada v svojem mnenju meni, da sta pobudi neutemeljeni. Glede spornih vprašanj navaja, da so podatki glede
veroizpovedi in narodne pripadnosti relevantni in potrebni za
potrebe državne statistike. Statistično raziskovanje naj bi ne
služilo samo za potrebe države, temveč je tudi njena mednarodno priporočena dejavnost in del obveznosti v zvezi z
združevanjem v Evropsko unijo. Rezultati državne statistike
in popisov so uporabni tako za državo in javni sektor ter
mednarodno skupnost kot tudi za zasebni sektor, za posameznike in njihova združenja (za institucije civilne družbe).
Po mnenju vlade je povezovanje javnopravnih evidenc tradicija v Sloveniji in predstavlja uresničevanje načela racionalnosti ter ekonomičnosti obdelave podatkov. Tako se določeni podatki ne zbirajo za vsak namen posebej, temveč se
že zbrani podatki uporabljajo za več namenov. Predstavnik
vlade je na javni obravnavi predložil osnutek obrazca za
izvedbo popisa.
B) – I
8. Ustavno sodišče je pobudi sprejelo. Ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS), je takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
9. Glede na prvotne navedbe drugega pobudnika je
ustavno sodišče na javni obravnavi obravnavalo tudi vprašanje ustavnosti trinajste alinee 6. člena ZPPGO1. Ker je
pobudnik izrecno izjavil, da te določbe ne izpodbija, in ker
je ustavno sodišče ocenilo, da niso podani pogoji iz
30. člena ZUstS, vprašanja ustavnosti trinajste alinee 6.
člena ZPPGO1 ni presojalo.
B) – II
10. Prvi pobudnik navaja, da je določba štirinajste alinee 6. člena ZPPGO1, ki je bila vključena s tretjim odstavkom 5. člena ZPPGO1-A, v nasprotju s 7. členom ustave
(načelo ločenosti med državo in verskimi skupnostmi). Pobudnik ne utemeljuje, v čem naj bi bila izpodbijana določba
v neskladju s prvim odstavkom 7. člena ustave. Navaja le, da
bi verske skupnosti izpodbijane določbe zakona lahko izigravale v korist njihovih vsakokratnih interesov in potreb, kar
bi lahko ogrozilo dejanski pomen določbe prvega odstavka
7. člena ustave.
11. Ustava v prvem odstavku 7. člena določa, da so
država in verske skupnosti ločene. V tej določbi vsebuje
ustava le splošno načelo o ločitvi države in verskih skupnosti
(tako ustavno sodišče v odločbi št. U-I-68/98 z dne 22. 11.
2001, Uradni list RS, št. 101/01). Med elemente ločenosti
države in verskih skupnosti šteje teorija predvsem avtonomijo verskih skupnosti (na lastnem področju), sekularizacijo
javnega življenja in nevtralnost države v odnosu do verskih
skupnosti.2 Religiozno in svetovno-nazorsko nevtralna država je torej nepristranska, vere in drugih svetovnih nazorov ne
podpira in jih tudi ne ovira.3 Iz načela ločitve verskih skupnosti in države pa ne izhaja, da države ne bi smeli zanimati
podatki o verskem prepričanju njenih prebivalcev. Upošte2 J. Šinkovec: Pravice in svoboščine, Uradni list RS, Ljubljana 1997, str.
226. Nevtralnost države do verskih skupnosti z vidika ustavne razlage Vrhovnega sodišča ZDA pomeni prepoved državi dajati prednost kateri koli veroizpovedi
pred drugo ali na splošno dajati prednost veroizpovedi pred katerim koli drugim
nazorskim prepričanjem. J. M. Shaman, Constitutional Interpretation, Illusion
and Reality, London 2001, str. 155.
3 M. Orehar, Svoboda religije proti ločitvi države in religije, Zbornik Cerkev in država, uredil L. Šturm, Nova revija 2000, str. 27.
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vaje zakonodajalčev namen4 zbiranja teh podatkov – za
statistične namene – in določbe o obdelavi in varovanju teh
podatkov je mogoče skleniti, da izpodbijana določba ne
predstavlja kršitve načela ločenosti države in verskih skupnosti.
12. Izpodbijana določba ZPPGO1 ne ureja odnosa
med državo in verskimi skupnostmi, ne posega v njihova
razmerja in se nanje neposredno ne nanaša. Če je pobudnik
imel pri tem v mislih morebitno kasnejšo razlago podatkov,
pridobljenih s popisom, s strani verskih skupnosti, po mnenju ustavnega sodišča takšna razlaga podatkov, ki ima z
vidika ločenosti države in verskih skupnosti povsem zaseben značaj, sama po sebi ne predstavlja posega v prvi
odstavek 7. člena ustave. Ne nazadnje bodo podatki dostopni javnosti. Povsem jasno je, da se isti podatki lahko različno razlagajo in da se to v vsakdanjem življenju dogaja praktično z vsemi podatki. Zgolj možnost različne razlage zbranih podatkov ne more biti razlog za neustavnost zakona, ki
predpisuje zbiranje takšnih podatkov. Vprašanje neustavnosti v zvezi z načinom in namenom zbiranja določenih podatkov zadeva vprašanje presoje ustavnosti z vidika 41. člena
ustave in ne vprašanja skladnosti s 7. členom ustave. Izpodbijana določba ZPPGO1 zato ni v neskladju s 7. členom
ustave.
B) – III
13. Pobudnika izpodbijata navedeno določbo zakona
tudi iz razloga, ker naj bi posegala v ustavno pravico do
svobode vesti iz prvega in drugega odstavka 41. člena ustave. Iz ustavno zajamčene pravice, da se posameznik ni
dolžan opredeliti glede veroizpovedi, pobudnika sklepata,
da ga država ne sme niti vprašati, ali se želi in kako se je
opredelil. Neustavnost izpodbijane določbe zakona naj bi
torej bila že v tem, da je sploh določil možnost takšnega
vprašanja. Pobudnika namreč menita, da je postavljati vprašanje o veroizpovedi že samo po sebi neustavno (v nasprotju
z drugim odstavkom 41. člena ustave), ker posega v svobodo vesti. Drugi odstavek 41. člena ustave naj bi državi prepovedoval postavljati takšna vprašanja in zbirati takšne podatke.
14. Prvi in drugi odstavek 41. člena ustave se glasita:
“Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem
in javnem življenju je svobodno.
Nihče se ni dolžan opredeliti glede svojega verskega
ali drugega prepričanja.”
15. Člen 41 ustave (svoboda vesti) varuje svobodo
verske in druge opredelitve. Gre za temeljno človekovo pravico in svoboščino, ki je povezana še z drugimi ustavnimi
pravicami, kot so pravica do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen ustave), varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen ustave), varstvo osebnih podatkov
(38. člen ustave), svoboda izražanja (39. člen ustave), pravica do zbiranja in združevanja (42. člen ustave) in pravice ter
dolžnosti staršev (54. člen ustave).
16. Že Splošna deklaracija Združenih narodov o človekovih pravicah iz leta 1948 (v nadaljevanju: splošna deklaracija ZN)5 zagotavlja vsakomur pravico do svobode misli,
vesti in veroizpovedi (18. člen). Po splošni deklaraciji ZN
obsega ta pravica svobodo imeti ali sprejeti vero ali svetovni
nazor po svoji izbiri in svobodo svojo vero ali svetovni nazor
izražati samostojno ali v skupnosti z drugimi, javno ali zase4 Ni prezreti, da Vrhovno sodišče ZDA, ki sicer načeloma ne upošteva
zakonodajalčevega namena pri presoji ustavnosti zakonov, ta namen upošteva
pri presoji ustavnosti načel o ločitvi države in verskih skupnosti. J. M. Shaman,
op. cit., str. 155.
5 Človekove pravice, Zbirka mednarodnih dokumentov, I. del, Univerzalni
dokumenti, Društvo za ZN za Republiko Slovenijo, Ljubljana, 1995, str. 1-7.
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bno, z bogoslužjem, s spoštovanjem verskih dolžnosti, njihovim izvrševanjem in poukom. Po vzoru splošne deklaracije ZN zagotavljata varstvo svobode misli, vesti in veroizpovedi tudi 9. člen konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št.
7/94 – v nadaljevanju: EKČP) in 18. člen mednarodnega
pakta o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list SFRJ,
št. 7/71 ter Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 – v
nadaljevanju: MNKOZN ali pakt).
17. Iz navedenih določb ustave in mednarodnopravno
obvezujočih instrumentov (8. člen ustave) izhajajo iz svobode vere (prvi odstavek 41. člena ustave in 9. člen EKČP6)
tudi za posameznika tri podpravice: pravica pripadati katerikoli veri, pravica spremeniti vero in pravica ne imeti vere7
(odločba št. U-I-68/98). Svoboda vere posamezniku zagotavlja, da svojo vero prosto izpoveduje sam ali skupaj z
drugimi, javno ali zasebno, s poukom, z izpolnjevanjem verskih dolžnosti, z bogoslužjem in opravljanjem verskih obredov8, kar tuja pravna teorija imenuje tudi pozitivna svoboda
vere.9 Po drugi strani je posamezniku na podlagi svobode
vere zagotovljena tudi pravica ne izpovedati svoje vere (torej
tudi, če jo posameznik ima), kar tuja pravna teorija imenuje
negativna svoboda vere.10 Svoboda vere kot forum internum obsega pravico do pripadnosti ali nepripadnosti določeni veri, pravico do spremembe te pripadnosti in pravico
do svobodne izbire vere.
18. Država v svobodo vesti ne sme posegati.11 To
predvsem pomeni, da ne sme od nikogar posredno ali neposredno zahtevati, da bi sprejel določeno versko ali drugo
prepričanje, ne sme uporabljati prisilnih sredstev niti nuditi
privilegijev glede na pripadnost ali nepripadnost neki veroizpovedi ali drugemu prepričanju. V nasprotnem primeru bi
takšno ravnanje države pomenilo poseg v svobodo vesti ali
vere.
19. Drugi odstavek 41. člena ustave izrecno določa,
da se nihče ni dolžan opredeliti glede svojega verskega ali
drugega prepričanja. Če se nekdo ni dolžan opredeliti, pomeni, da ga v opredelitev ni dovoljeno siliti. Tako tudi
18. člen pakta izrecno določa, da ne sme biti nihče izpostavljen prisili, ki bi posegla v njegovo svobodo imeti ali
sprejeti vero ali svetovni nazor po svoji izbiri. Uporaba prisile
z namenom, da bi nekdo spremenil svoje versko prepričanje
ali, da bi razkril svoje versko prepričanje, bi predstavljala
poseg v svobodo vesti.12 Zakon, ki bi določal, da se je
posameznik dolžan opredeliti glede verskega prepričanja, bi
pomenil kršitev svobode vesti in bi bil protiustaven (v nasprotju z drugim odstavkom 41. člena ustave).13
6

Določba 9. člena EKČP (svoboda mišljenja, vesti in veroizpovedi) se

glasi:
˝(1) Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi. Ta
pravica vključuje svobodo spremembe vere ali prepričanja ter svobodo, da
človek bodisi sam ali skupaj z drugimi ter zasebno ali javno izraža svojo vero ali
prepričanje v bogoslužju, pouku, praksi in verskih obredih.
(2) Svoboda izpovedovanja vere ali prepričanja se sme omejiti samo v
primerih, ki jih določa zakon, in če je to nujno v demokratični družbi zaradi javne
varnosti, za zaščito javnega reda, zdravja ali morale ali zaradi varstva pravic in
svoboščin drugih ljudi”.
7 R. St. J. Macdonald et alteri,The European system for The Protection of
Human Rigts, 1993, str. 452.
8 Glej prvi odstavek 9. člena EKČP in 18. člen splošne deklaracije
človekovih pravic.
9 Müller-Volbeler J., Positive und negative Religionsfreiheit, JZ 20/1995,
str. 998.
10 Ibidem.
11 Tretji odstavek 18. člena pakta določa, da so glede svobodnega
izražanja vere ali prepričanja dopustne le tiste omejitve, ki jih določa zakon in so
potrebne za zavarovanje javne varnosti, reda, zdravja ali morale ali temeljnih
pravic in svoboščin drugih. Sorodno dopustnost omejitev vsebuje tudi drugi
odstavek 9. člena EKČP. Glej op. 6 zgoraj.
12 Macdonald et alteri, 1993, str. 453.
13 Glej odločbo ustavnega sodišča št. U-I- 68/98.
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20. Po navedenih merilih je treba oceniti, ali izpodbijana določba ZPPGO1 predstavlja poseg v svobodo vesti,
zlasti v negativen vidik te svoboščine, da se nihče ni dolžan
opredeliti glede svoje veroizpovedi.
21. Po izpodbijani določbi se s popisom zberejo tudi
podatki o veroizpovedi popisane osebe, vendar je treba
upoštevati še druge določbe zakona. Po prvem odstavku
10. člena se popisni podatki zberejo praviloma neposredno
od posameznika (prvi odstavek 10. člena). Podatke o odsotnih članih gospodinjstva lahko posreduje tudi tisti član gospodinjstva, ki so mu podatki najbolj znani, o otrocih, starih
do 15 let, pa eden od staršev, posvojitelj ali skrbnik (prvi
stavek drugega odstavka 10. člena). Od drugih članov gospodinjstva, staršev, posvojitelja ali skrbnika se lahko zberejo vsi popisni podatki, razen podatka o veroizpovedi. Te
podatke mora oseba, ki je starejša od 14 let, posredovati
sama oziroma jih lahko posreduje druga oseba samo z njeno pisno privolitvijo (drugi stavek drugega odstavka 10. člena). Določba 10. člena ZPPGO1 zagotavlja, da se podatki o
veroizpovedi zbirajo samo s pisnim soglasjem osebe, starejše od 14 let. Pisnemu soglasju mora biti priložena pisna
opredelitev odsotne osebe o njeni veroizpovedi. Če pisne
opredelitve glede veroizpovedi in pisnega soglasja za posredovanje teh podatkov ni, jih popisovalec ne sme zahtevati
od drugega odraslega člana gospodinjstva niti jih ne sme
vnesti v popis, čeprav bi jih odrasli član gospodinjstva želel
posredovati. Morebitni zlorabi in pritiskom s strani družinskih članov, ki jih kot možno nevarnost omenja drugi pobudnik, pa se popisana oseba, ki bi utegnila biti v času
popisa odsotna, izogne tako, da popisovalcu sporoči, da
bo popisna vprašanja izpolnjevala sama in da jih bo tudi
sama posredovala. V 35. členu pa je določeno, da je
pobiranje podatkov o verski pripadnosti v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 10. člena ZPPGO1 prekršek, za
katerega je zagrožena denarna kazen. To zagotavlja, da se
bo popisana oseba tudi v resnici sama in svobodno opredelila o svoji veroizpovedi in, ali bo sploh odgovorila ali ne
na to vprašanje.
22. Drugi pobudnik zatrjuje, da predstavlja ta določba,
kolikor se nanaša na mladoletne osebe, kršitev pravice svobode vesti. To vprašanje bi se lahko postavilo le glede
mladoletnih oseb, ki so mlajše od 14 let, kajti le za te smejo
dati podatke starši, posvojitelj ali skrbnik. Ta določba ni
ustavno sporna. Že ustava določa, da otroci uživajo človekove pravice in temeljne svoboščine, torej tudi pravico do
svobode vesti, v skladu s svojo starostjo in zrelostjo
(56. člen ustave). Prav tako nalaga staršem pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke (prvi
odstavek 54. člena). Vsebinsko enako ureja ta vprašanja
tudi Konvencija o otrokovih pravicah, zlasti člena 5 in 14
(Uradni list SFRJ, MP, št. 15/90 ter Uradni list RS, št.
35/92, MP, št. 9/92). Tretji odstavek 41. člena ustave
posebej poudarja, da imajo starši pravico, da v skladu s
svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in
moralno vzgojo, ki naj bo v skladu z otrokovo starostjo in
zrelostjo. Starostna meja 14 let, do katere naj bi starši imeli
vpliv na otrokovo opredelitev glede veroizpovedi, gotovo ni
postavljena previsoko. Ta določba pa ne pomeni, da ne
smejo starši, posvojitelj ali skrbnik prepustiti odločitve o teh
vprašanjih otrokom samim ali da se pred odgovorom z njimi
pogovorijo. Poseganje v družinska razmerja lahko predstavlja tudi ureditev, ki ne omogoča staršem, da vzgajajo svoje
otroke. Zreli starši bodo znali vzgajati svoje otroke k samostojnemu razmišljanju brez državne prisile. To velja tudi za
versko vzgojo. Zato je razmišljanje, ki apriorno postavlja
vprašanje o veroizpovedi kot vzrok za družinska razhajanja,
odraz netolerantnega odnosa do tega vprašanja. Sicer pa
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drugi pobudnik ne utemeljuje, zakaj naj bi bila določena
starostna meja previsoka.
23. Izpodbijana zakonska določba ne sili posameznika
(niti neposredno niti posredno), da bi se opredelil glede
svojega verskega prepričanja, niti k temu, da bi svoje versko
prepričanje razkril, če sam tega ne želi. Zastavlja pa se
vprašanje, ali pomeni poseg v pravico iz drugega odstavka
41. člena ustave že to, da država ob popisu prebivalstva
nekoga sprašuje o njegovi verski opredelitvi, čeprav mu na
to vprašanje ni treba odgovoriti.
24. Določbe, ki varujejo človekovo osebno dostojanstvo, osebnostne pravice, njegovo zasebnost in varnost in ki
prepovedujejo poseganje v naštete pravice, imajo med človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami posebno mesto. V skladu z načelom, da je na tem področju prepovedano vse, kar ni izrecno dovoljeno, je po ustavi prepovedan
vsak poseg v naštete pravice, razen tistih, ki so izrecno
dovoljeni. Pravica do zasebnosti se za posameznika lahko
konča samo takrat in tam, kjer kolidira z zakonsko izkazanim
močnejšim interesom drugih (odločba št. U-I-25/95 z dne
27. 11. 1997, Uradni list RS, št. 5/98 in OdlUS VI, 158).
Eden od vidikov človekove zasebnosti je tudi njegovo versko ali drugo prepričanje, ki uživa po 41. členu ustave še
posebno varstvo.
25. Zaradi varstva pravic zasebnosti je v ustavi izrecno
zagotovljeno varstvo osebnih podatkov (prvi odstavek 38.
člena). Informacijska tehnologija ne prinaša le bistvenih olajšav pri obdelavi podatkov in informacij, temveč se z njenim
razširjanjem na vsa področja družbenega življenja povečuje
tudi tveganje, da posameznik nima več možnosti sam odločati o tem, kdaj, kako in v kakšnem obsegu bodo informacije o njem posredovane drugim. Da bi preprečili to nevarnost, ustava (1) prepoveduje uporabo osebnih podatkov v
nasprotju z namenom njihovega zbiranja, (2) zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih
podatkov določa za predmet zakonskega urejanja in (3)
vsakomur daje pravico, da se seznani z zbranimi osebnimi
podatki, ki se nanj nanašajo, za primer zlorabe pa tudi
pravico do sodnega varstva. Posegi so po ustaljeni ustavnosodni presoji dopustni, če so v skladu z načelom sorazmernosti. To pomeni, da mora biti omejitev potrebna in nujna za
dosego zasledovanega ustavno legitimnega cilja ter v sorazmerju s pomembnostjo tega cilja (tretji odstavek 15. člena
ustave).
26. Podobne zahteve so vsebovane v konvenciji o
varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo podatkov (Uradni list RS, št. 11/94, MP, št. 3/94 – v nadaljevanju: MKVP). Poleg tega, da morajo biti osebni podatki pridobljeni in obdelani pošteno in zakonito, MKVP terja sprejem ukrepov, ki bodo zagotovili, da bodo osebni podatki
shranjeni za določene in zakonite namene ter da se bodo
obdelovali le podatki, ki so primerni, ustrezni in niso pretirani glede na namen zbiranja (5. člen v zvezi s 4. členom). Še
strožje pogoje pa določa MKVP za osebne podatke, ki se
nanašajo na rasno poreklo, politična, verska ali druga prepričanja ter na zdravstveno stanje ali spolno življenje in kazenske (ob)sodbe. Ti podatki se po 6. členu MKVP ne
smejo avtomatsko obdelovati, če nacionalna zakonodaja ne
določa ustrezne zaščite.
27. Iz navedenih določb ustave in MKVP izhaja, da
vsako zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov predstavlja
poseg v ustavno pravico do varstva zasebnosti oziroma v
pravico posameznika, da obdrži informacije o sebi, ker noče, da bi bili z njimi seznanjeni drugi (informacijska zasebnost). Vendar pravica do informacijske zasebnosti ni neomejena, ni absolutna. Zato mora posameznik sprejeti omejitve informacijske zasebnosti oziroma dopustiti posege vanjo

Št.

22 / 13. 3. 2002 / Stran 1685

v prevladujočem splošnem interesu in ob izpolnjevanju ustavno določenih pogojev. Poseg je dopusten, če je v zakonu
določno opredeljeno, kateri podatki se smejo zbirati in obdelovati, za kakšen namen jih je dovoljeno uporabiti, ter če
je predviden nadzor nad zbiranjem, obdelovanjem in uporabo ter varstvo tajnosti zbranih osebnih podatkov. Po ustaljeni ustavnosodni presoji je poseg dopusten, če je v skladu z
načelom sorazmernosti. To pomeni, da mora biti omejitev
potrebna in nujna za dosego zasledovanega ustavno legitimnega cilja ter v sorazmerju s pomembnostjo tega cilja (tretji
odstavek 15. člena ustave).
28. Popis prebivalstva se izvaja tako, da mora popisana oseba pravilno in popolno odgovarjati na posamezna
vprašanja iz popisnega vprašalnika, s tem da na vprašanje o
veroizpovedi ni dolžna odgovoriti (prvi odstavek 10. člena
ZPPGO1). Iz vzorca popisnega lista, ki ga je na javni obravnavi predložil predstavnik vlade, je razvidno, da lahko obkroži odgovor “Na to vprašanje ne želim odgovoriti”. Čeprav na
vprašanje o veroizpovedi ni dolžan odgovoriti, je posameznik s tem, ko mu je zastavljeno to vprašanje, postavljen v
položaj, ko se mora odločati, ali bo na vprašanje odgovoril
ali ne, njegov odgovor oziroma to, da na vprašanje ne želi
odgovoriti, pa bo zabeleženo na popisnem vprašalniku. To
pomeni, da bodo s popisom zbrani tudi podatki o tem,
kolikšen del popisanih oseb na vprašanje o veroizpovedi ni
želel odgovoriti. To je na javni obravnavi potrdil tudi predstavnik vlade, ko je dejal, da je tudi to, da določeno število
posameznikov ne bo odgovorilo na to vprašanje, podatek.
Vsaj podatek o tem, ali je na vprašanje o veroizpovedi pripravljena odgovoriti ali ne, bo torej morala dati vsaka popisana oseba. Zato je treba že to, da se pri popisu prebivalstva
posameznika sprašuje o veroizpovedi, šteti za poseg v pravico iz drugega odstavka 41. člena ustave. Presoditi pa je
treba, ali je tak poseg v konkretnem primeru dopusten.
29. Na podlagi drugega odstavka 38. člena ustave
mora biti zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in
varstvo tajnosti osebnih podatkov določeno z zakonom. ZPPGO1 določa v 23. členu, da se z zakonom določeni podatki, z izjemo podatkov, potrebnih za vzpostavitev registra
stavb in registra stanovanj,14 zbirajo in uporabljajo samo za
statistične namene.
30. Po določbah zakona o državni statistiki (Uradni list
RS, št. 45/95 in nasl. – v nadaljevanju: ZDSta, tretji odstavek 33. člena) je statistični namen zagotavljanje in izkazovanje agregatnih podatkov o množičnih pojavih. Namen zbiranja in uporabe podatkov, ki ga določa ZPPGO1, ni ustavno
sporen. Vprašanje, ki se pri tem zastavlja, je, ali ni tako
določen namen neprecizen, presplošen oziroma nedoločen, ker ne zagotavlja vezanosti podatkov na konkreten in
vnaprej določen namen. Pri odgovoru je treba izhajati iz
vloge in pomena statistike za državno politiko.15 Zagotavljanje socialnega, ekonomskega in kulturnega razvoja je temeljna in stalna naloga države. Za uresničevanje teh nalog so
potrebne obsežne, stalne in čimbolj natančne ter aktualizirane informacije. Popisi prebivalstva (ZDSta jih v 26. členu
našteva kot primer obsežnejšega občasnega statističnega
raziskovanja) pomenijo za zgodovino vsake države mejnike,
saj si s primerjavo rezultatov zaporednih popisov ustvarimo
sliko razvoja prebivalstva skozi desetletja in stoletja. K bistvu
statistike sodi, da se podatki po statistični obdelavi uporabljajo za različne namene in naloge, ki niso vnaprej natančno
14 Dopustnost uporabe zbranih podatkov v ta namen je ustavno sodišče
ocenilo posebej (glej poglavje B) – V obrazložitve).
15 ZDSta v drugem odstavku 1. člena določa, da državna statistika zagotavlja organom in organizacijam javne uprave, gospodarstvu in javnosti podatke
o stanju in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem področju ter
na področju okolja in naravnih virov.
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določeni. Podatki, zbrani s popisom, so temeljna pomoč
državi za odločanje na številnih področjih in za predvidevanje prihodnjega razvoja. Tako se ti podatki uporabljajo za
načrtovanje števila in lociranje različnih ustanov (vrtcev, šol,
bolnišnic, domov starejših občanov), za ocenjevanje prihodnjih potreb na področju javnega prometa, stanovanjske gradnje, programov zaposlovanja in na številnih drugih področjih. Seveda so popisni podatki osnova tudi za številna druga raziskovanja in preučevanja. Zato pri zbiranju podatkov v
statistične namene ni mogoče zahtevati ozke in konkretne
vezanosti podatkov na določen namen. Zato se določeni
podatki zbirajo, obdelujejo in shranjujejo na zalogo. Zahteva
konkretnega (natančnega) opisa namena in stroga prepoved zbiranja osebnih podatkov na zalogo lahko velja le za
zbiranje podatkov v nestatistične namene (kjer je namen
zbiranja in uporabe vnaprej natančno določen), ne pa za
zbiranje podatkov pri popisu prebivalstva, ki predstavljajo
podatkovno bazo za nadaljnje statistične raziskave kot tudi
podatkovno bazo za politično planiranje s pomočjo zanesljivih ugotovitev o številu in socialni strukturi prebivalstva.16
31. Zaradi narave zbiranja podatkov v statistične namene ni mogoče vnaprej določiti vseh možnosti uporabe zbranih podatkov ter njihovega povezovanja. To je treba upoštevati tudi pri presoji, ali so določeni podatki primerni glede na
konkreten namen, za katerega bodo lahko uporabljeni. Zbiranje podatkov o veroizpovedi je primerno in potrebno za
dosego zakonsko določenega namena – zagotavljanje agregatnih podatkov o množičnih pojavih v družbi. Ker se popis
opravlja v statistične namene in tega namena ni mogoče
razlagati ozko, in se podatki zbirajo, obdelujejo in hranijo na
zalogo, tako za potrebe državnih organov, organizacij javnega pomena, kot tudi za potrebe gospodarstva in javnosti v
celoti, tudi ocene potrebnosti zbiranja navedenih podatkov
ni mogoče opraviti ozko. Primerno je, da se s popisom
zberejo ne samo podatki, ki so pomembni za nadaljnji gospodarski razvoj in planiranje, temveč tudi podatki, ki se
nanašajo na sestavo prebivalstva s kulturnega, zgodovinskega in sociološkega vidika. Popis prebivalstva se običajno
opravlja vsakih deset let, kar daje takim podatkom pomen
tudi za zgodovinska in druga družbeno koristna ter potrebna
proučevanja. Ustavno sodišče ob tej presoji ne more mimo
dejstva, da je to obdobje za Slovenijo hkrati prvo desetletje
njene državnosti. To obdobje, gledano z zgodovinske perspektive, praktično sovpada z obdobjem, ko je bila v Sloveniji uveljavljena demokratična družbena ureditev. Ti okoliščini dajeta na tem popisu pridobljenim podatkom še poseben
pomen. Gre namreč tako za možnost ohranitve občasnega
preverjanja istovrstnih podatkov, ki so se zbirali že ob prejšnjem popisu leta 1991, kot tudi za to, da država kot del
narodne dediščine hrani pridobljene podatke za bodoča
preverjanja in preučevanja.
32. Ustavnemu sodišču se ni treba spuščati v presojo,
ali bi bilo bolj primerno, če bi se vprašanje nanašalo na
“pripadnost verski skupnosti”, kot navaja drugi pobudnik, ki
svoje stališče utemeljuje s tem, da je dopustno spraševati
samo o dejstvih, ne pa o (notranjem) prepričanju. Temu
pobudnikovemu stališču je mogoče pritrditi, kolikor gre za
vprašanja, na katera je popisana oseba dolžna odgovoriti,
tako da jo v primeru, če ne odgovori, zadene celo kazenska
sankcija. Kot je bilo že večkrat poudarjeno, pa na vprašanje
o veroizpovedi popisana oseba ni dolžna odgovoriti.17 Za
16 V tem smislu tudi odločba nemškega ustavnega sodišča o štetju
prebivalstva BverfGE 65, 1; glej obrazložitev odločbe tč. II, 2b.
17 V tem smislu je odločilo tudi nemško ustavno sodišče. Ugotovilo je, da
dolžnost dati resnične podatke o “pravni pripadnosti ali nepripadnosti verski
skupnosti” ne nasprotuje pravici do izražanja, ker gre za posredovanje dejstev,
ki z oblikovanjem mnenja nimajo nič skupnega (glej tč. B. I. obrazložitve odločbe
nemškega ustavnega sodišča).
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presojo tudi ne more biti odločilno, ali se podatek o veroizpovedi zbira pri popisih prebivalstva v drugih državah. Zaradi
narave zbiranja podatkov v statistične namene pa ustavno
sodišče tudi ne more presojati, kolikšna bo zanesljivost
zbranih podatkov ter koliko in za katerega od statističnih
namenov bodo primerni za obdelavo.
33. Zastavlja pa se vprašanje, ali ne bi bilo mogoče
podatkov o veroizpovedi zbrati na drugačen način, ki bi manj
posegal v ustavne pravice prizadetih. Podobno vprašanje se
– s stališča posega v informacijsko zasebnost – lahko postavi
glede vsakega podatka, ki se zbira s popisom. Odgovora na
to vprašanje glede drugih podatkov ustavnemu sodišču ni bilo
treba dati, saj ustavnost zbiranja drugih podatkov ni predmet
presoje v tej zadevi. Vendar je moralo imeti ustavno sodišče –
ob izhodišču, da zbiranje podatkov s popisom samo po sebi
očitno ne more biti v neskladju z ustavo – pri presoji tega
vprašanja glede veroizpovedi pred očmi tudi dejstvo, da se
tudi številni drugi podatki, ki jih vključuje ZPPGO1, lahko
zbirajo tudi z drugimi metodami. Ni dvoma, da obstajajo metode statističnega raziskovanja oziroma zbiranja podatkov na
podlagi vzorcev in anonimno. To priznava tudi vlada v svojem
mnenju. Vendar te ne morejo nadomestiti popisa prebivalstva
kot popolne zbirke podatkov in so povezane z napakami.
Popis zajame vse prebivalce in ne le izbranega vzorca. Poseben problem predstavlja interpretacija podatkov iz zbranega
vzorca na celotno prebivalstvo. Tovrstna interpretacija lahko
zapade bistveno večji manipulaciji, kakor interpretacija podatkov, zbranih od vseh prebivalcev. Popolne alternative popisu
ni. Na to kažejo tudi stališča Ekonomsko-socialnega sveta
OZN z dne 19. 7. 1995, ki priporoča državam članicam
OZN, naj izvedejo popis prebivalstva in stanovanj in pri tem
upoštevajo mednarodna in regionalna priporočila.18 Popis
prebivalstva se običajno opravlja vsakih deset let, kar daje
zbranim podatkom tudi zgodovinski pomen. Poleg tega pa z
raziskavami, ki se opravljajo na izbranem vzorcu, ni mogoče
dobiti podatkov o pojavih, ki so med prebivalstvom prisotni v
majhnem številu. Zato zbiranje podatkov z drugimi metodami
še ni ustrezna alternativa zbiranju podatkov s popisom.
34. Zbiranje podatkov o veroizpovedi s popisom pa
tudi ne predstavlja nesorazmernega posega v varstvo informacijske zasebnosti v ožjem smislu. Zagotovljena je pravica
posameznika, da odkloni odgovor na to vprašanje in dolžnost popisovalca, da posameznika opozori na to pravico.
Prav tako je zagotovljeno, da se bo podatek o veroizpovedi
oseb, starejših od 14 let, ki ob popisu niso prisotne, zbral
samo na podlagi njihove pisne izjave (10. člen ZPPGO1). To
zagotavlja posamezniku, da se sam odloči, ali bo dovolil
poseg v svojo zasebnost, to je, ali bo take podatke dal ali ne
(glej točko 21 obrazložitve). Seveda pa mora biti popis izveden tako, da se bodo posamezniki odločili popolnoma svobodno, ali bodo odgovarjali na ta vprašanja ali ne. Zagotovljeno mora biti, da se osebni podatki, zbrani s popisom,
uporabljajo izključno za statistične namene in da se shranjujejo v depersonalizirani obliki. To velja za vse podatke, zbrane s popisom. Ob takšni izvedbi popisa je posameznik v
podobnem položaju, kakor intervjuvanec v raziskavi na podlagi vzorcev. ZPPGO1 tak položaj zagotavlja.19 Pri presoji,
18 Priporočila za popise prebivalstva in stanovanj okoli leta 2000 v državah članicah Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo, Statistični urad
Republike Slovenije, 1999 (Metodološko gradivo, št. 7). Tako priporočilo deli
popisne vsebine na osrednje in dodatne. Osrednje vsebine naj bi zbirale vse
države, zbiranje dodatnih vsebin (med katere so uvrščeni podatki o narodni
pripadnosti, jeziku, veroizpovedi) pa je prepuščeno odločitvi posamezne države
(str. 12). Pri vprašanju veroizpovedi navaja poročilo, da posamezne države, ki
takšen podatek zbirajo, najbolj pogosto sprašujejo po formalnem članstvu v
cerkvi ali verski skupnosti, vključenosti v življenje cerkve ali verske skupnosti in
po verskem prepričanju. Priporočilo priporoča, naj se v primeru, če se postavi
samo eno vprašanje, postavi vprašanje o formalnem članstvu v cerkvi ali verski
skupnosti, s tem da se dopusti tudi odgovor “nobeni” (str. 26).
19 Glej poglavje B) – IV. obrazložitve te odločbe.
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ali postavljanje vprašanja o veroizpovedi nesorazmerno globoko posega v pravico varstva informacijske zasebnosti, je
moralo v konkretnem primeru ustavno sodišče upoštevati
tudi okoliščino, da so nekatere verske skupnosti – kot oblike združevanja za izražanje vere oziroma svetovnega nazora
skupaj z drugimi – same želele, naj se ob popisu zbirajo tudi
podatki o veroizpovedi, nobena verska skupnost pa temu ni
nasprotovala. Tako izražena želja predstavlja element pozitivnega vidika svobode veroizpovedi verskih skupnosti. To
sicer ne more biti ustavna podlaga za to, da bi bilo ustavno
nujno s popisom ugotavljati tudi ta podatek, predstavlja pa
pomembno okoliščino pri presoji, ali lahko ustavno sodišče
razveljavi določbo, ki predvideva zbiranje tega podatka, potem ko se je zakonodajalec že odločil, da bo država te
podatke zbrala. Pozitivni vidik svobode veroizpovedi se med
drugim izraža tudi v zahtevi, da mora država – s tem pa tudi
ustavno sodišče pri svojem odločanju – zagotavljati strpnost
(tolerantnost) med pripadniki različnih prepričanj.
B) – IV
35. Ker zaradi narave zbiranja podatkov v statistične
namene ni mogoče vnaprej določiti vseh možnosti uporabe
zbranih podatkov ter njihovega povezovanja, mora tako zbiranje in obdelava podatkov zagotoviti, da se posameznik ne
bo spremenil v objekt informacije. Predvsem je treba zagotoviti, da ne bo mogoče z zbranimi podatki ter z njihovimi
povezavami s podatki iz drugih zbirk sestaviti osebnostne
slike posameznika. Za zagotovitev pravice do informacijske
zasebnosti so zato potrebni posebni ukrepi za izvedbo in
organizacijo zbiranja in obdelave podatkov tudi zato, ker so
informacije v fazi zbiranja, deloma tudi med shranjevanjem,
takšne, da jih je mogoče individualizirati. Hkrati je potrebna
ureditev za brisanje podatkov, ki so bili zahtevani kot podatki
za pomoč (t.i. indentifikacijske oznake) in ki bi na lahek
način omogočili deanonimizacijo (na primer ime, naslov,
identifikacijska številka) ter za brisanje liste oseb, ki opravljajo popis. Za zaščito pravice do informacijske zasebnosti je
nepogrešljivo varovati podatke, ki so bili pridobljeni v statistične namene, kot skrivnost in to toliko časa, dokler še
obstaja oziroma je vzpostavljiva osebna vezanost podatkov.
Zagotoviti je treba tudi, da se podatki zbrani v statistične
namene, uporabljajo samo v te namene, kar pomeni predvsem, da se ne smejo posredovati drugim uporabnikom v
obliki, ki omogoča identifikacijo tistega, na katerega se nanašajo. Enako nepogrešljivi sta čimprejšnja vzpostavitev anonimnosti podatkov in izvedba ukrepov, ki onemogočajo ponovno personalizacijo podatkov.
36. Drugi pobudnik meni, da določbe ZPPGO1 tega
ne zagotavljajo. Neustavne naj bi bile določbe členov 10 do
13, ker dovoljujejo zbiranje osebnih podatkov ne le od popisane osebe, temveč tudi od drugih oseb (od drugih članov
gospodinjstva) in iz vseh obstoječih uradnih in administrativnih zbirk javnega in zasebnega sektorja. Zatrjuje tudi, da so
določbe 24. in 25. ter 28. in 29. člena nezadostne za
učinkovito varstvo in zaščito zbranih osebnih podatkov, saj
zagotavljajo varstvo le deklarativno.
37. ZVOP, katerega uporabo izrecno določa tudi ZPPGO1, določa, da se osebni podatki praviloma zbirajo neposredno od posameznika (prvi odstavek 8. člena). Za posamezne primere pa lahko zakon določi, da se osebni podatki
zbirajo tudi od drugih oseb ali pridobivajo iz že obstoječih
zbirk osebnih podatkov, pri čemer mora biti določena oseba
oziroma zbirka in vrsta osebnih podatkov ter način zbiranja;
upoštevati pa je treba tudi namen, za katerega so bili zbrani
(drugi odstavek 8. člena). Posebej občutljivi podatki, med
katere spada tudi podatek o veroizpovedi, se lahko zbirajo
od drugih oseb ali pridobijo oziroma povezujejo iz že obsto-

Št.

22 / 13. 3. 2002 / Stran 1687

ječih zbirk samo ob pisni privolitvi posameznika, na katerega
se nanašajo. Pisna privolitev ni potrebna, če se podatki
nameravajo uporabiti za statistične ali znanstveno raziskovalne namene v obliki, ki ne omogoča identifikacije posameznikov (tretji odstavek 8. člena).
38. ZPPGO1 v določbah 11., 12., 13. in 28. člena
ureja zbiranje in povezovanje osebnih podatkov iz različnih
zbirk osebnih podatkov. Navedeni členi naj bi bili protiustavni, saj naj bi zakon ne urejal učinkovitih ukrepov za zagotovitev učinkovitega varstva in zaščite zbranih podatkov. Kot je
navedeno že v 37. točki obrazložitve, izhajajo te določbe iz
določb 8. člena ZVOP. K uporabi določb ZVOP zavezuje
urad tudi drugi odstavek 32. člena ZDSta.20 Tako ZPPGO1
določa vrsto osebnih podatkov in zbirke, iz katerih se lahko
zbirajo. Iz 11. člena izhaja, da se zbirajo samo tisti podatki,
ki so potrebni za izvedbo popisa. Kateri so ti podatki, določa
6. člen ZPPGO1, ki določa, kateri podatki se zberejo s
popisom. Upravljalci zbirk osebnih podatkov, ki so dolžni
posredovati podatke uradu, niso dolžni posredovati vseh
podatkov, ki jih v svojih zbirkah vodijo, temveč le tiste, ki so
potrebni za izvedbo popisa.
39. S popisom se torej bodisi neposredno od posameznika bodisi od druge osebe (ožjega člana gospodinjstva) bodisi iz drugih zbirk osebnih podatkov lahko zbirajo le
tisti podatki in za tisti namen, ki ga določa ZPPGO1. S
povezovanjem tako zbranih podatkov urad oblikuje popopisno bazo (zbirko) podatkov (28. člen ZPPGO1). ZPPGO1
določa, da se varstvo in zaščita (zavarovanje) tako zbranih
osebnih podatkov zagotavlja v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov (24. in 25. člen). Vsebinsko enako določbo ima tudi ZDSta, ki velja za vsa statistična raziskovanja, ki jih izvaja urad (prvi odstavek 41. člena in 42. člen).
40. Najprej je treba upoštevati določbo 9. člena ZVOP,
da se osebni podatki smejo obdelovati samo za namene,
določene z zakonom. ZPPGO1 določa, da se s popisom
zbrani podatki uporabijo za statistične namene. Tretji odstavek 33. člena ZDSta določa, da je statistični namen zagotavljanje in izkazovanje agregatnih podatkov o množičnih
pojavih. S popisom zbrani podatki se torej ne smejo uporabljati v druge namene. Iz tega logično sledi prepoved objave
osebnih podatkov (29. člen ZPPGO1) in tudi prepoved posredovanja podatkov iz statističnih registrov (tudi iz baze
podatkov, oblikovane po 28. členu ZPPGO1) uporabnikom
v obliki in na način, ki omogoča identifikacijo posameznika,
na katerega se podatki nanašajo (drugi odstavek 33. člena
ZDSta). Podatki, zbrani s popisom, se torej smejo objaviti in
tudi posredovati drugim uporabnikom samo v agregatni obliki (30. člen ZPPGO1), to je v obliki in na način, ki ne
omogoča identifikacije tistega, na katerega se nanašajo (peti
odstavek 34. člena ZDSta).
41. Za varovanje osebnih podatkov so pomembne tudi
določbe, po katerih so vsi podatki, ki se zbirajo s popisom,
uradna tajnost in po katerih je dolžnost vseh, ki sodelujejo
pri izvajanju popisa, da varujejo vse podatke kot uradno
tajnost (26. in 27. člen ZPPGO1), ter ustrezne kazenske
določbe za primer kršitev uradne tajnosti. Smiselno enako
določa tudi 43. člen ZDSta. Za varstvo posameznika je
pomembna tudi določba 48. člena ZDSta, ki določa, da
upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti,
izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil statističnih
podatkov ne smejo uporabljati za določanje pravic in obveznosti posameznikov, na katere se podatki nanašajo.
42. ZPPGO1 zavezuje urad in vse izvajalce, da skladno
z ZVOP določijo ustrezne ukrepe za zavarovanje osebnih
20 Drugi odstavek 32. člena ZDSta se glasi: “Pogoje zbiranja, uporabe in
združevanja osebnih podatkov iz različnih zbirk osebnih podatkov določa zakon,
ki ureja varstvo osebnih podatkov oziroma varstvo informacijske zasebnosti.”
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podatkov ter zagotovijo njihovo spoštovanje (24. člen). Po
določbah 13. člena ZVOP gre predvsem za organizacijske
in logično tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščeno obdelavo teh podatkov tako,
da se: varujejo prostori, oprema in sistemsko programska
oprema, varuje aplikativna programska oprema, s katero se
obdelujejo osebni podatki, preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, ter omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni
podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov in
kdo je to storil. Postopke in ukrepe za varovanje osebnih
podatkov predpiše urad (15. člen ZPPGO1).
43. Za zagotovitev varstva osebnih podatkov oziroma
pravice do informacijske zasebnosti je pomembna določba
prvega odstavka 10. člena ZVOP, ki določa, da se osebni
podatki lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno
za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. ZPGO1
nima izrecnih določb o času shranjevanja zbranih osebnih
podatkov. Določa le namen, za katerega se podatki zbirajo,
ter čas, v katerem morajo biti obdelani ter dostopni javnosti,
seveda samo v agregatni obliki. Tako določa 31. člen, da je
dolžan urad objaviti celovite in podrobne rezultate popisa po
dveh letih od končanja popisa. Z iztekom tega časa je namen
popisa dosežen. Zato je za odgovor na vprašanje, koliko časa
se osebni podatki lahko shranjujejo, treba upoštevati drugi
odstavek 10. člena ZVOP, ki določa, da se po izpolnitvi
namena, za katerega se obdelujejo, osebni podatki zbrišejo iz
zbirke osebnih podatkov ali blokirajo, če z zakonom za posamezne vrste podatkov ni drugače določeno. Tako tudi priporočilo v točki 9.1 določa, da je treba pri vsakem raziskovalnem projektu v čim večji možni meri natančno določiti, ali in
kateri podatki bodo po dokončanju projekta uničeni, kateri
shranjeni v anonimni obliki in kateri in pod kakšnimi pogoji
bodo shranjeni v obliki, v kateri so bili zbrani. ZPPGO1 ne
določa, ali se osebni podatki zbrišejo ali blokirajo oziroma
kateri osebni podatki se zbrišejo, kateri blokirajo, kateri pa
shranijo v obliki, kakor so bili zbrani. Gre torej za pravno
praznino, ki jo je mogoče zapolniti z interpretacijo. Namen
obdelave osebnih podatkov, zbranih s popisom, je dosežen,
ko se ti po obdelavi objavijo v agregatni obliki (30. in 31. člen
ZPPGO1). Po prvem odstavku 10. člena ZVOP se smejo
osebni podatki shranjevati le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena. Ko je namen dosežen, se zbrišejo iz
zbirke osebnih podatkov ali blokirajo (drugi odstavek 10.
člena ZVOP), če ni z zakonom drugače določeno. Zakon, ki
bi to lahko drugače določal, je ZPPGO1. Ta bi namreč lahko
izrecno določil čas in način shranjevanja osebnih podatkov.
Ker tega ni določil, je treba uporabiti določbe 10. člena
ZVOP. Iz določbe 31. člena ZPPGO1 izhaja, da mora urad
zaključiti obdelavo zbranih osebnih podatkov v dveh letih po
končanem popisu. Z objavo rezultatov popisa je torej dosežen namen obdelave s popisom zbranih podatkov. Zato mora
po izteku dveletnega roka iz 31. člena ZPPGO1 urad ravnati
po drugem odstavku 10. členu ZVOP.
44. Glede na navedeno izpodbijane določbe členov
11 do 13, 15, 24, 25, 28 in 29 niso v neskladju z ustavo. Z
upoštevanjem drugih določb ZPPGP1 in ZDSta ter zlasti
določb ZVOP je v zadostni meri zagotovljeno varstvo osebnih podatkov, ki se zbirajo s popisom.
B) – V
45. Drugi pobudnik izpodbija tudi 5. člen in tisti del 23.
člena ZPPGO1, ki se nanaša na opredelitev posebnega
(dodatnega) namena zbiranja popisnih podatkov, in sicer za
namen vzpostavitve registra stavb in stanovanj in registra
gospodinjstev. Tako 5. člen določa, da se stavbam za potre-
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be vzpostavitve registra stavb in stanovanj določi identifikacija, 23. člen pa določa podatke, ki se bodo uporabili za
vzpostavitev registrov stavb, stanovanj in register gospodinjstev. Po mnenju pobudnika je nedopustno popisne podatke
uporabljati za druge namene, zlasti za potrebe opravljanja
upravnih nalog.
46. Določba 23. člena ZPPGO1 omogoča, da se popisni podatki, ki se zbirajo za statistične namene in so v
drugem odstavku 23. člena določno opredeljeni, uporabljajo tudi za potrebe vzpostavitve navedenih administrativnih
zbirk. Vzpostavitev registra stavb in stanovanj ter registra
gospodinjstev ni v pristojnosti urada. To je razvidno iz četrtega odstavka 23. člena ZPPGO1. Register stanovanj ureja
stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91 in nasl. – v
nadaljevanju: SZ), register oziroma evidenco gospodinjstev
pa zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 9/01 – v
nadaljevanju: ZPPreb). V navedenih zakonih so določeni
podatki, ki se zbirajo v registrih, ter upravljalci registrov. Gre
za zbirke podatkov, ki jih upravni organi potrebujejo za opravljanje upravnih nalog.
47. Tako se po tretjem odstavku 19. člena ZPPreb v
registru stalnega prebivališča vodi tudi evidenca gospodinjstev. Ta vsebuje določene podatke, ki se tudi sicer vodijo v
registru stalnega prebivališča. Določbe 18. člena ZPPreb
urejajo upravljalca registra stalnega prabivalstva, namen in
način zbiranja podatkov ter obdelovanje, shranjevanje, uporabo in posredovanje podatkov drugim uporabnikom. Ob
pogojih določenih v ZPPreb in ob upoštevanju določb ZVOP
je v sedmem odstavku 18. člena ZPPreb dovoljen širok
dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo v registru stalnega
prebivalstva in evidencah (npr. evidenca gospodinjstev), uporabnikom, ki te podatke potrebujejo za opravljanje upravnih
in drugih nalog.
48. Po 10. členu SZ se vodi register stanovanj za
območje občine. Register vodi in vzdržuje občina (97. člen
SZ). Republika vodi zbirni register stanovanj in uresničuje
celovit informacijski sistem na stanovanjskem področju ter
skrbi za njegov razvoj (75. člen SZ). Člen 10 SZ določa tudi,
kateri podatki se zbirajo in na kakšen način, ter ureja dostopnost uporabnikov do teh podatkov.
49. Vprašanje je, ali je dopustno v statistične namene
pridobljene osebne podatke posredovati v individualizirani
obliki drugim uporabnikom za potrebe izvrševanja upravnih
in drugih nalog in ali ni posredovanje takih podatkov poseg v
pravico do informacijske zasebnosti.
50. Vsekakor je to v nasprotju z načeli in nalogami
državne statistike, kakor jih opredeljuje ZDSta. Naloga državne statistike je, da zagotavlja različnim uporabnikom (prvi
odstavek 1. člena ZDSta) podatke o množičnih pojavih na
različnih področjih družbenega življenja, vendar v agregatni
obliki. Naloga državne statistike ni zagotavljanje podatkov
državnim organom, organom lokalne skupnosti ali nosilcem
javnih pooblastil za izvrševanje njihovih upravnih ali drugih
nalog. Zato ZDSta na več mestih, posebej v drugem odstavku
33. člena, določa, da ne sme urad posredovati podatkov iz
statističnih registrov uporabnikom v obliki in na način, ki omogoča identifikacijo posameznika, na katerega se podatki nanašajo (tako tudi peti odstavek 34. člena). ZDSta določa tudi,
da se smejo podatki iz statističnih registrov uporabljati izključno v statistične namene. S tem se zagotavlja tudi zaupanje v
objektivnost, nevtralnost in neodvisnost državne statistike (prvi odstavek 2. člena ZDSta). Na ta način je državni statistiki
omogočen dostop do vseh virov podatkov zaradi zagotavljanja agregatnih (deindividualiziranih) podatkov, posamezniku
pa zagotavljeno varstvo pravice do informacijske zasebnosti.
Da je želel zakonodajalec uzakoniti načelo ločitve statistike od
neposrednega izvrševanja uprave, izhaja tudi iz zakonodajnega gradiva v postopku sprejemanja ZDSta. V njem izrecno
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poudarja, da državna statistika zbira podatke in jih uporablja
izključno v statistične namene. Država pa si mora za potrebe
izvrševanja upravnih nalog zagotavljati podatke sama.21
51. Ureditev ZPPGO1, ki omogoča s popisom in za
statistične namene zbrane podatke uporabljati tudi za druge
namene, ni skladna z ustavo (drugi odstavek 38. člena).
Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo
tajnosti osebnih podatkov določa zakon. Temeljna zahteva,
ki izhaja iz načel pravne države je, da je zakon jasen in
razumljiv vsakemu državljanu. Istočasno zbiranje podatkov,
skupaj ali vzporedno, za več namenov z različnimi zahtevami
in pogoji ter z različno možnostjo povezovanja in uporabe
zbranih podatkov lahko pripelje do nejasnosti in dvomov, za
kakšne namene se bodo podatki uporabili. Zbiranje in uporaba podatkov v statistične namene je povsem nekaj drugega, kakor zbiranje podatkov za izvrševanje upravnih nalog.
Zato ni vseeno, ali se podatki, ki se zbirajo v statistične
namene in naj bi se uporabljali samo za statistične namene,
uporabljajo tudi za namene izvrševanja upravnih nalog. Pri
zbiranju podatkov za izvrševanje upravnih nalog bi moral biti
namen zbiranja in uporabe podatkov jasno in konkretno
določen. Iz zakona bi torej moralo biti razvidno, za kateri
konkreten namen se bodo podatki uporabili in kdo vse bo
lahko uporabljal zbrane podatke. Namen ne sme biti določen na splošno, temveč v taki meri, da je razvidno, za
izvrševanje katerih upravnih in drugih nalog bodo podatki
uporabljeni. Taka zahteva izhaja tudi iz 48. člena ZDSta, ki
določa, da se statistični podatki ne smejo uporabljati za
določanje pravic in obveznosti posameznika, na katerega se
nanašajo (podobno tudi priporočilo v točki 4.1). Iz ZZPGO1
ni dovolj jasno razvidna niti povezava s področnim zakonom,
ki naj bi bil pravna podlaga za vzpostavitev navedenih registrov in ki naj bi urejal vsa tista vprašanja, ki jih zahteva drugi
odstavek 38. člena ustave. Zato tudi določba, da je mogoče
uporabiti podatke, zbrane s popisom, največ dve leti po
popisu (četrti odstavek 23. člena ZPPGP1), kaže na to, da
je želel zakonodajalec omogočiti uporabo popisnih podatkov za potrebe vzpostavitve navedenih registrov za vsak
primer; če se bodo pristojna ministrstva tako odločila. Tak
način zbiranja in uporabe v statistične namene zbranih osebnih podatkov ne zagotavlja varstva informacijske zasebnosti, saj ne ustreza zahtevam, opredeljenim v 35. točki te
obrazložitve. Tudi iz predloga ZPPGO1-A, ki je utemeljeval
zbiranje določenih podatkov za vzpostavitev registra stavb in
stanovanj, izhaja, da se želijo ti podatki zbrati na zalogo.
Navaja: “Med pristojnimi institucijami poteka razprava o konceptu izgradnje registra stavb in stanovanj in nujno potrebnimi aktivnostmi pred vzpostavitvijo tega registra. Te pomenijo
fizično identifikacijo stanovanjskih enot ali drugih delnih enot
v večstanovanjskih stavbah, kar pomeni, da je nad stanovanjem pribita še tablica s tekočo številko identifikatorja, ki je
povezan z nadrejeno šifro (hišno številko in vezavo na centroid). Taka identifikacija bi omogočila, da vsi, ki zbirajo
katerikoli podatek o stanovanjih in njihovi oskrbi ali prebivalcih, te svoje podatke “obesijo” ali vežejo na fizično trajno
vzdrževane identifikatorje. Dobimo model jedra identifikatorjev registra stavb in stanovanj, ki bo omogočil obdobne
prevzeme podatkov iz raznih delujočih – na stanovanja vezanih – zbirk podatkov. Za to je potrebno, da vlada sprejme
uredbo, v kateri bo določila način določanja identifikacijskih
oznak stavb in stanovanj ter povezave med identifikacijskimi
oznakami, uporabljenimi za različne zbirke podatkov.”
52. Določbe 23. člena ZPPGO1, ki dovoljujejo uporabo s popisom zbranih podatkov tudi za druge namene in ne
samo za statistične namene, za katere se zbirajo, ter določba 5. člena ZPPGO1 ne zagotavljajo varstva pravice do
21
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informacijske zasebnosti in so zato v neskladju z 38. členom
ustave. Zato jih je ustavno sodišče v tem delu razveljavilo.
C)
53. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
21. in 43. člena ZUstS in šeste alinee 52. člena poslovnika
Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
49/98) v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-Lukić ter
sodnica in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in
dr. Lojze Ude. Prvo točko izreka je sprejelo s petimi glasovi
proti trem. Proti so glasovali sodniki Fišer, Ribičič in Ude, ki
so dali odklonilna ločena mnenja, sodnica Wedam-Lukić je
dala pritrdilno ločeno mnenje. Drugo točko izreka je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik
Ude, ki je dal odklonilno ločeno mnenje. Tretjo točko izreka
je sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala
sodnika Čebulj in Testen. Sodnik Čebulj je dal odklonilno
ločeno mnenje.
Št. U-I-92/01-35
Ljubljana, dne 28. februarja 2002.
Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
983.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
načinu in obsegu upoštevanja posameznih
postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah
postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških
instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu
kapitala in kapitalske ustreznosti zavarovalnice

Na podlagi 1. do 3. točke 109. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00 in 21/02) izdaja
Agencija za zavarovalni nadzor

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu
in obsegu upoštevanja posameznih postavk,
podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter
lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov,
ki se upoštevajo pri izračunu kapitala
in kapitalske ustreznosti zavarovalnice
1. člen
V sklepu o načinu in obsegu upoštevanja posameznih
postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri
izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti zavarovalnice
(Uradni list RS, št. 3/01 in 68/01) se v 4. členu dodajo
tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
“Presežek izravnalnih rezervacij, ugotovljen na podlagi
določil štirinajstega odstavka 118. člena ZZavar, zavarovalnica pri izračunu kapitalske ustreznosti upošteva kot postavko dodatnega kapitala, ki jo v obrazcu KUS izkaže pod zap.
št. 18a: Presežek izravnalnih rezervacij po štirinajstem odstavku 118. člena ZZavar.“
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“Presežek izravnalnih rezervacij, ki nastane zaradi prenehanja obveznosti oblikovanja izravnalnih rezervacij po prvem in četrtem odstavku 118. člena ZZavar, zavarovalnica v
delu, katerega še ni razgradila, izkaže v obrazcu KUS kot
postavko dodatnega kapitala v vrstici 18b: Druge postavke
– presežek izravnalnih rezervacij po prvem in četrtem odstavku 118. člena ZZavar.“
“Ne glede na prvi odstavek se postavke iz tretjega in
četrtega odstavka tega člena ter revalorizacijski popravek
teh postavk upoštevajo v celotnem znesku.“
2. člen
V 10. členu se doda drugi stavek, ki se glasi:
“(2) Obrazec KUS (Priloga 1) in obrazca NAL-1 in
NAL-2 (Priloga 2) so sestavni del sklepa.“
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 12. marca 2002.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
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984.

Navodilo za predpisovanje in izdajanje
magistralno pripravljenih zdravil v breme
obveznega zdravstvenega zavarovanja

Na podlagi določil 22. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01,
4/02) in 2. člena sklepa o razvrščanju zdravil na liste (Uradni list RS, št. 106/01) je Upravni odbor Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije na 4. seji dne 30. 1.
2002 sprejel

NAVODILO
za predpisovanje in izdajanje magistralno
pripravljenih zdravil v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja
1. člen
Navodilo za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: navodilo) določa farmacevtske oblike
magistralno pripravljenih zdravil, ki se smejo predpisovati in
izdajati zavarovanim osebam v breme sredstev obveznega
zdravstvenega zavarovanja.
2. člen
Farmacevtske oblike magistralno pripravljenih zdravil,
ki se smejo predpisovati v breme sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja so:
1. Farmacevtske oblike za peroralno uporabo:
– raztopine za naalkaljenje urina;
– solutiones gastricae za otroke;
– fruktoza, laktoza do 50 g za otroke;
– peroralne raztopine in praški z odmerjanjem za otroke, kadar ni na trgu gotovih zdravil v primernih odmerkih;
– analgetični praški ali raztopine z učinkovino opiatnega tipa za onkološke bolnike.
2. Farmacevtske oblike za oralno uporabo za zdravljenje aft in razjed ustne sluznice:
za onkološke bolnike po obsevanju ali terapiji s citostatiki, imunokompromitirane bolnike ter bolnike z autoimuno
pogojenimi razjedami ustne sluznice. Te oblike so:
– praški (npr.: tetraciklin, glukoza v ustrezni pomožni
snovi);
– suspenzije (npr.: tetraciklin, lokalni anestetik ter hidrokortizon v ustrezni pomožni snovi);
– suspenzije (npr.: hidrokortizon ali triamcinolon in lokalni anestetik v ustrezni pomožni snovi);
– paste (npr.: tetraciklin, lokalni anestetik, hidrokortizon v ustrezni pomožni snovi);
– raztopina s klorheksidinom od 0,05% do 0,2% v
enotah po 50 ml v skupni količini do 200 ml.
3. Farmacevtske oblike za dermalno uporabo:
A) Oficinalne mazilne podlage po 3. dopolnilu Formulariuma Slovenicuma, v katere vgrajujemo zdravilne učinkovine
ali z njimi razredčujemo gotova glukokortikoidna mazila so:
– Mazilo z lanolinskimi alkoholi,
– Mazilo z lanolinskimi alkoholi z vodo,
– Hidrofilno mazilo,
– Hidrofilno mazilo z vodo,
– Neionska hidrofilna krema,
– Hidroksietilcelulozni gel in
– Karboksimetilcelulozni gel.
B) Industrijsko izdelane mazilne podlage za vgradnjo
zdravilnih učinkovin:
– Lekobaza, Belobaza,
– Linola-Fett N in Linola – za zdravljenje obolele kože
pri psoriazi, ihtiozi, diskeratozi in onkoloških bolnikih.
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C) Industrijsko izdelane mazilne podlage za razredčevanje gotovih glukokortikoidnih mazil:
– Lekobaza, Belobaza;
– Diprobaza le za razredčevanje gotovega dermatika
Diprosone.
D) Za neoficinalne mazilne podlage za vgradnjo zdravilnih učinkovin ali razredčenje gotovih glukokortikoidnih mazil, mora biti v celoti izpisana receptura.
E) Oficinalne ali neoficinalne mazilne podlage brez zdravilne učinkovine za zdravljenje:
– obolele kože pri psoriazi, atopijskem dermatitisu (razen tistih, ki vsebujejo arašidovo olje), ihtiozi, diskeratozi in
onkoloških bolnikih;
– poškodovane kože – opekline, onkološki bolniki.
F) Dermalne tekočine:
– bencin medicinski do 200 ml za čiščenje okolice
stome;
– olivno olje do 200 ml za otroke z atopijskim dermatitisom;
– olivno olje za vgradnjo v mazilno podlago z zdravilnimi učinkovinami ali brez, za zdravljenje obolele kože – psoriaza, atopijski dermatitis in onkološki bolniki; ali za zdravljenje poškodovane kože – opekline in onkološki bolniki;
– ribje olje za vgradnjo v mazilno podlago z zdravilnimi
učinkovinami ali brez, za zdravljenje obolele kože – psoriaza, atopijski dermatitis in onkološki bolniki; ali za zdravljenje
poškodovane kože – opekline in onkološki bolniki;
– vodikov peroksid 3% do 500 ml;
– etanol 70% do 200 ml za diabetike na insulinski
terapiji;
– raztopina s klorheksidinom od 0,05% do 0,2% po
50 ml do 200 ml;
– raztopina salicilne kisline od 2% do 5% v olju samo
za odstranjevanje temenc pri otrocih;
– raztopina ali suspenzija salicilne kisline od 2% do
10% v olju samo za zdravljenje močno luščečih se dermatoz
lasišča pri odraslih – psoriaza ali seboroični dermatitis;
– raztopina z etakridinijevim laktatom do 200 ml.
G) Dermalna suspenzija, v katero se vgradijo zdravilne
učinkovine, do 200 g.
H) Dermalne paste, v katere se vgradijo zdravilne učinkovine.
I) Antibiotiki in kemoterapevtiki, ki jih je dovoljeno vgrajevati kot učinkovine v farmacevtske oblike za dermalno
uporabo:
– klindamicin, eritromicin in metronidazol;
– kloramfenikol za zdravljenje dermatitisa po obsevanju pri onkoloških bolnikih.
4. Farmacevtske oblike za oči:
– vsi pripravki za oči vključno z ampuliranimi ali liofiliziranimi oblikami zdravilnih učinkovin ter z borno kislino.
5. Farmacevtske oblike za vaginalno uporabo:
– z antibiotiki;
– z mlečno kislino.
6. Farmacevtske oblike za rektalno uporabo:
– za otroke z zdravilnimi učinkovinami za znižanje telesne temperature in drugimi učinkovinami, ki jih predpiše
pediater ali onkolog;
– za odrasle, kadar gre za onkološke bolnike ali bolnike z nezmožnostjo vnašanja zdravilne učinkovine per os.
3. člen
Imena sestavin magistralnega zdravila se praviloma pišejo v latinskem jeziku, in sicer po imenih veljavnih farmakopej ali drugih uradnih in strokovnih predpisov in se ne smejo
krajšati.
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Sestave mazilnih podlag oficinalnih po 3. dopolnilu
Slovenskega dodatka k evropski farmakopeji – Formularium
Slovenicum (FS) ter industrijsko izdelanih mazilnih podlag ni
potrebno izpisovati.

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin
in cen na drobno na območju Slovenije
za februar 2002

4. člen
Če zdravnik prekorači maksimalni odmerek zdravila, ali
če predpiše drugačno odmerjanje, kot ga navaja ustrezna
strokovna literatura, ali če zdravnik predpiše otroku zdravilno učinkovino, ki se v pediatriji običajno ne uporablja, oziroma zanjo niso določeni odmerki za otroke, mora številke
izpisati tudi z besedami in poleg te označbe dodati klicaj (!)
ter se poleg njega podpisati.

Cene življenjskih potrebščin so se februarja 2002 v
primerjavi z januarjem 2002 povišale za 0,9%, cene na
drobno pa za 1,0%.

5. člen
V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja se sme
v skladu z 2. členom teh navodil predpisati in izdati količina
magistralnega zdravila, ki zadostuje za dobo zdravljenja do
enega meseca. Če je potrebno daljše zdravljenje je potrebno magistralno zdravilo predpisati in izdati za vsak mesec
posebej.
6. člen
Farmacevt izda zavarovani osebi v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja magistralno zdravilo, ki je predpisano v skladu s tem navodilom in pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja.
7. člen
Zavod bo navodilo dopolnjeval največ enkrat letno.
Pisne predloge za spremembo in dopolnitev navodila lahko
podajo Lekarniška zbornica Slovenije, razširjeni strokovni
kolegiji, člani komisije za razvrščanje zdravil, Urad Republike Slovenije za zdravila, Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in druge institucije (inštituti, klinike) z ustrezno
utemeljitvijo.
8. člen
To navodilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 0202-4/5-2002
Ljubljana, dne 30. januarja 2002.
Predsednik
Upravnega odbora
za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
mag. Roman Matek l. r.

985.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za februar
2002

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

Št. 941-04-22/2002
Ljubljana, dne 4. marca 2002.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.

986.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
februar 2002

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

KOEFICIENTE
rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2002
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih februarja 2002 v primerjavi z januarjem 2002
je bil 0,006.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do februarja 2002 je bil 0,009.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do februarja
2002 je bil 0,004.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih februarja 2002 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,053.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
februarja 2002 v primerjavi z januarjem 2002 je bil 0,009.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 2002 je bil 0,025.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do februarja 2002 je bil 0,012.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja
2002 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,081.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 2002 v primerjavi s povprečjem leta 2001 je bil 0,045.
Št. 941-02-20/2001
Ljubljana, dne 7. marca 2002.
Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE

GROSUPLJE

v tisoč SIT
Trimestni konto

987.

Odlok o proračunu Občine Grosuplje 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 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 34. redni seji
dne 16. 1. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Grosuplje
za leto 2002

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Grosuplje za
leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

210.000
150.000
60.000
1.000
1.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI
157.953
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 157.953

40
400
401
402
403
409

II. 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

41
410
411
412
413

TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi

2.315.756
384.847
110.256
15.517
231.974
18.600
8.500
773.755
8.000
471.019
108.850
185.886

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

752.534
752.534

43 INVESICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

404.620
404.620

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)

Proračun 2002

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ
(I.–II.)

–83.532

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v tisoč SIT

Trimestni konto

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA
KAPITAL. DELEŽEV

Proračun 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.232.224
1.863.271

70
700
703
704

DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve

1.316.049
1.001.349
189.326
125.374

71
710
711
712
713
714

NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki

75

547.222
34.180
11.415
17
20.460
481.150

PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

20.082

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

20.082
5.582
9.800
4.700

42.000

44

42.000
42.000
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Št.
v tisoč SIT

Trimestni konto

Proračun 2002

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM.
KAPITAL. DELEŽ. (IV.–V.)

0
0

–21.918

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE

19.700

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

19.700
19.700

VIII. ODPLAČILA DOLGA

32.250

55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)

32.250
32.250

–118.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

–12.550

PRENOS SREDSTEV NA RAČUNU IZ LETA 2001

118.000

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)

83.532

Posebni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na
ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so
priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v
okviru področja proračunske porabe pri posameznem neposrednem proračunskem uporabniku v posebnem delu
proračuna.
Župan v mesecu septembru in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in
njegovi realizaciji.
4. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 60% navedenih pravic uporabe 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 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
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5. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
1,500.000 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
1,500.000 tolarjev za posamezen namen na predlog za
finance pristojnega organa občinske uprave odloča župan in
o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
6. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljene pravice porabe ali za namene, za katere se
med letom izkaže, da pravica porabe ni zagotovljena v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
do višine 1,500.000 tolarjev za posamezen namen odloča
župan.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 500.000 tolarjev odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
8. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih
se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno
področje.
Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih
področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za
posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za
izvršeno nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana.
Proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije,
skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve
v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Grosuplje v
letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-3/01
Grosuplje, dne 16. januarja 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.
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KRANJ
988.

Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 18. ter 96. člena statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je Svet mestne
občine Kranj na 31. seji dne 6. 3. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi
I
Javno se razgrne: osnutek odloka o zazidalnem načrtu
območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje, ki ga je pod št.
Projekta UD/353-82/02 z datumom februar 2002 izdelal
Domplan d.d. Kranj.
II
Osnutek odloka se javno razgrne v prostorih Mestne
občine Kranj Slovenski trg 1, Kranj, soba št. 197 ter na
sedežu Krajevne skupnosti Zlato polje.
Javna razgrnitev traja od 14. 3. 2002 do 12. 4. 2002.
III
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer v sredo, dne 3. 4. 2002 ob 15. uri v
prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
sejna soba št. 14.
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SKLEP
o razpisu nadomestnih volitev v Svet
krajevne skupnosti Jevnica
I
Nadomestne volitve se izvedejo v Svet krajevne skupnosti Jevnica, in sicer:
– 1. volilna enota (Jevnica) – dva člana,
– 2. volilna enota (Kresniške poljane) – trije člani,
– 3. volilna enota (Golišče) – dva člana.
II
Nadomestne volitve v Svet krajevne skupnosti Jevnica
iz prvega člena bodo v nedeljo 19. maja 2002.
III
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 15. marec 2002.
IV
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija, na
voliščih pa volilni odbori.
V
Razpis volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Litijskem občanu.

Litija, dne 7. marca 2002.

IV
Pisne pripombe k osnutku odloka lahko vpišete v knjigo pripomb na krajih javne razgrnitve ali pošljete na Oddelek
za okolje in prostor Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok za pripombe k
razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Predsednik
Občinske volilne komisije
Primožič Anton l. r.

NOVO MESTO
Št. 35003-0005/01-142/02-48/02
Kranj, dne 8. marca 2002.
Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

LITIJA
989.

Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Svet
krajevne skupnosti Jevnica

Na podlagi 31. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/97, 70/95 in 20/98); statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00 in 2/01) ter
2. člena odloka o volitvah članov svetov krajevnih in mestne
skupnosti v Občini Liitja (Uradni list RS, št. 14/96) izdaja
Občinska volilna komisija

990.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Novo mesto,
dopolnjene 2000/4

Na podlagi 39. 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 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

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Mestne občine Novo mesto,
dopolnjene 2000/4
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1. člen
(Uvodne določbe)
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št.
24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list
RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96 in 21/97) in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list,
št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni
list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93,
28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94,
78/94, 23/95, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97 in
80/97), ki se nanašajo na
· spremembo namenske rabe prostora
za območje poteka Šmihelske (Ljubenske) ceste v Novem mestu, za katero je izdelana programska zasnova za
Lokacijski načrt za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem
mestu in
· spremembo načinov urejanja prostora.

– ureditev dvostranskega hodnika za pešce in kolesarske steze ter enostranskega drevoreda na severnem delu
vzhodne strani ceste (hodnik za pešce in kolesarje bosta na
južnem delu poteka ceste le enostranska),
– ureditev štirih novih avtobusnih postajališč,
– ureditev treh križišč: novo “T“ križišče se bo uredilo
pri železniški postaji, obstoječi križišči Šmihelske ceste z
Westrovo ulico in Kandijsko cesto pa se bosta preuredili,
– prilagoditve in prenove obstoječih in gradnje novih
elementov infrastrukturnih omrežij,
– opremljanje površin ob novi Šmihelski (Ljubenski)
cesti s cestno in ulično razsvetljavo in ulično opremo,
– urbano oblikovanje obcestnih prostorov (pri železniški postaji, pri avtobusnih postajališčih),
– zaradi vkopa ceste v obstoječ teren na poteku severno od železniške postaje se bodo na tem delu uredile brežine, ki bodo morale biti poenoteno oblikovane in zasajene.
3. Zasnova izgradnje in prenove infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav
· Cestno omrežje
Normalni prečni prerez (NPP) ceste je naslednji:

2. člen
(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana)
(1) V poglavju 6.4 Načini urejanja prostora se v preglednici predvidenih faz planskih aktivnosti po posameznih področjih v točki 2. Promet in zveze, podtočki 2.2 Cestno
omrežje doda nova alineja:

– vozni pas
– kolesarska steza
– hodnik za pešce
– bankina-berma
– drevored
Skupaj NPP

Novo mesto

Rekonstrukcija Šmihelske
(Ljubenske) ceste

LN C,

D

(2) V poglavju 6.6 Kartografski del in programske zasnove se doda besedilo:
r) PROGRAMSKA ZASNOVA ZA LOKACIJSKI NAČRT
ŠMIHELSKE (LJUBENSKE) CESTE V NOVEM MESTU, ki
se glasi:
1. Opredelitev območja urejanja
Območje urejanja zajema gradnjo Šmihelske (Ljubenske) ceste v Novem mestu (regionalna cesta R3-664) na
odseku 2501 od km 21,760 do km 22,250 v skupni dolžini
490m. Gradnja Šmihelske (Ljubenske) ceste je predvidena
za odsek od križišča pri mostu čez Krko na severu do
križišča z Ulico Mirana Jarca na jugu.
Območje lokacijskega načrta zajema zemljišča in dele
zemljišč v katastrskih občinah Šmihel in Kandija z naslednjimi parcelnimi številkami:
1289 (južni del Šmihelske c.), 1354/6 (železnica),
1029/3, 1449 (Westrova ulica), vse k.o. Šmihel in št. 635,
636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 644 (cesta), 645,
646, 647, 657, 663/1, 663/2, 664, 666, 667, 668, 669
(Šmihelska c.), 670/1 (železnica), 671, 672, 675, 676,
677, 678, 680, 693, 696, 697, 698, 700, 732 (Ulica
Mirana Jarca), vse k.o. Kandija.
2. Zasnova organizacije dejavnosti in namenske rabe
prostora
S predvidenim posegom bo izboljšana prometna varnost in bo doseženo bolj tekoče odvijanje prometa, hkrati pa
bo bolnišnični kompleks v precejšnji meri razbremenjen tranzitnega in dela mestnega prometa.
V okviru rekonstrukcije Šmihelske ceste bodo izvedene naslednje ureditve:
– gradnja novega odseka regionalne ceste R3-664 na
odseku 2501 od km 21,760 do km 22,250 s premaknitvijo
obstoječe trase ceste, ki sedaj poteka čez osrednji del
bolnišničnega kompleksa, ob železniško progo na rob bolnišničnega kompleksa,

2 x 3,30 m =
2 x 1,75 m =
1,85 + 2,00m =
2 x 0,25 m =
1x 1,50 m =

6,60 m
3,50 m
3,85 m
0,50 m
1,50 m (na vzhodni strani)
15,95 m

Pri tem so v območjih križišča za leve zavijalce predvideni še razvrstilni pasovi širine 3 m. Kolesarske steze se ob
avtobusnih postajališčih zožijo na širino 1 m. NPP se spremeni na delu ceste južno od železniške postaje, kjer ni
drevoreda in kjer se od P1 do P12 na vzhodni strani peščeve površine in kolesarske steze uredijo kot kombiniran hodnik širine 2,80m. NPP se spremeni tudi južno od križišča z
Westrovo ulico, kjer se peščeve površine in kolesarske steze od P1 do P6 uredijo le na vzhodni strani ceste kot
kombiniran hodnik širine 2,80m.
Z rekonstrukcijo ceste bosta tangirani obstoječi križišči, ki se ju rekonstruira. Eno križišče pa se uredi na novo:
– v km 21,872 se uredi križišče z Westrovo ulico (pas
za levo in desno zavijanje), ki se semaforizira in sinhronizira
z železniškimi novimi zapornicami;
– v km 22,000 se uredi klasično štirikrako križišče, ki
navezuje kraka na železniško postajo in na staro Šmihelsko
cesto in Ulico Mirana Jarca;
– v km 22,255 se nova Šmihelska (Ljubenska) cesta
naveže na obstoječe križišče s Kandijsko cesto ob Krki; to
križišče se dodatno semaforizira in sinhronizira, pas na Kandijski za desno zavijanje na most se podaljša ob objektu
lekarne;
– v območju križišča pri železniški postaji je predvideno parkirišče z 52 parkirnimi prostori za potrebe postaje.
Na novo se uredijo štiri avtobusna postajališča, in sicer:
– obojestranski postajališči ob križišču pri železniški
postaji,
– avtobusno postajališče ob levem voznem pasu med
križiščem pri železniški postaji in križiščem pri mostu čez
Krko,
– četrto postajališče se izvede v 2. fazi in se uredi na
desni strani za križiščem pri mostu čez Krko na kraku proti
Metliki.
· Plinovodno omrežje
Rekonstrukcija regionalne ceste v km 22,240 prečka
plinovod P4611, od P461 v km 0+632 – MRP Bolnica NM
v stacionaži 1778 m, zato se poglobi.
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Na mestu prečkanja plinovoda s komunalnimi vodi se
predvidi najmanj 0,5m vertikalnega prostega odmika, za
elektro, ptt kable in javno razsvetljavo pa položitev v zaščitni
cevi najmanj 3m na vsako stran plinovoda. Odmik svetil
javne razsvetljave, jaškov kanalizacije, prometnih znakov in
podobno mora biti najmanj 3m od plinovoda. Predvidi se
postavitev oziroma prestavitev oznak za prečkanje ceste s
plinovodom. V dvakrat petmeterskem pasu plinovoda se
upoštevajo tudi posebni pogoji dela.
· Telekomunikacijsko omrežje
Z rekonstrukcijo oziroma novogradnjo ceste bo tangirano obstoječe telekomunikacijsko omrežje (zračni telefonski kabli, prostopoloženi zemeljski kabli ter telefonska kabelska kanalizacija).
Na celotnem območju gradnje ceste se predvidi izgradnja nove telefonske kabelske kanalizacije za potrebe
prestavitve tangiranega TK omrežja ter izvedbo odcepov do
posameznih objektov, bližnjih naselij (Drska, Westrova ulica, Ulica Mirana Jarca ter Lebanova ulica) in novopredvidenih objektov v bližnji okolici. Novopredvidena kabelska kanalizacija se naveže na obstoječo telefonsko kabelsko kanalizacijo v križišču ob Krki.
TK kabelska kanalizacija se predvidi ločeno od CATV
omrežja in elektro – optičnega kabla, prav tako za CATV in
elektro-optični kabel ni dovoljena uporaba telefonskih kabelskih jaškov.
· CATV omrežje
V območju načrtovane rekonstrukcije oziroma novogradnje se predvidi trasa kabelskih razvodov za naselji Kandija in Irča vas z navezavo na obstoječe kabelsko omrežje.
Nadaljevanje se predvidi v smeri naselja Šmihel (z navezavo
na obstoječi kabelski razvod v Lebanovi ulici). Prioritetni sta
povezavi z Westrovo ulico (križišče-prehod proge) in v križišču obstoječe Šmihelske (Ljubenske) ceste z Ulico Mirana
Jarca. Navezava na obstoječo kabelsko kanalizacijo je nujna
za zaključitev zanke.
V celotnem območju rekonstruirane ceste se za potrebe CATV ob trasi TK kabelske kanalizacije predvidi ena cev
premera 110 mm, ki ne poteka skozi jaške TK omrežja.
Cevna povezava se predvidi od začetne točke (v križišču pri
mostu) do zadnjega predvidenega jaška v smeri rekonstrukcije.
· Elektroenergetsko omrežje
Rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste
tangira obstoječe elektroenergetske vode. Na mestu križanj
z elektroenergetskimi vodi se zagotovi ročni izkop. Nadzemni vod za napajanje prometnega znaka “pešec“ pri ZD se
nadomesti z novo kabelsko kanalizacijo 4x160mm.
Namesto sedanjega kabla, ki poteka od obstoječe kabelske kanalizacije v križišču pri reki Krki, se uredi nova
kabelska kanalizacija 4x160mm, v predvidenem pločniku za
pešce pa kabelska kanalizacija 4x160mm in 2x110mm.
Ob predvideni TK kabelski kanalizaciji se položi “dvojček“ za optični kabel (PH/HD 2x50/42). Obstoječi vod za
napajanje železniške postaje se opusti.
Napajanje JR in predvidene semaforizacije v Westrovi
ulici bo možno iz TP Lebanova ali TP avtobusna postaja.
· Vodovodno omrežje
Prečkanje javnega vodovodnega omrežja s kanalizacijo
komunalnih odpadnih vod se izvede tako, da bo teme kanalizacijske cevi najmanj 0,50 m pod vodovodom. Pri prečkanju javnega vodovodnega omrežja z energetskim kablom ali
kablom za javno razsvetljavo ter TK kablom se kabel položi v
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zaščitno plastično cev ustreznega profila, ki mora biti položena 1 m levo in desno od smeri cevovoda. Minimalni horizontalni odmik med komunalnimi napravami znaša 1 m,
minimalni horizontalni odmik nadzemnih objektov pa 3 m.
Javni vodovod v območju ceste se izvede iz LTŽ cevi
(DUKTIL).
· Kanalizacijsko omrežje
Kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda (fekalno kanalizacijsko omrežje) se uredi od km
22,176 do km 22,250 v osi predvidene ceste. Kanalizacijo
se gradi iz PVC ali poliestrskih cevi.
Meteorna kanalizacija se uredi od km 21.800 in poteka v kombiniranem hodniku za pešce do priključka na obstoječi propust v križišču ob Krki. Kanalizacijo za odvajanje
padavinskih odpadnih voda ni dovoljeno priključiti na javno
fekalno kanalizacijsko omrežje.
Zaradi povečane koncentracije padavinskih voda se
pred izpustom v Krko zgradi lovilec olj, ki mora biti takih
dimenzij, da se priključi tudi obstoječi priključek križišča ob
mostu čez Krko. Izpust v Krko se zgradi pod koto najnižje
Krkine vode. Locira se na mestu obstoječega. Izvedba v
obliki drče ni dovoljena, pač pa v zaprtem objektu. Vsi
objekti za izpust in lovilec olja se zgradijo tako, da niso vidni
na obstoječem pobočju in bregu reke Krke.
· Javna razsvetljava
Na območju nove Šmihelske (Ljubenske) ceste se bo
uredila javna razsvetljava.
4. Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Obstoječe stanje na obravnavanem območju je neurejen mestni prostor (siva cona). Z novimi ureditvami se bo
dvignila raven urejenosti urbanega območja in intenzivirala
njegova izraba, vendar pa je treba upoštevati še problematiko vplivnega mestnega prostora:
– obcestne ureditve in zasaditve naj zagotavljajo vizure
na prostorsko dominanto – železniško postajo Kandija, prostor med cesto in postajo naj se ustrezno urbano uredi;
– cestna poteza naj se v čim večji meri opremi z ozelenitvami, ki so značilne za Novo mesto;
– treba je zagotavljati kakovostno krajinsko-arhitekturno oblikovanje obcestnega prostora vzdolž celotne obravnavane trase, tipološko usklajenost vseh novih elementov urbane opreme z obstoječimi na Šmihelskem mostu, kvalitetno oblikovanje in čim bolj intenzivno ozelenitev visokih opornih zidov ter ustrezno mikroreliefno oblikovanje in
rekultivacijo vkopov.
Z načrtovanimi posegi se bodo razmere glede hrupa
izboljšale za območje bolnišničnega kompleksa, za prizadete stanovanjske objekte pa se bo zagotovila pasivna protihrupna zaščita. Poleg tega bo zaradi ustreznejših elementov
ceste in posodobitve vozišča promet potekal bolj tekoče, s
tem pa bodo izboljšane razmere tudi na področju emisij v
zrak. Vplivi hrupa bodo veliki predvsem med gradnjo.
Glede na izboljšane prometnotehnične lastnosti ceste
lahko zaradi bolj tekoče speljave prometa pričakujemo
zmanjšanje emisij prometa.
Za zmanjšanje onesnaženja zraka s prašnimi delci med
gradnjo bo treba zagotoviti upoštevanje zakonske regulative
v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in
transportnih sredstvih. Ob izvajanju gradbenih del bo potrebno preprečevati prašenje odkritih delov trase in gradbišča z
vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanjem raznosa materialov z gradbišča.
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5. Grafični prikaz programske zasnove
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3. člen
(Kartografski del in kartografska dokumentacija k
dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu)
(1) Dopolni se kartografski del k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu, in sicer publikacijska karta
VI. zasnova prometnega omrežja, list št. 43.
(2) Dopolni se kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu, izdelana na
pkn 1:5000, in sicer karta Novo mesto 36 in 46 z območjem lokacijskega načrta.
(3) Programska zasnova za lokacijski načrt za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu je kot priloga sestavni
del dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine.
(4) Kartografski del in kartografska dokumentacija k
dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu s programsko zasnovo za lokacijski načrt za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu je izdelana v 4 izvodih, ki jih
hranijo:
– Mestna Občina Novo mesto, Sekretariat za okolje,
prostor in komunalne zadeve (3)
– Upravna enota Novo mesto, Oddelek za okolje in
prostor (1).
4. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-3/2002-1200
Novo mesto, dne 31. januarja 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

991.

Odlok o lokacijskem načrtu za Šmihelsko
(Ljubensko) cesto v Novem mestu rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne
ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do
km 22,250

Na podlagi 39. 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) 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

ODLOK
o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko)
cesto v Novem mestu - rekonstrukcija oziroma
novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek
2501 od km 21,760 do km 22,250
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu – rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501
od km 21,760 do km 22,250 (v nadaljevanju lokacijski
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načrt), ki ga je izdelalo podjetje Acer, Novo mesto, d.o.o.,
pod številko LN-01/2000. Sestavljajo ga tekstualni del in
grafične priloge.
2. člen
Območje lokacijskega načrta zajema zemljišča in dele
zemljišč v katastrskih občinah Kandija in Šmihel z naslednjimi parcelnimi številkami: 1289 (južni del Šmihelske ceste),
1354/6 (železnica), 1029/3, 1449 (Westrova ulica), vse
k.o. Šmihel in št. 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641,
642, 644 (cesta), 645, 646, 647, 657, 663/1, 663/2,
664, 666, 667,668, 669 (Šmihelska c.), 670/1 (železnica), 671, 672, 675, 676, 677, 678, 680, 693, 696, 697,
698, 700, 732 (Ulica Mirana Jarca), vse k.o. Kandija.
II. POGOJI ZA REALIZACIJO PROSTORSKIH UREDITEV
3. člen
Lokacijski načrt obravnava rekonstrukcijo regionalne
ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250 v
dolžini 490m.
Rekonstrukcija oziroma novogradnja Šmihelske (Ljubenske) ceste je dolga 490m in se prične v km 21.760 pri
priključku Ulice Mirana Jarca in poteka proti severu približno
vzporedno z železniško progo. Na odseku od km
21,7+60,00 do 21,8+80,00 poteka cesta po trasi obstoječe stare Šmihelske ceste s korekcijami horizontalnih in vertikalnih elementov in razširitvami do potrebne širine načrtovanega prečnega profila. Vertikalna zaokrožitev se oblikuje pri
železniški postaji v km 22.020, niveleta pa se v 4% vzdolžnem naklonu enakomerno spušča do križišča pri mostu.
Od železniške postaje naprej poteka cesta v useku in
se naveže na obstoječe trikrako križišče v osi mostu čez
Krko, pravokotno na Topliško in Kandijsko cesto.
Normalni prečni prerez (NPP) ceste je naslednji:
– vozni pas
– kolesarska steza
– hodnik za pešce
– bankina-berma
– drevored
Skupaj NPP

2 x 3,30 m =
2 x 1,75 m =
1,85 + 2,00m =
2 x 0,25 m =
1 x 1,50 m =

6,60 m
3,50 m
3,85 m
0,50 m
1,50 m (na vzhodni strani)
15,95 m

Pri tem so v območjih križišča za leve zavijalce predvideni še razvrstilni pasovi širine 3 m. Kolesarske steze se ob
avtobusnih postajališčih zožijo na širino 1 m. NPP se spremeni na delu ceste južno od železniške postaje, kjer ni
drevoreda in kjer se od P1 do P12 na vzhodni strani peščeve površine in kolesarske steze uredijo kot kombiniran hodnik širine 2,80m. NPP se spremeni tudi južno od križišča z
Westrovo ulico, kjer se peščeve površine in kolesarske steze od P1 do P6 uredijo le na vzhodni strani ceste kot
kombiniran hodnik širine 2,80m.
4. člen
Preureditev križišč in priključkov
Z rekonstrukcijo oziroma novogradnjo ceste bosta tangirani obstoječi križišči, ki se ju rekonstruira. Eno križišče pa
se uredi na novo:
– v km 21,872 se uredi križišče z Westrovo ulico (pas
za zavijanje naravnost in desno), ki se semaforizira in sinhronizira z železniškimi novimi zapornicami;
– v km 22,000 se uredi klasično štirikrako križišče, ki
navezuje kraka na železniško postajo in na staro Šmihelsko
cesto in Ulico Mirana Jarca;
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– v km 22,255 se nova Šmihelska (Ljubenska) cesta
naveže na obstoječe križišče s Kandijsko cesto ob Krki; to
križišče se dodatno semaforizira in sinhronizira, pas na Kandijski za desno zavijanje na most se podaljša ob objektu
lekarne;
– v območju križišča pri železniški postaji je predvideno parkirišče z 52 parkirnimi prostori za potrebe postaje.
5. člen
Dostopi
Dostopi do obstoječih stanovanjskih objektov se delno
spremenijo. Uredijo se le desni dovozi z nove Šmihelske
(Ljubenske) ceste za objekte Šmihelska c. 19, 18, 15 in 9,
zato se dovoz s smeri severa preusmeri v križišču pri železniški postaji na Ulici Mirana Jarca. Del sedanje Šmihelske
ceste – od križišča z Ulico Mirana Jarca do križanja z novo
Šmihelsko (Ljubensko) cesto izgubi sedanjo tranzitno funkcijo ter se ohrani za lokalni dovoz in pešpromet.
6. člen
Objekti in zidovi
Uredijo se:
– Oporni zid od severnega roba parkirišča, ki je ob
križišču pri železniški postaji, do podvoza v križišču pri mostu-levo. Višina zidu se spreminja glede na vkop v obstoječi
teren in oblikovanje brežin. Oporni zid je najnižji pri železniški postaji ter ob križišču pri mostu, vmes pa je višji.
– Oporni zid, ki se prične približno z začetkom razširitve ceste za avtobusno postajališče (AP se uredi na levi
strani cestišča) in se nadaljuje do križišča pri mostu-desno.
Višina zidu se spreminja glede na vkop v obstoječi teren in
glede na oblikovanje brežin.
– Parapeti s kovinskimi ali mrežnimi ograjami od uvoza
za stanovanjsko hišo Šmihelska c.19 na jugu do uvoza za
stanovanjsko hišo Šmihelska c.9 na severu-desno.
Oporni zidovi naj bodo čim nižji, višinske razlike naj se,
kjer je to tehnično izvedljivo, rešujejo z brežinami.
7. člen
Avtobusna postajališča
Na novo se uredijo štiri avtobusna postajališča, in sicer:
– obojestranski postajališči ob križišču pri železniški
postaji,
– avtobusno postajališče ob levem voznem pasu med
križiščem pri železniški postaji in križiščem pri mostu čez
Krko,
– četrto postajališče se izvede v 2. fazi in se uredi na
desni strani za križiščem pri mostu čez Krko na kraku proti
Metliki.
8. člen
Rušitve objektov
Izvedba Šmihelske (Ljubenske) ceste in vseh spremljajočih ureditev zahteva nekaj rušenj zidanih objektov in nadstrešnic, in sicer:
– rušenje prizidka k objektu železniške postaje in treh
lesenih pomožnih železniških objektov,
– rušenje dveh objektov Novotehne ter nadstrešnice in
dveh stanovanjskih objektov na prostoru med Zdravstvenim
domom in železniško progo in rušitev opuščenega objekta
ob Kandijski cesti,
– ukinitev sedanjega dovoza do Zdravstvenega doma
(v drugi fazi oziroma ko bo zagotovljen drug uvoz).
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9. člen
Kolesarski in pešpromet
Kolesarski in pešpromet se spelje po kolesarskih in
pešhodnikih tako, da se upoštevajo obstoječe dovoljene
povezave levega in desnega brega nove Šmihelske (Ljubenske) ceste in da so omogočeni varni pešprehodi ceste ter
dostopi do obeh postaj, bolnic in v stanovanjski območji
levo in desno od ceste.
10. člen
Javna razsvetljava
Vzdolž ceste je predvidena izvedba dveh tipov javne
razsvetljave, in sicer cestne svetilke enostransko na zahodni
strani ceste ter ulične svetilke enostransko na vzhodni strani
ceste. Svetila se razmestijo izmenično (cestna – ulična –
cestna svetilka).
11. člen
Oblikovanje objektov, ureditev in urbane opreme
Urbane ureditve pri železniški postaji
Območje pri železniški postaji se urbano uredi (kot
manjši trg). Pri postajališču za avtobus se namesti tipska
nadstrešnica. Vzdolž železniške proge se uredi večje parkirišče, ki se ga delno tlakuje in delno asfaltira ter opremi z
urbano opremo.
Oporni zidovi in ograje
Oporni zidovi in ograje se oblikujejo skladno z oblikovanjem teh elementov na Šmihelskem mostu. Vidne fasade
opornih zidov naj se horizontalno in vertikalno členijo v ponavljajoče se elemente in ozelenijo. Pri oblikovanju opornega zidu ob avtobusnem postajališču pri mostu (levo) se
preveri možnost za oblikovanje zidu z vmesno bermo, na
kateri se zasadijo prevešave grmovnice. Ograje proti kompleksu Zdravstvenega doma se izvedejo kot kombinacija
betonskih in kovinskih transparentnih elementov.
Preostale ograje na parapetih se izvedejo kot kovinske
transparentne ali mrežne in morajo biti oblikovane skladno s
tipologijo ograj na Šmihelskem mostu. Barva kovinskih ograj
je poenotena z barvo preostalih kovinskih elementov (siva
mat).
Drobna urbana oprema
Uporabi se urbana oprema (ulične svetilke, koši za
smeti, klopi, konfini ipd.), ki bo tipološko usklajena z obstoječo na Šmihelskem mostu. Ulične svetilke naj bodo tipološko poenotene s svetilkami na Šmihelskem mostu, vendar
sodobneje oblikovane, svetloba pa naj bo usmerjena na
cestišče. Barva vseh kovinskih elementov (svetilke, ograje,
koši za smeti idr.) se poenoti (mat siva).
Nadstrešnice pri avtobusnih postajališčih
Uporabi naj se tipske nadstrešnice – kovinska konstrukcija, transparentna plastična polnila (enake, kot je nadstrešnica ob Topliški cesti).
Ureditev in zaščita brežin in vegetacija
Brežine se izvedejo v naklonu 1:2 do 1:1.5 in se
vegetacijsko utrdijo, zatravijo in mestoma zasadijo z nizkim
grmičevjem. Nad opornimi zidovi se zasadijo prevešave pokrovne rastline. Na območju pri železniški postaji se zasadi
skupina oziroma niz dreves – visokorastočih istovrstnih listavcev (javor, lipa ali lipovec).
Drevored
Ob vzhodni strani Šmihelske (Ljubenske) ceste se od
križišča s Kandijsko cesto do križišča pri železniški postaji v
primerni oddaljenosti od roba pločnika zasadi enojni drevored istovrstnih listavcev (javor, lipa ali lipovec).
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III. POGOJI ZA UREDITEV KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

12. člen
Plinovodno omrežje
Rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste
v km 22,240 prečka plinovod P4611 od P461 v km 0+632
– MRP Bolnica NM v stacionaži 1778 m, zato se poglobi.
Na mestu prečkanja plinovoda s komunalnimi vodi se
predvidi najmanj 0,5m vertikalnega prostega odmika, za
elektro, ptt kable in javno razsvetljavo pa položitev v zaščitni
cevi najmanj 3m na vsako stran plinovoda. Odmik svetil
javne razsvetljave, jaškov kanalizacije, prometnih znakov in
podobno mora biti najmanj 3m od plinovoda. Predvidi se
postavitev oziroma prestavitev oznak za prečkanje ceste s
plinovodom. V dvakrat petmeterskem pasu plinovoda se
upoštevajo tudi posebni pogoji dela.
13. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Z rekonstrukcijo oziroma novogradnjo ceste bo tangirano obstoječe telekomunikacijsko omrežje (zračni telefonski kabli, prostopoloženi zemeljski kabli ter telefonska kabelska kanalizacija).
Na celotnem območju gradnje ceste se predvidi izgradnja nove telefonske kabelske kanalizacije za potrebe
prestavitve tangiranega TK omrežja ter izvedbo odcepov do
posameznih objektov, bližnjih naselij (Drska, Westrova ulica, Ulica Mirana Jarca ter Lebanova ulica) in novopredvidenih objektov v bližnji okolici. Novopredvidena kabelska kanalizacija se naveže na obstoječo telefonsko kabelsko kanalizacijo v križišču ob Krki.
TK kabelska kanalizacija se predvidi ločeno od CATV
omrežja in elektro-optičnega kabla, prav tako za CATV in
elektro-optični kabel ni dovoljena uporaba telefonskih kabelskih jaškov.
14. člen
CATV omrežje
V območju načrtovane rekonstrukcije oziroma novogradnje se predvidi trasa kabelskih razvodov za naselji Kandija in Irča vas z navezavo na obstoječe kabelsko omrežje.
Nadaljevanje se predvidi v smeri naselja Šmihel (z navezavo
na obstoječi kabelski razvod v Lebanovi ulici). Prioritetni sta
povezavi z Westrovo ulico (križišče-prehod proge) in v križišču obstoječe Šmihelske (Ljubenske) ceste z Ulico Mirana
Jarca. Navezava na obstoječo kabelsko kanalizacijo je nujna
za zaključitev zanke.
V celotnem območju rekonstruirane ceste se za potrebe CATV ob trasi TK kabelske kanalizacije predvidi ena cev
premera 110 mm, ki ne poteka skozi jaške TK omrežja.
Cevna povezava se predvidi od začetne točke (v križišču pri
mostu) do zadnjega predvidenega jaška v smeri rekonstrukcije.
15. člen
Elektroenergetsko omrežje
Rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste
tangira obstoječe elektroenergetske vode. Na mestu križanj
z elektroenergetskimi vodi se zagotovi ročni izkop. Nadzemni vod za napajanje prometnega znaka “pešec“ pri zdravstvenem domu se nadomesti z novo kabelsko kanalizacijo
4x160mm.
Namesto sedanjega kabla, ki poteka od obstoječe kabelske kanalizacije v križišču pri reki Krki, se uredi nova
kabelska kanalizacija 4x160mm, v predvidenem pločniku za
pešce pa kabelska kanalizacija 4x160mm in 2x110mm.
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Ob predvideni TK kabelski kanalizaciji se položi “dvojček“ za optični kabel (PH/HD 2x50/42). Obstoječi vod za
napajanje železniške postaje se opusti.
Napajanje javne razsvetljave in predvidene semaforizacije v Westrovi ulici bo možno iz TP Lebanova ulica ali TP
avtobusna postaja.
16. člen
Vodovodno omrežje
Prečkanje javnega vodovodnega omrežja s kanalizacijo
komunalnih odpadnih vod se izvede tako, da bo teme kanalizacijske cevi najmanj 0,50 m pod vodovodom. Pri prečkanju javnega vodovodnega omrežja z energetskim kablom
ali kablom za javno razsvetljavo ter TK kablom se kabel
položi v zaščitno plastično cev ustreznega profila, ki mora
biti položena 1 m levo in desno od smeri cevovoda. Minimalni horizontalni odmik med komunalnimi napravami znaša
1 m, minimalni horizontalni odmik nadzemnih objektov pa
3 m.
Javni vodovod v območju ceste se izvede iz LTŽ cevi
(DUKTIL).
17. člen
Kanalizacijsko omrežje
Kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda (fekalno kanalizacijsko omrežje) se uredi od km
22,176 do km 22,250 v osi predvidene ceste. Kanalizacijo
se gradi iz PVC ali poliestrskih cevi.
Meteorna kanalizacija se uredi od km 21.800 in poteka v kombiniranem hodniku za pešce do priključka na obstoječi propust v križišču ob Krki. Kanalizacijo za odvajanje
padavinskih odpadnih voda ni dovoljeno priključiti na javno
fekalno kanalizacijsko omrežje.
Zaradi povečane koncentracije padavinskih voda se
pred izpustom v Krko zgradi lovilec olj, ki mora biti takih
dimenzij, da se nanj priključi tudi obstoječi priključek križišča ob mostu čez Krko. Izpust v Krko se zgradi pod koto
najnižje Krkine vode. Locira se na mestu obstoječega. Izvedba v obliki drče ni dovoljena, pač pa v zaprtem objektu.
Vsi objekti za izpust in lovilec olja se zgradijo tako, da niso
vidni na obstoječem pobočju in bregu reke Krke.
IV. PRIKAZ PROSTORSKIH UREDITEV PO POSAMEZNIH
PODROČJIH
18. člen
Rešitve v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine
Rekonstrukcija oziroma novogradnja ceste tangira dve
enoti kulturne dediščine (arheološko območje Novo mesto
in Železniška postaja Kandija) ter cesto Drska (še ohranjena
stara mestna vpadnica), katere vizualna os vzdolž historične
komunikacije proti Kapitlju se ohranja, že sedaj nedovoljen
pešprehod pa se ukine. Objekt železniške postaje se ohrani, odstrani pa se kasnejši neustrezen prizidek. Novonastali
predprostor objekta se ustrezno urbano uredi, s čimer so
dani pogoji za celovito prenovo in ureditev objekta in pripadajočih odprtih površin. Ob zemeljskih delih je treba zagotoviti arheološki nadzor in o pričetku del pravočasno obvestiti
ZVNKD Novo mesto.
19. člen
Vplivi na promet in urbano strukturo
Z direktno navezavo nove ceste na križišče pri mostu
čez Krko bo bolnišnični kompleks razbremenjen tranzitnega
in dela mestnega prometa, ki se bo po ureditvi nove Šmihel-
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ske (Ljubenske) ceste premaknil na zahodno obrobje kompleksa. Promet bo potekal v ukopu, vplivi s ceste bodo
dodatno omiljeni z zasaditvami (grmovna ozelenitev brežin in
drevored).
Izgradnja nove prevezave regionalne ceste bo omogočila racionalnejše urejanje prometa v bolnišničnem območju, hkrati pa bo v urbano shemo tega dela mesta vnesla
spremembe pri omrežju pešpoti. V okviru nove ceste bo
urejen kolesarski in pešpromet, stara cesta Drska kot edina
prečna povezava se zaradi težko premostljivih višinskih razlik prekine, ohrani se vizualna os – pogled na Kapitelj.
20. člen
Varstvo zraka
Med gradnjo (zemeljska dela, rušitve) naj se zagotovijo
ustrezni ukrepi za varstvo zraka (predvsem proti prašenju).
Izvajalec gradbenih del mora z ukrepi zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišč ne bodo presežene mejne koncentracije prašnih usedlin v zraku (preprečevanje nekontroliranega raznosa prašnih delcev v času rušitve, raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi).
21. člen
Varstvo pred prekomernim hrupom
Zagotoviti je treba protihrupno zaščito preobremenjenih objektov, zato je treba izdelati projekt pasivne protihrupne zaščite za objekte, ki ležijo znotraj mejne izofone
65 dB(A) in sicer: Ulica Mirana Jarca 20, Šmihelska 20,
Šmihelska 18, Šmihelska 15, Šmihelska 14, Šmihelska 9,
Šmihelska 8, Šmihelska 7, Šmihelska 6, Zdravstveni dom –
severna fasada.
22. člen
Varstvo tal in površinskih voda pred onesnaženjem
Med gradnjo je treba preprečiti možnosti za onesnaženje tal in podtalja. Za čas po izgradnji, ko do onesnaženj
lahko pride ob morebitnih nesrečah z izlivi nevarnih in drugih
škodljivih snovi, je pomembna ureditev kontroliranega odvajanja padavinskih odpadnih voda s cestišča. Z racionalno
organizacijo gradbišča je treba preprečiti gaženje tal zunaj
utrjenih površin. Odkopane gornje plasti tal se bodo uporabile za sanacijo brežin v obcestnem prostoru.
23. člen
Varstvo prostorskih kvalitet
Obstoječe stanje na obravnavanem območju je neurejen mestni prostor (siva cona). Z novimi ureditvami se bo
dvignila raven urejenosti urbanega območja in intenzivirala
njegova izraba, vendar pa je treba upoštevati še problematiko vplivnega mestnega prostora:
– Obcestne ureditve in zasaditve naj zagotavljajo vizure
na prostorsko dominanto – Železniško postajo Kandija, prostor med cesto in postajo naj se ustrezno urbano uredi,
cestna poteza naj se v čimvečji meri opremi z ozelenitvami,
ki so značilne za Novo mesto, za dodatno vizualno zaščito
zahodnega dela območja zdravstvene dejavnosti se uredi
gosta ozelenitev (grmičevje po brežini).
– Treba je zagotavljati kakovostno krajinsko-arhitekturno oblikovanje obcestnega prostora vzdolž celotne obravnavane trase, tipološko usklajenost vseh novih elementov urbane opreme z obstoječimi na Šmihelskem mostu, kvalitetno oblikovanje in čimbolj intenzivno ozelenitev visokih opornih zidov ter ustrezno mikroreliefno oblikovanje in
rekultivacijo vkopov.

Št.

22 / 13. 3. 2002 / Stran 1705

24. člen
Rešitve za omilitev vplivov na tangirana stanovanjska
območja
Zagotoviti je treba varnost prebivalcev v stanovanjskih
objektih, ki se jim nova trasa približa, in ustrezno urediti
dostope do objektov, ki se jim cesta po rekonstrukciji bistveno bolj približa od obstoječe. Treba je informirati prebivalce,
predvsem tiste, ki jih poseg neposredno zadeva, o končni
rešitvi in ureditvi novonačrtovane trase ceste ter njenih posledicah v prostoru in prometni shemi, o časovnih terminih
in cestnih zaporah ter drugih motnjah v času gradnje in
hkrati doseči z njimi dogovor, ki bo ustrezal prebivalcem in
ne bo poslabšal tehničnih in prostorskih rešitev rekonstrukcije oziroma novogradnje ceste.
V. FAZE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
25. člen
Ureditve, predvidene v lokacijskem načrtu, se bodo
izvajale fazno, in sicer:
1. faza bo obsegala izvedbo ureditev nove Šmihelske
(Ljubenske) ceste od križišča pri mostu do križišča z Ulico
Mirana Jarca skupaj s spremljajočimi ureditvami in posegi.
2. faza bo obsegala izvedbo avtobusnega postajališča
na desnem voznem pasu pri sedanjem uvozu do Zdravstvenega doma. Zaradi tega bo treba ukiniti sedanji dovoz, zato
bo izvedba 2. faze možna po uskladitvi z ureditvenim načrtom za bolnišnični kompleks in izvedbo novega priključka za
Zdravstveni dom.
VI. TOLERANCE
26. člen
Odstopanja od določil tega lokacijskega načrta
Dovolijo se manjša odstopanja poteka trase, ki naj ne
presegajo ±1 m. Dovolijo se odstopanja pri višinah opornih
zidov in pri oblikovanju brežin, ki so lahko bolj strme ter bolj
ozelenjene. Načeloma naj odstopanja ne presegajo ±1 m.
Izvedba posegov mora biti načrtovana tako, da bodo rešitve
v osnovi ostale usklajene z rešitvami, ki so predvidene v tem
lokacijskem načrtu.
Pri realizaciji načrtovane rekonstrukcije oziroma novogradnje so izjemoma dopustna večja odstopanja od zgoraj
navedenih (kar velja tudi za vertikalni potek trase), in sicer v
primerih, ko se zaradi razmer na terenu (predvsem geološke, geomehanske, hidrološke) ugotovi, da so možne ekonomske, tehnične in prostorske (urbanistično-arhitekturne)
boljše rešitve.
Za vsa večja odstopanja je potrebno pri pristojnem
upravnem organu za urejanje prostora predložiti: kopijo katastrskega načrta za območje sprememb, situacijo nove
rešitve s prikazom reševanja vseh posledično tangiranih objektov in naprav ter prikaz posega glede na veljavne planske
dokumente. Ta odstopanja morajo biti usklajena s pogoji, ki
so jih soglasodajalci podali k temu lokacijskemu načrtu. V
primeru odstopanj je potrebno pridobiti ponovno soglasje
soglasodajalcev, da so njihovi pogoji upoštevani.
VII. PREHODNE DOLOČBE
27. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora.
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VIII. KONČNE DOLOČBE

II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB

28. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo v območju
urejanja tega lokacijskega načrta veljati določila Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča (Skupščinski Dolenjski
list, št. 7/92).

3. člen
Občina z enim ali več splošnimi akti podrobneje uredi
način opravljanja posamezne ali več javnih služb, oziroma
podrobneje določi elemente 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prejšnjega člena niso predpisani za celotno državo, se predpišejo s splošnimi akti iz prejšnjega odstavka.

29. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za
okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo
mesto.
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-4/2002-1200
Novo mesto, dne 31. januarja 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

OPLOTNICA
992.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Oplotnica

Na podlagi 3., 4., 6. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 16. člena
statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 19. redni seji dne 15. 11.
2001 sprejel

ODLOK
o gospodarskih javnih službah
v Občini Oplotnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini
Oplotnica (v nadaljevanju: občini) in ureja način njihovega
opravljanja.
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s
tem odlokom.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
Župan občine je pri predlaganju odločitev na področju
javnih služb, ki jih sprejema občinski svet ter pri sprejemanju
odločitev, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da
se javne službe opravljajo racionalno, funkcionalno in v okviru prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.

III. JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju občine se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
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 javnih površin, površin za pešce in zelenih
površin;
7. pregledovanje nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka;
8. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč;
9. vzdrževanje občinskih cest;
10. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
11. vzdrževanje javne razsvetljave;
12. plakatiranje, reklamni panoji;
13. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic in sejmišč;
14. oskrba s plinom iz omrežij;
15. izkoriščanje mineralnih surovin.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na
celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega
odloka ni določeno drugače.
Dejavnosti iz 1. do vključno 10. točke prvega odstavka
tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti iz
11. do 15. točke tega člena pa so izbirne lokalne javne
službe.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi
javnimi službami, je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi
izdani odlok ne določa drugače.
5. člen
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge
dejavnosti, ki jih določi občinski svet.
IV. NAČIN IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
6. člen
Izvajanja javnih služb občina zagotavlja:
– neposredno;
– z dajanjem koncesij;
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnosti oseb zasebnega prava.
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7. člen
Občina zagotavlja neposredno izvajanje javnih služb v
naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega
obsega in značilnosti službe neekonomično ali neracionalno
ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo. Režijski obrat
se ustanovi kot notranja organizacijska enota občinske uprave, vprašanja povezana z delovnim področjem režijskega
obrata ter druga vprašanja, se uredijo z aktom o ustanovitvi
režijskega obrata;
– v javnem podjetju, ki se ustanovi kot podjetje v lasti
občine ali podjetje v mešani lasti 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 uredijo z aktom o ustanovitvi podjetja.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršujejo
pristojni organi občine.
Javno gospodarsko podjetje mora izdelati program za
obvladovanje kakovosti, ki ga sprejme občinski svet.
8. člen
Občina zagotavlja izvajanje javnih služb z dajanjem koncesij pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za dejavnost iz 4.
člena in ki izpolnjuje pogoje, kot jih določa koncesijski akt.
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije se izbere na
podlagi javnega razpisa.
Postopek oddaje dejavnosti na podlagi koncesije se
lahko prične na pobudo strokovnih služb občine, občinskega sveta ali na osnovi vloge o zainteresiranosti, v skladu z
zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek na
podlagi vloge o zainteresiranosti vodi občinska uprava, ki ga
določi občinski svet s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Po končanem postopku o izbiri koncesionarja odloči
pristojni organ občine z upravno odločbo po predhodnem
soglasju občinskega sveta.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka
javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko
zahteva varstvo pravic v skladu z zakonom.
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan občine v imenu in za račun občine
(koncedenta).
Koncesijska pogodba se lahko sklene, skladno z zakonom, tudi s tujo pravno ali fizično osebo.
9. člen
Občina zagotavlja izvajanje javnih služb z vlaganjem
finančnih ali drugih sredstev v zasebnopravne subjekte v
primerih, kadar je takšna oblika primernejša od oblik zagotavljanja dejavnosti v 7. ali 8. členu tega odloka.
Postopek zagotavljanja dejavnosti z vlaganjem se lahko
prične na pobudo strokovnih služb občine, občinskega sveta ali na podlagi vloge o zainteresiranosti, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek na
podlagi vloge o zainteresiranosti vodi občinska uprava v
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Po končanem postopku o izbiri oblikuje pristojni organ
občine predlog za izbor in o njem odloči z upravno odločbo
po predhodnem soglasju občinskega sveta.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka
javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko
zahteva varstvo pravic v skladu z zakonom.
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Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o vlaganju župan občine v imenu in za račun občine.
Pogodba o vlaganju se lahko sklene, skladno z zakonom, tudi s tujo pravno ali fizično osebo.
V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽB
10. člen
Dejavnosti prvega odstavka 4. člena tega odloka se
organizirajo na način, kot je opredeljeno v 7., 8. in 9. členu
tega odloka na celotnem območju občine.
S splošnimi akti iz 3. člena tega odloka se podrobneje
opredeli način organiziranja javnih služb.
VI. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE
11. člen
Za opravljanje strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog na področju javnih služb skrbi občinska uprava.
Kadar narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti ali če so potrebna posebna strokovna znanja ali oprema,
lahko občinska uprava s pogodbo poveri izvajanje posameznih nalog iz 12. člena tega odloka za opravljanje takšnih
nalog registrirani organizaciji ali posamezniku.
12. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge:
– strokovne naloge na področju razvoja javnih služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi
z načrtovanjem in vzdrževanjem objektov in naprav, potrebnim za izvajanje javnih služb, če z aktom o ustanovitvi
režijskega obrata, javnega gospodarskega zavoda ali javnega podjetja oziroma koncesijsko pogodbo ali pogodbo o
vlaganju te naloge niso prenesene na izvajalca javne službe,
– naloge nadzora nad izvajalci javnih služb, na katere
so prenesene posamezne naloge izvajanja javnih služb,
– naloge v zvezi z informacijsko bazo za potrebe javnih
služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi
z javnimi razpisi za oddajo posameznih javnih služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi
z financiranjem javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem
za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in
naprave, če ni to javno pooblastilo preneseno na izvajalce
javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih
služb, če ni to javno pooblastilo preneseno na izvajalce
javnih služb,
– administrativna opravila za svet uporabnikov,
– druge naloge, določene z zakonom ali predpisom
občine.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
13. člen
Za varstvo uporabnikov se oblikuje svet uporabnikov
Občine Oplotnica.
Svet uporabnikov izvoli občinski svet.
Sestavo, delovno področje in podrobnejše pristojnosti
določi občinski svet s sklepom o ustanovitvi.
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14. člen
Javne službe se financirajo s ceno za uporabo javnih
dobrin, iz proračunskih sredstev in drugih virov določenih z
zakonom ali odlokom občine.
Storitve, ki so individualno določljive 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 ali od
njega pooblaščenemu organu v skladu z zakonom.
Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih
storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste
uporabnikov ali posamezne količine porabljenih storitev.
Občinski svet lahko za financiranje lokalnih služb predpiše poseben davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalne skupnosti.
Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve javnih
služb, morajo storitev obvezno uporabljati in plačevati.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
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3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 06202-194/2002
Podčetrtek, dne 22. februarja 2002.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

POLZELA
994.

Odlok o zazidalnem načrtu Breg–Gmajna

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS,
št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela na seji dne
14. 2. 2002 sprejel

15. člen
Do sprejetja splošnih aktov iz 3. člena tega odloka se
za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli organi Občine Slovenska
Bistrica do 31. 12. 1998.

ODLOK
o zazidalnem načrtu Breg–Gmajna

16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt z naslovom
zazidalni načrt Breg–Gmajna (v nadaljnjem besedilu: ZN), ki
ga je izdelal PIANO, Atelje krajinske arhitekture, Velenje v
januarju 2002, št. projekta Piano/8/2001-UN-P. Projekt je
v celoti sestavni del tega odloka.

Št. 022.19/2001
Oplotnica, 15. novembra 2001.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

PODČETRTEK
993.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01) je Občinski svet
občine Podčetrtek na 28. redni seji dne 21. 2. 2002
sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št.
2035/11, pot 705 m2 in parc. št. 2048/2, pot 304 m2,
vpisane pri ZK vl. št. 628, k. o. Verače.
2
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Občine Podčetrtek.

I. SPLOŠNA DOLOČBA

II. MEJA OBMOČJA OBRAVNAVE
2. člen
Območje obravnave leži na levem bregu Savinje, med
naselji Polzela, Breg pri Polzeli in Ločico ob Savinji, v območju imenovanem Breg–Gmajna. Območje obravnave je prikazano v grafičnih prilogah ZN (list 1 in 2) iz 1. člena tega
odloka.
3. člen
Meja ZN je razvidna iz grafičnih prilog ZN iz 1. člena
tega odloka in poteka iz začetne točke opisa (začetek opisa
je označen na grafični prilogi, list št. 4) v smeri urinega
kazalca po zgornjem, severovzhodnem robu nasipa na levem breg Savinje v nasprotni smeri vodotoka (gorvodno) vse
do višine objekta na parceli 622/4, kjer se zasuče proti
vzhodu in poteka po južni meji iste parcele, prečka parcelo
in se ob stiku s parcelo 622/1 zasuče proti jugu; od tu dalje
poteka po meji parcel 622/4 in 329/182, kjer se zasuče
proti vzhodu in poteka po južni meji parcel 622/1 in
329/156 ter po dovozni cesti vse do glavne ceste, jo prečka in se po njenem vzhodnem robu zasuče proti jugu do
roba parcele 329/135, kjer se zasuče proti vzhodu in poteka po dovozni cesti/ulici po robu parcel 329/124,
329/121, 329/120 in 329/244 ter v ravni črti prečka
parcele 329/119, 329/114 in 326/33, kjer se z rahlim
zasukom proti severu konča na vzhodnem robu kolovoza;
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od tu poteka proti jugu po robu parcel 326/68, 326/69,
326/70 in 326/71, kjer se dotakne varovalnega koridorja
daljnovoda in po njem poteka vse do izhodiščne točke.
4. člen
Območje obravnave leži na območju katastrske občine
Orla vas in vključuje naslednje parcele
– v celoti 81, 123, 124, 170, 179, 180, 181,
329/42, 329/43, 329/44, 329/45, 329/120, 329/121,
329/124, 329/129, 329/130, 329/131, 329/132,
329/133, 329/135, 329/145, 329/156, 329/170,
329/171, 329/172, 329/175, 329/175, 329/177,
329/180, 329/183, 329/184, 329/185, 329/186,
329/187, 329/188, 329/193, 329/202, 329/203,
329/220, 329/244, 329/245, 329/246, 329/257,
329/288, 329/294, 329/298, 329/299, 329/300,
329/345, 623/2, 624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 624/5,
624/6, 624/7, 625, 626/1, 626/2, 626/3, 626/4,
626/5, 626/6, 626/7 in 626/8 ter
– delno 326/33, 326/37, 329/41, 329/114,
329/119, 622/4 in 627/0.
III. NAMEMBNOST OBMOČJA
5. člen
Namenska raba prostora je opredeljena v prostorskem
planu. Razporeditev objektov in naprav se tem zahtevam v
celoti podreja in hkrati prilagaja obstoječi situaciji na terenu.
Zasnova celotnega območja upošteva dosedanje ureditve.
6. člen
Območje je namenjeno bivanju (stanovanjski program:
stalna in sekundarna bivališča) s potrebnimi spremljajočimi
servisnimi programi znotraj objektov (garaža, shramba za
orodje, drvarnica ipd.).
Znotraj objektov je možno izvajati dodatne dejavnosti
(delo doma, pisarna, ordinacija, biro…), z manjšimi parkirnimi zahtevami (največ dve dodatni parkirni mesti), ki ne spreminjajo pogojev bivanja za sosednje parcele.
Obstoječe gostišče lahko ohranja svojo dejavnost oziroma jo razširja.
IV. PROGRAMSKA ZASNOVA IN SPLOŠNI POGOJI
ZA UREJANJE POSAMEZNIH OBMOČIJ
7. člen
Območje je razdeljeno v tri programska območja, ki so
vsebinsko skladne in prostorsko zaključene celote: gozdno
področje, odprto področje in zeleni povezovalni pas.
Znotraj teh območij se poleg pozidave, kot vodilne
ureditve (nove vsebine) tega prostora pojavijo še štirje vsebinsko različni programski sklopi: programi druženja, razširjen gostinski program, manjše otroško igrišče in ekološki
otok.
8. člen
Gozdno področje – koncept upošteva obstoječe stanje prostora in nove objekte vanj umešča tako, da v največji
možni meri ohranja kvalitete prostora.
9. člen
Odprto področje – koncept urejanja tega prostora temelji na principu umeščanja objektov na način, ki omogoča
zgoščevanje vegetacijskih elementov.
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10. člen
Zeleni povezovalni pas predstavlja površino, ki povezuje gozdno in odprto področje. Ta površina je zasnovana kot
poljavna površina, namenjena stanovalcem obravnavanega
območja.
11. člen
Postavitev objektov narekujejo morfologija prostora, obstoječa pozidava na obravnavanem območju in programska
zasnova – koncept ureditve.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
TER VARSTVO OKOLJA
12. člen
Urbanistični koncept urejanja prostora
Zasnova nadaljnje urbanizacije prostora mora upoštevati problematiko celotnega naselja in potrebo po oblikovanju formiranega in tudi pravno urejenega naselja. Ožji obravnavani prostor mora biti tudi zasnovan tako, da se bo kasneje vključil v urbanistični koncept celotnega naselja ter v
mrežo naselij občine in celotne doline. Zato je pri zasnovi
upoštevano:
– predlog, da se območje oblikuje kot naselje,
– predlog nove (dopolnjenje) razširjene prometne ureditve (ureditev cestne povezave vzdolž celotnega »naselja«
Gmajna),
– funkcionalno urejanje prostora z vsemi spremljajočimi infrastrukturnimi ureditvami,
– možnost prepletanja začasnih in stalnih bivališč.
13. člen
Krajinski koncept oblikovanja in urejanja prostora
Krajinski koncept urejanja sledi:
– značilnostim morfologije prostora;
– značilnostim obstoječe vegetacije;
– značilnostim členitvenih elementov (morfologija, vegetacija ipd.);
– vzdolžnosti prostora, ki ga določa Savinja s svojim
tokom;
– načelu sonaravnosti;
– vsebinsko povezovanje obravnavanega prostora in
predvidenega rekreacijskega območja na jugu obravnavanega območja.
14. člen
Koncept oblikovanja arhitekturnih elementov
Objekt se umesti na način s katerim poruši najmanjšo
količino vzpostavljenih naravnih kvalitet oziroma omogoči
maksimalen poligon za vzpostavljanje novih. Vzdolžne parcele sugerirajo vzdolžne volumne. Orientacija proti jugu in
zahodu zagotovi kvalitetne bivanjske pogoje v objektu in
zunaj. Kompaktni volumni stanovanjske in servisne objekte
združujejo v eno in sprostijo parcelo.
Na območju varstvenega pasu plinovoda se objekt razčleni na stanovanjski in ne bivalni, servisni objekt.
15. člen
Pogoji za varstvo okolja in zmanjševanje
ogroženosti
Za vse posege in ukrepe velja, da morajo izboljševati
pogoje bivanja, delovne pogoje in varnost v prometu. To
pomeni, da morajo odpravljati negativne vplive obstoječih
ureditev in delovati preventivno za bodoče posege.
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VI. OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN VRTOV
Obstoječi objekti in ureditve
Objekti v gozdu
(Objekti z zaporedno številko 2, 3, 5, 6, 10, 13,
14, 15, 24)

16. člen
Splošno:
– dozidava je možna v vse smeri obstoječega objekta z
dvokapno streho (brez prizidkov);
– načeloma je zahtevana vzdolžnost novonastale tvorbe (osnovni volumen + prizidek), formiranje objektov v obliki
L ali U celot ni zaželeno;
– max. širina prizidka ne presega širine stranice osnovnega objekta (brez prizidkov) v smeri katere širimo;
– objekt 14: v primeru širitve v smeri slemena max.
širina prizidka ne sme preseči 7 m.
17. člen
Odmiki:
– upoštevati je odmik 3 m od parcelne meje v smeri
V–Z;
– upoštevati je odmik 6 m od ceste in 6 m od sosednje
parcele v smeri S–J oziroma skupnega zelenega pasu.
18. člen
Strehe:
– dvokapnica, z naklonom kot naklon dvokapnice obstoječega objekta, je dovoljena natanko tedaj, ko se razširitev vrši v smeri slemena obstoječega objekta. Višina objekta
ne sme presegati višine obstoječe strehe;
– enokapnica, z naklonom 6–35 stopinj; višina prizidka ne presega višine venca obstoječega objekta, nadstreški
max. 1m;
– ravna streha; višina prizidka ne presega višine venca
obstoječega objekta.
19. člen
Drugo:
– tlakovanje dovoza : max. širina je 3,5 m, po možnosti
na lokaciji obstoječega dovoza;
– dislociranih gospodarskih objektov se ne doziduje
ampak se jih postopoma odstranjuje.
20. člen
Porušitev:
V primeru porušitve obstoječih objektov in zidave novih
glej navodila za gradnjo novih objektov s pripombo: novi
objekti se v gozdnem območju umeščajo na mesta porušenih objektov z daljšo stranico v smeri daljše stranice obstoječega objekta.
Objekti na odprtem
(Objekti z zaporedno številko 16, 17, 18, 19, 20 in 39)
21. člen
Splošno:
– dozidava je možna v vse smeri obstoječega objekta z
dvokapno streho (brez prizidkov);
– načeloma je zahtevana vzdolžnost novonastale tvorbe (osnovni volumen + prizidek), formiranje objektov v obliki
L ali U celot ni zaželeno;
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– max. širina prizidka ne presega širine stranice osnovnega objekta (brez prizidkov) v smeri katere širimo;
– max. dolžina novonastale tvorbe ne sme presegati
20 m.
22. člen
Odmiki:
– upoštevati je treba odmik 3 m od parcelne meje v
smeri V–Z;
– upoštevati je treba odmik 6 m od ceste in 6 m od
južno ležečega skupnega zelenega pasu.
23. člen
Strehe:
– dvokapnica, z naklonom kot naklon dvokapnice obstoječega objekta, je dovoljena natanko tedaj ko se razširitev vrši v smeri slemena obstoječega objekta; višina objekta
ne sme presegati višine obstoječe strehe;
– enokapnica, z naklonom 6–35 stopinj; višina prizidka ne presega višine venca obstoječega objekta;
– ravna streha; višina prizidka ne presega višine venca
obstoječega objekta.
24. člen
Drugo:
– tlakovanje dovoza je dovoljeno le v širini obstoječega
objekta;
– dislociranih gospodarskih objektov se ne doziduje
ampak se jih postopoma odstranjuje.
25. člen
Porušitev:
– v primeru porušitve obstoječega objekta in dograditve novega glej navodila in pogoje za lociranje in zasnovo
novega objekta.
Objekti na odprtem
(Objekti z zaporedno številko 36, 37 in 38)
26. člen
Splošno:
– dozidava je možna v smeri V, Z in J od obstoječega
objekta;
– načeloma je zahtevana vzdolžnost novonastale tvorbe (osnovni volumen + prizidek), formiranje objektov v obliki
L ali U celot ni zaželeno;
– max. širina prizidka ne presega širine stranice osnovnega objekta v smeri katere širimo;
– max. dolžina novonastale tvorbe ne presega 20 m.
27. člen
Odmiki:
– na sever se ne širi;
– upoštevati je odmik 3 m od parcelne meje v smeri
V–Z.
28. člen
Strehe:
– dvokapnica, z naklonom kot naklon dvokapnice obstoječega objekta, je dovoljena natanko tedaj, ko se razširitev vrši v smeri slemena obstoječega objekta; višina objekta
ne sme presegati višine obstoječe strehe;
– enokapnica, z naklonom 6–35 stopinj; višina prizidka ne presega višine venca obstoječega objekta;
– ravna streha; višina prizidka ne presega višine venca
obstoječega objekta.
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29. člen
Drugo:
– tlakovanje dovoza je dovoljeno le v širini obstoječega
objekta;
– dislociranih gospodarskih objektov se ne doziduje
ampak se jih postopoma odstranjuje.
30. člen
Porušitev:
– v primeru porušitve obstoječega objekta in dograditve novega glej navodila in pogoje za lociranje in zasnovo
novega objekta.
Lociranje in zasnova novih objektov
(Objekti z zaporedno številko 1, 4, 25, 26, 27, 28, 30,
31, 32, 33 in 34)
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35. člen
Ob pridobitvi soglasja upravitelja plinovoda je pod pogoji navedeni v členih 31, 32, 33 in 34 možna tudi gradnja
objektov z zaporedno št. 11, 12 in 23 ter 7, 8, 9, 21 in 22.
Objekti z zaporedno številko 7, 8, 9, 21 in 22
36. člen
Lokacija:
Pozidavo parcel predstavljata dva dislocirana volumna.
Skupaj tvorita kompleks L zasnove, vzhodni stranici objektov se umestita na skupno linijo:
– ne glede na velikost objektov se oba umeščata 3 m
od parcelnih meja;
– stanovanjski objekt se umesti ob linijo varnostnega
pasu plinovoda (izven območja), 27 m od osi plinovoda;
– pomožni objekt (garaža), se umesti 6m od meje proti
cesti oziroma od ceste (glej zakoličbo).

31. člen
Lokacija:
Ne glede na velikost se objekti vedno umeščajo točno
v skladu z naslednjimi zahtevami:
– 3 m od vzhodne parcelne meje in 6 m od ceste,
– razen:
– objekti z zaporedno številko 30, 31, 32, 33: 3 m od
parcelne meje in 6 m od skupnega zelenega pasu;
– objekt z zaporedno številko 4: 3 m od severne parcelne meje, lokacijo V-Z definira grafična podloga.
32. člen
Velikost:
– novi objekti so max. gabaritov 20m x 7m in min.
15m x 6 m.
33. člen
Oblika strehe, etažnost:
Oblika in etažnost objektov je definirana in pogojena z
obliko strehe:
– dvokapnica (6–35 stop.), P+1
– enokapnica (6–35 stop.), P+1
– ravna streha (6–35 stop.), P+1
– objekti niso podkleteni zaradi nevarnosti podtalne
vode;
– sleme strehe teče vzdolžno z daljšo stranico objekta
in parcele;
– nadstreški ne presegajo dolžine 1m od novega objekta, v prečnih smereh, in 1m od tlorisnega gabarita v
vzdolžnih straneh;
– na strehi niso dovoljeni dodatki (kot npr. kukerli) in
okraski (kot npr. čopi).
34. člen
Oblika stavbnega volumna:
– organiziranje in oblikovanje stavbnega volumna poteka po principu odvzemanja od osnovne mase, ki jo globalno
definirata streha in tlorisni gabarit. (notranji atriji, zimski vrtovi, nadstrešeni odprti parkirni prostori). Odvzemanja lahko
potekajo v horizontalni in vertikalni smeri;
– stavbni masi ne dodajamo izstopajočih balkonov in
večjih nadstreškov izven dovoljenih meja;
– kompaktna masa objektov združuje osnoven stanovanjski volumen in servisne objekte ter predstavlja alternativo klasični zasnovi stanovanjske hiše in dislociranih gospodarskih volumnov.

37. člen
Velikost:
– stanovanjski objekt je max. gabaritov 14 m x 8,5 m in
min. gabaritov 13 m x 7 m;
– servisni objekt je max. dimenzij 7x7m.
38. člen
Oblika strehe, etažnost:
Oblika in etažnost stanovanjskih objektov je pogojena z
obliko strehe:
– dvokapnica ( 6-35°), P+1
– enokapnica ( 6-35°), P+1
– ravna streha, P+1
– sleme strehe stanovanjskega objekta teče vzdolžno v
smeri daljše stranice objekta;
– nadstreški ne presegajo dolžine 1m od novega objekta v prečni smeri in 1m od tlorisnega gabarita v vzdolžni
smeri;
– servisni objekt je pritličen. Streha je lahko enokapnica (6-35°) ali ravna streha. Objekt je lahko zaprtega ali
odprtega tipa, klasične ali montažne izvedbe. Objekt ni podkleten:
– stanovanjski in servisni objekt tvorita estetsko usklajena objekta;
– na strehi niso dovoljeni dodatki (kot npr. kukerli) in
okraski (kot npr. čopi).
39. člen
Oblika stavbnega volumna:
– organiziranje in oblikovanje stavbnega volumna poteka po principu odvzemanja od osnovne mase, ki jo globalno
definirata streha in tlorisni gabarit (notranji atriji, zimski vrtovi…). Odvzemanja lahko potekajo v horizontalni in vertikalni
smeri;
– stavbni masi ne dodajamo izstopajočih balkonov in
večjih nadstreškov kot so dovoljeni.
40. člen
Tolerance za objekte
Splošne tolerance oblike, gabaritov, namembnosti
in pogojev oblikovanja novih objektov
Predpisane so maksimalne in minimalne velikosti objektov, zato niso možne dodatne tolerance.
Možne so tolerance pri višini objektov, ki jih določa
etažnost: maksimalna višina objektov je P + 1. Možne so
tolerance v smislu zniževanja objekta (P). Zviševanje objektov ni možno. Objekti ne smejo biti podkleteni.
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Tolerance v zvezi z oblikovanjem objektov in njihovo
namembnostjo so podane že s pogoji v predhodnih členih.
41. člen
Tolerance postavitve objektov znotraj območij
toleranc št. I, III in IV
Znotraj območij toleranc št. I, III in IV je ob pridobitvi
soglasja upravljavca plinovoda možna gradnja objekta znotraj območja varstvenega pasa plinovoda na način opisan v
tem odloku in prikazan v grafičnih podlogah iz 1. člena tega
odloka.
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Znotraj območja tolerance III je možna postavitev objektov samo na osnovi pridobljenega soglasja upravitelja plinovoda. Samo na parceli 11 je možna gradnja na podlagi že
pridobljenega soglasja in na način (razčlenjen objekt max.
gabaritov 20 x 12m, P+1, višine 8,5m, s krajšo stranico
postavljen vzporedno z nasipom ob Savinji, po idejni zasnovi
iz februarja 2001) za katerega so bila izdana soglasja.
Na parceli 12 znotraj območja tolerance III in na parceli
23 znotraj območja tolerance IV je možna gradnja samo ob
pridobitvi soglasja upravitelja plinovoda in na način predpisan v tem ZN.
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Oblikovanje vrtov
42. člen
Za oblikovanje vrtov poleg konkretnih zahtev v tem
poglavju veljajo še vse zahteve iz splošnih pogojev.
Oblikovanje odprtega prostora (vrta)
skupne značilnosti:
– dovoljeno je tlakovanje dovoza in dostopa v širini
novega objekta, od objekta do ceste. Okoli objekta je dovoljen tlakovan pas širine 1m. Za objekte z zaporedno številko
7, 8, 9, 21 in 22 je dovoljeno tlakovanje površine med
pomožnim in stanovanjskim objektom v širini pomožnega
objekta z dodatnim robom 1m okoli objekta. Utrjevanje bivalnih površin v vrtu je določeno v 43. in 44. členu tega
odloka. Dovoljeno je tlakovanje dovoza in dostopa v širini
novega objekta, od objekta do ceste. Okoli objekta je dovoljen tlakovan pas širine 1m. Za objekte z zaporedno številko
7, 8, 9, 21 in 22 je dovoljeno tlakovanje površine med
pomožnim in stanovanjskim objektom v širini pomožnega
objekta z dodatnim robom 1m okoli objekta. Utrjevanje bivalnih površin v vrtu je določeno v 43. in 44. členu tega
odloka;
– v bližini dovoza (ob cesti oziroma pločniku) se uredi
tudi prostor za ločeno zbiranje odpadkov;
– meje med objekti definira obvezen zeleni varovalni
pas znotraj posamezne parcele;
– vse parcele se s potmi oziroma prehodi navezujejo
na zeleni povezovalni pas.
43. člen
Ureditev vrtov znotraj gozdnega področja:
– zaželeno je ohranjanje visoke vegetacije v največji
možni meri (objekti pod drevjem); sekanje dreves znotraj
tega območja je možno samo zaradi gradnje objektov v
najmanjšem možnem obsegu in zaradi vzdrževanja drevesnega sestoja pod strokovnim nadzorom. Obvezen je posek
pod nadzorom oziroma po odredbi gozdarske strokovne
službe.
– obvezen zeleni varovalni pas znotraj posamezne parcele: min. 3 m z vzhodne in zahodne ter s strani ceste ter
min. 6 m od povezovalnega zelenega pasu;
– dodatno se lahko meja označi z ograjo enakega tipa
kot je predvidena ograja znotraj povezovalnega pasu (glej
opis opreme);
– klasično tlakovanje (razen že opisanega – glej skupne značilnosti) na tem področju ni mogoče. Možne so take
oblike utrjevanja tal, ki ne ogrožajo gozdnih tal in omogočajo
zračnost in propustnost za vlago (polaganje nad tla – lesen
podij ipd.);
– zasajevanje izrazitih okrasnih rastlinskih vrst na tem
območju ni sprejemljivo. Možna je omejena uporaba okrasnih rastlinskih vrst nižje rasti (nižje do srednjevisoke grmovnice in trajnice).
44. člen
Ureditev vrtov znotraj odprtega področja
– zaželeno je ohranjanje visoke vegetacije v največji
možni meri ter vnašanje visoke vegetacije znotraj celotne
parcele;
– obvezen zeleni varovalni pas znotraj posamezne parcele: min. 3 m z vseh strani;
– dodatno se lahko meja označi z ograjo enakega tipa
kot je predvidena ograja znotraj povezovalnega pasu (glej
opis opreme) ali kot prostorastoča (nestrižena) živa meja;
– tlakovanje bivalnih površin je možno vendar zaželeno v
čim manjšem obsegu oziroma tako, da je sklenjena tlakovana
površina čim manjša (sajenje visoke vegetacije med tlak ipd.);
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– možen je večji izbor rastlinskih vrst, vendar morajo
prevladovati avtohtone vrste, različnih velikosti.
VII. UREDITEV ZUNANJIH JAVNIH POVRŠIN
45. člen
Ureditev posameznih programskih sklopov
Prostori združevanja ob gostišču: predvidena je ureditev vrta ob gostišču z nekoliko razširjeno programsko zasnovo brez večjih gradbenih posegov (gostinski vrt, šah na
prostem, rusko balinišče ipd.). Zaradi spremenjene trase
obstoječe dovozne ceste, ki sicer zmanjša že urejeno parkirišče pa se stara trasa, ki se izteče v plinski postaji po
potrebi nameni tudi parkiranju.
46. člen
Prostori združevanja klopi: predvideni so trije zbirni
»kotički« za posedanje in druženje – dva znotraj zelenega
povezovalnega pasu, eden znotraj gozdnega in en znotraj
odprtega področja ter tretji ob predvideni cestni povezavi na
vzhodu obravnavanega območja. To so enostavno zasnovana območja s klopmi in mizami, namenjena posedanju, igri,
pikniku ipd.
47. člen
Otroško igrišče: ni predvidena ureditev pravega otroškega igrišča temveč igralnega polja, ki se v izvedbenih
projektih uredi skladno s predvideno strukturo prebivalcev:
kolikor se bo v območje naseljevala mlada populacija, ki si
šele ustvarja družine je smotrno, da se prostor uredi kot
igrišče za najmlajše otroke, sicer pa se prilagodi. Zasnova
mora biti enostavna in mora zagotavljati preureditev skladno
z rastjo otrok.
48. člen
Ekološki otok je zasnovan na površini, ki bo lahko
dostopna za komunalna vozila in hkrati ustrezno dostopna
za prebivalce. Namenjen je ločenemu zbiranju odpadkov za
obravnavani ali tudi nekoliko širši del soseske. Oblikovan je
kot pokriti prostor (3 x 7 m, enokapna streha, naklona 6–20
stopinj).
49. člen
Zasaditev
Celotno območje bo zasajeno z avtohtonimi rastlinskimi
vrstami širšega območja, po načelih sonaravnosti, pogojeno
z vsebinsko zasnovo posameznih programskih območij.
Obcestni pas se ureja po enakem principu kot celotno
območje (sonaravno, organsko, avtohtone vrste), zato ne
glede na parcelne meje in dodatne ureditve mej, prehaja v
vrtove.
50. člen
Ureditev gozdnega področja
Zasaditev teh območij mora biti samo pospešitev naravne sukcesije kar pomeni, da naj bi na tem območju samo
dopolnili že obstoječo vegetacijo tam, kjer je to potrebno.
Izbor vrst znotraj tega območja mora biti omejen na avtohtone rastlinske vrste (omejen izbor vrst), v povsem neformalni
zasnovi, izrazito sonaravno (prevladuje visoka vegetacija:
rdeči bor / Pinus silvestris, nižja vegetacija v omejenem
obsegu).
Zasajevanje izrazitih okrasnih rastlinskih vrst tudi na
tem območju ni sprejemljivo. Možna je omejena uporaba
okrasnih rastlinskih vrst nižje rasti (nižje do srednjevisoke
grmovnice in trajnice).
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Sekanje dreves znotraj tega območja je možno samo
zaradi gradnje objektov v najmanjšem možnem obsegu in
zaradi vzdrževanja drevesnega sestoja pod strokovnim nadzorom.
51. člen
Ureditev odprtega področja
Zasaditev tega območja se sicer podreja programom
vendar mora biti po obliki (nepravilne saditvene formacije) in
vsebini (izbor vrst) čim bolj sonaravna.
Možen je večji izbor rastlinskih vrst, vendar morajo
prevladovati avtohtone vrste, različnih velikosti.
52. člen
Ureditev zelenega povezovalnega pasu
Zaradi poenotenja zelenega povezovalnega pasu znotraj obeh opredeljenih območij je ta pas ograjen z enotno
ograjo, ki je zasnovana tako, da se lahko prilagaja obstoječi
vegetaciji in da je propustna, torej pregledna in zračna. Ta
ograja poteka izven območja predvidenih gradbenih parcel
individualni objektov in je sestavni del javnega prostora. Za
prehod na posamezne parcele oziroma iz posameznih parcel se v ograji pustijo odprtine ali namestijo vrata.
53. člen
Ureditve zelenega povezovalnega pasu na gozdnem
področju pomeni:
– dodatna zasaditev avtohtone visoke vegetacije – rdeči bor (obnova v preteklosti odstranjenega gozda),
– mehko vodenje poti skozi prostor,
– prilagojeno vodenje ograje tako, da se povsem prilagaja obstoječi visoki vegetaciji kar pomeni, da zaradi postavitve ograje ni potrebno posekati nobenega drevesa,
– programske vsebine.
54. člen
Ureditev zelenega povezovalnega pasu znotraj odprtega področja pomeni:
– zgoščevanje obstoječih vegetacijskih skupin,
– dopolnjevanje,
– talna ozelenitev,
– programske vsebine,
– pot se prilagaja obstoječi vegetaciji in želenemu programu ter njegovi ustrezni postavitvi v prostor.
55. člen
Dodatna oprema
Na območju naj bo dodatna oprema (klopi, luči, stojala
za kolesa, koški za smeti, večja zbirna mesta za smeti,
napisi, oglasne in opozorilne table ipd.) bolj ali manj enostavna, vendar funkcionalna, enostavno nadomestljiva, z barvo in materiali vizualno neagresivna, ter na celotnem območju enotna oziroma skladna.
Posebno premišljeno mora biti oblikovana in v prostoru
speljana ograja, predvidena znotraj povezovalnega pasu.
56. člen
Tolerance
Tolerance zasaditve so podane že z zasnovo, ki dopušča manjše tolerance v površinah zasaditev, nedopustne pa
so tolerance v smislu neizvajanja zasaditve in neupoštevanja
osnovnih oblikovalskih in vsebinskih zahtev določenih s tem
odlokom in grafičnimi prilogami iz 1. člena tega odloka.
Tolerance zunanje ureditve so v manjših posameznih
speljavah poti in ureditev ter razmestitve programskih sklopov, ki bistveno ne spreminjajo zasnove ureditve določene s
tem odlokom in grafičnimi prilogami iz 1. člena tega odloka.
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VIII. REŠITVE PROMETNE INFRASTRUKTURE
57. člen
Glavna dovozna cesta v smeri sever–jug
Glavno prometno os območja ZN bo še naprej predstavljala obstoječa prometnica, ki povezuje Polzelo z Ločico.
Trasno in niveletno bo obstoječa cesta ostala nespremenjena, predvidena je le razširitev vozišča na 5,50 m in
izvedba enostranskega hodnika za pešce širine 1,60 m. Pri
rekonstrukciji zgornjega ustroja ceste bo poskrbljeno tudi za
efektno odvodnjavanje meteornih vod z območja cestnega
telesa. Predvidena utrditev glavne dovozne ceste je asfaltirano vozišče z obojestranskimi dvignjenimi cestnimi robniki.
Pri ostrem zavoju obstoječe ceste nazaj proti severu ob
sedanjem petkrakem križišču je možna ureditev krožišča.
58. člen
Vzhodna prometnica
Ob vzhodni strani območja ZN je predvidena tudi izvedba nove ceste z dvosmernim prometom, pešpotmi in kolesarskimi stezami. Nanjo bi se navezovali severna interna notranja
povezava ter predvidena južna prometnica v smeri vzhod–
zahod, ki poteka severno nad VN koridorjem.Ta cesta ni
predmet tega ZN, vendar pa morajo biti vse ureditve na osnovi
tega ZN zasnovane tako, da omogočajo to navezavo.
59. člen
Južna prometnica v smeri vzhod–zahod
Na južnem robu področja urejanja ZN Breg–Gmajna je
predvidena izvedba nove prometnice – ceste v smeri vzhod–
zahod. Cesta bo potekala vzporedno s koridorjem obstoječega VN daljnovoda in sicer tik nad njegovim severnim robom.
Predvidena je izvedba prometnice – ceste z dvosmernim prometom širine 5,50 m. Severno ob cesti bi izvedli še
enostranski hodnik za pešce širine 1,60 m. Utrditev ceste in
hodnika bosta izvedena v asfaltu.
60. člen
Interne notranje povezave
Predvidene so tri krajše notranje povezave, ki napajajo
posamezna področja stanovanjskih hiš. Cesta, ki vodi mimo
plinske postaje spremeni os poteka tako, da se v celoti
prestavi na severno stran in poteka v ravni liniji. Stara trasa te
ceste se na potezi od glavne ceste do plinske postaje uporablja kot parkirna mesta (bočno parkiranje) za gostišče kot
utrjena peščena površina.
Širine teh prometnic – cest bodo min. 3,50 m, brez
posebej izvedenega hodnika za pešce. Predviden je dvosmeren promet zelo male intenzitete osebnih vozil. Ob številnih uvozih k posameznim stanovanjskim objektom bo možno občasno srečevanje s tovornimi vozili (odvoz snage, urgenca, itd.). Utrditev teh cest bo asfaltna (grobi asfalt), na
odprtem področju z obojestranskimi dvignjenimi robniki (robniki bodo na področju uvozov na interna dvorišča izvedeni
kot poglobljeni z max. nadvišanjem nad niveleto asfalta za
4 cm), znotraj gozdnega področja obrobljena s poglobljenimi robniki ali kamnitimi kockami.
61. člen
Pešpoti
Potek pešpoti skozi zeleni povezovalni pas je posebej
opisan pri krajinski ureditvi. Poti bodo peščene, obrobljene
s kamni ali granitnimi kockami in ne z robniki. Širina poti
ca. 1,2 m.
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62. člen
Dostopi in dovozi do obstoječih objektov
Dostopi in dovozi do obstoječih objektov ostajajo enaki. Lahko se spremenijo vendar samo natančno po vzoru
ureditev ob novih objektih.
63. člen
Tolerance urejanja prometnih poti
(območje tolerance št. II)
Os dovozne ceste, ki vodi od osrednje ceste do objektov v okolici merilno regulacijske postaje plinovoda se lahko
spremeni tako, da poteka od obstoječega uvoza v diagonali
v severozahodni smeri oziroma v smeri proti severnemu
robu merilno regulacijske postaje.
IX. KOMUNALNE, ENERGETSKE IN KOMUNIKACIJSKE
UREDITVE
64. člen
Vodovod
Obnoviti je potrebno vse glavne vodovodne veje, ki bi
potekale po notranjih internih cestah.
Obstoječi objekti bi se z obstoječimi vodovodnimi priključki (verjetno Al 3/4” ali 5/4”) le navezali na te nove
sekundarne vodovodne linije premera DN 80 mm, ki dopuščajo tudi vgradnjo nadzemnih hidrantov za zagotovitev požarne varnosti.
Na jugovzhodnem robu območja ZN pred kratkim izveden novi povezovalni vodovod iz duktilnih cevi DN 125 mm,
s kompletnim sistemom hidrantnega omrežja, ki pa pokriva
le vzhodni rob območja. Zato bi bilo smiselno na lok tega
vodovoda pri prečkanju bodoče južne ceste, priključiti še
novo jugozahodno vejo vodovoda iz enakega materiala in
dimenzij, ki bi služil za napajanje zahodnega dela obstoječe
in predvidene pozidave, hkrati pa bi na njemu izvedli še
nekaj potrebnih hidrantov za zagotovitev požarne varnosti
tega dela območja ZN.
65. člen
Kanalizacija
Dolgoročno je predvidena na območju ZN ločitev kanalizacije na meteorne in fekalne vode.
Preko centra območja ZN poteka v smeri sever–jug
obstoječi fekalni kolektor iz betonskih cevi ∅ 300 mm, ki bo
priključen na centralno čistilno napravo v Kasazah. Novi
objekti in utrjene površine ob njih bodo tako kanalizirani v
ločenem sistemu.
Čiste meteorne vode s strešin objektov so lahko preko
peskolovov vodene v ponikovalnice in ponikane v teren. Meteorne vode z utrjenih površin ob objektih (popločene površine,
dvorišča ob vrtovih, itd.) bodo enako vodene v ponikovalnice.
Meteorne vode z utrjenih javnih površin – cest in eventualnih parkirišč, se morajo po novi meteorni kanalizaciji
speljati v skupno ponikovalnico ali laguno, možno pa bo na
to meteorno kanalizacijo priklopiti tudi ostale čiste meteorne
odplake na obravnavanem območju. Po prehodnem očiščenju v lovilcu olja bo možno efektnejše in kontrolirano ponikanje teh vod v teren.
Fekalne vode iz sanitarij in kuhinj v objektih bodo priključene na novo izvedeno fekalno kanalizacijo območja
ZN. Do izvedbe kanalske povezave – kolektorja do centralne čistilne naprave se morajo fekalije iz posameznega stanovanjskega objekta voditi v neprepustno dvoprekatno greznico brez iztoka – na praznenje. Po priključku kanalizacije
območja ZN Breg–Gmajna na centralno ČN in dograditvi le-
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te v sorazmernem deležu priključevanja se bodo greznice
opustile, dezinficirale in zasule, fekalne odplake pa mimo
njih priključile na fekalni kolektor. Priključevanje objektov na
javno kanalizacijo, kjer je le-ta zgrajena, je obvezno po odloku o odvajanju odpadnih in padavinskih voda Občine Žalec z
dne 25. 5. 1988 (Uradni list SRS, št. 22/88).
Pred samo gradnjo kanalizacije bo potrebno pridobiti
ustrezna geološka poročila, upoštevati možnost posedanja
terena in predvsem izbrati ustrezen cevni material. Potrebna
bo tudi ponovna hidravlična presoja zmogljivosti kanalizacijskega omrežja kar pa ne more biti predmet samo tega ZN.
66. člen
Plinovod
Ob severovzhodnem robu območja ZN poteka obstoječi visokotlačni plinovod M2 (MMRP Rogatec – RMRP
Vodice) premera 400 mm, ki obratuje pod tlakom 50 barov,
ki vodi do objekta plinske postaje “M2 BS5” in se nadaljuje v
smeri proti reki Savinji. Na osnovi zahtev soglasedajalca je
na osnovi pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar
(Uradni list RS, št. 60/01) potrebno upoštevati varstveni pas
v širini 27 m od osi plinovoda na obe strani za bivalne
objekte in 5 m varstveni pas na obe strani za pomožne
(nebivalne) objekte.
Glede na delno izvedeno obstoječe plinovodno omrežje, bo možno po posebnem projektu vse obstoječe in predvidene objekte priključiti na nizkotlačni plinovod, ki bo služil
za potrebe ogrevanja in gospodinjstva.
67. člen
Električni vodi in napeljave
Na skrajnem južnem robu območja ZN poteka obstoječi VN daljnovod 110 kV Podlog–Mozirje, ki se nadaljuje
preko reke Savinje. Koridor daljnovoda je varovan in se mu
približamo le s skrajnim južnim robom nove “južne prometnice”. Glede na izhodišča v posebnem strokovnem mnenju o
sevalnih obremenitvah naravnega in življenjskega okolja je
bilo ocenjeno, da so nivoji elektromagnetnega sevanja v
dovoljenih mejah kot to določa uredba o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št.
70/96) za I. območje varstva pred sevanjem.
Pri križanju prometnic notranje povezave z DV 110 kV
Podlog–Mozirje in vzporednem poteku južne prometnice v
smeri vzhod–zahod morajo biti upoštevana določila pravilnika
o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV (Uradni list
SFRJ, št. 65/88). Izdelan mora biti eleborat križanja.
Elektro energija za napajanje obstoječih in novo predvidenih objektov in eventualne zunanje razsvetljave ob njih je
na voljo na daljnovodu 20 kV Prebold, kar pomeni, da mora
investitor komunalne opremljenosti območja zgraditi transformatorsko postajo s priključnimi VN in NN električnimi
vodi. Vzhodni del območja ZN bi bilo potrebno kompletno
kablirati z zemeljskim NN elektro kablom in se znebiti neugodnih prostozračnih povezav.
68. člen
Telefonsko omrežje in CATV
V območju obstoječe zazidave območja ZN je že urejeno telefonsko in CATV omrežje. Glede na kapacitete omrežja bo verjetno možna priključitev vseh novopredvidenih objektov tudi na to omrežje.
69. člen
Odpadki
Komunalni odpadki se bodo odvažali na deponijo komunalnih odpadkov. Posode za zbiranje odpadkov so tip-
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ske. Nameščene bodo ob cestah/ulicah vedno enako odmaknjeni od cestnega roba oziroma pločnika (ponekod znotraj zelenega obcestnega pasu, ponekod znotraj parcel –
enotno urejeni v sklopu projekta zunanje ureditve – prikaz v
grafičnih prilogah je zgolj shematičen).
Na osrednjem mestu – južno ob križišču centralne in
južne ceste je predviden poseben ekološki otok za ločeno
zbiranje odpadkov celotnega naselja (objekt za zbiranje odpadkov: 3 x 7m, enokapna streh naklona 6–20 stopinj).
Sekundarne surovine se bodo zbirale ločeno v tipiziranih
zabojnikih. Dostopi do posod in zabojnikov morajo biti vedno dostopni s specialnim smetarskim vozilom za odvoz
odpadkov.
Znotraj celotnega območja, tudi na območju manj intenzivnih rab na južnem delu, je potrebno namestiti koške za
smeti.
70. člen
Vodnogospodarske ureditve
Zazidalni načrt na tem področju ne predvideva novih
rešitev, ker je že izveden varnostni protipoplavni nasip ob
levem bregu reke Savinje.
V pasu najmanj 20 m od spodnjega roba visokovodnega nasipa Savinje ni dovoljena gradnja stanovanjskih in pomožnih objektov. Enako ni dovoljeno tudi nasipavanje zemljišča in posegi v obstoječo zarast.
Podkletitve objektov niso dopustne.
71. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov naj se po možnosti vrši s centralnim ogrevanjem na plin. Kolikor pa se bodo objekti ogrevali
na lahko kurilno olje, mora biti to skladiščeno tako, kot to
zahteva pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).
72. člen
Zagotavljanje kvalitete prostora pri urejanju
(obnovi in izgradnji) infrastrukture
Pri izvajanju infrastrukturnih ureditev veljajo enaka načela kot pri celotnih zunanjih ureditvah:
– ohranjanje obstoječe vegetacije v največji možni
meri,
– sekanje dreves je možno samo pod strokovnim nadzorom oziroma po odredbi gozdarske strokovne službe,
– infarstrukturni vodi morajo biti praviloma pod utrjenimi površinami, razen kadar drugače ni možno; na območju
parcel individualnih objektov morajo biti načeloma izven obveznih robnih zelenih pasov.
73. člen
Tolerance pri urejanju prometne, komunalne
in energetske infrastrukture
Pri projektiranju in izvedbi infrastrukturnega omrežja so
za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne smiselne in utemeljene tolerance v poteku trase in njih dimenzioniranju, ki
pa morajo biti skladne z ureditvijo območja in usklajene z
upravitelji posameznih vodov in upravitelji prostora.
X. ETAPNOST
74. člen
ZN se bo izvajal v dveh etapah.
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75. člen
Prva etapa je ureditev javnih in pol javnih odprtih prostorov
(zeleni povezovalni pas) ter celotna infrastrukturna ureditev.
76. člen
Druga etapa je gradnja posameznih objektov ali skupna
gradnja.
XI. PORUŠITEV OBJEKTOV ZASNOVA FUNKCIONALNIH
ZEMLJIŠČ IN GRADBENIH PARCEL
77. člen
Porušitev objektov
Zaradi uresničitve ZN Breg–Gmajna je potrebno porušiti 4 objekte.
Ostale začasne objekte, ni obvezno porušiti kar tako,
pač pa samo pod pogojem, da se izkaže želja oziroma
zahteva po spremembi.
Novogradnje ter prizidki in dozidave brez predhodne
porušitve začasnih objektov niso dopustne.
78. člen
Gradbene parcele
Načrt gradbenih parcel (glej grafično prilogo list 10 iz
1. člena tega odloka) je zastavljen tako, da v najmanjši
možni meri spreminja obstoječo parcelacijo in deli parcele
na individualne in javne prostore. Javne površine, zeleni
povezovalni pas, programski sklop zbirališča in ekološki
otok ter prometne ureditve se oblikujejo kot samostojne
gradbene parcele, ki jih ureja občina.
Znotraj območja so predvidene manjše tolerance določitve gradbenih parcel pogojene s tolerancami gradnje objektov.
Določitev funkcionalnih zemljišč
79. člen
Velikost funkcionalnega zemljišča se določa za vsak
primer posebej načeloma pa je skladna s programsko zasnovo (ureditvenimi območji), ki zagotavlja funkcionalno zaključene celote.
80. člen
Funkcionalna zemljišča individualnih objektov se natančno določijo v izrisu oziroma lokacijski dokumentaciji,
načeloma pa so naslednje:
– celotna gradbena parcela individualne hiše brez obveznega zelenega pasu je načeloma funkcionalno zemljišče,
– ob upoštevanju usmeritev (ob izpolnitvi pogoja) za
urejanje odprtih površin s čim manjšim deležem tlakovanih
površin, je funkcionalno zemljišče lahko manjše vendar je
minimalno: celotna dolžina parcele v širini objekta +1 m v
vsako stran.
81. člen
Funkcionalna zemljišča javnih in poljavnih površin, prometne infrastrukture ter območja gostišča so enaka velikosti
gradbenih parcel.
XII. POSEBNI POGOJI ZA URESNIČITEV ZAZIDALNEGA
NAČRTA IN TOLERANCE
82. člen
Za nadaljnje urejanje skladno s tem ZN je potrebno
izdelati projekte zunanje ureditve javnih in poljavnih površin
ter celotne infrastrukture.
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Projekt zunanje ureditve mora biti izdelan tako, da zagotavlja estetsko in funkcionalno ureditev prostora. V okviru
krajinskih ureditev mora biti izdelan tudi natančen popis
dreves z opredelitvijo ohranitve dreves in posameznih otokov avtohtone vegetacije.
Projekti infrastrukturnih ureditev morajo upoštevati zahteve soglasjedajalcev in tega ZN.

oznako PUP 2, ki jih je izdelal Razvojni center, Planiranje
d.o.o. pod številko 702 v maju 1996, odlok objavljen v
Uradnem listu RS, št. 35/96.

83. člen
Za izvajanje tega ZN je obvezno sodelovanje treh subjektov: investitorjev oziroma lastnikov zemljišč, soglasjedajalcev in Občine Polzela. Izvedbo ureditev javnih in poljavnih
površin ter infatsrukturnih ureditve organizira Občina Polzela, gradnjo objektov in ureditev vrtov organizirajo posamezniki – investitorji. Možna je tudi organizirana gradnja. V tem
primeru je obvezen celovit izvedbeni projekt ureditve.

89. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

84. člen
Tolerance
Pri izdelavi potrebnih izvedbenih projektov je potrebno
zahteve tega ZN v celoti upoštevati. Sprejemljive so tolerance v smislu izboljšanja kakovosti okolja razen, če ni s tem
odlokom drugače predpisano.

88. člen
ZN je na vpogled na Občini Polzela.

90. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-05-015/2001
Polzela, dne 14. februarja 2002.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

995.
85. člen
Do pričetka gradnje ostane namembnost zemljišč nespremenjena.
86. člen
Investitorji so dolžni upoštevati vse pogoje pristojnih
organov in organizacij, ki so izdala soglasja k ZN. Ti pogoji
morajo biti realizirani v vseh izvedbenih projektih.
Investitorji so dolžni upoštevati vse pogoje pristojnih
organov in organizacij, ki so izdala soglasja k ZN. Ti pogoji
morajo biti realizirani v vseh izvedbenih projektih.
87. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z

Program vrtca

1. dnevni program (6–9 ur, vsi obroki prehrane)
– za otroke v oddelkih prvega starost. obdobja
– za otroke v oddelkih drugega star. obdobja
2. poldnevni program (4–6 ur)
– poldnevni program (zajtrk, kosilo)
– prva starostna
– druga starostna
– poldnevni program (malica)
– prva starostna
– druga starostna
3. poldnevni program (do 4 ure)
– poldnevni program (malica)

Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00) je Občinski svet občine Polzela na
23. redni seji dne 14. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje
v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela
I
Cene programov v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec
Polzela se zvišajo s 1. 3. 2002 za 5% in znašajo mesečno
od 1. 8. 2002 za 6%:

Veljavne
cene od 1. 6. 2001

Predlog
povečanja od 1. 3. 2002
5%

Predlog
povečanja od 1. 8. 2002
6%

61.807
53.460

64.897
56.133

68.791
59.501

49.797
47.632

52.287
50.014

55.424
53.015

43.171
41.294

45.330
43.359

48.050
45.960

30.712

32.248

34.183

II
Cene programov iz I. točke se uporabljajo za izračun
plačila staršev in za občino, za otroka, vključenega v izbran
program predšolske vzgoje od 1. 3. 2002
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 640-01/055/2002
Polzela, dne 15. februarja 2002.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

996.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 202-00/001/02
Polzela, dne 15. februarja 2002.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

Pravilnik o denarnem darilu občine staršem
novorojencev

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99)
in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št.
34/99) je Občinski svet občine Polzela na 23. redni seji
dne 14. 2. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o denarnem darilu občine staršem
novorojencev
1. člen
Ta pravilnik ureja način dodeljevanja denarnega darila
(v nadaljevanju: darila) staršem novorojencev, določa upravičence, višino darila in pogoje za uveljavitev darila iz proračunskih sredstev Občine Polzela.
2. člen
Višino darila določi občinski svet ob sprejetju proračuna in
se nakaže upravičencu na podlagi odločbe, izdane na njegovo
vlogo, na tekoči račun ali hranilno knjižico upravičenca.
3. člen
Upravičenec je eden od staršev novorojenca, če sta on
in otrok državljana RS in imata stalno prebivališče v Občini
Polzela.
Če starša ne živita skupaj, uveljavlja pravico do darila
tisti od staršev, s katerim ima otrok prijavljeno skupno stalno
bivališče v občini.
4. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do darila s pisnim zahtevkom, h kateremu morajo priložiti:
– izpiske iz rojstne matične knjige novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja pravico,
– naziv banke in številko tekočega računa, oziroma
hranilne knjižice, kamor se nakaže darilo.
5. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do darila v letu, v katerem je otrok rojen, oziroma najkasneje do 31. januarja naslednjega leta, za otroke rojene v preteklem letu.
6. člen
O dodelitvi darila odloči občinska uprava z odločbo.
Zoper odločbo se lahko vlagatelj pritoži pri županu Občine
Polzela.
7. člen
Darilo nakaže Občina Polzela v 30 dneh od prejetja vloge.

POSTOJNA
997.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju
podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija,
p.o. Postojna, v javno podjetje Kovod Postojna,
vodovod, kanalizacija, d.o.o. Postojna

Na podlagi 25., 28., 75. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 438. člena zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in
82/94), 18. člena odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Postojna (Uradni list RS, št. 27/96, 37/98, 96/99),
8. člena odloka o gospodarskih javnih službah Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 11/96), 16. in 60. člena statuta Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in
66/99), 19. in 83. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS,
št. 58/99) sta Občinski svet občine Postojna na nadaljevanju
31. seje dne 7. 11. 2001 in Občinski svet občine Pivka na
22. seji dne 19. 12. 2001 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju
podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija,
p.o. Postojna, v javno podjetje Kovod Postojna,
vodovod, kanalizacija, d.o.o. Postojna
1. člen
V odloku o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju
podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, p.o. Postojna v javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o. Postojna (Uradni list RS, št. 51/97, 71/97,
23/99, 99/99, 12/00 in 28/00) se v drugem odstavku
15. člena številka »5« nadomesti s številko »6«.
2. člen
Šesti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Dva člana v nadzorni svet izvolijo tudi delavci javnega
podjetja.«
Št. 032-01-2/01
Postojna, dne 8. novembra 2001.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.
Št. 03201-22/01
Pivka, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.
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998.

Št.

Sprememba in dopolnitev pravilnika o
podeljevanju priznanja Občine Postojna
»23. april«

Na podlagi 8. člena odloka o priznanjih Občine Postojna (Uradni list RS, št. 23/01 – prečiščeno besedilo) in
81. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96,
68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine
Postojna na 35. seji dne 18. 2. 2002 sprejel

SPREMEMBO IN DOPOLNITEV
PRAVILNIKA
o podeljevanju priznanja Občine Postojna
»23. april«
1. člen
V pravilniku o podeljevanju priznanja Občine Postojna
»23.april« (Uradni list RS, št. 23/01 – prečiščeno besedilo)
se drugi odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»Po končanem razpisu odpre predsednik odbora skupaj s strokovno službo dospele kuverte in na podlagi predlogov se na sejo odbora povabi vse predlagatelje, da dodatno
utemeljijo svoj predlog za občinsko priznanje.«
2. člen
To spremembo in dopolnitev pravilnika se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01-2/02
Postojna, dne 19. februarja 2002.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

PREBOLD
999.

Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ
Prebold OE vrtec Prebold

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00), 15. člena statuta Občine Prebold
(Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold
na 29. redni seji dne 21. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje
v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold
OE vrtec Prebold
1. člen
Cene programov v vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ
Prebold OE vrtec Prebold se zvišajo za 10% in znašajo
mesečno:
SIT na otroka

– dnevni program do 9 ur 1 do 3 let
(zajtrk, kosilo, malica)
– dnevni program do 9 ur 3 do 7 let
(zajtrk, kosilo)
– poldnevni program od 4 do 6 ur
(zajtrk, kosilo)
– poldnevni program mala šola od 4 do 6 ur
(zajtrk, kosilo)
– dopoldanski do 4 ure (zajtrk)

59.205
53.539
47.704
41.353
30.755
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2. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun
plačila staršev za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od 1. 3. 2002 dalje.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 64/2002
Prebold, dne 21. februarja 2002.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

RIBNICA
1000.

Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2002

Na podlagi 2.člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta
Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet
občine Ribnica na 18. redni seji dne 14. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Ribnica za leto 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določi višina proračuna Občine
Ribnica za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun),
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 74) 1,267.429
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
592.599
70 DAVČNI PRIHODKI
496.811
700 Davki na dohodek in dobiček
398.564
703 Davki na premoženje
37.493
704 Domači davki na blago in storitve
60.754
71 NEDAVČNI PRIHODKI
95.788
710 Udeležba na dobički in dohodkih
od premoženja
36.500
711 Takse in pristojbine
5.986
712 Denarne kazni
102
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
8.200
714 Drugi nedavčni prihodki
45.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI
40.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
40.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
–

Stran

1720 / Št. 22 / 13. 3. 2002

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
II. SKUPAJ ODHODK
(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 Plačilo domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
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634.830
634.830
1,346.429
288.057
68.194
13.286
191.833
4.744
10.000
354.877
14.000
31.913
308.964
634.736
634.736
69.759
69.759
-79.000

B) BILANCA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
DELEŽEV
440 Dana posojila
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV-V)
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo 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.)

4.000
4.000
4.000
–
–
–
4.000

90.000
90.000
90.000
15.000
15.000
15.000
–
75.000
79.000

Splošni del občinskega proračuna sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in
posebni del proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan Občine Ribnica.

4. člen
Med prihodke proračuna se štejejo tisti prihodki, ki so
bili vplačani v proračun do konca tekočega leta. Med izdatke proračuna se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki so bila
izvršena do konca tekočega leta.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so opredeljeni v okviru proračunskih postavk.
Uporabniki proračuna smejo prevzemati obveznosti, ki
bodo zahtevale izdatek iz proračuna, le v okviru sredstev, ki
so predvidena za posamezni namen.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunska sredstva ni mogoče prerazporejati razen
pod pogoji, ki jih določa zakon o javnih financah in ta odlok.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe, in sicer:
– med oddelki znotraj posameznega področja funkcionalne dejavnosti posebnega dela proračuna, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 20% obsega v sprejetem
proračunu,
– med področji funkcionalnih dejavnosti v posebnem
delu proračuna, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 10% obsega v sprejetem proračunu.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju in ob zaključnem računu.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom
financiranja ni dovoljeno.
7. člen
Če se med letom zaradi nastanka novih obveznosti za
proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo
izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan za
največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
O ukrepih iz prvega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadrževanja
izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora
najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadrževanje
izvrševanja proračuna župan predlagati rebalans proračuna.
Z rebalansom se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko župan
ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
8. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok,
na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun,
vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za te namene. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo
sredstev v okviru možnih prihrankov ali v okviru večjih pričakovanih prejemkov.
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9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki je v proračunu posebej izkazana.
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 v zadostnem obsegu.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo
presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
10. člen
Namenska sredstva za investicije, ki so bile začete v letu
2001 in niso bila porabljena v tem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za preneseni obseg sredstev se poveča
proračunska postavka, na katero se sredstva nanašajo.
11. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma
pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delovanje. O
povečanju ali zmanjšanju odloča župan.
Če se neposredni uporabnik med letom ukine se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
12. člen
V proračunu se zagotovijo sredstva v višini 0,5% prejemkov za proračunsko rezervo.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč, ki so
opredeljene v drugem odstavku 49. člena zakona o javnih
financah do višine proračunske postavke. O uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
O uporabi sredstev, ki presegajo višino iz drugega odstavka tega člena odloča občinski svet s posebnim odlokom.
13. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti,
ki se izplačujejo iz proračuna se mora upoštevati najmanj
30-dnevni plačilni rok, za investicijske odhodke pa najmanj
60-dnevni plačilni rok. Plačilni rok začne teči z dnem, ko
uporabnik proračuna prejme listino, ki je podlaga za izplačilo.
Plačilni roki, določeni v prvem odstavku tega člena, se
ne uporabljajo za plačila:
– plač, drugih osebnih prejemkov ter nadomestil delavcev,
– pravnomočnih sodnih in dokončnih upravnih odločb
in poravnav,
– tekoče transfere.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za plačevanje
že opravljenih dobav in storitev. Predplačilo je možno le v
primeru, če je utemeljeno z vidika gospodarnosti in primerno zavarovano.
Podrobnejše navodilo o izvrševanju proračuna izda župan.
14. člen
Uporabniki morajo pri nakupu blaga, oddaji gradenj in
naročanju storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih.
15. člen
Župan in posredni uporabniki občinskega proračuna
morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s
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področja svoje pristojnosti v preteklem letu in ga skupaj z
zaključnim računom do 28. februarja tekočega leta predložiti občinskemu svetu. Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina predložijo poročila v istem roku županu.
16. člen
Župan v mesecu juliju predloži občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Poročilo mora vsebovati podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov, o zadolževanju, oceno realizacije do konca
leta, podatke o vključenih novih obveznostih v proračun,
prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta,
prerazporejanju sredstev ter uporabi sredstev proračunske
rezervacije.
17. člen
Predstojnik proračunskega uporabnika je pristojen za
prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo
odredbe za plačilo v breme proračunskih sredstev organa,
ki ga vodi predstojnik proračunskega uporabnika odgovarja
za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost
razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
Predstojnik lahko s pooblastilom prenese posamezna
upravičenja iz prvega odstavka tega člena na druge osebe.
Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb o plačilu, je
odredbodajalec.
18. člen
Izvrševanje proračuna poteka v skladu z načelom razmejitve pristojnosti med odredbodajalci in računovodji ter v
skladu s sistemom notranje kontrole.
Funkcija odredbodajalca in računovodje sta nezdružljivi.
19. člen
Župan upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računu
proračuna. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v
Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob
upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti
naložbe.
Župan lahko zahteva, da mu uporabniki občinskega
proračuna pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri
bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev na računu proračuna oziroma za
izvrševanje občinskega proračuna.
20. člen
Občinski svet se lahko na predlog župana odloči za
nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za to
zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščiti
občinski interes.
V primeru,da preneha javni interes za občinsko lastništvo delnic ali deležev na kapitalu pravnih oseb, lahko občinski svet na predlog župana odloči, da se delnice oziroma
delež na kapitalu proda.
21. člen
Župan odloča o pridobitvi nepremičnin ter o pridobitvi
in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v
proračunskem letu ne presega 5,000.000 SIT.
22. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem proračuna v skladu z 32. členom zakona o lokalni samoupravi in z
38. členom statuta Občine Ribnica.

Stran

1722 / Št. 22 / 13. 3. 2002

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
23. člen
Občinski svet občine Ribnica odloča o dolgoročni zadolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in
naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih
javnih služb, do višine, ki ne sme presegati 10% realiziranih
prihodkov v letu pred zadolževanjem. Odplačilo glavnice in
obresti v posameznem letu ne sme preseči 5% primerne
porabe.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan ob predhodnem
soglasju ministrstva za finance.
24. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit
mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
25. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega
sveta.Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
26. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, do
višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje
poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadolževanja občine.
O dajanju poroštev odloča občinski svet.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
27. člen
V obdobju začasnega financiranja v letu 2003, če bo
začasno financiranje potrebno se uporablja ta odlok in sklep
župana.
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.
Št. 01-403-02-2/01
Ribnica, dne 14. februarja 2002.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

1001.

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

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ribnica (Uradni
list RS, št. 37/00) in 1. člena zakona o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z indeksom cen življenjskih potrebščin (Uradni list RS, št. 1/99) je Občinski svet občine Ribnica na 18. redni seji dne 14. 2. 2002 na predlog župana
sprejel

Uradni list Republike Slovenije

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. 39/00) se drugi odstavek 11. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Vrednost točke se valorizira enkrat letno na podlagi
indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.«
2. člen
Drugi odstavek 17. člena odloka se spremeni tako, da
se črta zadnji stavek, ki glasi:
»Po prejemu verodostojnih podatkov zavezanca se izvede poračun akontiranega nadomestila.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
veljajo za leto 2002.
Št. 01-423-06-1/00
Ribnica, dne 14. februarja 2002.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

1002.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
Rešeto

Na podlagi zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01),
7. in 8. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št.
37/00 ) je Občinski svet občine Ribnica na 18. redni seji
dne 14. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
Rešeto
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o ustanovitvi in izdajanju
občinskega glasila Rešeto (Uradni list RS, št. 40/97, 44/98).
2. člen
V 5. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
“Glasilo lahko proti plačilu prejmejo tudi druge zainteresirane pravne in fizične osebe izven Občine Ribnica. Cena
izvoda se oblikuje v skladu z ekonomsko ceno glasila in
stroški distribucije. Občinska uprava enkrat letno pripravlja
izračun cene ter oblikuje višino letne oziroma polletne naročnine.”
“Določitev števila izvodov glasila namenjenega promociji, je pristojnost župana.”
3. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Sredstva za izdajanje glasila se pridobivajo tudi z drugimi prihodki, ki jih glasilo ustvari neposredno s prodajo
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glasila ter z objavljanjem ekonomsko-propagandnih sporočil, oglasov in drugih objav.”
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-66-1/2002
Ribnica, dne 14. februarja 2002.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

1003.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Ribnica za leto 2002

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ribnica (Uradni
list RS, št. 37/00) in 11. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča je Občinski svet občine Ribnica na 18. redni seji dne 14. 2. 2002 na predlog župana
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Ribnica za leto 2002
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ribnica za leto 2002 znaša 0,23 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2002.
Št. 01-423-06-2/2002
Ribnica, dne 14. februarja 2002.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

SEVNICA
1004.

ODLOK
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih
stroških komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča
v Občini Sevnica za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se ugotavlja povprečna gradbena cena
stanovanj, povprečne stroške komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2002.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine objekta, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega opremljanja, je v Občini Sevnica dne 31. 12. 2001
znašala 134.958,60 SIT.
Vrednost se med letom valorizira v skladu s povprečnimi indeksi za stanovanjsko gradnjo, ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč (III. stopnja opremljenosti, gostota poselitve 100 do
200 ljudi/ha) so dne 31. 12. 2001 znašali:
– za individualno komunalno rabo = 7.742,70 SIT/m2
koristne stanovanjske oziroma poslovne površine;
– za kolektivno komunalno rabo = 11.958,50 SIT/m2
koristne stanovanjske oziroma poslovne površine.
Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen
življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
4. člen
Vrednost m2 stavbnega zemljišča je znašala dne
31. 12. 2001:
– za naselji Sevnica in Boštanj = 1.559,10 SIT/m2
– za ostala naselja = 1.040,00 SIT/m2.
Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen
življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.
Št. 36001-0017/01
Sevnica, dne 27. februarja 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj,
povprečnih stroških komunalnega opremljanja
stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega
zemljišča v Občini Sevnica za leto 2002

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS,
št. 8/87 in 16/87), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94,
20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 36/99, 59/99,
28/01 – odločba US, 63/95 - obvezna razlaga) in
16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99,
91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na
30. redni seji dne 27. 2. 2002 sprejel
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1005.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prenehanju veljavnosti odloka o Stanovanjskem
skladu Občine Sevnica na Občino Sevnica

V skladu z določili 51., 52., in 59. člena zakona o
javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in na podlagi
16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99,
91/00, 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na
30. redni seji, dne 27. 2. 2002 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
odloka o prenehanju veljavnosti
odloka o Stanovanjskem skladu
Občine Sevnica na Občino Sevnica

1. člen
Oodlok o prenehanju veljavnosti odloka o Stanovanjskem skladu Občine Sevnica in prenosu premoženja Stanovanjskega sklada Občine Sevnica na Občino Sevnica (Uradni list RS, št. 102/00) se v celoti spremeni tako, da se
nadomesti s tem odlokom.
Ker Občina Sevnica kot ustanoviteljica Stanovanjskega
sklada Občine Sevnica navedenega sklada ni preoblikovala
v javni sklad glede na določbe zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in bo sama upravljala dosedanje
dejavnosti sklada, se zato nad Stanovanjskih skladom Občine Sevnica uvede postopek redne likvidacije.
2. člen
Nad Stanovanjskim skladom Občine Sevnica, Glavni
trg 19/a, p. Sevnica, se z uveljavitvijo tega odloka začne
postopek redne likvidacije.
Upnike Stanovanjskega sklada Občine Sevnica se poziva, da svoje terjatve prijavijo Stanovanjskemu skladu Občine Sevnica v roku 30 dni od objave tega odloka v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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1006.

Na podlagi določil zakona o davkih občanov (Uradni list
RS, št. 8/91, 14/92, 7/93, 18/96, 91/98 in 1/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, odločbe
US 45/95 in 56/97) in 16. člena statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski
svet občine Sevnica na 30. seji dne 27. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb,
delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov
za počitek oziroma rekreacijo na območju
Občine Sevnica za leto 2002
1. člen
Vrednost točke kot osnova za ugotovitev vrednosti
stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica znaša za
leto 2002 467,70 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.
Št. 36001-0001/02
Sevnica, dne 27. februarja 2002.

Za likvidacijskega upravitelja se imenuje dosedanjega
direktorja Stanovanjskega sklada Občine Sevnica Joška Kovača, stanujočega v Sevnici, Bohorska ulica št. 30, ki opravi
naloge, katere so določene v 381. členu zakona o gospodarskih družbah.
3. člen
Osnovna sredstva, nepremičnine in drugo premoženje
sklada z dnem prenehanja Stanovanjskega sklada Občine
Sevnica preidejo v last Občine Sevnica, Glavni trg 19/a, p.
Sevnica.
Prav tako pa Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, p. Sevnica, z dnem prenehanja Stanovanjskega sklada Občine
Sevnica prevzema vse pravice in obveznosti sklada.
4. člen
Odlok o Stanovanjskem skladu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 11/92, 29/95) preneha veljati po opravljenem likvidacijskem postopku, in sicer z dnem izbrisa Stanovanjskega sklada Občine Sevnica iz sodnega registra.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36200-0002/00
Sevnica, dne 27. februarja 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti
stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter
prostorov za počitek oziroma rekreacijo na
območju Občine Sevnica za leto 2002

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

ŠKOFJA LOKA
1007.

Odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja
Loka

Na podlagi 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 29/97), 4., 9. in 17. člena uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) in
18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št.
37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na
22. redni seji dne 14. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvi odloka
o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Škofja Loka
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 77/98, v nadaljevanju: odlok).
2. člen
4. člen odloka se v celoti nadomesti z besedilom:
“Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji
v občini in naselji v sosednjih občinah so:
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Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
na

Občinska cesta
potek

Konec
na

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

R II 412
R II 403
R II 403
R I 210
R II 403
LZ 402021
R I 211
LC 401050
LC 401050
LC 251070
R I 210
R I 210
R I 210
LC 401022
R I 210
LC 401021
R II 403
R I 210
R I 210
R I 210
LC 251070
LZ 402041

Stražišče–obč. Meja–Strmica–Bukovščica–Ševlje
Na Luši–Lenart–Rovt–Debeljak; z odcepom Zapreval–Poljane
Bukovica–Stirpnik–obč. meja–Golica
Podpulfrca–Breznica pod Lubnikom–obč. meja–Jesenovc; z odc. Zminec
Binkelj–Križna gora–Praprotno
Šk. Loka–Crngrob–Dorfarje
Medvode–Sora–občinska meja–Gosteče–Puštal
Groharjevo naselje–Sv. Duh–Uršul. Grad–obč. meja–Žabnica
Papirnica–Virmaše–žel. p.
Puštal–Hrastnica–obč. meja (Selo)–Petačev graben
Bodovlje–Frane–Hribovc–Kopač
Zminec–Sopotnica–Rupar–Blegoška cesta
Log nad Šk.L.–Gabrška gora–obč. meja (Krevljevc)–Predole
Poljane–Smoldno–Kumar
Visoko pri Poljanah–Pasja ravan
Zg. Luša–Jarčje brdo–Mlaka
Dolenja vas–Ševlje
Lipica–Gosteče
Zg. Senica (OM)–Reteče–Godešič–Gosteški most; z odc. Reteče, Godešič
Sv. Duh 26–Sv. Duh 113
Sora–Osolnik–Dolinski mlin (Hrastnica)
Trata–Meja

R II 403
LC 401012
LC 494080
R II 403
R II 403
R I 210
R I 210
R I 210
LZ 402041
LC 067090
LC 401091
LC 401011
LC 401011
LC 401121
LC 067090
LC 401012
LC 183012
LC 251070
LC 401150
LC 401070
LC 401091
R I 211

183010
401020
401030
401010
401040
401050
251070
401070
401080
401090
401100
401110
401120
100120
401130
401060
494130
401150
401170
401180
251080
401380

Skupaj:

Dolžina
v obč. (v km)

Namen
uporabe

5,916
11,485
5,310
14,366
8,682
5,017
5,025
3,235
3,082
8,929
11,323
7,390
7,124
0,793
6,570
1,300
0,975
1,851
4,986
0,570
1,079
2,148

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

117,156

km

Preost. dolž.
v sos. obč.

8,046
11,381
1,068
13,698

5,130
0,640
5,789

0,612
3,275
2,050
0,965
0,915
6,608
1,940

3. člen
V 5. členu odloka se tabela pod mestnimi zbirnimi (LZ)
in krajevnimi cestami (LK) v celoti nadomesti s tabelo:
– zbirne mestne (LZ):
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
na

Občinska cesta
potek

Konec
na

24.
25.
26.
27.

LZ
LZ
LZ
LZ

R II 403
R I 210
R I 210
R I 210

St. Loka 98–Dolenčeva hiša–Tušk (C. talcev 1)
Plevna–Partizanska cesta; z odcepom Petrol
SGP Tehnik–Stara cesta–Suška cesta–Suha–Hosta
Stari dvor–žel. Postaja–Lipica; z odc. Suha–žel. p.

R II 403
LZ 402010
LC 251070
R I 210

0,808
1,125
1,566
3,570

MP
MP
MP
MP

Skupaj:

7,069

km

402010
402020
402030
402040

X

Dolžina
v obč. (v km)

Namen
uporabe

Preost. dolž.
v sos. obč.

– mestne in krajevne ceste (LK):
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
na

Občinska cesta
potek

Konec
na

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK

R II 403
R II 403
LZ 402010
LZ 402010
LC 401380
LZ 402042
LZ 402042
LZ 402042
R I 210
LZ 402030
LZ 402021
R II 403
LK 401320
R II 403
R I 210
R I 210
R I 210
R I 210
LZ 402041

Podlubnik I
Podlubnik II
St. Loka 26–St. Loka 151
St. Loka 4–Groh. Nas. 17
Trata 4 (odcep za Mejo)–Termo
LTH–Odeja
Hafn. N. 71–Hafn. n. 102
Fr. Nas. 140–Sam. Dom–Loka–Virmaše (GD); z odc. Komunala–Frank. nas. 67
Plevna–Ljubljanska c; z odcepoma Plevna 52 in Plevna 4
Sorška c. 1–Suha (Sorška cesta)
Partizanska cesta–Tehnik, Tavč. ul. 27 (Tavčarjeva ulica)
Kapucinski trg–pokopališče–vojašnica (Šolska ulica)
Trgov. Ziherl–Novi svet (krožna cesta Novi svet)
Kapucinski trg–Kapucinski most–Vincarje 6
Šešir–Gasilski dom–Špitalska cerkev
Fužinska ul.–Kopališka ulica 43 (do Polža)
Poljanska cesta 18–Grad (Grajska pot)
Poljanska c. 36/a–Zabrajda (Poljanska c. 54)
Kidrič. c. (Evrošped)–Obrtna c.–Kidrič. c.

Podl. I
Podl. II
LC 401041
LC 401050
ind.c. Trata
LZ 402041
LZ 402042
R I 210
R I 210
LZ 402030
JP 902030
LZ 402021
R II 403
JP 901861
R I 210
JP 903910
JP 901871
JP 901911
LZ 402041

401190
401200
401210
401220
401230
401240
401250
401260
401270
401280
401290
401300
401310
401320
401330
401340
401350
401360
401370

Skupaj:

Dolžina
v obč. (v km)

Namen
uporabe

0,616
1,138
0,729
0,386
0,307
0,458
0,590
1,829
1,337
0,924
0,390
0,353
0,498
0,660
0,255
0,328
0,466
0,210
0,740

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

12,214

km

Preost. dolž.
v sos. obč.
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4. člen
6. člen odloka se v celoti nadomesti z besedilom:
“Javne poti (JP) v mestu Škofja Loka so:
KS TRATA
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
na

Občinska cesta
potek

Konec
na

501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
520.
525.
529.
530.
531.

902210
902220
902230
902240
902250
902260
902270
902280
902290
902300
903860
902310
902320
902330
902340
902350
902360
902390
902440
902480
902490
902500

R I 210
LZ 402041
LK 401262
LZ 402041
LK 401261
LK 401261
LK 401261
LZ 402042
LK 401261
LK 401250
LK 401250
LZ 402042
LZ 402042
LK 401240
R I 210
R I 210
LZ 402041
LK 401230
LC 251070
LK 401240
LK 401230
LZ 402042

Križišče betonarna–Kidričeva 23 (stara reg. cesta); z odc.
Kidrič. C.–Loška komunala
Frank. nas. 168–Ljubljan. Cesta
Stari dvor–Frank. nas. 172; z odcepom Frank. n. 181
Frank. N. (pošta)–Fr.n. 51/a
Samski dom–Frankovo n. 3
Samski dom–Frank. n. 11
Frankovo n. 146–Frankovo n. 70 z odcepi
Avtomehanika–Gasilski dom
Hafner. n. 42–Hafner. n. 35
Hafnerjevo n. 48–Hafner. n. 29
Hafn. n. 16–Hafn. n. 26
Hafn. n. 6–Hafn. n. 14
Hafn. nas. 78–Hafn. nas. 84
Ljubljanska c.–Hafner. n. 93;
Ljubljanska c.–Hafn. n. 58; z odc. Hafn. n. 66/a
Kidričeva c. 81–Kidričeva c. 89; z odcepom Kidri. c. 79
Trata 30–Trata 21
Pungert, LC–Pungert 7–Pungert vas; z odcepom
Hafn. Nas. 77–Hafn. Nas. 87
Trata 1–hladilnice
Kidrič. c. 63–Kidrič. c. 57

Kidr. 23
L. komun.
LK 401271
LK 401262
Rampa
LZ 402042
Fr.n. 11
LK 401261
GD
LZ 402042
LZ 402042
Haf. n.26
Haf. n.14
Haf. n.84
Haf. n.93
LK 401250
Kidr. 89
JP 902383
gozd. pot
Haf. n.87
Trata 14
LZ 401041

Dolžina
v obč. (v km)

Namen
uporabe

0,803
0,100
0,345
0,458
0,110
0,225
0,188
1,596
0,176
0,094
0,114
0,118
0,084
0,106
0,248
0,396
0,265
0,170
0,339
0,159
0,284
0,115

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP+PP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Skupaj KS TRATA: 6,493

km

Dolžina
v obč. (v km)

Namen
uporabe

0,566
0,102
0,143
0,103
0,555
1,192
0,524
0,308
0,248
0,475
0,135
0,059

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP+PP
MP
MP+PP
MP
MP

Preost. dolž.
v sos. obč.

KS ŠKOFJA LOKA–MESTO
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
na

Občinska cesta
potek

Konec
na

610.
611.
613.
614.
615.
616.
618.
619.
620.
621.
630.
632.

901800
901810
901830
901840
901850
901860
901880
901890
901900
901910
902000
903920

LC 251070
LC 251070
LC 251070
LK 401310
LK 401320
LK 401320
LK 401330
LK 401340
R I 210
LK 401360
LK 401340
LC 401091

Pušt. grad–Puštal (h.št. 73); z odcepom kopališče
Puštal 2–Puštal 8
Puštal–Sotočje
Novi svet št.17–VVZ Novi svet
Blaževa ul.–Mestni trg; z odc.
Naselje Vincarje z odcepi
GD–KGZ; z odcepi
Bernik–Hudič. Brv–Puštal (Fuž. c.); z odc. Kopališka 27
Občina–Kop. ul. 12 (del Kop. ul.); z odc. Fužin. 8,
Poljan. c. 54, Zabrajda–Polj. c. 34; z odc. Polj. c. 69
Kopališka ul. 36–Kop. ul. 16 in Kop. ul. 26
Puštal 130–Puštal 132

LC 401091
Puštal 8
Sotočje
VVZ
R I 210
Vinc. 14
LC 251070
JP 901801
LK 401340
R I 210
Kop. 16&26
Puštal 132

Preost. dolž.
v sos. obč.

Skupaj KS ŠKOFJA LOKA–MESTO: 4,410 km
KS KAMNITNIK
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
na

Občinska cesta
potek

Konec
na

701.
702.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
713.
716.
717.
718.
719.
720.

902010
902020
902050
902060
902070
902080
902090
902100
902110
902130
902160
902170
902180
902190
902200

R I 210
LZ 402021
LZ 402021
LZ 402030
LK 401280
LZ 402030
LK 401271

Betonarna–Pahovc–Part. c. (Potočnikova ul.); z odc.
Part. c.–Kamnitnik 18
Partiz. c. 2–Partiz. c. 4; z odc.
Stara c.–Suška c. (Koširjeva c.); z odcepi
Demšarjeva cesta z odcepi
Odcep Stare ceste pri h. št. 9; z odcepom
Ljubljanska c. h. št. 9–Ljubljanska c. h. št. 14
Naselje Pod Plevno z odcepi
Avtobusno parkirišče–Mikom
Cesta talcev 34–Kamnitnik (vodohram)
Grohar. nas.–C. talcev 16
Tavč. ul. 11–Tavč. ul. 17
Pokopališče–Šolska ul. 11;
Sorška c. 8–Sorš. c. 11
Sorška c. 16–Sorška c. 17

LZ 402021
Kamn. 18
Partiz. c. 4
LZ 402030
LK 401280
JP 902082
Lj. c. 14

R I 210
LC 401070
LC 401050
LK 401290
LK 401300
LK 401280
LK 401280

Mikom
Vodohram
C. talcev 16
Tavč. 17
Šol.ul. 11
JP 902064
Sorška c. 17

Dolžina
v obč. (v km)

Namen
uporabe

1,728
0,461
0,356
1,087
0,513
0,121
0,100
0,912
0,114
0,475
0,063
0,090
0,073
0,060
0,051

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP+PP
MP

Skupaj KS KAMNITNIK:6,204 km

Preost. dolž.
v sos. obč.
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KS STARA LOKA–PODLUBNIK
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
na

Občinska cesta
potek

Konec
na

807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
833.
834.
835.
836.
838.
839.
844.
846.

903270
903280
903290
903300
903310
903320
903330
903340
903350
903360
903370
903380
903390
903400
903410
903420
903430
903440
903450
903460
903470
903480
903490
903500
903510
903530
903540
903550
903560
903580
903590
903640
903660

R II 403
R II 403
R II 403
R II 403
LC 401041
LC 401041
LK 401202
R II 403
LK 401201
LK 401201
LK 401201
R II 403
JP 903380
LK 401201
LK 401201
LK 401201
LK 401191
LK 401191
LK 401191
LK 401191
LK 401191
LK 401191
LK 401191
LK 401191
LK 401192
LC 401041
R II 403
LZ 402010
LZ 402010
LC 401041
LC 401050
LZ 402010
LK 401210

Vešter 25–Vešter 21 (Vešter II); z odcepom Vešter 23
Vešter III
Cesta v Trnje; z odc.Trnje 16
Binkelj 36–Binkelj 42
Binkelj 41–Binkelj 46
Binkelj 15–Binkelj 48
Podlub.159–Podlubnik 157
Podlubnik I VVZ Najdihojca
Podlubnik 305–Podl. 319
Podl. 272–Podl. 282; z odc. Podl. 298
Podlubnik 270–Podlubnik 257; z odc. Podl. 261 in 254
Podlubnik 143–Podl. 150
Podl. 144–Podl. 188; z odc.
Podlubnik 164–Podl. 182
Podlubnik 190–Podlubnik 205
Podlubnik 235–Podlubnik 216; z odc. Podl. 209 in 231
Podlubnik 131–Podlubnik 136
Podlubnik 131–Podlubnik 83/a
Podlubnik 96–Podlubnik 115
Podlubnik 84–Podlubnik 95
Podlubnik 72–Podlubnik 83/a
Podlubnik 2–Podlubnik 9
Podlubnik 15–Podl. 33; z odc.
Podlubnik 41–Podlubnik 51
Podlubnik 55–Elektrarna
Stara Loka 120–St. Loka 131
Stara Loka 93–Stara Loka 147/a; z odcepom St. L. 110
St. Loka 34–St. Loka 91
Starološki grad–St. Loka 139
Binkelj 27–Virlog 14–; z odcepoma Virlog 9 in 10
Groh. naselje–Virlog 153
Kapelica Stara Loka 26–Groha. nas. 27
St. Loka 53–Groh.n. 17

Vešter 21
Vešter 36
LC 401041
Binkelj 42
Binkelj 46
Binkelj 48
Lk 401201
JP 903510
Podl. 319
Podl. 282
JP 903372
LK 401201
LK 401202
Podl. 182
Podl. 205
JP 903422
Podl. 136
JP 903341
Podl. 115
Podl. 95
Podl. 83a
Podl. 9
Podl. 33
Podl. 51
Elektrarna
St. Loka 131
St. L.147a
St. Loka 91
LK 401210
LC 401050
Virlog 153
LK 401220
LK 401220

Dolžina
v obč. (v km)

Namen
uporabe

0,300
0,112
1,186
0,211
0,072
0,118
0,152
0,222
0,122
0,189
0,325
0,187
0,245
0,164
0,155
0,312
0,067
0,402
0,154
0,153
0,132
0,074
0,251
0,157
0,475
0,205
0,236
0,194
0,208
0,938
0,265
0,117
0,180

MP
MP
MP
MP
MP
MP
PP
MP+PP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP+PP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Preost. dolž.
v sos. obč.

Skupaj KS STARA LOKA–PODLUBNIK: 8,280 km
Skupaj javne poti (JP) v mestu Škofja Loka: 25,387 km

5. člen
7. člen odloka se v celoti nadomesti z besedilom:
“Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
KS BUKOVICA–BUKOVŠČICA
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
na

Občinska cesta
potek

Konec
na

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

901010
901020
901030
901040
901050
901060
901070
901080
901090
901100
901110
901120
901130
901140
901150
901160
901170

LC 183012
LC 183012
LC 183012
LC 183012
R II 403
R II 403
R II 403
LC 401031
LC 401031
LC 401031
LC 401031
LC 401021
LC 401021
LC 401021
R II 403
LC 401021
LC 183012

Bukovščica–Pozirno; z odc. Gorepčar in Dunaj
Bukovščica–Plane
Knape–Hudi laz; z odc. Špilar
Ševeljski most–Kohar
Bukovica–Kalan–Vrbane
Bukovica–Mlake
Praprotno–Sv. Tomaž; z odc.
Stirpnik–Vidmar
Stirpnik–Brna
Stirpnik, Sitar–Strehar
Stirpnik, Sitar–Oblak
Sp. Luša–Benedkov most–Udečk–Mihevc; z odc.
Sp. Luša–Ambrušč–Nornovc–Stirp. (Šinkar); z odc.
Sp. Luša–Ažbe (Sušnik)
Vas Bukovica (Marnak in Rudl)
Sp. Luša–(Kovač) Tinček
Ševlje (Leben)–Knape

Pozirno
Bukovšč. 13
Knape 18
Ševlje 5
Bukovica 31
Bukovica 32
Sv. Tomaž 7
Vidmar
Brna
Strehar
Oblak
Mihevc
LC 401031
Sušnik
Bet. ograja
Tinček
LC 183012

Dolžina
v obč. (v km)

5,626
0,960
1,885
0,290
0,181
0,300
4,692
0,350
0,450
0,885
0,380
1,763
2,690
0,145
0,110
0,145
0,418

Namen
uporabe

Preost. dolž.
v sos. obč.

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Skupaj KS BUKOVICA–BUKOVŠČICA: 21,270 km
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KS LENART–LUŠA
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
na

Občinska cesta
potek

Konec
na

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

901210
901220
901230
901240
901250
994580
600960

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Zg. Luša–Potočnik–Gdel–Sleme
Zg. Luša–Pstote
Zg. Luša–Rantovše–Krivar; z odc. Vikendi
Zg. Luša–Dragobačk–Stirpnik, z odc. Mel, Brnoža, Miklavc
Park. Žičnica–Zakrašnik
Mačesnik–Lenart
Črni kal–Rovt

LC 494082
JP 601191
LC 401011
LC 401031
Lenart 53
LC 401021
LC 401010

401022
401060
401021
401021
401022
494080
494010

Dolžina
v obč. (v km)

3,115
0,800
4,937
5,737
0,980
0,442
1,390

Namen
uporabe

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Preost. dolž.
v sos. obč.

0,710

1,777
3,800

Skupaj KS LENART–LUŠA: 17,401 km
KS ZMINEC
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
na

Občinska cesta
potek

Konec
na

201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.

901510
901520
901530
901540
901550
901560
901570
901580
901590
901600
901610
901620
901630
901640
901650
901660
901670
901680

LC 401011
LC 401011
LC 401011
R I 210
LC 401110
LC 401110
LC 401110
LC 401110
JP 901411
JP 901412
R I 210
JP 901610
LC 401100
LC 401100
LC 401100
LC 401110
LC 401110
R I 210

Blegoška cesta–Gabrovo
Blegoška cesta–Potočnik
Blegoška cesta–Zalubnikar
Zminec–Mežnar–Bleg. c.; z odc. Planina; odc. Breznica
Sopotnica–Špeglič–Šink–Muretov grič in odcepa
Sopotnica–Rohotnik
Sopotnica–Žerinc
Sopotnica–Tavčar
Gabrk–Okrogliše
Gabrk–Okršljan–Zadobnik; z odc. Zejčar in Gabrk I
Stara regionalna c. Skozi Zminec (smer V–Z)
Zminec–Sv. Petra hrib–Staniše–Valterski vrh; z odc.
Bodovlje–vas; z odcepom Bodovlje h. št. 1
Bodovlje–cerkev
Bodoveljska grapa (Frane)–Kožuh; z odc. Krmelj
Sopotnica–Jamnik
Sopotnica–Rupar
Zminec (Planina spodaj)

Gabrovo 5
Potočnik
Zalubnikar
LC 401011
LC 401110
Breznica 4
Breznica 1
Sopotn. 13
Florijan 4
LC 401121
R I 210
JP 901441
JP 901711
Bodovlje 11
Kožuh
Sopotn. 15
Rupar
Zminec 73

Dolžina
v obč. (v km)

0,773
1,860
0,500
3,171
6,221
1,036
0,850
1,120
1,485
5,176
0,668
14,347
0,570
0,150
2,841
0,240
0,625
0,112

Namen
uporabe

Preost. dolž.
v sos. obč.

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Skupaj KS ZMINEC: 41,745 km
KS LOG
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
na

Občinska cesta
potek

Konec
na

251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
267.
268.
269.
270.

901310
901320
901330
901340
901350
901360
901370
901380
901390
901400
901410
901420
901430
901440
901470
901480
901490
901500

LC 401122
LC 401121
LC 401121
LC 401121
LC 401130
R I 210
R I 210
LC 401130
LC 401130
LC 401130
R I 210
R I 210
R I 210
R I 210
LC 401121
LC 401121
LC 401121
R I 210

Gabrška gora–Kopišar
Odsek LC–Njivčar
Odsek LC–Luznar
Na Logu–Sv. Volbenk–Mežnar
Tavč. dvorec–obč. meja
Brode–vikendi
Na Logu–Pavar
Visoko–Ahternk–Kamenšek–Dol; z odc. Kisovec
Visoko–Kovšak–Kovskar–Kožuh in odcep Četrtnik
Dolinc–Golar
Zminec–Gabrk (stara R cesta) in odcep
Brode, 1. Uvoz–črpalka z odcepi v Brode
Brode–Sv. Tomaž
Zg. Log–Valt. v.–Kuzovc; z odc.
Zabrnik–Sv. Primož–Mežnar; z odcepom Zabrnik
Odsek LC–Arvaj
Odsek LC–Roglan
Log–Gabrk (st. Reg. cesta)

Kopišar
Njivčar
Luznar
Na Logu 13
LC 100131
Brode 33
Na Logu 3
LC 401130
LC 401130
Golar
R I 210
R I 210
Brode 10a
LC 401130
LC 401121
Arvaj
Na Logu 16
R I 210

Dolžina
v obč. (v km)

0,328
0,755
0,400
0,350
1,500
0,315
0,186
4,580
3,465
1,450
1,858
0,921
0,260
9,390
1,122
0,460
0,120
0,947

Namen
uporabe

Preost. dolž.
v sos. obč.

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Skupaj KS LOG: 28,407 km
KS RETEČE
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
na

Občinska cesta
potek

Konec
na

301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.

902610
902620
902630
902640
902650
902660
902670
902680

LC 401171
LC 401171
LC 401171
LC 401171
R I 210
R I 210
R I 210
R I 210

Cerkev–Kravja dol.; z odc. Matičkov klanec, Babnik
Šola–Vigred; z odc. Vigred, novo naselje, Kraljič
Reteče, LC–Tominc
Šola–Boštjan
Reteče–Pasja ulica
Drnovšek–Danilo
Danilo–nogometno igrišče
Reteče, R. cesta–gramozn.

LC 401171
LC 401171
Tominc
Boštjan
JP 902660
R I 210
n. igrišče
Rampa

Dolžina
v obč. (v km)

1,043
0,953
0,150
0,153
0,413
1,062
0,757
0,865

Namen
uporabe

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Preost. dolž.
v sos. obč.
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Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
na

Občinska cesta
potek

Konec
na

Dolžina
v obč. (v km)

309.
310.
311.
312.
314.

902690
902700
902710
902720
902740

R I 210
R I 210
R I 210
LC 401171
LC 401171

Gorenja vas–proti Soršku
Gorenja vas–Reteče; z odc. Marn, Kuret, Milčk, Matija
Reteče, Corona–Gor. Vas z odcepoma Dolžan, podvoz
Gvarjančič (LC)–Eržen
Reteče, LC–Žužek

Zg.Senica40
R I 210
JP 902701
Gor.v.–Ret.46
Ret. 137,138

0,416
1,744
1,137
0,355
0,172

Namen
uporabe

Preost. dolž.
v sos. obč.

MP
MP
MP
MP
MP

Skupaj KS RETEČE: 9,220 km
KS GODEŠIČ
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
na

Občinska cesta
potek

Konec
na

351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.

902510
902520
902530
902540
902550
902560
902570

LC 401172
R I 210
LC 401171
LC 401171
LC 401171
LC 401171
LC 401171

Godešič LC–Godešič h. št. 5
Godešič–Godešič št. 82
Godešič, LC–šp. igrišče in odcep žel. proga
Godešič, LC–Godešič 52 z odcepom Godešič 111
Godešič, LC–Godešič 23
Godešič, LC–Godešič 60
Godešič, LC–Godešič 26

KJ 990150
God. 82
š. igrišče
God. 52
LC 401171
God. 60
God. 26

Dolžina
v obč. (v km)

0,153
0,214
0,371
0,432
0,467
0,171
0,178

Namen
uporabe

Preost. dolž.
v sos. obč.

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Skupaj KS GODEŠIČ: 1,986 km
KS SV. DUH
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
na

Občinska cesta
potek

Konec
na

401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.

902810
902820
902830
902840
902850
902860
902870
902880
902890
902900
902910
902920
902930
902940
902950
902960
902970
902980
902990
903000
903010
903020
903030
903040
903050
903060
903070
903080
903090
903100
903110
903120
903130
903140
903150
903160
903170
903180
903190
903200
903710
903720
903730

LC 401050
LC 401050
LC 401050
R I 210
R I 210
R I 210
R I 210
R I 210
R I 210
R I 210
R I 210
R I 210
LC 401070
R I 210
LC 401180
R I 210
R I 210
LC 401070
LC 401180
LC 401080
R I 210
LC 401080
R I 210
R I 210
R I 210
R I 210
R I 210
LK 401261
LK 401261
LK 401261
LC 401080
R I 210
R I 210
R I 210
R I 210
LC 401080
R I 210
R I 210
LC 401180
LC 401180
R I 210
LC 401180
LC 401070

Dorfarje–Šutna–Dorfarje; z odc. Dorfarje 39
Dorfarje 20–Štrancar
Dorfarje 23–Brojan–JP
Dorfarje–Šutna 41
Dorfarje 7–Zadruga Sloga
Dorfarje–Forme
Forme 3–Forme 26
Forme 12–Forme 16; z odc. Sv. Duh 279, Forme 18
Forme 10–Forme 37; z odcepoma Forme 42 in 18
Forme 8/a–Forme 5–Crngrob
Sv. Duh 217–Nunski grad; z odc. Sv. Duh 239 in 218
Sv. Duh 197–Gorajte–igrišče; z odc. Sv. Duh 207
Sv. Duh 187–Sv. Duh 210
Loka avto–Sv. Duh 157; z odcepom Sv. Duh 146
Sv. Duh 92–Sv. Duh 107
Sv. Duh 138–Sv. Duh 81; z odc. “podhod”
Sv. Duh 74–Sv. Duh 80 z odcepoma Sv. Duh 53 in 79
Uršulinski samostan–Polje
Sv. Duh 39–čez ozare–polje; z odcepi
Virmaše 128–JP 902980 (ob žel. progi)
Kulturni dom–Godč–Virmaše 115; z odc.
Virmaše 84–Virmaše 89
Sv. Duh 61–Sv. Duh 65
Virmaše 193–Virmaše 197
Virmaše 173–Virmaše 177
Virmaše 189–Virmaše 187
Virmaše 165–Virmaše 169
Odcep Virmaše 46
Gasilski dom–Virmaše 138 (Kepčnik)
GD–Jugovč, Virmaše 63; z odcepom Virmaše 41
Cesta ob LIO Gradis z odc. Virmaše 38
Grenc 25–Ortman–Virmaše 18
Odsek reg. ceste–trgovina Nada
Grenc 4–Pintar, Grenc 45
Grenc 6–LIO Gradis z odcepom Grenc 8
Virmaše, LC–Virmaše 73
Virmaše 1–Virmaše 9
Virmaše 161–Virmaše 158
Sv. Duh 95–Sv. Duh 110
Sv. Duh 86–Sv. Duh 89
Sv. Duh 2–Sv. Duh 7
Sv. Duh 56–Sv. Duh 52
Sv. Duh 131–Sv. Duh 135

LC 401050
Štrancar
JP 902900
LC 183030
R I 210
LC 401070
Forme 26
LC 401070
JP 902881
LC 401050
LC 401070
LC 401080
Sv. Duh 210
Sv. Duh 157
Sv. Duh 107
LC 401180
LC 401180
JP 902991
JP 902381
JP 902980
LC 401080
Virm. 89
Sv. Duh 65
Virm. 197
Virm. 177
Virm. 187
Virm. 169
Virmaše 46
LC 401080
LC 401080
LK 401261
LK 401261
potok
Grenc 45
LK 401261
Virm. 73
Virm. 9
Virm. 158
Sv. Duh 110
Sv. Duh 89
Sv. Duh 7
Sv. Duh 52
Sv. Duh 135

Dolžina
v obč. (v km)

0,858
0,137
0,552
0,307
0,094
0,632
0,081
0,553
0,232
1,340
0,887
3,212
0,105
0,229
0,187
0,359
0,363
0,990
3,417
1,085
1,411
0,100
0,084
0,093
0,080
0,090
0,085
0,053
0,393
0,445
0,432
0,402
0,381
0,164
0,626
0,051
0,174
0,131
0,135
0,133
0,056
0,098
0,088

Namen
uporabe

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Skupaj KS SV. DUH: 21,325 km

Preost. dolž.
v sos. obč.

0,070
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KS TRATA
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
na

Občinska cesta
potek

Konec
na

Dolžina
v obč. (v km)

519.
521.
522.
523.
524.
526.
527.
532.
534.
535.
536.
537.
538.

902380
902400
902410
902420
902430
902450
902460
903810
903840

R I 210
LC 401150
LC 251070
LC 251070
LC 251070
LC 251070
LC 251070
LC 251070
LC 251070

Godešič–Trata–Žabnica; z odcepi
Lipica, LC–Lipica 8; z odc.
Pungert, LC–Pungert 14 in odcep do Pungert 9
Pungert, LC–Pungert 13
Pungert, LC–Pungert 1
Gosteče–cerkev Sv. Andreja; z odc. Vodohram, grapa
Draga, LC–smetišče; z odcepom vas Draga
Hosta, LC–vas
Draga, LC–Draga 20

LC 401070
3,136
Lipica 8
0,435
Pung. 14
0,325
Pung. 13
0,100
Pung. 1
0,150
Cerkev Sv. Andreja0,581
rampa
0,892
gozd. pot
0,118
Draga 20
0,390

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

903870
903880
903890

LK 401271
LC 251070
LZ 402030

Ljublj. c. h. št.18–Suha h. št. 33; z odc. c. Sv. Janeza
Draga, LC–Draga 7
Odcep Suha 16

LZ 402042
Draga 7
Suha 16

PP
MP
MP

0,443
0,185
0,060

Namen
uporabe

Preost. dolž.
v sos. obč.

0,683

Skupaj KS Trata: 6,815 km
KS ŠKOFJA LOKA–MESTO
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
na

Občinska cesta
potek

Konec
na

601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
617.
622.
624.
625.
626.
631.

901710
901720
901730
901740
901750
901760
901770
901780
901790
901870
901920
901940
901950
901960
903910

LC 401091
LC 401091
LC 401091
LC 401091
LC 401091
LC 401091
LC 401091
LC 401100
LC 401091
LK 401350
LC 401100
LC 401091
LC 401091
LC 251080
R I 210

Puštal–Žolšče–Bodovlje; z odcepom Žolšče
Hrastnica–Kamnar
Hrastnica–Sv. Andrej
Hrast.–Pasja vas–Blek–Drajnar–Podbr.; z odcepi
Hrastnica–Brnik–Močeradnik–OM Med.
Logar–Kozjek; z odcepoma Vodnik, Žirovnik
Hrastnica–Fojke
Bodov. Grapa–Presečnik–Rožnik–Jur
LC–Polanc–Sv. Ožbolt; z odcepom Bezje
Loški grad–Vincarje 7; z odcepi
Hribovec–Kopar–Janšč–Kartel; z odc. Kopar, Osredkar
Kapelica–Lovrin (Sv. Ožb. 16)
Puštal–Mala Hrastnica
Hrastnica–Lipnik–Kožuh (Sv. Barbara 11)
Polj. c. 21–Polž–Viršk

LC 401100
Kamnar
Sv. Andr. 35
LC 401100
LC 251080
Sv. Barb. 8
LC 401091
LC 401100
LC 401100
JP 901864
LC 401100
Lovrin
M. Hrast.
Kožuh
Viršk

Dolžina
v obč. (v km)

Namen
uporabe

2,686
2,880
3,035
7,206
3,978
5,482
1,955
4,300
4,180
2,782
4,455
0,790
0,350
1,635
0,815

MP+PP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Preost. dolž.
v sos. obč.

Skupaj KS ŠKOFJA LOKA–MESTO: 46,529 km
KS KAMNITNIK
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

703. 902030

Začetek
na

Občinska cesta
potek

Konec
na

LK 401290

Tehnik (Tavč. ul. 27)–Papirnica

LC 401080

Dolžina
v obč. (v km)

1,807

Namen
uporabe

Preost. dolž.
v sos. obč.

MP

Skupaj KS KAMNITNIK: 1,807 km
KS STARA LOKA–PODLUBNIK
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek
na

Občinska cesta
potek

Konec
na

801.
802.
803.
804.
805.
806.
840.
841.
842.
843.

903210
903220
903230
903240
903250
903260
903600
903610
903620
903630

LC 401042
LC 401041
LC 401041
LC 401041
R II 403
R II 403
LC 401041
LC 401050
LC 401050
LC 401050

Križna gora–Lavterski vrh
Križna gora, LC–Cavrn (Križna gora 1)
Križna gora–Lovska koča
Križna gora–Brcman
Vešter–Mlin
Vešter–Trnje (Vešter I); z odcepom Vešter 16
Moškrin–cesta za Pevno; z odcepom Moškrin 1
Gabrov hrib–Pevno–Papirnica; z odcepi
Kužno znam.–Crngrob–Porenta
Crngrob–cerkev Crngrob

JP 683050
Križ.g. 1
Lov.koča
Križ.g. 12
Most
JP 903291
JP 903611
LC 401080
Crngrob 5
Cerkev

Dolžina
v obč. (v km)

Namen
uporabe

Preost. dolž.
v sos. obč.

0,704
1,328
0,960
0,390
0,476
0,572
0,655
2,924
0,725
0,130

MP+PP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

0,850

Skupaj KS STARA LOKA–PODLUBNIK: 8,864 km
Skupaj javne poti (JP) v naseljih in med naselji: 205,369 km

6. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
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Št.

7.a člen
Javne poti za kolesarje (KJ) v Občini Škofja Loka so:
Zap
št.

Kategorija
oznaka

Začetek
na

Kolesarska pot
potek

Konec
na

Dolžina
v obč. (v km)

990110
990120
990130
990150
990160
990170

LC 401171
JP 902401
JP 903850
JP 902510
RI 210
R II 403

Gorenja vas–Dol (desni breg Sore)
Lipica 3–Suha 20; z odcepom Suha 34/a
Trata, nova obrt. Cona–Godešič
Godešič h. št. 5–Lipica
Ljubljanska cesta (R I 210)–pokopališče Lipica
Podlubnik II – Podlubnik I–VVZ (krožna pot)

Dol
LZ 402030
JP 902381
LC 401150
LC 401150
JP 903510

0,385
1,698
0,416
0,647
0,286
1,076

990190

LK 401280

Sorška c. 28 – čistil. Napr.–Suha 18–most Gosteče

LC 401150

2,506

990210

LC 401050

Virlog 15–Papirnica–Grenc 42; z odc.

LC 401080

1,158

Namen
uporabe

Preost. dolž.
v sos. obč.

KJ
901.
902.
903.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.

Skupaj javne poti za kolesarje: 8,172 km
Skupaj lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje: 375,367 km

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena
uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS,
št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-3/02 z dne 30. 1. 2002.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-2/98
Škofja Loka, dne 14. februarja 2002.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

MINISTRSTVA
1008.

Odredba o opredelitvi s turizmom neposredno
povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v
skupine

Na podlagi 12. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) izdaja ministrica za gospodarstvo

ODREDBO
o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih
dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine
1. člen
Ta odredba opredeljuje s turizmom neposredno povezane dejavnosti in določa razporeditev teh dejavnosti v skupine glede na njihovo stopnjo odvisnosti od turizma.
2. člen
Opredelitev dejavnosti iz prejšnjega člena, katerih nazivi izhajajo iz uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02), zajema naslednje
dejavnosti, ki so, glede na stopnjo odvisnosti od turizma,
razporejene v štiri skupine, kot sledi:

1. skupina dejavnosti:
G/50.5
Trgovina na drobno z motornimi gorivi
H/55
Gostinstvo
I/63.3
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
O/92.71
Prirejanje iger na srečo
O/92.621
Dejavnost marin
2. skupina dejavnosti:
I/60.10
Železniški promet
I/60.21
Drug kopenski potniški promet na rednih linijah
I/60.22
Dejavnost taksistov
I/60.23
Drug kopenski potniški promet
I/61.10
Pomorski promet
I/61.20
Promet po rekah, jezerih, prekopih
I/62.10
Zračni promet na rednih linijah
I/62.20
Izredni zračni promet
J/67.13
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom
K/71.10
Dajanje avtomobilov v najem
K/70.20
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/71.22
Dajanje ladij v najem
K/71.23
Dajanje zračnih plovil v najem
O/92.13
Kinematografska dejavnost
O/92.32
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.33
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
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O/92.34
O/92.6
O/92.72

Druge razvedrilne dejavnosti
Športna dejavnost
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

3. skupina dejavnosti:
DA/15
Proizvodnja hrane, pijač in krmil
DM/35.12 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport
DN/36.40
Proizvodnja športnih izdelkov
G/51.17
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov
G/51.3
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
G/52.11
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G/52.12
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah
G/52.2
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah
G/52.33
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
G/52.472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G/52.48
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah
G/52.62
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
J/65.121
Dejavnost bank
4. skupina dejavnosti:
A/01.12
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik
A/01.13
Vinogradništvo in sadjarstvo
A/01.5
Lov in lovske storitve
B/05.02
Ribogojstvo
DE/22.15
Drugo založništvo
G/52.31
Dejavnost lekarn
J/66.03
Druga zavarovanja, razen življenjskega
K/74.40
Oglaševanje
K/74.81
Fotografska dejavnost
O/93.01
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
O/93.02
Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost
O/93.05
Druge osebne storitve
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1009.

Na podlagi 266. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00,
124/00 in 109/01) je skupščina Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na 8. seji dne 7. 3. 2002
sprejela

SKLEP
o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov
zavoda za leto 2001
1
Skupščina zavoda sprejema računovodski izkaz prihodkov in odhodkov zavoda za leto 2001, ki izkazuje:
– prihodki skupaj 655.263.476.071,02 SIT
– odhodki skupaj 655.233.367.893,83 SIT
– primanjkljaj
30.108.177,19 SIT
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000-1/2002
Ljubljana, dne 7. marca 2002.
Skupščina Zavoda
za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednik
Milan Utroša l. r.

1010.
3. člen
Opredelitev dejavnosti po tej odredbi ne velja za tiste s
turizmom povezane dejavnosti, ki se opravljajo na nepridobitni podlagi.
4. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti
in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98 in
28/99).
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-103/2002-1
Ljubljana, dne 25. februarja 2002.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in
odhodkov zavoda za leto 2001

Sklep o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter
obročno odplačevanje prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Na podlagi 228. in 266. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99,
72/00, 124/00 in 109/01) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 7. 3.
2002 sprejela

SKLEP
o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog
ter obročno odplačevanje prispevkov
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1. člen
Sklep o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (v nadaljevanju: sklep) določa kriterije, pod katerimi lahko Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (v nadaljevanju: zavod) določenim zavezancem za
plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
plačilo le-tega odpiše, delno odpiše, odloži ali jim omogoči
obročno odplačilo.
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2. člen
Vlogo po tem sklepu lahko vložijo zavezanci za plačilo
prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: zakon), razen:
– fizične osebe, ki so zavezanci za prispevek zavarovanca iz delovnega razmerja v Republiki Sloveniji;
– Republika Slovenija za zavarovance, za katere po
zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in drugih
zakonih plačuje prispevek delodajalca ali prispevek zavarovanca;
– izplačevalec mesečne nagrade in Republika Slovenija za učence v učnem razmerju;
– javni zavodi, javni skladi in javne družbe.
Vlogo iz prejšnjega odstavka lahko vložijo dediči zavezancev – fizičnih oseb (dolžniki) oziroma pravni nasledniki.
3. člen
Po tem sklepu so lahko obravnavani le dospeli neplačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
4. člen
Zavezancu za plačilo prispevka iz 2. člena tega sklepa
se lahko predpisani prispevki:
– odpišejo oziroma delno odpišejo;
– plačilo odloži največ za obdobje šest mesecev po
sprejemu sklepa o odlogu;
– dovoli obročno odplačevanje v največ šestih obrokih
po sprejemu sklepa o obročnem odplačilu.
Kriteriji
Ogroženost preživljanja zavezanca
5. člen
Zavod lahko dovoli odlog plačila dolga s pripadajočimi
obrestmi za čas do šest mesecev oziroma dovoli plačilo
dolga v največ šestih mesečnih obrokih ali odloči, da se
zavezancu dolg v celoti ali deloma odpiše, če bi se z izterjavo lahko ogrozilo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov.
Določba prejšnjega odstavka se uporablja za obravnavanje dolga iz naslova zavarovanja zavezanca, delavcev,
zaposlenih pri zavezancu, in članov kmečkega gospodarstva.
Neizterljivost dolga
6. člen
Prispevki, ki se štejejo po tem členu za neizterljive, se
odpišejo, če ni v tem sklepu ali z zakonom določeno drugače.
Pri pravnih osebah se prispevki štejejo za neizterljive,
če jih ni mogoče izterjati od njih niti iz jamstva in zavarovanja
dolga ter od pravnega naslednika.
Pri fizičnih osebah se prispevki štejejo za neizterljive,
če je zavezanec umrl in ni pustil niti premičnega niti nepremičnega premoženja, iz katerega bi se mogli prispevki izterjati, če ne gre za obveznost, ki se prenese na pravne naslednike.
Prispevki se štejejo za neizterljive tudi, če je pravica do
izterjave zastarala.

Št.
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Plačilna nezmožnost, na katero zavezanec
ni mogel vplivati
7. člen
Zavod lahko dovoli pravnim osebam in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost (zasebnikom) odlog plačila dolga za čas do šest mesecev oziroma dovoli plačilo dolga v
največ šestih mesečnih obrokih zaradi začasne plačilne nezmožnosti, če na nastanek plačilne nezmožnosti zavezanec
ni mogel vplivati.
Šteje se, da zavezanec ni mogel vplivati na nastanek
plačilne nezmožnosti iz prejšnjega odstavka, če je začasna
plačilna nezmožnost posledica:
– zapadlih terjatev do oseb, proti katerim je začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave; višina vseh
zapadlih terjatev znaša najmanj 50% povprečnih mesečnih
prihodkov v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge iz 2.
člena tega sklepa;
– naravne nesreče (potres, požar in druge naravne
nesreče) in druge nesreče, nastale brez krivde zavezanca,
zaradi katere je bilo začasno onemogočeno poslovanje oziroma zmanjšana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev
za najmanj 50% vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev;
– smrti, daljše bolezni ali poškodbe fizične osebe, ki je
zavezanec za prispevek;
– ukrepa države oziroma tuje države, ki je bistveno
vplivala na višino prihodka zavezanca.
Pogoji za čas odloga oziroma obročnega plačila
8. člen
V primeru odloga ali obročnega plačila prispevka se
zavezancu za čas, ko mu je plačilo prispevka odloženo ali
dovoljeno obročno plačilo, ne obračunavajo zamudne
obresti.
9. člen
V času odloga in obročnega plačila prispevkov zavezanec ne sme:
– začenjati novih investicij ali vlagati kapitala v drug
poslovni subjekt;
– ustanavljati nove pravne osebe oziroma postati soustanovitelj;
– plasirati prostih finančnih sredstev bankam in drugim
poslovnim subjektom.
Zavod z namenom kontrole ugotavljanja navedenih
dejstev lahko nadzoruje poslovne knjige zavezanca za prispevek.
V primeru kršitve zgoraj navedenih obveznosti zapadejo odloženi prispevki v plačilo takoj, vključno z obračunanimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za ves čas odloga oziroma
obročnega plačila.
10. člen
Če zavezanec v postavljenem roku ne plača odloženih
prispevkov, se obračunajo in zapadejo v plačilo tudi zakonite zamudne obresti za ves čas odloga.
Če zavezanec ne poravna obroka v roku, določenem s
sklepom o odobritvi obročnega plačila, se od dneva zapadlosti obroka do dneva plačila obračunajo zakonite zamudne obresti.
Če zavezanec ne poravna nobenega obroka v rokih,
določenih s sklepom o odobritvi obročnega plačila, se obračunajo in zapadejo v plačilo zakonite zamudne obresti za
ves čas odobritve obročnega plačila.
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11. člen
Postopek za odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje prispevkov po 5. členu tega sklepa se uvede na
vlogo zavezanca – fizične osebe, dediča oziroma pravnega
naslednika – fizične osebe.
Postopek za odpis v primerih iz 6. člena tega sklepa se
uvede na predlog davčnega organa. Zavezanci, pri katerih
je nastopila neizterljivost prispevkov, sami ne morejo predlagati odpisa.
Postopek za odlog in obročno odplačevanje prispevkov iz 7. člena tega sklepa se uvede na predlog zavezanca –
pravne osebe ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost.
Odpisa, delnega odpisa, odloga in obročnega plačila
prispevkov ne more predlagati zavezanec, pri katerem je
uveden postopek prisilne poravnave ali stečaj.
12. člen
Zavezanci za prispevek lahko vlogo za odpis, delni
odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov vložijo pri
enoti zavoda, na območju katere je izpostava davčnega
organa, pri kateri je zavezanec za prispevek vpisan v davčni
register. Vloga mora vsebovati vse podatke in dokazila, ki so
potrebna za njeno obravnavo, predvsem pa dokazila, ki
dokazujejo nelikvidnost in obstoj dogodkov, na katere zavezanec za prispevek ni mogel vplivati.
Zavezanec dokazuje svojo nelikvidnost z dokazili pristojnih institucij oziroma organizacij.
13. člen
Zavezanec dokazuje obstoj dogodkov, na katere ni
mogel vplivati:
1. v primeru neporavnanih zapadlih terjatev do oseb
proti katerim je začet stečajni postopek ali postopek prisilne
poravnave in višina vseh zapadlih neporavnanih terjatev do
zavezančevih dolžnikov znaša najmanj 50% povprečnih mesečnih prihodkov za zadnjih šest mesecev pred vložitvijo
vloge:
– sklep sodišča o začetku stečajnega postopka nad
zavezančevim dolžnikom;
– fotokopije računa ali pogodbe, na kateri temelji neporavnana terjatev do zavezančevega dolžnika;
– listina, ki dokazuje, da je neporavnana terjatev zavezanca za prispevek, priznana v stečajnem postopku;
– struktura prihodkov zavezanca za prispevek, obrazložena s pogodbami in izdanimi računi zavezanca za prispevek v zadnjem letu pred vložitvijo vloge;
2. v primeru naravne nesreče (potres, požar in druge
naravne nesreče) in druge nesreče, nastale brez krivde
zavezanca, zaradi katere je bila zmanjšana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev za najmanj 50% in zato začasno
onemogočeno poslovanje:
– zapisnik zavarovalnice ali policije o škodnem dogodku oziroma drugega pristojnega organa;
– pogodba oziroma druga listinska dokazila glede poslovanja;
– potrdilo pristojnega državnega organa o znesku solidarnostne pomoči, ki jo je oziroma jo bo prejel zavezanec za
prispevek iz tega naslova;
3. v primeru smrti, daljše bolezni ali poškodbe fizične
osebe:
– izpisek iz matične knjige umrlih, zdravniško potrdilo,
potrdilo ZZZS o odsotnosti z dela;
4. v primeru ukrepa tuje države, ki je bistveno vplivala
na višino prihodka zavezanca:
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– dokazila o ukrepih, pridobljena pri institucijah v Republiki Sloveniji ali v tujini.
14. člen
Zavezanec – fizična oseba, dokazuje, da bi se z izterjavo lahko ogrozilo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov:
– s potrdili o premoženjskem stanju in potrdili o vseh
dohodkih za zavezanca in za njegove družinske člane v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo vloge iz tega člena in
– z drugimi listinami, ki izkazujejo socialno ogroženost
zavezanca in njegovih družinskih članov.
15. člen
V primeru, da vloga zavezanca za odpis, delni odpis,
odlog ter obročno odplačevanje prispevkov ne vsebuje vseh
podatkov, potrebnih za odločanje, jo je zavezanec v roku, ki
ga določi zavod, dolžan ustrezno dopolniti.
Poleg listin, ki jih mora zavezanec za prispevek predložiti vlogi skladno z določili tega sklepa, zavod lahko za
dokazovanje dejstev, s katerimi zavezanec za prispevek utemeljuje svojo vlogo, od njega zahteva:
– podatke iz poslovne dokumentacije;
– podatke iz davčnih in drugih evidenc za zavezanca
(pravna ali fizična oseba), dediče in pravne naslednike ter za
člane gospodinjstva oziroma gospodarstva;
– druge podatke, kolikor se pokaže potreba za pojasnitev dogodkov, s katerimi zavezanec za prispevek utemeljuje svojo vlogo.
Če zavezanec vloge ne dopolni v postavljenem roku,
se le-ta zavrže kot nepopolna.
16. člen
Če je vlogo vložil zavezanec, ki po zakonu ali po tem
sklepu ne more predlagati odpisa, delnega odpisa, odloga
in obročnega plačila prispevkov, se vloga zavrže.
Pristojnost za odločanje
17. člen
O vlogah za odpis, delni odpis, odlog ter obročno
plačilo prispevkov in obresti odloča upravni odbor zavoda.
Zoper sklep upravnega odbora zavoda ni pritožbe.
Izvršitev
18. člen
Odpis, delni odpis, odlog ter obročno plačilo prispevkov izvrši na podlagi sklepa upravnega odbora zavoda, po
obvestilu zavoda, pristojni davčni organ.
Prehodna določba
19. člen
Postopki za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov, ki so bili začeti pred dnem uveljavitve
tega sklepa, se dokončajo po določilih tega sklepa.
Končni določbi
20. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje št.
01000-015/2000 z dne 31. 5. 2000 – Uradni list RS, št.
50/00.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

21. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-1/2002
Ljubljana, dne 7. marca 2002.
Skupščina Zavoda
za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednik
Milan Utroša l. r.

1011.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
določitvi prispevkov za posebne primere
zavarovanja

Na podlagi 213. člena v zvezi z 266. členom zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 124/00 in 109/01) je Skupščina Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji
dne 7. 3. 2002 sprejela
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daljevanju: sklep, se v V. točki besedilo “pooblaščene organizacije v skladu s posebnimi predpisi“ nadomesti z besedilom “pooblaščeni študentski servisi in agencije za posredovanje dela dijakov in študentov“.
II
V VII. točki sklepa se besedilo prve alinee nadomesti z
besedilom:
“– osebe, za katere zavarovanje ni obvezno po prvem
odstavku in drugi alinei drugega odstavka 18. člena zakona,“.
V drugi alinei se za besedo “pridobitno“ dodata besedi
“oziroma poklicno“ in za besedo “posameznikov“ se doda
besedilo “oziroma drug predpisan register“.
Tretja alinea se črta.
Dosedanja četrta alinea postane tretja alinea.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega
dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je sklep uveljavljen.
Št. 01000-1/2002
Ljubljana, dne 7. marca 2002.

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi
prispevkov za posebne primere zavarovanja

Skupščina Zavoda
za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednik
Milan Utroša l. r.

I
V sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere
zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00 in 17/02), v na-

POPRAVEK
–

Popravek
ter
za določitev
odlokaoziroma
o razpisu
spremembo
referenduma
njihovih
in določitvi
območij
referendumskih
(OdRRDRO2) območij za ustanovitev občin

V odloku o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma
spremembo njihovih območij, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 18/02 z dne 28. 2. 2002, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi prvega odstavka 114. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije dajem

popravek odloka
o razpisu referenduma in določitvi
referendumskih območij za ustanovitev občin
ter za določitev oziroma spremembo njihovih
območij (OdRRDRO2)
V točki I. Določitev referendumskega območja za ustanovitev občine z izločitvijo dela občine v novo občino se
naselje RAZBORE pravilno glasi:
“RAZBORE - K.O. JEŽNI VRH, RAZBORE - K.O.
POLJANE”.
Št. 005-01/95-4/30
Ljubljana, dne 11. marca 2002.
Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.
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Popravek
V odredbi o začasnem zavarovanju območja Mlak, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 16-632/02 z dne 22. 2.
2002, je na koncu akta izpadla pregledna katastrska karta v
merilu 1:5000:

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za okolje in prostor
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Št.
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Popravek
V odloku o zazidalnem načrtu Turistično-oskrbovalni
center III, Grosuplje, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
28-1377/99 z dne 22. 4. 1999 se popravi besedilo v
drugem odstavku 2. člena tako, da se seznam zemljišč, ki
sodijo v območje urejanja, dopolni še z zemljiščem s parcelno številko 167/2 k.o. Grosuplje – naselje.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

–

Popravek
Novo
mesto
1996
mesto
in Sevnica
odloka
in Sevnica
o
zaspremembah
obdobje
za obdobje
od leta
inod
dopolnitvah
1986
leta 1986
do leta
prostorskih
do1990
leta 2000
za območje
sestavin
in družbenih
Občine
dolgoročnih
planov
Škocjan
planov
občin
– dopolnitev
Novo
občin

Popravek

V odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov
občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za območje Občine Škocjan – dopolnitev 1996,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 112-4682/2000, z
dne 6. 12. 2000, se v naslovu popravi letnica dopolnitve, ki
je 1999.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

VSEBINA

Stran

964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.

Uredba o kategorizaciji prog
Uredba o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami
Odlok o razglasitvi Kostnice s spomenikom v Dražgošah za kulturni spomenik državnega pomena
Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Blejskega gradu za kulturni spomenik državnega
pomena
Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Blejskega otoka za kulturni spomenik državnega
pomena
Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu
Borl za kulturni spomenik državnega pomena
Odlok o spremembi odloka o razglasitvi gradu
Branik (Rihemberk) za kulturni spomenik državnega pomena
Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in
grajske kašče v Brežicah za kulturni spomenik
državnega pomena
Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Dvorca
in parka Dornava za kulturni spomenik državnega pomena

Stran

973.

VLADA
1657
1673
1676
1677

974.
975.
976.

1677
1677

Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Šole –
Vinarska 14 za kulturni spomenik državnega pomena
Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Vetrinjskega dvorca za kulturni spomenik državnega pomena
Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Starološkega gradu za kulturni spomenik državnega pomena
Odlok o spremembi odloka o razglasitvi razvalin
gradu Vodriž za kulturni spomenik državnega pomena

1679
1679
1680
1680

MINISTRSTVA
977.

1678
1678
1679

Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških
prehodov
978. Odredba o spremembi odredbe o obrazcu za skupinski obračun davka od dobička pravnih oseb
1008. Odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine
979. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki
se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki
Sloveniji

1680
1681
1731
1681

Stran
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980.
981.

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec februar 2002
1681
Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje 1681

993.
994.
995.
996.

USTAVNO SODIŠČE
982.

Stran

Odločba o oceni ustavnosti zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki
Sloveniji
1682

997.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
983.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk,
podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se
upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti zavarovalnice
1009. Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov zavoda za leto 2001
1010. Sklep o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter
obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
1011. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
984. Navodilo za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja
985. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije za februar 2002
986. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar
2002

998.

1689
1732
1732
1735

988.
989.

990.

991.

992.

GROSUPLJE
Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto
2002
KRANJ
Sklep o javni razgrnitvi
LITIJA
Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Jevnica
NOVO MESTO
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene
2000/4
Odlok o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu - rekonstrukcija
oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664,
odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250
OPLOTNICA
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Oplotnica

1000.
1001.
1002.
1003.

1694
1695

1004.

1695

OBČINE
987.

999.

1005.
1696

1006.

1698

1698

1007.

–

–
1698

–
–

1702

1706

PODČETRTEK
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
POLZELA
Odlok o zazidalnem načrtu Breg–Gmajna
Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela
Pravilnik o denarnem darilu občine staršem novorojencev
POSTOJNA
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, p.o.
Postojna, v javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o. Postojna
Sprememba in dopolnitev pravilnika o podeljevanju priznanja Občine Postojna »23. april«
PREBOLD
Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold
OE vrtec Prebold
RIBNICA
Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2002
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Rešeto
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2002
SEVNICA
Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v
Občini Sevnica za leto 2002
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prenehanju veljavnosti odloka o Stanovanjskem skladu Občine Sevnica na Občino Sevnica
Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti
stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2002
ŠKOFJA LOKA
Odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja Loka
POPRAVKI
Popravek odloka o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih
območij (OdRRDRO2)
Popravek odredbe o začasnem zavarovanju območja Mlak
Popravek odloka o zazidalnem načrtu Turističnooskrbovalni center III, Grosuplje
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto
in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Občine Škocjan – dopolnitev 1996
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Pravkar izšlo

DEDOVANJE
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča
Proti koncu leta 2001 so bile uzakonjene nove določbe zakona o dedovanju, državni zbor pa je
sprejel tudi obligacijski zakonik, ki med drugim vsebuje pogodbi o izročitvi in razdelitvi premoženja
ter o dosmrtnem preživljanju, kakor tudi temeljna pravila o darilu za primer smrti.
Novi predpisi so razlog, da sta se profesor civilnega prava ljubljanske pravne fakultete dr. Karel
Zupančič in založba Uradni list odločila za novo izdajo predpisov o dedovanju. Kratek naslov
DEDOVANJE pove, da je na 316 straneh knjige zbrano vse bistveno o dednem pravu. V uvodnih
pojasnilih avtor predstavlja to področje in opozarja na novosti, ki so jih v zadnjih 20 letih, ko je bil
sprejet zakon o dedovanju, prinesli predpisi in njihovo izvajanje.
Poleg zakona o dedovanju pa so v zbirki še zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev, določbe
zakona o denacionalizaciji ter pomembna odločba ustavnega sodišča, izdana leta 2001, kakor
tudi posamezna poglavja iz zakonov o mednarodnem zasebnem pravu, notariatu, nepravdnem
postopku in davkih občanov ter določbe obligacijskega zakonika.
Cena: broširane izdaje z DDV
vezane izdaje z DDV

4123 SIT
5208 SIT

10574
10575
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

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

· DEDOVANJE
– 10574

broširana izdaja

4123 SIT z DDV

Štev. izvodov

– 10575

vezana izdaja

5208 SIT z DDV

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

¨ DA

¨ NE
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Pravkar izšlo

ZAKON O POKOJNINSKEM IN
INVALIDSKEM ZAVAROVANJU
z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Jožeta Kuhlja
Številne spremembe in dopolnitve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jih je
državni zbor sprejel pred iztekom leta 2001, so zahtevale izdajo prečiščenega besedila zakona v
Zbirki predpisov. Kaj je novega? Odgovore na ta vprašanja v uvodnih pojasnilih ponuja eden
vodilnih slovenskih strokovnjakov na tem področju Jože Kuhelj. Posebno pozornost namenja
razlagi razmeroma zapletenega sistema usklajevanja pokojnin in novim zakonskim možnostih, ki
naj bi spodbudile zanimanje za dodatno pokojninsko zavarovanje.
Ker so uvodna pojasnila namenjena le razlagi novosti, so še vedno zanimiva tudi pojasnila
zakonskih določb izpod peresa Jožeta Kuhlja, ki smo jih izdali ob uveljavitvi novega pokojninskega
sistema v letu 2000. V tej knjigi so tudi tabele o odmeri starostne pokojnine za posamezna leta. Ta
knjiga zdaj stane 990 SIT.
Cena: ZPIZ-1
ZPIZ (2000)

5425 SIT z DDV
990 SIT z DDV

10576
10513 ali 10514
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

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

ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU
– 10576 ZPIZ-1

broširana izdaja

5425 SIT z DDV

Štev. izvodov

– 10513 ZPIZ (2000)

broširana izdaja

990 SIT z DDV

Štev. izvodov

– 10514 ZPIZ (2000)

vezana izdaja

990 SIT z DDV

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

¨ DA

¨ NE

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – 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

