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MINISTRSTVA

1780. Odredba o pošiljanju obvestila o spremembi cen

Na podlagi 9. točke 9. člena zakona o kontroli cen
(Uradni list RS, št. 63/99) izdaja ministrica za gospodarstvo

O D R E D B O
o pošiljanju obvestila o spremembi cen

1. člen
Ta odredba določa obveznosti gospodarskih subjek-

tov, ki proizvajajo proizvode in opravljajo storitve navedene v
3. členu te odredbe (v nadaljnjem besedilu: podjetja), da
Ministrstvu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo) pošiljajo obvestila o spremembi cen.

2. člen
Podjetja morajo poslati na ministrstvo obvestilo o spre-

membi cen pred uvedbo spremembe oziroma najkasneje
istega dne, ko se cene dejansko spremenijo.

Proizvodna podjetja morajo posredovati proizvodne
cene. V primeru, da se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s
prodajo na drobno oziroma na debelo, pa morajo posredo-
vati tudi cene v prodaji na drobno oziroma cene v prodaji
na debelo. Storitvena podjetja morajo posredovati cene na
drobno.

3. člen
Podjetja morajo poslati obvestilo o spremembi cen za

naslednje proizvode in storitve:
1. PROIZVODNJA HRANE IN PIJAČ
1.a) Kruh in pecivo iz moke tipa 500
1.b) Pšenična moka tip 500
1.c) Sladkor
2. ZALOŽNIŠTVO IN TISKARSTVO
2.a) Učbeniki
2.b) Atlasi
2.c) Priročniki
2.d) Delovni listi in delovni zvezki
2.e) Splošno-informativni tiskani dnevniki
3. OSKRBA Z ELEKTRIKO, PLINOM, PARO IN TO-

PLO VODO
3.a) Električna energija za tarifne uporabnike
3.b) Zemeljski plin iz transportnega in distribucijskega

omrežja
3.c) Para in topla voda za namene daljinskega ogre-

vanja

4. KOMUNALNE STORITVE
4.a) Storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov
4.b) Storitev predelave, odlaganja, sežiganja in drugih

načinov odstranjevanja komunalnih odpadkov
4.c) Storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpad-

nih in padavinskih voda
4.d) Storitev zbiranja, čiščenja in distribucije pitne

vode
5. GORIVA
5.a) Motorni bencini (NMB-91, NMB-95, NMB-98)
5.b) Plinsko olje (D-2)
5.c) Kurilno olje ekstra lahko (KOEL)
5.d) Utekočinjen naftni plin
5.e) Kurilno olje srednje (mazut)
6. STORITVE PREVOZA
6.a) Prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu
6.b) Prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem prome-

tu (samo redne linije)
6.c) Prevoz potnikov v mestnem in obmestnem ce-

stnem prometu (samo redne linije)
6.d) Cestnina za uporabo cestninske ceste
6.e) Prevoz z letalom (samo redne linije)
7. POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE
7.a) Javne poštne storitve
7.b) Javne telekomunikacijske storitve
8. ZAVAROVALNIŠTVO
8.a) Zavarovanje avtomobilske odgovornosti
9. POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
9.a) Cena m2 profitnega stanovanja
9.b) Cena m2 neprofitnega stanovanja
10. IZOBRAŽEVANJE
10.a) Mesečna oskrba v vzgojno-varstvenih zavodih
10.b) Mesečna oskrba v dijaških domovih
10.c) Mesečna oskrba v študentskih domovih
11. ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
11.a) Dnevna oskrba v domovih starejših občanov
12. DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI
12.a) Parkirnina za osebna vozila
12.b) Dimnikarske storitve
12.c) Pogrebne storitve (klasični in žarni pokop)
12.d) Prodaja grobov in dajanje grobov v najem

4. člen
Pošiljanje obvestila o spremembah cen ni potrebno za

tista podjetja, katerih proizvodi in storitve, ki so navedeni v
3. členu te odredbe, so zajeti z drugim ukrepom kontrole
cen na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen.
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5. člen
Obvestilo o spremembi cen mora vsebovati:
1. Ime in sedež podjetja,
2. Ime proizvoda oziroma storitve in mersko enoto,
3. Ceno, ki je veljala zadnji dan predhodnega leta,
4. Ceno, ki je veljala do dneva predložitve obvestila,
5. Ceno za katero se pošilja obvestilo,
6. Stopnjo skupne rasti cen proizvodov oziroma stori-

tev v celotnem predhodnem letu,
7. Stopnjo skupne rasti cen proizvodov oziroma stori-

tev v tekočem letu,
8. Stopnjo povečanja oziroma znižanja zadnje spre-

membe cen,
9. Prodajne pogoje, ki vplivajo na ceno,
10. Glavne razloge za spremembo cen,
11. Datum uporabe nove cene.

6. člen
Obvestilo o spremembi cen, ki vsebuje podatke iz

5. člena te odredbe, je v prilogi odredbe, ki je njen sestavni
del.

7. člen
V primeru, da obvestilo ne vsebuje vseh podatkov,

zahteva ministrstvo njegovo dopolnitev.

8. člen
Ta odredba začne veljati dne 30. aprila 2002.

Št. 017-102/2002-11

Ministrica
za gospodarstvo

dr. Tea Petrin l. r.
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1781. Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

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

O D R E D B O
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev

vrednosti stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 196,57 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 25/02).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-15/2001
Ljubljana, dne 16. aprila 2002.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.

1782. Odredba o izobraževalnem progamu
praktičnega dela usposabljanja kandidatov za
voznike motornih vozil kategorije A

Na podlagi četrtega odstavka 142. člena zakona o
varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 49/00
in 61/00) in drugega odstavka 11. člena zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 21/02) izdaja ministrica za šolstvo, zna-
nost in šport

O D R E D B O
o izobraževalnem progamu praktičnega dela

usposabljanja kandidatov za voznike motornih
vozil kategorije A

1. člen
Ministrica za šolstvo, znanost in šport sprejme izobra-

ževalni program praktičnega dela usposabljanja kandidatov
za voznike motornih vozil kategorije A.

2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport na svojih spletnih stra-
neh.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-24/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

1783. Odredba o spremembi odredbe o izvajanju
preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih
preiskav živali v letu 2002

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena zakona o veteri-
narstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o spremembi odredbe o izvajanju preventivnih

cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav
živali v letu 2002

1. člen
V odredbi o izvajanju preventivnih cepljenj in diagno-

stičnih ter drugih preiskav živali v letu 2002 (Uradni list RS,
št. 6/02) se v 11. členu besedilo drugega odstavka spre-
meni tako, da se glasi: “Psi, ki bodo prvič registrirani po 1.
10. 2002, morajo biti označeni z mikročipom, ki izpolnjuje
predpisane pogoje.“.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-7/02-1
Ljubljana, dne 17. aprila 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

1784. Pravilnik o odškodninah na področju
veterinarstva

Na podlagi tretjega odstavka 46. člena ter sedmega
odstavka 47. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS,
št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano

P R A V I L N I K
o odškodninah na področju veterinarstva

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa kužne bolezni ter zoonoze, za kate-

re se pri uresničevanju odrejenih ukrepov za njihovo zatira-
nje zagotavlja odškodnina za živali, ki so bile pri tem usmrče-
ne ali zaklane, ter za predmete in surovine, ki so bili pri tem
poškodovani, pokvarjeni ali uničeni, pogoje za cenilce ter
dokumentacijo in postopek za izplačilo odškodnine.
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II. KUŽNE BOLEZNI IN ZOONOZE

2. člen
Odškodnina se zagotavlja za kužne bolezni iz liste A, ki

so določene v predpisu o razvrstitvi bolezni, ter za kužne
bolezni in zoonoze, navedene v prilogi, ki je sestavni del
tega pravilnika.

III. CENILCI

3. člen
Cenilec je lahko sodni cenilec ali uradna oseba z viso-

ko strokovno ali univerzitetno izobrazbo kmetijske ali živino-
rejske smeri. Imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj.

Cenilec ne more opravljati cenitve v primerih, ko:
– v isti zadevi nastopa kot stranka;
– je v sorodstvenem razmerju s stranko;
– obstajajo okoliščine, ki zbujajo dvom o tem, da bi

cenitev opravil nepristransko.
Cenilec mora svoje delo opravljati strokovno, v skladu

s pravili veterinarske stroke ter na podlagi predpisov o vete-
rinarstvu in drugih predpisov.

Cenilec mora cenitev podati v času, ki mu ga določi
inšpektor, in sicer v pisni obliki.

Cenitev mora biti podana natančno, pregledno in jasno
ter mora vsebovati tudi obrazložitev. Cenitev mora temeljiti
na ceniku živali, predmetov oziroma surovin, ki so predmet
cenitve.

4. člen
Kandidati za cenilce podajo vlogo na območni urad

Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem be-
sedilu: VURS). Vlogi morajo priložiti dokazila o izpolnjevanju
pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena.

Direktor območnega urada VURS izda kandidatom, ki
izpolnjujejo predpisane pogoje, sklep, s katerim jih imenuje
za cenilce ter jih uvrsti na listo cenilcev.

Cenilcu pripada za njegovo delo plačilo ter povrnitev
potrebnih stroškov, in sicer iz sredstev proračuna Republike
Slovenija, namenjenih za odškodnine na področju veterinar-
stva.

IV. POSTOPEK ZA IZPLAČILO ODŠKODNINE

5. člen
Usmrtitev ali zakol obolele živali ali živali, za katero se

sumi, da je obolela za kužno boleznijo, in uničenje predme-
tov oziroma surovin v okuženem objektu odredi uradni vete-
rinar za inšpekcijski nadzor območnega urada VURS (v na-
daljnjem besedilu: inšpektor) z odločbo.

6. člen
Pred zakolom ali usmrtitvijo živali in uničenjem predme-

tov oziroma surovin po odločbi inšpektorja je treba živali in
predmete oziroma surovine oceniti. Tržno vrednost živali,
predmetov in surovin oceni cenilec, ki ga za vsak posame-
zen primer iz liste cenilcev imenuje inšpektor, ki vodi posto-
pek, s sklepom.

7. člen
Zakol ali usmrtitev živali oziroma uničenje predmetov ali

surovin se mora opraviti v navzočnosti inšpektorja ali ura-
dnega veterinarja.

O izvršenem dejanju se sestavi zapisnik.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena pa

mora v primeru, da pride do usmrtitve živali ali do pogina
živali po njeni vakcinaciji, o tem sestaviti zapisnik veterinar,
ki je opravil vakcinacijo.

8. člen
Postopek za izplačilo odškodnine se uvede na zahtevo

imetnika. Ta vloži na območni urad VURS pisno vlogo, ki
mora vsebovati:

– osebne podatke imetnika (osebno ime in naslov ozi-
roma firmo in sedež, davčno številko);

– zahtevano odškodnino za škodo in opis škode, ki je
nastala zaradi odrejenega ukrepa inšpektorja;

– navedbo banke s številko žiro ali tekočega računa ali
hranilne knjižice.

Imetnik mora zahtevku priložiti naslednjo dokumenta-
cijo:

– cenitveno poročilo cenilca o tržni vrednosti živali,
predmetov oziroma surovin;

– potrdilo o morebitni prodaji ter vrednosti še upora-
bnega deleža živali, surovin ali predmetov, ki so predmet
zahtevka;

– dokazilo o opravljenem zakolu ali pokončanju živali
oziroma o uničenju kontaminiranih predmetov ali surovin
oziroma zapisnik iz tretjega odstavka prejšnjega člena.

9. člen
O zahtevku odloča inšpektor
Če inšpektor ugotovi, da imetnik ne izpolnjuje predpi-

sanih pogojev za izplačilo odškodnine, izda odločbo, s kate-
ro zahtevek imetnika zavrne in odloči, da se odškodnina ne
izplača.

Če zahtevku ugodi, inšpektor v odločbi odloči tudi o
višini odškodnine ter o znesku plačila stroškov za delo
cenilca.

10. člen
Inšpektor pošlje kopijo spisa z vso dokumentacijo na

VURS najkasneje v petnajstih dneh po izdaji odločbe iz
prejšnjega člena.

11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati navo-

dilo o dokumentaciji, ki je potrebna pri uveljavljanju odško-
dnine za živali, predmete in surovine (Uradni list RS, št.
9/96).

12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 323-132/2002
Ljubljana, dne 20. marca 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Priloga

Kužne bolezni in zoonoze, za katere se odškodnina,
poleg bolezni iz liste A, plačuje, so:

1. Aujeszkyeva bolezen
2. BSE (za živali v tveganju)
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3. bruceloza (razen B. ovis)
4. huda gniloba čebelje zalege
5. levkoza
6. praskavec (scrapie)
7. tuberkuloza
8. listerioza

1785. Pravilnik o spremembi pravilnika o označevanju
živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski
napotnici

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

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o označevanju živali,

veterinarskem spričevalu in veterinarski
napotnici

1. člen
V pravilniku o označevanju živali, veterinarskem spriče-

valu in veterinarski napotnici (Uradni list RS, št. 99/01 in
6/02) se v 3. členu besedilo drugega odstavka spremeni
tako, da se glasi: “Psi, ki bodo prvič registrirani po 1. 10.
2002, morajo biti označeni z mikročipom, ki ustreza stan-
dardom, navedenim v prilogi 11, ki je sestavni del tega
pravilnika. Mikročip lahko živali aplicira le veterinar. Dobavi-
telj mikročipov mora voditi register izdanih mikročipov, iz
katerega morajo biti razvidni: številka mikročipa, proizvaja-
lec in veterinarska organizacija, kateri je bil mikročip poslan.
Po 1. 10. 2002 se v primeru, da žival izgubi značko, le-ta
nadomesti z mikročipom, novo številko mikročipa je potre-
bno uvesti v centralni register ob hkratni odjavi prejšnje
številke. V primeru, da se mikročip poškoduje, je potrebno
živali vstaviti nov mikročip in novo številko mikročipa uvesti v
centralni register ob hkratni odjavi prejšnje številke.“.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 323-509/01-2
Ljubljana, dne 17. aprila 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

1786. Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v
varovalnem progovnem in v progovnem pasu
železniške proge

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena zakona o varno-
sti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja
minister za promet v soglasju z ministrom za obrambo

P R A V I L N I K
o ukrepih varstva pred požarom v varovalnem

progovnem in v progovnem pasu
železniške proge

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta pravilnik določa protipožarne ukrepe v varoval-

nem progovnem in v progovnem pasu železniške proge, ki
se nanašajo na vožnje železniških vozil z odprtim kuriščem
na trda goriva in vožnje vlakov na požarno ogroženih odse-
kih železniške proge.

(2) S tem pravilnikom se določajo tudi ukrepi za zagotav-
ljanje urejenosti progovnega in požarnovarnostnega pasu že-
lezniške proge, opazovanja razmer ob progah v smislu pravo-
časnega odkrivanja požarov, preprečevanja širjenja požara
ob železniških progah in obveščanja o nastanku požara.

2. člen
(1) Za požarnovarnostni pas se po tem pravilniku šteje

del varovalnega progovnega pasu ob železniški progi, in
sicer v širini, določeni s tem pravilnikom.

(2) Za požarno ogrožene odseke prog v območju na-
ravnega okolja se štejejo po tem pravilniku tisti odseki prog,
po katerih predstavljajo vožnje vlakov povečano tveganje za
nastanek požara v varovalnem progovnem pasu in v progov-
nem pasu železniške proge.

(3) S pojmom mrtve vegetacije se po tem pravilniku
šteje vsa vegetacija, ki je posušena, in sicer: posekana
drevesa in njihovi deli, suha drevesa, suha trava in drugi
zeliščni sloj, grmovnice ter odpadle suhe veje.

3. člen
Pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju protipožarnih

ukrepov, določenih s tem pravilnikom, mora upravljavec
javne železniške infrastrukture usklajevati delo z drugimi la-
stniki ter uporabniki gozdnih in kmetijskih zemljišč ter služ-
bami, ki imajo javna pooblastila za delo v naravnem okolju,
na katere se nanašajo požarnovarnostni ukrepi.

4. člen
(1) Upravljavec javne železniške infrastrukture (v nadalj-

njem besedilu: upravljavec) določi v oceni ogroženosti na
območju javne železniške infrastrukture požarno ogrožene
odseke prog na podlagi javnega pooblastila in izdelanih
kriterijev za ugotavljanje požarne ogroženosti prog v sodelo-
vanju s prevoznikom ter v soglasju z Zavodom za gozdove
Slovenije.

(2) Kriterije za ugotavljanje požarne ogroženosti pro-
govnih odsekov izdela upravljavec v oceni ogroženosti na
območju javne železniške infrastrukture v sodelovanju s pre-
voznikom in drugimi strokovnimi službami Slovenskih želez-
nic ter Zavodom za gozdove Slovenije, in to na podlagi
števila in pogostnosti požarov, padca proge, vrste vozečih
vlakov, pogojev vzdrževanja progovnega oziroma požarno-
varnostnega pasu, pogostnosti razglasitev velike ali zelo veli-
ke požarne ogroženosti na območju naravnega okolja in
vrste zemljišča v varovalnem progovnem pasu in v progov-
nem pasu železniške proge.

II. ŠIRINA POŽARNOVARNOSTNEGA PASU

5. člen
(1) Požarnovarnostni pas je širok v gozdovih iglavcev in

v gozdovih, v katerih so pretežno iglavci, 30 metrov, v goz-
dovih listavcev pa 15 metrov.

(2) Požarnovarnostni pas zemljišča, zasejanega s strni-
ščnimi posevki ali drugimi kmetijskimi kulturami, ki ob času
zorenja predstavljajo hitro vnetljivo in lahko gorljivo biomaso,
mora biti širok 15 metrov.
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6. člen
(1) Če sta gozd ali kmetijsko zemljišče v nivoju ali nad

nivojem železniške proge, se določi širina požarnovarno-
stnega pasu po dejanski razdalji, merjeno po zemljišču.

(2) Če je gozd ali kmetijsko zemljišče pod nivojem
železniške proge, se določi širina požarnovarnostnega pasu
po vodoravni razdalji, ki znaša v gozdu največ 60 metrov, na
kmetijskem zemljišču pa največ 50 metrov.

(3) Kjer poteka železniška proga vzporedno s cesto ali
reko v oddaljenosti, ki znaša vsaj polovico požarnovarno-
stnega pasu iz prejšnjega člena tega pravilnika, je rob cesti-
šča oziroma breg reke skrajna meja tega pasu, če je cesta
oziroma reka široka najmanj 6 metrov.

7. člen
Na odseku železniške proge, kjer pihajo stalni ali pogo-

sti vetrovi s hitrostjo nad 30 km na uro, se določi požarno-
varnostni pas tako, da se prišteje širini iz 5. člena tega
pravilnika 5 metrov na vsakih 5 km na uro povečane hitrosti
vetra, vendar tako, da požarnovarnostni pas ne more biti
širši od 60 metrov ne glede na obliko zemljišča.

8. člen
(1) Širine požarnovarnostnega pasu, kot so določene v

5., 6. in 7. členu, se upoštevajo le na požarno ogroženih
odsekih prog.

(2) Na drugih odsekih prog je širina požarnovarnostne-
ga pasu enaka širini progovnega pasu.

III. PROTIPOŽARNI UKREPI GLEDE ŽELEZNIŠKIH VOZIL
Z ODPRTIM KURIŠČEM NA TRDA GORIVA

9. člen
(1) Vožnja vlečnih železniških vozil z odprtim kuriščem

na trda goriva (v nadaljnjem besedilu: vozila s kuriščem) je
dovoljena le po progah, kjer sta progovni in požarnovarno-
stni pas ustrezno vzdrževana in očiščena vse mrtve vegeta-
cije in gorljivih predmetov.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena je vožnja
vozil s kuriščem prepovedana po odsekih prog, ki potekajo
po območjih, kjer je razglašena velika ali zelo velika požarna
ogroženost naravnega okolja.

10. člen
(1) Vozila s kuriščem morajo imeti varovalne naprave za

prestrezanje isker v dimnici, ki morajo med vožnjo vedno
pravilno delovati; imeti morajo tudi brezhibne pepelniške
lopute in mreže, ki zadržujejo izpadanje pepela pri odprti
pepelniški loputi, ter brezhibne naprave za vlaženje ugaskov
v dimnici in pepela v pepelniku.

(2) Vozila s kuriščem morajo imeti tipiziran požarni pri-
ključek na napajalni glavi, na tlačni cevi ali na napajalnem
aparatu (injektorju), da se nanje lahko priključijo gasilne cevi
za gašenje požara z vodo s tovrstnega železniškega vlečne-
ga vozila. Navedena vlečna vozila morajo biti opremljena z
gasilno cevjo, ki je dolga najmanj 25 metrov.

11. člen
(1) Strojevodja mora lovilce isker, pepelnike in druge

naprave na vozilu s kuriščem, ki lahko povzročijo požar,
pred vožnjo in po končani vožnji pregledati, da ugotovi nji-
hovo brezhibnost.

(2) Prevoznik mora pri kontrolnih pregledih vozil s kuri-
ščem ugotoviti, ali iskrolovci, dimnice, pepelnik, naprave za
vlaženje in odprtine za praznjenje pepela delujejo v redu.

(3) Odgovorni delavec mora vpisati podatke o opravlje-
nem pregledu v lokomotivsko knjigo.

12. člen
(1) Kurišča, pepelniki in dimnice se smejo čistiti samo

na predhodno določenih mestih na območju železniške po-
staje oziroma delovne enote vleke vlakov.

(2) V primeru, ko je treba kurišče čistiti na odprti progi,
mora vlakovno osebje odvrženi pepel in žerjavico pogasiti,
preden nadaljuje vožnjo.

13. člen
Pri uporabi vozil s kuriščem je treba upoštevati tudi

predpisane ukrepe o eksploataciji in vzdrževanju parnih lo-
komotiv, ki se uporabljajo za vožnjo vlakov.

14. člen
Peči in druge kurilne naprave na železniških vozilih

morajo imeti zaprta kurišča, ki jih ni mogoče neposredno
prazniti na progo.

IV. PROTIPOŽARNI UKREPI GLEDE VOŽENJ VLAKOV
NA POŽARNO OGROŽENIH ODSEKIH PROG

15. člen
(1) V obdobju razglašene velike ali zelo velike požarne

ogroženosti naravnega okolja je treba na požarno ogroženih
območjih zaradi zmanjšanja tveganja za nastanek požara
upoštevati omejitev hitrosti vlakov na tistih požarno ogrože-
nih odsekih prog, na katere se omejitve nanašajo.

(2) Omejitev hitrosti vožnje vlakov opredeli upravljavec
v soglasju s prevoznikom, inšpekcijo železniškega prometa
in Inšpektoratom Republike Slovenije za varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami.

16. člen
(1) Naprave za zaviranje na železniških vozilih se mo-

rajo vzdrževati v stanju, ki zagotavlja varstvo pred požarom
v varovalnem progovnem in v progovnem pasu železniške
proge.

(2) Prevoznik izvaja pri opravljanju zavornih preizkusov
vlakov ob prevzemu vagonov na državnih mejah in pri vož-
njah vlakov, ki vozijo po požarno ogroženih odsekih prog,
zaradi preprečevanja požarov v varovalnem progovnem in
progovnem pasu, poostren pregled in preizkus zavornih
sistemov s poudarkom na pravilnem delovanju naprav za
zaviranje in predpisani debelini zavornjakov.

(3) Prevoznik zagotavlja ustrezno opremljenost in brez-
hibnost delovanja naprav za zaviranje na železniških vozilih
ob upoštevanju tehnične ustreznosti in kvalitete vgrajenih
sestavnih delov.

V. PROTIPOŽARNI UKREPI V PROGOVNEM
IN POŽARNOVARNOSTNEM PASU ŽELEZNIŠKE PROGE

17. člen
Upravljavec mora izvajati v progovnem pasu oziroma na

zemljišču v progovnem pasu naslednje protipožarne ukre-
pe:

1. redno odstranjevati mrtvo vegetacijo in druge gorlji-
ve materiale;

2. kositi travo in pokošeno travo redno odstranjevati,
preden se posuši;

3. graditi in vzdrževati protipožarne preseke;
4. vzdrževati prehodne prevozne poti;
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5. graditi in redno vzdrževati gradbenotehnične objek-
te, namenjene varstvu pred požarom.

18. člen
(1) Upravljavec, lastniki in uporabniki gozdnih in kmetij-

skih zemljišč ter službe, ki imajo javna pooblastila za delo v
naravnem okolju, morajo skrbeti, da je požarnovarnostni
pas ob železniški progi ustrezno vzdrževan in očiščen vse
mrtve vegetacije in gorljivih predmetov.

(2) V primeru sečnje drevja v požarnovarnostnem pasu
ob železniški progi mora upravljavec, lastnik oziroma upora-
bnik gozdnih zemljišč ali služba, ki ima javna pooblastila za
delo v naravnem okolju, kot gospodar z zemljiščem poskr-
beti, da je vsak posek takoj očiščen vse mrtve vegetacije.

(3) Sežiganje mrtve vegetacije in gorljivih predmetov se
mora izvajati v skladu z uredbo o varstvu pred požarom v
naravnem okolju (Uradni list RS, št. 62/95).

(4) Sežiganje mrtve vegetacije in gorljivih predmetov
morajo nadzorovati osebe, usposobljene za gašenje.

19. člen
(1) Upravljavec je zlasti na težje dostopnih območjih ob

požarno ogroženih odsekih prog dolžan zgraditi požarne
zidove.

(2) Požarni zidovi morajo biti zgrajeni tako, da zaneslji-
vo omejijo možnost širjenja požara.

(3) Upravljavec mora skrbeti za redno vzdrževanje ob-
stoječih požarnih zidov.

20. člen
(1) Lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč ter službe,

ki imajo javna pooblastila za delo v naravnem okolju, morajo
v času zorenja posevkov, najmanj pa tri tedne pred žetvijo in
dokler pridelki niso odstranjeni z njiv, stalno nadzorovati
polja, posejana s strniščnimi posevki.

(2) Na kmetijskih zemljiščih iz prejšnjega odstavka tega
člena je prepovedano vršiti žito ter odlagati oziroma kopičiti
snope strniščnih posevkov.

(3) V primeru, ko je treba na kmetijskih zemljiščih iz
prvega odstavka tega člena po žetvi zložiti kopice strni-
ščnih posevkov, se mora to storiti zunaj požarnovarnostne-
ga pasu.

21. člen
(1) Za vozilom s kuriščem je treba v času njegove

vožnje zagotoviti pregled stanja varstva pred požarom ob
progi z vpeljavo motornega vozila v časovnem presledku, ki
ne sme biti krajši kot 5 minut in ne daljši od 10 minut.

(2) Motorno vozilo mora biti zasedeno z najmanj tremi
delavci, ki so usposobljeni za učinkovito ukrepanje v prime-
ru požara, in opremljeno z najnujnejšo gasilsko opremo.

(3) V primeru, ko voznik motornega vozila oceni, da
požara ne bo mogoče pogasiti z razpoložljivimi zmogljivostmi,
mora poskrbeti, da so o požaru obveščeni gasilci.

(4) Upravljavec določi v sodelovanju s prevoznikom in
drugimi strokovnimi službami Slovenskih železnic natančnejši
postopek vpeljave motornega vozila, številčno zasedbo za
gašenje usposobljenih delavcev, vrsto in količino opreme za
gašenje na požarno ogroženih odsekih prog, način ukrepa-
nja v primeru požara ter način javljanja in obveščanja.

22. člen
(1) Ne glede na določbo tretjega odstavka 18. člena

tega pravilnika, lahko upravljavec, lastniki in uporabniki zem-
ljišč ter službe, ki imajo javna pooblastila za delo v naravnem
okolju, sežigajo mrtvo vegetacijo zunaj urejenih kurišč in
opravljajo dejavnosti, ki lahko povzročijo požar v progovnem

in požarnovarnostnem pasu ob požarno ogroženih odsekih
prog v obdobjih, ko ni razglašena velika ali zelo velika požar-
na ogroženost naravnega okolja, le če je prisoten delavec,
usposobljen za gašenje.

(2) Upravljavec, lastniki in uporabniki zemljišč ter služ-
be, ki imajo javna pooblastila za delo v naravnem okolju, so
dolžni upoštevati na zemljiščih v progovnem in požarnovar-
nostnem pasu železniške proge na požarno ogroženih ob-
močjih v obdobju, ko je razglašena velika ali zelo velika
požarna ogroženost naravnega okolja, požarnovarnostne
ukrepe, ki jih določa uredba o varstvu pred požarom v narav-
nem okolju (Uradni list RS, št. 62/95).

VI. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE

23. člen
(1) Vlakovno in drugo železniško osebje je dolžno opa-

zovati območje proge zaradi morebitnih požarov, zlasti na
požarno ogroženih odsekih prog.

(2) Osebje iz prejšnjega odstavka je dolžno morebitno
opažene požare sporočiti prometniku sosednje postaje ali
progovnemu prometniku, ki je dolžan o požaru obvestiti
Regijski center za obveščanje.

(3) Upravljavec je dolžan v obdobju razglašene velike
ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja organi-
zirati neprekinjeno dežurstvo na požarno ogroženih odsekih
prog z nalogo poostrenega opazovanja in javljanja morebit-
no nastalega požara.

(4) Upravljavec mora zagotoviti zaradi pravočasnega
javljanja nastanka požarov vzdolž požarno ogroženih odse-
kov prog, ki niso opremljeni s požarnimi zidovi, namestitev
ustreznih naprav za samodejno javljanje požarov.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
(1) Upravljavec določi požarno ogrožene odseke prog

iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika v dveh letih po
uveljavitvi tega pravilnika.

(2) Upravljavec določi omejitev hitrosti voženj vlakov na
požarno ogroženih odsekih prog iz drugega odstavka 15.
člena v treh letih po uveljavitvi tega pravilnika.

25. člen
Upravljavec mora zagotoviti izvedbo ukrepov, ki dolo-

čajo izgradnjo požarnih zidov ob požarno ogroženih odsekih
prog iz prvega odstavka 19. člena in opremljenost prog z
napravami za samodejno javljanje požarov iz četrtega od-
stavka 23. člena, v štirih letih po uveljavitvi tega pravilnika.

26. člen
Upravljavec določi ukrepe za zagotovitev pregleda sta-

nja varstva pred požarom ob progi za vožnjo vozila s kuri-
ščem iz četrtega odstavka 21. člena tega pravilnika v treh
letih po uveljavitvi tega pravilnika.

27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o protipožarnih ukrepih na železniških vozilih z odprtim
kuriščem na trda goriva, v varovalnem progovnem pasu in v
progovnem pasu železniške proge (Uradni list SRS, št.
17/82).
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28. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Minister Minister
za obrambo za promet

dr. Anton Grizold l. r. Jakob Presečnik l. r.

1787. Pravilnik o odobritvi embalaže za prevoz
nevarnega blaga

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena zakona o prevo-
zu nevarnega blaga (Uradni Iist RS, št. 79/99) minister za
notranje zadeve izdaja

P R A V I L N I K
o odobritvi embalaže za prevoz nevarnega blaga

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa postopke za odobritev embalaže za

prevoz nevarnega blaga, v skladu s predpisi iz 3. člena
zakona o prevozu nevarnega blaga (v nadaljnjem besedilu:
ZPNB).

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

men:
1. odobritev embalaže je začetno preizkušanje vrste

(tipa) in certificiranje embalaže, nadzor nad kakovostjo pro-
izvodnje embalaže ter ponovni pregled in preizkušanje vse-
bnikov IBC,

2. embalaža je posamična, sestavljena ali mešana em-
balaža, vsebniki IBC in velika embalaža. Izraz ne vključuje
tlačnih posod, embalaže za radioaktivne snovi, cistern in
zabojnikov,

3. proizvodnja je izdelava embalaže iz surovin ali poliz-
delkov, obnavljanje in predelava embalaže,

4. proizvajalec je fizična ali pravna oseba, ki je uspo-
sobljena za izdelovanje embalaže v enem ali več obratih z
ustrezno opremo, napravami in osebjem, na podlagi uvede-
nega programa zagotavljanja kakovosti, in ki je odgovorna
za to, da je izdelana embalaža v skladu z odobreno vrsto
(tipom) embalaže,

5. obnavljanje je čiščenje, pregledovanje in prenavlja-
nje embalaže, ki je opredeljeno v predpisih iz 3. člena ZPNB
in ponovno vzpostavi prejšnje lastnosti embalaže. Izraz vklju-
čuje tudi popravila in redno vzdrževanje vsebnikov IBC,

6. predelava je preoblikovanje ene vrste (tipa) embala-
že v drugo ali zamenjava vgrajenih delov ogrodja,

7 program zagotavljanja kakovosti je sistematičen pro-
gram ukrepov in kontrole proizvodnje za zagotavljanje ustrez-
nega zaupanja, da embalaža, ki je predmet tega pravilnika,
izpolnjuje predpisane zahteve,

8. nadzor je sistematična preiskava, s katero se ugoto-
vi, do kakšne stopnje proizvod ali proces izpolnjuje specifič-
ne zahteve, in s katerim se ugotavlja trajna skladnost s temi
zahtevami.

3. člen
Organizacija, ki je določena za preizkušanje in odobri-

tev embalaže (v nadaljnjem besedilu: organizacija), mora
dokazati svojo usposobljenost v skladu z zakonom o tehnič-
nih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Urad-
ni list RS, št. 59/99). Pri presoji izpolnjevanja pogojev se
upoštevajo ustrezni standardi iz serije SIST EN 45000 in
standard SIST ISO 17025.

4. člen
Medsebojna razmerja med organizacijo in naročnikom

se uredijo s pisno pogodbo. Stroške postopkov organizacije
po tem pravilniku naročnik poravna v skladu s cenikom
organizacije.

5. člen
Priloge 1, 2 in 3 so sestavni del tega pravilnika in so

objavljene skupaj z njim.

II. PREIZKUŠANJE VRSTE (TIPA) EMBALAŽE
IN POSTOPEK ODOBRITVE

6. člen
Zahteva za preizkušanje vrste (tipa) embalaže in odo-

britev embalaže se vloži pri organizaciji, skupaj z vsemi
predpisanimi podatki ter predpisanim številom preizkusnih
vzorcev.

7. člen
Zahteva mora vsebovati vsaj naslednje podatke:
1. ime in naslov naročnika,
2. ime in naslov proizvajalca(ev) in kraj(i) proizvodnje,
3. opis vrste (tipa) embalaže (npr. tehnične skice),

najmanj podatke, navedene v prilogah 1 in 2,
4. embalažno skupino in druge podatke/merila za

opravljanje preizkusov,
5. vrsta prevoza, za katerega naj se izda odobritev vrste

(tipa),
6. program zagotavljanja kakovosti v skladu s 14. čle-

nom tega pravilnika za proizvodnjo določene vrste (tipa)
embalaže.

8. člen
Embalaža se preizkuša v skladu z določili o preizkuša-

nju po predpisih iz 3. člena ZPNB. Organizacija sme upošte-
vati rezultate preizkusov drugih organizacij, v skladu s šestim
odstavkom 7. člena ZPNB.

9. člen
Organizacija dokumentira rezultate preizkusov ter izde-

luje poročila o preizkušanju v skladu z zahtevami predpisov
iz 3. člena ZPNB.

10. člen
Organizacija izda odobritev vrste (tipa) embalaže (certi-

fikat) za embalažo, ki je uspešno prestala preizkuse, in v njej
navede:

1. uporabljene predpise (vključno z datumom izdaje),
2. pravni status kot pooblaščene organizacije za odo-

britev vrste (tipa) embalaže v Republiki Sloveniji,
3. naročnika,
4. proizvajalca(e),
5. opis vrste (tipa) embalaže,
6. sklic na poročilo,
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7. oznako (kod) za embalažo v skladu s predpisi iz 3.
člena ZPNB,

8. program zagotavljanja kakovosti, ki se mora uporab-
ljati pri proizvodnji,

9. embalažno skupino, lastnosti vsebine, ki se lahko
pakira, in vse druge podatke, potrebne za uporabo embala-
že,

10. morebitne druge pogoje in veljavnost,
11. za kovinske vsebnike IBC, vsebnike IBC iz toge

plastike in sestavljene vsebnike IBC tudi podatke o ponov-
nem pregledu,

12. odgovorno osebo organizacije (podpis).

11. člen
Če v predpisih iz 3. člena ZPNB, v tem pravilniku ali

standardih ni določb o postopkih za preizkušanje in odobri-
tev embalaže, jih lahko določi organizacija. Organizacija
zainteresiranim omogoči dostop do teh postopkov.

12. člen
Organizacija vodi in objavlja seznam vseh izdanih odo-

britev vrst (tipov) embalaže in omogoči zainteresiranim do-
stop do teh podatkov.

III. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

13. člen
Program zagotavljanja kakovosti, ki ga izvaja proizvaja-

lec embalaže mora odobriti organizacija. Organizacija sme
priznati programe, ki so bili odobreni v tujini v skladu s
predpisi, navedenimi v 3. členu ZPNB.

14. člen
Program zagotavljanja kakovosti mora obsegati vode-

nje kakovosti in redno kontrolo. Obseg programa mora biti v
skladu s prilogo 3.

15. člen
Uvedbo in izvajanje programa zagotavljanja kakovosti

mora organizacija preveriti pred začetkom proizvodnje, nato
pa najmanj enkrat na leto ob rednem nadzoru. Organizacija
pri rednem nadzoru izvede preizkuse na naključno odvzetih
vzorcih in v obsegu, kot ga zahtevajo predpisi iz 3. člena
ZPNB. Organizacija določi mesto in izvajalca preizkušanja.
Posamezne preizkuse lahko opravi proizvajalec embalaže, v
navzočnosti predstavnika organizacije, ali jih opravi organi-
zacija sama.

16. člen
Organizacija mora o opravljenih aktivnostih izdati poro-

čilo.

17. člen
Če organizacija ugotovi odstopanja od predpisanih za-

htev za embalažo in proizvodnjo embalaže, ki vplivajo na
varnost embalaže, izvede postopek za odvzem odobritve
vrste (tipa) embalaže in določene UN oznake (koda). Organi-
zacija objavi podatke o preklicanih certifikatih in o tem obve-
sti ministrstvo za notranje zadeve.

IV. PREGLEDI IN PREIZKUSI VSEBNIKOV IBC

18. člen
Kovinske vsebnike IBC, vsebnike IBC iz toge plastike

in sestavljene vsebnike IBC je potrebno pregledati in preiz-
kusiti.

19. člen
Preglede in preizkuse vsebnikov IBC iz prejšnjega čle-

na na vsaki dve leti in pol opravi strokovnjak uporabnika
vsebnika IBC ali organizacija. Vsebnike IBC mora oseba, ki
jih je pregledala in preizkusila, ustrezno označiti (mesec,
leto) in izdati poročilo. Pregledi in preizkusi na dve leti in pol
obsegajo:

1. vizualni pregled notranjih in zunanjih površin zaradi
kontrole površinske obdelave,

2. preverjanje popolnosti opreme,
3. preverjanje pravilnega delovanja opreme.

20. člen
Strokovnjak uporabnika vsebnika IBC mora izpolnjevati

naslednje zahteve:
1. glede nalog v zvezi s pregledi in preizkusi vsebnikov

IBC ne sme biti odvisen od delodajalca,
2. imeti mora izkušnje in znanje za opravljanje pregle-

dov in preizkusov,
3. usposobljen mora biti za opravljanje pregledov in

preizkusov.

21. člen
Preglede in preizkuse vsebnikov IBC iz 18. člena na

vsakih pet let opravlja organizacija. Organizacija vsebnike
IBC ustrezno označi (mesec, leto, žig) in izda poročilo.
Pregledi in preizkusi na pet let obsegajo:

1. primerjavo velikosti, materialov, spojev in strukturne
opreme glede na odobreno vrsto (tip) embalaže,

2. preverjanje pravilnosti in vidnosti UN oznake (koda),
3. vizualni pregled notranjih in zunanjih površin zaradi

kontrole površinske obdelave,
4. preverjanje popolnosti opreme,
5. preverjanje pravilnega delovanja opreme.

22. člen
Organizacija lahko zaradi ponovljivosti in enotnih po-

stopkov izda navodila za opravljanje pregledov in preizku-
sov.

V. KONČNA DOLOČBA

23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 262/115-02
Ljubljana, dne 12. aprila 2002.

Minister
za notranje zadeve

dr. Rado Bohinc l. r.
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3ULORJD����2SLV�HPEDODåH� 
 

3URL]YDMDOHF� HPEDODåH� PRUD� ]D� SRPRþ� SUL� UD]YUVWLWYL� HPEDODåH� LQ� SUL� L]GDML� SRURþLOD� R�
SUHL]NXVX�HPEDODåR�SRGUREQR�RSLVDWL� 

Preglednice, ki so sestavni del te priloge, povezujejo rD]OLþQH� YUVWH �WLSH�� HPEDODåH� V�
SRGDWNL��NL�MLK�PRUD�SURL]YDMDOHF�HPEDODåH�SRVUHGRYDWL�RUJDQL]DFLML��LQ�V�SRGDWNL��NL�MLK�PRUD�
ta preveriti.  

7D�SULORJD�MH�VHVWDYOMHQD�L]�SHWLK�GHORY�LQ�VH�XSRUDEOMD�]D�QDVOHGQMH�YUVWH�HPEDODåH�� 

1. VRGH��URþNH��VWHNOHQLFH��YUþH�LWQ���WDEHOL���$�LQ���%�� 

2. zaboje (tabeli 2.A in 2.B), 

3. YUHþH��WDEHOL���$�LQ���%�� 

4. QRWUDQMH�SRVRGH�VHVWDYOMHQH�HPEDODåH��WDEHOD���� 

5. QRWUDQMR�HPEDODåR�PHãDQH�HPEDODåH��WDEHOL�����LQ������ 

3RGDWNL� L]� WDEHO� R]QDþHQLK� V� þUNR� $� VH� XSRUDEOMDMR� ]D� YVH� YUVWH� �WLSH�� HPEDODåH� L]� WH�
VNXSLQH�� WDEHOH� R]QDþHQH� V� þUNR�%�SD� VDPR�GRORþHQH� YUVWH� �WLSH�� HPEDODåH�� NDGDU� MH� Y�
WDEHOL�QDYHGHQD�þUND�³6´� 

Vsi podatki Y� WDEHODK� VR� RãWHYLOþHQL��2E� NRQFX� WH� SULORJH� VR� QDYHGHQH� RSRPEH�� NMHU� VR�
posamezne številke podrobneje pojasnjene.  

Naslednje oznake v tabelah se nanašajo na postopke za preverjanje podatkov med 
preizkušanjem v organizaciji: 

* = podatek je potrebno preveriti, 

A = samo debelino, 

B = gramaturo,  

6� �WHKQLþQH�SRGDWNH� 

Preverjanje podatkov se izvaja vizualno, in kjer je to potrebno, z merjenjem dimenzij in 
debeline. 

Opomba :  Izmerjene vrednosti na preizkusnem vzorcu se zapišejo in primerjajo s podatki 
Y� RSLVX� YUVWH� �WLSD�� HPEDODåH�� NL� YNOMXþXMH� WXGL� GRYROMHQD� RGVWRSDQMD� SUL� SURL]YRGQML��
,]PHUMHQL�SRGDWNL�QH�YNOMXþXMHMR�WHK odstopanj.  
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7DEHOD���$��6RGL��URþNH��VWHNOHQLFH��YUþL�LSG��–�SRGDWNL���NL�PRUDMR�ELWL�Y�RSLVX�HPEDODåH�]D�
YVH�YUVWH��WLSH��HPEDODåH 

Št.  Preverjanje 
podatkov     ↓ 

Št.  Preverjanje 
podatkov       ↓ 

1 RSLV�HPEDODåH��NRG�LQ�
trgovsko ime) 

 17 SRORåDM�L��]Dpirala(/) (ali 
vratu(ov)),  

* 

2 ime in naslov proizvajalca  18 zapiralo(a), material(i) in 
število 

 

3 QDþLQ�L]GHODYH  19 zapiralo(a), vrsta, znamka * 

4 nazivna prostornina  20 navojno zapiralo(a), vrsta in 
korak 

* 

5 celotna prostornina  * 21 masa zapirala(/) * 

6 notranji premer   22 ime in naslov proizvajalca 
zapiral(a) 

 

7 zunanji premer na najširšem 
delu 

* 23 vrtilni moment zapiral  

8 QD]LYQL�SUHPHU��SUL�VWRåþDVWL�
obliki, npr. vedru) 

 24 vrsta plomb * 

9 velikost telesa / posameznih 
GHORY���HPEDODåD, ki ni 
okrogla)  

* 25 material za plombe, tesnilo  * 

10 nagib proti dnu * 26 notranji premer vratu * 

11 skupna višina * 27 višina do vrha  * 

12 zlaganje v višino   * 28 višina vratu (zunanja) * 

13 YUVWD�]DNOMXþQLK�VSRMHY * 29 vrat z navojem, vrsta in  
korak 

* 

14 vrsta stranskih spojev * 30 vrat z navojem, število vrst 
navojev 

* 

15 URþDML�- vrsta materiala, število, 
SRORåDM� 

* 31 WDUD�HPEDODåH * 

16 zapiralo(a), premer(i) in oblika  *    
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Tabela ���%��6RGL��URþNH��VWHNOHQLFH��YUþL�LSG��– podatki in preverjanje podatkov za 
SRVDPH]QR�YUVWR��WLS��HPEDODåH 

Št.  

pr
ev
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ja

nj
e 

po
da

tk
ov

 

ko
vi

ns
ki

 z
 n

es
ne

m
lji

vi
m

 
po

kr
ov

om
 

ko
vi

ns
ki

 s
 s

ne
m

lji
vi

m
 

po
kr

ov
om

  

S
OD
VW
Lþ
Q
L�]
�Q
H
VQ
H
P
OML
YL
P
�

po
kr

ov
om

 

S
OD
VW
Lþ
Q
L�V
�V
Q
H
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L]
�S
OR
ãþ
�L]
�V
WLV
Q
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Q
LK
�

vl
ak

en
 

iz
 v

ez
an

eg
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le
sa

 

st
ek

le
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, d
ru

gi
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at
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ia
li 

32 nazivna debelina in vrsta 
materiala za pokrov  

*A S S   S S S 

33 nazivna debelina, tip in vrsta 
materiala za telo 

*A S S   S S S 

34 nazivna debelina, tip in vrsta 
PDWHULDOD�]D�SRGQRåMD�  

*A S S  S S S  

35 material, tip in vrsta 
(polimera) za telo 

   S S    

36 material, tip in vrsta 
�SROLPHUD��]D�SRGQRåMH  

   S S    

37 material, tip in vrsta 
(polimera) za pokrov 

   S S S  S 

38 material za tesnila zapiral   S  S S S S 
39 narebrenost telesa, število * S S      
40 narebrenost telesa, višina 

valov 
* S S      

41 NRWDOQL�REURþL��ãWHYLOR��
debelina in namestitev  

* S S S S S S  

42 YUVWD�REURþHY�]D�]DSLUDQMH  *  S  S S S  
43 PDWHULDO�REURþHY�]D�

zapiranje 
  S  S S S  

44 GHEHOLQD�REURþHY�]D�
zapiranje 

*  S  S S S  

45 število plasti (telesa) *     S   
46 gramatura posamezne plasti 

telesa in kombinacija 
*B     S   

47 material za notranjo oblogo 
ali prevleko  

     S   

48 RMDþLWHY�PHG�WHOHVRP�LQ�
pokrovom 

 S S   S S  

49 QDþLQ�]DSLUDQMD��UD]HQ�
]DSLUDOQLK�REURþHY� 

  S  S S S S 

50 masa telesa *   S S   S 
OPOMBA: * = podatek je potrebno preveriti; A = potrebno merjenje debeline; B 
= preverjanje gramature, 6� �]DKWHYDQL�SRGDWNL�]D�YUVWR��WLS��HPEDODåH�  
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Tabela 2.A: Zaboji – �SRGDWNL��NL�PRUDMR�ELWL�Y�RSLVX�HPEDODåH�]D�YVH�YUVWH��WLSH��HPEDODåH 

št.  preverjanje podatkov          ↓ 

1 RSLV�HPEDODåH��NRG�LQ�WUJRYVNR�LPH�   

2 ime proizvajalca in naslov  

51 zasnova vzorca ali risba ali konstrukcija   * 

3 QDþLQ�SURL]YRGQMH * 

31 WHåD�SUD]QHJD�]DERMD� * 

52 zunanja velikost (d x š x h) * 

9 notranja velikost (d x š x h)  

12 višina zlaganja * 

15 GUåDOD�–�YUVWD�PDWHULDOD��ãWHYLOR�LQ�SRORåDM  * 

53 zapirala -�ãWHYLOR��YUVWD��SRORåDM�LQ�
materiali 

* 

54 RMDþLWYH�-�YUVWD��SRORåDM�LQ�PDWHULDOL  * 

 OPOMBA: d x š x K�VR��GROåLQD��ãLULQD��YLãLQD�  
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Tabela 2.B: Zaboji – �SRGDWNL�LQ�SUHYHUMDQMH�SRGDWNRY�]D�SRVDPH]QR�YUVWR��WLS��HPEDODåH 
Št.  

pr
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iz
 u

pe
nj

en
e 

pl
as

tik
e 

S
OD
VW
Lþ
Q
L  

38 material za tesnila zapiral  S    S S 
55 PDWHULDO�]D�]DNOMXþNH    S S   
32 nazivna debelina, tip in vrsta 

materiala za pokrov  
*A S S S S S  

33 nazivna debelina, tip in vrsta 
materiala za stene 

*A S S S S S  

34 nazivna debelina, tip in vrsta 
PDWHULDOD�]D�SRGQRåMH 

*A S S S S S  

56 QDþLQ�L]YHGEH�VSRMHY� *  S S    
57 proizvajalec spojev telesa *    S   
58 gramatura in vrsta papirja *    S   
59 vrsta narebrenosti  *    S   
60 gramatura narebrenega 

materiala 
*    S   

61 preizkus trdnosti (Stappelov test) *    S   
62 sila za raztrganje *    S   
91 predretje *    S   
35 material, tip in vrsta (polimera) 

za telo 
      S 

36 material, tip in vrsta (polimera) 
]D�SRGQRåMH 

      S 

37 material, tip in vrsta (polimera) 
za pokrov 

      S 

63 gostota   *     S  
64 prekrivanje zgornjega notranjega 

zapirala 
    S   

65 prekrivanje zgornjega zunanjega 
zapirala 

    S   

66 prekrivanje spodnjega 
notranjega zapirala 

    S   

67 prekrivanje spodnjega 
zunanjega zapirala 

    S   

OPOMBA: * = podatek je potrebno preveriti; A = potrebno merjenje debeline; 
B = preverjanje gramature, S = zahtevani podatki�]D�YUVWR�HPEDODåH� 
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Tabela ��$��9UHþH�-�SRGDWNL��NL�PRUDMR�ELWL�Y�RSLVX�HPEDODåH�]D�YVH�YUVWH��WLSH��HPEDODåH 

št.  preverjanje podatkov           ↓ 

1 RSLV�HPEDODåH��NRG�LQ�WUJRYVNR�LPH�   

2 ime in naslov proizvajalca  

4 nazivna prostornina  

51 zasnova vzorca ali risba   

5 QDþLQ�SURL]YRGQMH * 

68 vrsta  

52 SRYUãLQD�SRORåHQLK�– neodprtih * 

69 površina razgrnjenih  * 

70 površina postavljenih  – neodprtih * 

71 širina ventilov  * 

73 vrsta zapiranja (na vrhu, dnu,  strani)  * 

74 naluknjanost  

75 šivi,  vrsta in gostota koraka  * 

76 vrsta nitke in trdnost  

77 vrsta tesnjenja lukenj pri šivanju  

78 vrsta lepila  
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Tabela ��%��9UHþH�–�SRGDWNL�LQ�SUHYHUMDQMH�SRGDWNRY�]D�SRVDPH]QR�YUVWR��WLS��HPEDODåH 

 

št.  
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32 tip in vrsta materiala   S S  S S S 

35 tip in vrsta folije     S    

33 nazivna debelina, tip in vrsta materiala  *A   S    

79 vlakna (osnova/votek), gostota na 100 mm  * S S  S S  

82 prevleka, material, debelina/masa   S   S S 

83 obloga, material, debelina  *  S   S S 

45 število plasti  *      S 

46 gramatura plasti  * S S    S 

84 raztezna trdnost materiala  S S S    

85 raztUåQD�WUGQRVW�PDWHULDOD��DEVRUSFLMD�
energije) 

      S 

OPOMBA: * = podatek je potrebno preveriti; A = potrebno merjenje debeline; B = 
SUHYHUMDQMH�JUDPDWXUH��6� �]DKWHYDQL�SRGDWNL�]D�YUVWR�HPEDODåH�  
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Tabela ���1RWUDQMH�SRVRGH�VHVWDYOMHQH�HPEDODåH�– podatki ��NL�PRUDMR�ELWL�Y�RSLVX�HPEDODåH�
]D�YVH�YUVWH��WLSH��HPEDODåH� 

št.  preverjanje podatkov           ↓ 

1a opis  

2 ime in naslov proizvajalca  

4 nazivna prostornina  

5 uporabna prostornina   * 

30 tip in vrsta materiala   

32 nazivna debelina telesa  *A 

33 QD]LYQD�GHEHOLQD�SRGQRåMD�  *A 

34 nazivna debelina pokrova  *A 

31 tara (masa)  * 

86 NRQþQL�VHVWDYOMDYHF�HPEDODåH   

OPOMBA: * = podatek je potrebno preveriti; A = 
potrebno merjenje debeline; B = preverjanje gramature, S 
= zahtevani podatki za vrsto emEDODåH� 

 

Tabela �����1RWUDQMD�HPEDODåD�PHãDQH�HPEDODåH�– podrobnejši opis in preverjanje podatkov 
– zamenljiva oprema  

Št.  preverjanje podatkov           ↓ 

30 tip in vrsta materiala   

1 opis * 

51 zasnova vzorca ali risba  

87 NROLþLQD�DOL�ãWHYLOR * 

52 velikost * 

27 tara  * 

32 nazivna debelina  * 

58 gramatura in vrsta papirja  * 

60 gramatura narebrenega materiala *B 

90 SRVWDYLWHY�LQ�UD]YUVWLWHY�QRWUDQMH�HPEDODåH   

OPOMBA: * = podatek je potrebno preveriti; A = 
potrebno merjenje debeline; B = preverjanje gramature, 
6� �]DKWHYDQL�SRGDWNL�]D�YUVWR�HPEDODåH�  
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Tabela �����1RWUDQMD�SRVRGD�PHãDQH�HPEDODåH�– podrobnejši opis in preverjanje podatkov - 
VWDOQR�QDPHãþHQD�RSUHPD 

št.  preverjanje podatkov           ↓ 

1 opis   

30 tip in vrsta materiala   

51 zasnova vzorca ali risba  

87 število  * 

88 namestitev * 

89 QDþLQ�ILNVLUDQMD�Y�HPEDODåL�  * 

OPOMBA: * = podatek je potrebno preveriti; A = 
potrebno merjenje debeline; B = preverjanje gramature, 
6� �]DKWHYDQL�SRGDWNL�]D�YUVWR�HPEDODåH�  

 

Opombe k posameznim podatkom: 

���2SLV�HPEDODåH��QSU��MHNOHQ�VRG�LQ�XVWUH]HQ�NRG��$���LQ�WUJRYVNR�LPH� 

���,PH�LQ�QDVORY�SURL]YDMDOFD�HPEDODåH�DOL�SRVDPH]QHJD�GHOD�HPEDODåH� 

���1DþLQ�L]GHODYH��QSU��YDUMHQMH��OHSOMHQMH��ãLYDQMH� 

���1D]LYQD�SURVWRUQLQD��QDMYHþMD�SURVWRUQLQD�Y�Oitrih, ki se sme uporabiti. 

���1DMYHþML�LQ�QDMPDQMãL�]D�VWRåþDVWR�HPEDODåR� 

���=D�HPEDODåR��NL�QL�RNURJOD� 

10. Ponavadi pri sodih. 

����2G�QDMQLåMH�GR�QDMYLãMH�WRþNH�HPEDODåH��YHOLNRVW�Y�SRURþLOX�R�SUHL]NXVX�MH�ODKNR�
manjša. 

12. Sprejemljiva višina glede na�REOLNR�HPEDODåH��ODKNR�YNOMXþXMH�RMDþLWYH��QSU��QD�]DERMLK� 

����ýH�MH�VPLVHOQR� 

����ýH�MH�VPLVHOQR� 

15. 1DYHVWL�WXGL�PRUHELWQH�UD]OLþQH�PRåQRVWL. 

16. Za vsako vrsto zapirala posebej. 

17. Za sode. 

����=DKWHYD�VH�]D�YVDNR�YUVWR��YNOMXþQR�V�SRGUREQRVWPL�R�XSorabljenem polimeru pri 
plastiki. 

����/DKNR�YNOMXþXMH�WUJRYVNR�LPH�DOL�]QDPNR�]DSLUDOD� 

21. Masa posameznega zapirala s tesnilom. 
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22. Za vsako zapiralo. 

23. Za vsako zapiralo. 

����ýH�REVWDMDMR� 

25. Podrobnosti o tesnilu. 

����0DVD�HPEDODåH��]DSLUDO�LQ�RSUHPe. 

32. Za vse materiale, razen za plastiko. 

33. Za vse materiale, razen za plastiko. 

34. Za vse materiale, razen za plastiko. 

35. Samo za plastiko. 

36. Samo za plastiko. 

37. Samo za plastiko. 

����ýH�MH�SRNURY�RSUHPOMHQ�V�WHVQLORP�� 

����*UDPDWXUD�YNOMXþXMH�tudi dovoljeno lepilo med plastmi papirja. 

49. Dovoljeni so veliki pokrovi z navojem ipd. 

50. Ponavadi za plastiko. 

����9NOMXþQR�NRG�)()&2�$66&2�]D�SORãþH�L]�VWLVQMHQLK�YODNHQ� 

����9NOMXþLWL�MH�WUHED�UD]OLþQH�YUVWH��LQ�YVD�PRUHELWQD�GRGDWQD�]DSLUDOD���NRW�npr. zaklopke.  

����2MDþLWYH��YRJDOQL�RSRUQLNL�LSG� 

68. Ventili ipd.; QHNDWHUH�VWYDUL�VR�ODKNR�YNOMXþHQH�Y�WRþNR��� 

����/DKNR�QL�LVWL�NRW�VHVWDYOMDOHF�SRVDPH]QLK�GHORY�VHVWDYOMHQH�HPEDODåH� 
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Priloga 2: Opis vsebnikov IBC 
 
V tej prilogi so navedeni podatki, ki jih mora organizaciji posredovati proizvajalec 
vsebnikov IBC, in podatki, ki jih mora organizacija preveriti med pregledovanjem in 
preizkušanjem vzorca.  
 
V tabela 1 so našteti vsi podatki, ki morajo biti v opisu vseh vsebnikov IBC, z »*« pa so 
R]QDþHQi elementi, ki jih mora preveriti organizacija. Dodatne zahteve, ki veljajo samo za 
GRORþHQH�YUVWH��WLSH��YVHEQLNRY�,%&��VR�QDYHGHQH�Y�WDEHOL����� 
 
Pri preverjanju mora organizacija izmerjene podatke zapisati (ne sme navajati, da je 
pregledan vzorec znotraM� GRYROMHQHJD� RGVWRSDQMD��� 0HULWYH� MH� WUHED� L]YDMDWL� þLP� EROM�
QDWDQþQR��� 
 
Tabeli 1 in 2 predpisujeta samo potrebne podatke, ki jih mora organizaciji posredovati 
proizvajalec vsebnikov IBC, ne pa tudi oblike.  
 
OPOMBA 1: V posameznih primerih se lahko nameVWR�RSLVD�SUHGORåL� WXGL� ULVED�DOL�QDþUW��
þH�VR�YDQM�YSLVDQL�YVL�SRWUHEQL�SRGDWNL� 
 
OPOMBA 2: =D�YVHEQLNH�,%&�L]�VWLVQMHQLK�YODNHQ�MH�SULSRURþOMLYR��GD�VH�Y]RUHF�PDWHULDOD��
iz katerega je izdelano telo, ohrani kot del dokumentacije o preverjanju in preizkušanju. 
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TABELA 1: Vsebniki IBC - podrobnejši opis in preverjanje podatkov za vse vrste (tipe) 

Zap. 
št.  

Opis Preve-
rjanje 

1 opis vsebnika IBC, predlagan kod in trgovsko ime   
2 ime in naslov proizvajalca   
3 QDþLQ�L]GHODYH��RNYLUMD�LQ�SRVRGH�  
4 proizvajDOHF�SRVRGH���þH�QL�LVWL�NRW�Y�WRþNL���  
5 nazivna prostornina   
6 XSRUDEQD�SURVWRUQLQD��L]PHUMHQD�DOL�L]UDþXQDQD� * 
7 nazivni notranji premer (pri valjastih) ali presek posode  
8 zunanji premer ali presek posode * 
9 zunanji premeri ali preseki pri stRåþDVWLK�SRVRGDK * 
10 celotni presek ali premer * 
11 ãWHYLOR�]JRUQMLK�WRþN�]D�GYLJDQMH * 
12 ãWHYLOR�VSRGQMLK�WRþN�]D�GYLJDQMH�DOL�PRåQLK�VPHUL�GYLJRYDQMD * 
13 celotna višina * 
14 dovoljena obremenitev pri zlaganju v višino med prevozom (da/ne) * 
15 dRYROMHQR�ãWHYLOR�YVHEQLNRY�,%&��NL�VH�MLK�PHG�SUHYR]RP�VPH�]ORåLWL�Y�

višino   
 

16 polnilna(e) odprtina(e), namestitev in notranji premer  * 
17 SROQLOQD�H��RGSUWLQD�H���QDþLQ�]DSLUDQMD��WHVQLOD�LQ�DOL�plombe * 
18 proizvajalec zapiral za polnilno(e) odprtino(e) in identifikacijska številka  * 
19 velikost zapirala polnilne(ih) odprtine(/), material in navoj * 
20 L]WRþQD RGSUWLQD�H���SRORåDM�LQ�QRWUDQML�SUHPHU * 
21 L]YHGED�L]WRþQH�RGSUWLQH��]DSLUDOD��WHVQLOD in/ali plombe  
22 SURL]YDMDOHF�]DSLUDO�L]WRþQLh odprtin in identifikacijska številka  
23 QDSUDYD�]D�L]HQDþHYDQMH�WODND��ãWHYLOR�LQ�QDPHVWLWHY * 
24 QDSUDYD�]D�L]HQDþHYDQMH�WODND�– proizvajalec in identifikacijska številka   
25 GUXJD�RSUHPD�Y�WHOHVX�SRVRGH��YUVWD��ãWHYLOR��SRORåDM�LQ�LGHQWLILNDFLMVND 

številka 
* 

26 tara vsebnika IBC * 
27 SRGUREQRVWL� R� PRUHELWQL� SRGORJL�YORåNX�REORJL�� YUVWD� PDWHULDOD��

debelina, gramatura, tara 
* 

28 skladnost z risbami  * 
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Priloga 3:  Minimalne zahteve za program zagotavljanja kakovosti (v nadaljnjem 
EHVHGLOX�3=.��]D�HPEDODåR�]D�QHYDUQR�EODJR 
 

1 Struktura in obseg PZK 

3ULSRURþOMLYR�MH��GD�LPD�SURL]YDMDOHF�HPEDODåH�YSHOMDQ�3=.�Y�VNODGX�]�YHOMDYQLP�VLVWHPRP�
vodenja kakovosti, kot je npr. SIST EN ISO 9001/2000. Vendar pa proizvajalec lahko omeji 
PZK na elemente, navedene v nadaljevanju.  
 
%ROM�NRW�SUL�RELþDMQLK�VLVWHPLK�YRGHQMD�NDNRYRVWL�MH�WUHED�SUL�HPEDODåL�]D�QHYDUQR�EODJR�SUL�
vpeljavi PZK upoštevati razmerje med proizvajalcem in porabnikom, predpise za nevarno 
blago, odgovornosti pri nadzoru kakovosti in aktivnosti organizacije.  
(OHPHQWL�� NL� SUHGVWDYOMDMR� ]DKWHYDQL� PLQLPXP�� VR� GRORþHQL� Y� QDGDOMHYDQMX�� XVWUH]DMR� SD�
naslednjim zahtevam standarda SIST EN ISO 9001:  
 

 Element zagotavljanja kakovosti  (SIST EN ISO 9001/ 2000) 
- Politika kakovosti 
- Obvladovanje dokumentov 
- Vhodi za razvoj  
- Overjanje razvoja 
- Validacija razvoja 
- Obvladovanje sprememb razvoja 
- Nabava 
- Overjanje nabavljenih proizvodov 
- Nadzorovanje in merjenje procesov  
- Nadzorovanje in merjenje proizvodov  
- Obvladovanje neskladnih proizvodov 

5.3 
5.5.6 
7.3.2 
7.3.5 
7.3.6 
7.3.7 
7.4 
7.4.3 
8.2.3 
8.2.4 
8.3 

 

2  Osnovni elementi PZK 

=D� L]GHODYR� HPEDODåH� ]D� QHYDUQR� EODJR� VR� SRVHEHM� SRPHPEQL� QDVOHGQML� HOHPHQWL�� NL�
morajo biti del vpeljanega programa zagotavljanja kakovosti.  

2.1 Politika kakovosti 
Politika kakovosti  mora vsebovati izjavo, da je njen cilj ponuditi strankam izdelke, ki so v 
VNODGX� ]� QMLKRYLPL� SRWUHEDPL� LQ� YHOMDYQLPL� GRORþEDPL� SUHGSLVRY� ]D� SUHYR]� QHYDUQHJD�
EODJD��.R�RUJDQL]DFLMD�3=.�RGREUL��MH�V�WHP�]DJRWRYOMHQR��GD�VR��L]SROQMHQH�GRORþEH�JOHGH�
programa zagotavljanja kakovosti, ki jih zahtevajo predpisi za prevoz nevarnega blaga. 
Takšen PZK je sprejemljiv za pristojni organ.  

2.2 Obvladovanje dokumentov 

3RVWRSNL� ]D� YRGHQMH� NDNRYRVWL� PRUDMR� YNOMXþHYDWL� REYODGRYDQMH� GRNXPHQWRY�� 6H]QDPL�
sprememb in postopki za pregledovanje dokumentov morajo biti del PZK, tako da se 
SUHSUHþL�Xporaba neveljavnih in poteklih dokumentov. Organizacija mora biti na seznamu 
SUHMHPQLNRY� YVHK� GRNXPHQWRY� �WHKQLþQH� ULVEH�� VH]QDPL� VXURYLQ� LWG���� NL� VH� QDQDãDMR� QD�
RGREUHQR� YUVWR� �WLS�� HPEDODåH�� 9VDN� UHYLGLUDQ� GRNXPHQW� MH� WRUHM� WUHED� SRVODWL� WXGL�
organizaciji.  



Uradni list  Republike Slovenije Št. 37 / 26. 4. 2002 / Stran 3689 
 
 

'RNXPHQWDFLMR� MH� WUHED�KUDQLWL� YVDM� �� OHW�R]LURPD� WROLNR�þDVD�� NRW� MH�SUHGYLGHQD�åLYOMHQMVND�
GRED�HPEDODåH��þH�MH�WD�GDOMãD�RG���OHW��2UJDQL]DFLMD�VPH�UDYQDQMH�]�GRNXPHQWDFLMR�RFHQLWL�� 

2.3 Vhodi za razvoj 
3UL� UD]YRMQLK� FLOMLK� MH� WUHED� SROHJ� RELþDMQLK elementov zagotavljanja kakovosti, kot so 
SODQLUDQMH�QDþUWRYDQMD� LQ� UD]YRMD ter vzpostavitev organizacijskih in tehnoloških povezav, 
upoštevati tudi zahteve predpisov, kot so npr. “splošni pogoji”, “zahteve za izdelavo” in tudi 
³SRVHEQH�GRORþEH´�]D�UD]OLþQH�YUVWH��WLSH��HPEDODåH�� 

6SHFLILNDFLMD� ]D� L]GHOHN� �W�M�� HPEDODåD� LQ� YVHEQLN� ,%&�� PRUD� ELWL� Y� VNODGX� V� GRORþEDPL��
navedenimi v prilogi 1 oziroma 2 tega pravilnika.  

2.4 Overjanje razvoja 
2YHUMDQMH�QDþUWRYDQMD� LQ� UD]YRMD�PRUD�SRWHNDWL�Y�SULVRWQRVWL�SUHGVWDvnikov vseh strani, ki 
VR� ELOH� YNOMXþHQH� QD� UD]OLþQLK� VWRSQMDK� UD]YRMD�� 1DPHQ� YNOMXþHYDQMD� SUHGVWDYQLNRY� MH�
]DYDURYDQMH�L]SROQLWYH�]DKWHY��NL�L]KDMDMR�L]�UD]YRMQLK�FLOMHY�LQ�GRORþE�SUHGSLVRY�� 

2.5 Validacija razvoja 
�3UL�YDOLGDFLML� UD]YRMD�HPEDODåH�VH� MH� WUHED�VNOLFHYDWL�QD�XUDGQL�SURFHV�YDOLGDFLMH�HPEDODåH�
�]DþHWQR�SUHVNXãDQMH�YUVWH��WLSD��HPEDODåH� LQ�QD�QMHJRYR�RGREULWHY�JOHGH�QD�GRORþEH�WHJD�
pravilnika). 

2.6 Obvladovanje sprememb razvoja 
Vsako spremembo, ki pomeni odstopanje od odobrene specifikacije za vrsto (tip) 
HPEDODåH�]DUDGL�VSUHPHPEH�SURL]YRGQHJD�SURFHVD��VSUHPHPEH�Y�PDWHULDOX��VSUHPHPEH�
Y�SRVWRSNLK�YDUMHQMD�LWG���DOL�]DUDGL�]DKWHY�XSRUDEQLND��PRUD�RUJDQL]DFLMD��þH�MH��SRWUHEQR��
ponovno validirati  in odobriti.  
V postopkih za zagotavljanje kakovosti morajo biti za to ustrezna navodila.  
 
 2.7 Nabava 
1DEDYOMHQ� SURL]YRG�PRUD� ELWL� VNODGHQ� ]� RGREUHQR� VSHFLILNDFLMR� ]D� WR� YUVWR� �WLS�� HPEDODåH��
Skladnost se preverja z listinami po SIST EN ISO 10204 ali drugo listino, ki zagotavlja 
enako stopnjo zaupanja. Kadar ustrezna listina ni bila dostavljena s pošiljko, se skladnost 
SRWUGL�V�SUHVNXVL��SR�PHULOLK��GRORþHQLK�Y�WDEHOL���A te priloge.  
6NODGQRVW�SRVDPH]QLK�VHVWDYQLK�GHORY�]�RGREUHQR�VSHFLILNDFLMR�]D�YUVWR��WLS��HPEDODåH�VH�
dokazuje na podlagi minimalnih zahtev iz priloge 1 in 2 tega pravilnika. 
  

2.8 Nadzorovanje in merjenje procesov 
1D� ]DþHWNX proizvodnje se preveri skladnost prvih vzorcev z odobreno specifikacijo vrste 
�WLSD��HPEDODåH��.R�MH�WR��SULPHUQR��VH�PRUD�SRWUGLWL�VNODGQRVW�QDVOHGQMLK�ODVWQRVWL� 

- velikost, 

- PDVD�SUD]QH�HPEDODåH� 

- najmanjša debelina sten in porazdelitev debelin sten, 

- SUDYLOQRVW��WUDMQRVW�LQ�þLWOMLYRVW�R]QDþLWYH.  
 
Nadzorovanje proizvodnje je lahko vizualno ali avtomatsko. Namen nadzorovanja  je 
ugotavljanje potreb po morebitni prilagoditvi strojev in naprav. Nadzorovanje in merjenje med 
SURL]YRGQMR�PRUDWD�YNOMXþHYDWL�YVDM�ODVWQRVWL��QDYHGHQH�Y�WDEHOL���$�WH�SULORJH� 
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'D�EL�SRWUGLOL�WUDMQR�VSRVREQRVW�SURL]YRGQHJD�SURFHVD�]D�SURL]YRGQMR�HPEDODåH��NL�PRUD�ELWL�
skladna z odobreno specLILNDFLMR�YUVWH��WLSD��HPEDODåH��PRUD�ELWL�REþDVQR�RYHUMHQD�VNODGQRVW�
SURL]YHGHQH�HPEDODåH��9�WD�QDPHQ�VH�SULSUDYL�QDþUW�SUHL]NXãDQMD�DOL�SRVWRSHN��NL�YNOMXþXMH�
tako pogostost pregledovanja in preizkušanja kot tudi meje sprejemljivosti. Pogostost 
pregledovanja je predlagana v tabeli 1.B te priloge.  

.RW� VHVWDYQL� GHO� ]DþHWQHJD� SUHL]NXãDQMD� YUVWH� �WLSD�� LQ� SRVWRSND� SRWUGLWYH� VH� ãWHMHMR� WXGL�
proizvodna oprema, osebje in postopki. 

Procesne nastavitve je potrebno po vsaki spremembi vizualno kontrolirati zaradi zagotovitve, 
GD�VSUHPHPEH�QH�ERGR�YSOLYDOH�QD�ODVWQRVWL�SURL]YHGHQH�HPEDODåH�DOL�MLK�VSUHPHQLOH.  

6SUHPHPEH�SURFHVQLK�QDVWDYLWHY� ODKNR� VSUHPHQLMR� ODVWQRVWL�� NL� VL� GRORþHQH� Y� UD]YRMX�� NDU�
zahteva ponovno preizkušanje v skladu  s tem pravilnikom.  

2.9 Nadzorovanje in merjenje proizvodov 

1DþLQ� LQ� SRJRML� SUHL]NXãDQMD� PRUDMR� ELWL� GRORþHQL�� 3RJRML� SUHL]NXãDQMD� � ]D� QDG]RURYDQMH�
proizvodnje in za preizkus vrste (tipa) se lahko razlikujejo in so lahko omejeni na primerjavo 
s predhodnimi preizkusnimi  rezultati. Izpolnjene morajo biti zahteve za izvajanje  preizkusov, 
ki so navedene v tabelah 3.A in 4.A te priloge (minimalne zahteve).  

Nadzorovanje in merjenje proizvoda se lahko uporabita pri ponovnem preizkušanju vrste 
�WLSD��HPEDODåH�]D�SULND]�VNODGQRVWL��]�]DNRQVNLPi zahtevami. V ta namen se pregleda in 
SUHL]NXVL� QDNOMXþQR� L]EUDQD� HPEDODåD� L]� SURL]YRGQHJD� SURFHVD� Y� LQWHUYDOLK�� NL� MLK� MH�
odobrila organizacija. Pogostost je predlagana v tabelah 2.B in 3.B. 

2.10 Obvladovanje neskladnih proizvodov 
ýH� VR� ELOH� V� NRQWUROR� Ped proizvodnjo ugotovljene neskladnosti, se uvedejo primerni 
korektivni in preventivni ukrepi, kot so npr. pregled celotne serije ali bolj pogosto 
preizkušanje.  

V posameznih primerih je za izvedbo ukrepov potrebna potrditev organizacije, tako da se 
zagotoYL�VNODGQRVW�]�RGREUHQR�VSHFLILNDFLMR�]D�YUVWR��WLS��HPEDODåH� 
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A  LASTNOSTI IN ELEMENTI, KI JIH JE TREBA PREGLEDATI, NADZIRATI 
PREVERJATI IN VALIDIRATI  

OPOMBA 1: 9� WDEHODK� RG� ��$� GR� ��$� VR� QDYHGHQL� PDWHULDOL� LQ� HPEDODåD�� NL� VH�
najpogosteje uporabljajo. ZD� GUXJH� PDWHULDOH� LQ� HPEDODåR� PRUD� SUHYHUMDQMH� ODVWQRVWL� LQ�
predvidene preizkuse potrditi organizacija.  
OPOMBA 2:  Uporabljati se smejo tudi druga merila, parametri, preizkusi, ki niso navedeni 
Y�WDEHODK�RG���$�GR���$��þH�MLK�SRWUGL�RUJDQL]DFLMD�� 
 
1.A Preverjanje skladnosti nabavljenih materialov 

ýH� VR� QDEDYOMHQL� PDWHULDOL� R]LURPD� L]GHONL�� PRUD� ELWL� ]DJRWRYOMHQD� XVWUH]QD� VNODGQRVW� ]�
]DKWHYDPL��NL�VR�QDYHGHQH�Y�WDEHOL���$�Y�QDGDOMHYDQMX��ýH�MH�QDEDYOMHQ�PDWHULDO�VXURYLQD��MH�
treba potrditi tip in vrsto glede na opis. 
 

Tabela 1.A: Potrebna skladnost materiala 

Material Lastnost 

Kovina debelina, širina 
natezna trdnost in raztezek  
trdota 

SDSLU��]D�YUHþNH� osnovna masa 
natezna trdnost in raztezek 
absorpcija energije pri raztezanju 

plastika 
(zrnata/praškasta) 

indeks taljenja 
gostota  

SORãþH�L]�VWLVQMHQLK�
vlaken, narebrene  

osnovna masa 
odpornost proti lomljenju  
preizkus predretja  
preizkus krušenja/lomljenja robov  
preizkus po Cobbu 

SORãþH�L]�VWLVQMHQLK�
vlaken, trdne  

osnovna masa  
natezna trdnost in/ali preizkus 
predretja  
preizkus po Cobbu 

SODVWLþQD�IROLMD 
 

debelina ali osnovna masa 
indeks taljenja 
natezna trdnost in raztezek 

tkana vlakna  osnovna masa  
število votkov na površino 
natezna trdnost in raztezek 

les, naravni/ 
predelani 

osnovna masa  
YODåQRVt  
debelina 

vezan les debelina  
število plasti 
osnovna masa 
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2.A 1DG]RURYDQMH�LQ�PHUMHQMH�PHG�SURL]YRGQMR�HPEDODåH  

9L]XDOQR�DOL�DYWRPDWVNR�QDG]RURYDQMH�R]LURPD�PHUMHQMH�PHG�SURL]YRGQMR�PRUD�YNOMXþHYDWL�
lastnosti, navedene v tabeli 2.A:  
 

Tabela 2.A: Nadzorovanje in merjenje med proizvodnjo 

9UVWD�HPEDODåH���
vsebnika IBC 

Lastnost 

NRYLQVND�HPEDODåD�LQ�,%&�
vsebniki  

velikost 
tara  
površinska obdelava 
ustrezna namestitev tesnil/plomb/zapiral 

sodi iz stisnjenih vlaken  velikost 
tara  

SODVWLþQD�HPEDODåD��WRJi 
SODVWLþQL�YVHEQLNL�,%&��
SODVWLþQH�QRWUDQMH�SRVRGH�
sestavljenih vsebnikov IBC 

velikost, porazdelitev debeline sten  
tara  
ustrezna namestitev tesnil/plomb/zapiral 

zaboji (razen kovinskih, 
SDSLUQDWLK�LQ�L]�SORãþ�L]�
stisnjenih vlaken) in leseni 
vsebniki IBC  

zunanje mere 
ustreznost izdelave (npr. pritrjevanja z 
åHEOML� 
vdelava zapiral 
površinska obdelava/obloge 

zaboji in vsebniki IBC iz 
SORãþ�L]�VWLVQMHQLK�YODNHQ 

velikost 
videz vdrtin in spojev  

YUHþH��SURåQL�YVHEQLNL�,%& velikost 
videz šivov in spojev  

 
6NODGQRVW�PDWHULDORY�]XQDQMH�HPEDODåH�PHãDQH�DOL�VHVWDYOMHQH�HPEDODåH�MH�WUHED�SUHJOHGDWL�
JOHGH�QD�PDWHULDO��L]�NDWHUHJD�MH�WD�HPEDODåD��(QDNR�YHOMD�]D�QRWUDQMR�HPEDODåR�DOL�SRVRGH�� 
 
3UDYLOQRVW�LQ�þLWOMLYRVW�81�R]QDNH�MH�WUHED�SUHJOHGDWL�QD�YVHK�YUVWDK��WLSLK��HPEDODåH�� 
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 3.A  3UHJOHGRYDQMH�LQ�SUHL]NXãDQMH�GRNRQþQR�L]GHODQH�HPEDODåH�]D�WHNRþLQH 

6NODGQRVW� HPEDODåH� VH� SUHYHUMD� REþDVQR�� LQ� VLFHU� SR� ]� QDþUWX�� NL� JD� SRWUGL� RUJDQL]DFLMD��
Opraviti je treba preizkuse iz tabele 3.A. 
 
3UDYLOQRVW�LQ�þLWOMLYRVW�81�R]QDNH�MH�WUHED�SUHYHULWL�QD�YVHK�YUVWDK��WLSLK��HPEDODåH� 
 

7DEHOD���$��3UHYHUMDQMH�LQ�SUHL]NXãDQMH�GRNRQþQR�L]GHODQH�
HPEDODåH�]D�WHNRþLQH 

9UVWD�HPEDODåH���YVHEQLND�
IBC 

Preizkusi  

NRYLQVNH�URþNH�LQ�VRGL preizkus s padcem 
preizkus tesnosti  
preizkus z notUDQMLP�WODNRP��KLGUDYOLþQLP� 

SODVWLþQH�URþNH�LQ�VRGL 
 

preizkus s padcem (-18 °C) 
preizkus tesnosti 
SUHL]NXV�]�QRWUDQMLP�WODNRP��KLGUDYOLþQLP�  
preizkus prepustnosti 

VHVWDYOMHQD�HPEDODåD��YUVWH�
6AH1 

preizkus s padcem (-18 °C) 
preizkus tesnosti 
preizkus z nRWUDQMLP�WODNRP��KLGUDYOLþQLP�  

VHVWDYOMHQD�HPEDODåD��YUVWH�
6HH1 

preizkus s padcem (-18 °C) 
preizkus tesnosti 
SUHL]NXV�]�QRWUDQMLP�WODNRP��KLGUDYOLþQLP�  
preizkus prepustnosti 

VHVWDYOMHQD�HPEDODåD��YUVWH�
6HG1 

preizkus s padcem (-18 °C) 
preizkus tesnosti 
prHL]NXV�]�QRWUDQMLP�WODNRP��KLGUDYOLþQLP�  
preizkus stiskanja ali zlaganja v višino 

kovinski vsebniki IBC preverjanje skladnosti glede na podatke za 
odobreni vzorec (tip) 
preizkus tesnosti 
SUHL]NXV�]�QRWUDQMLP�WODNRP��KLGUDYOLþQLP�  
neporušitveni preizkus sten (npr. pronicanje 
barve)  
SUHL]NXV�GHORYDQMD�RSUHPH��þH�VH�PRQWLUD�
pri proizvajalcu)  

SODVWLþQL�LQ�VHVWDYOMHQL�
vsebniki IBC  

preverjanje skladnosti glede na podatke za 
odobreni vzorec (tip) 
preizkus tesnosti 
SUHL]NXV�]�QRWUDQMLP�WODNRP��KLGUDYOLþQLP�  
prHL]NXV�GHORYDQMD�RSUHPH��þH�VH�PRQWLUD�
pri proizvajalcu) 

 
.RW� GHO� SUHYHUMDQMD� VNODGQRVWL� MH� WUHED� QD� YVDNL� SURL]YHGHQL� HPEDODåL� REYH]QR� RSUDYLWL�
preizkus tesnosti. 

 



Stran 3694 / Št. 37 / 26. 4. 2002 Uradni list  Republike Slovenije 
 
 

4.A  3UHYHUMDQMH�LQ�SUHL]NXãDQMH�GRNRQþQR�L]GHODQH�HPEDODåH�]D�WUGQH�VQRYL 
 
(PEDODåD�]D� WUGQH�VQRYL�VH�SUHYHUMD� LQ�SUHL]NXãD�REþDVQR�� LQ�VLFHU�SR�QDþUWX��NL�JD�SRWUGL�
organizacija. Opraviti je treba preizkuse iz tabele 4.A. 
 
3UDYLOQRVW�LQ�þLWOMLYRVW�81�R]QDNH�MH�WUHED�SUHYHULWL�QD�YVHK�YUVWDK��WLSLK��HPEDODåH�� 

Tabela A.4 Preverjanje in preizku ãDQMH�GRNRQþQR�L]GHODQH�
HPEDODåH�]D�WUGQH�VQRYL 

9UVWD�HPEDODåH���YVHEQLND�
IBC 

Preizkusi za preverjanje skladnosti 

NRYLQVNH�URþNH�LQ�VRGL preizkus s padcem 
SODVWLþQH�URþNH�LQ�VRGL 
 

preizkus s padcem (-18 °C) 
preizkus prepustnosti 

sodi iz stisnjenih vlaken preizkus s padcem 
preizkus stiskanja ali zlaganja v višino 

PHãDQD�HPEDODåD opraviti je treba tiste preizkuse, ki so 
GRORþHQL�]D�PDWHULDO��L]�NDWHUHJD�MH�
]XQDQMD�HPEDODåD 

zaboji, vsi materiali 
 

preizkus s padcem 
preizkus stiskanja ali zlaganja v višino 

YUHþH��YVL�PDWHULDOL� preizkus s padcem 
kovinski vsebniki IBC  preverjanje skladnosti glede na podatke za 

odobreni vzorec (tip) 
neporušitveni preizkus sten (npr. pronicanje 
barve) 
SUHL]NXV�GHORYDQMD�RSUHPH��þH�VH�PRQWLUD�
pri proizvajalcu) 

SODVWLþQL�LQ�sestavljeni 
vsebniki IBC 

preverjanje skladnosti glede na podatke za 
odobreni vzorec (tip) 
neporušitveni preizkus sten (npr. pronicanje 
barve) 
SUHL]NXV�GHORYDQMD�RSUHPH��þH�VH�PRQWLUD�
pri proizvajalcu) 

leseni vsebniki IBC in 
YVHEQLNL�,%&�L]�SORãþ�L]�
stisnjenih vlaken  

preverjanje skladnosti glede na podatke za 
odobreni vzorec (tip) 
preizkus s padcem 
preizkus zlaganja v višino 

SURåQL�YVHEQLNL�,%& preizkus s padcem 
preizkus dvigovanja od zgoraj 
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B  35,3252ý/-,9$� 32*267267� 35(*/('29$1-$� ,1� 35(,=.8â$1-$�
PARAMETROV ZA POSAMEZNE VRSTE (TIP- H��(0%$/$ä(� 

 
OPOMBA:  3ULSRURþOMLYD� SRJRVWRVW� SUHJOHGRYDQMD� LQ� SUHL]NXãDQMD�� QDYHGHQD� Y� WDEHODK�RG���%�GR���%��
velja za masovno proizvodnjo. 3RJRVWRVW� LQ� SDUDPHWUL� SUHJOHGRYDQMD� PRUDMR� ELWL� QDYHGHQL� Y� QDþUWX�
pregledovanja in preizkušanja, ki ga potrdi organizacija. Za manjše serije lahko organizacija dovoli bolj poredko 
pregledovanje, npr. enkrat za vsako serijo.  

Tabela 1.B: P ogostost in parametri pregledovanja in preizkušanja med proizvodnjo 
SRVDPH]QH�YUVWH�HPEDODåH 

Vrsta ePEDODåH��� 
vsebnika IBC 

Parameter pogostost 

NRYLQVND�HPEDODåD 
 

velikost 
WDUD�HPEDODåH 
površinska obdelava 
ustrezna namestitev tesnil/plomb/zapiral 

enkrat na 1000 kosova 
“ 
“ 
“ 

sodi iz stisnjenih vlaken velikost 
WDUD�HPEDODåH 

enkrat na 1000 kosov 
“ 

plastiþQD�HPEDODåD� 
 

velikost 
porazdelitev debeline sten 
WDUD�HPEDODåH� 
ustrezna namestitev tesnil/plomb/zapiral 

enkrat na izmeno 
“ 

dvakrat na izmeno 
“ 

zaboji (razen kovinskih, 
SDSLUQDWLK�LQ�L]�SORãþ�L]�
stisnjenih vlaken) 

velikost 
ustreznost izdelave 
vdelava zapiral 
površinska obdelava/obloge 

enkrat na 500 kosov 
“ 
“ 
“ 

]DERML�L]�SORãþ�L]�VWLVQMHQLK�
vlaken 

velikost 
videz vdrtin in spojev 

enkrat na 1000 kosov 
 “ 

YUHþH velikost 
videz šivov in spojev 

dvakrat na izmeno  
“ 

kovinski vsebniki IBC  velikost 
tara  
površinska obdelava 
ustrezna namestitev tesnil/plomb/zapiral 

enkrat na izmeno 
“ 
“ 
“ 

SODVWLþQL�YVHEQLNL�,%&��
SODVWLþQH�QRWUDQMH�SRVRGH�
sestavljenih vsebnikov IBC  

velikost 
porazdelitev debeline sten  
videz spojev 
tara  

enkrat na izmeno 
“ 

dvakrat na izmeno 
“ 

leseni vsebniki IBC  velikost 
XVWUH]QRVW�L]GHODYH��QSU��SULWUMHYDQMD�]�åHEOML� 
vdelava zapiral 
površinska obdelava/obloge 

enkrat na 250 kosov 
“ 
 
“ 
“ 

YVHEQLNL�,%&�L]�SORãþ�L]�
stisnjenih vlaken 

velikost 
videz vdrtin in spojev 

enkrat na 250 kosov 
“ 

SURåQL�YVHbniki FIBC velikost 
videz šivov in spojev 

enkrat na 250 kosov 
“ 

 
3UDYLOQRVW�LQ�þLWOMLYRVW�81�R]QDNH�MH�WUHED�SUHJOHGDWL�PHG�SURL]YRGQMR�QD�YVHK�YUVWDK��WLSLK��
HPEDODåH�Y�XVWUH]QLK�LQWHUYDOLK��NL�VR�RGYLVQL�RG�QDþLQD�WHKQLNH�R]QDþHYDQMD�  

                                                           
a  =D�HPEDODåR�L]�WDQNH�SORþHYLQH�MH�VSUHMHPOMLYD��SRJRVWRVW�SUHJOHGRYDQMD�LQ�SUHL]NXãDQMD�HQNUDW�

na 5000 enot.  
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Tabela 2.B: Pogost RVW�SUHJOHGRYDQMD�LQ�SUHL]NXãDQMD�XVWUH]QRVWL�GRNRQþQR�L]GHODQH�
HPEDODåH�]D�WHNRþLQH 

9UVWD�HPEDODåH���YVHEQLND�
IBC 

Parameter pogostost 

NRYLQVNH�URþNH�LQ�VRGL preizkus s padcem 
preizkus tesnosti 
SUHL]NXV�]�QRWUDQMLP�WODNRP��KLGUDYOLþQLP�  

enkrat na mesec  
vsak kos 
enkrat na mesec 

SODVWLþQH�URþNH�LQ�VRGL 
 

preizkus s padcem (-18 °C) 
preizkus tesnosti 
SUHL]NXV�]�QRWUDQMLP�WODNRP��KLGUDYOLþQLP�  
preizkus prepustnosti 

enkrat na mesec 
vsak kos 
enkrat na mesec 
enkrat na teden 

kovinski vsebniki IBC preizkus tesnosti 
SUHL]NXV�]�QRWUDQMLP�WODNRP��KLGUDYOLþQLP�  
neporušitveni preizkus sten (npr. pronicanje 
barve) 

vsak kos 
enkrat na mesec 
enkrat na 100 kosov 
 

SODVWLþQL�LQ�VHVWDYOMHQL�
vsebniki IBC  

preizkus tesnosti 
SUHL]NXV�]�QRWUDQMLP�WODNRP��KLGUDYOLþQLP�  

vsak kos 
enkrat na 3 mesece  

 
 
 
 

Tabela 3.B: Pogostost pregledovanja in preizkušanja  GRNRQþQR�L]GHODQH�HPEDODåH�
za trdne snovi  

9UVWD�HPEDODåH���YVHEQLND�
IBC 

Parameter pogostost 

kovinski sodi preizkus s padcem enkrat na mesec 
SODVWLþQL�VRGL 
 

preizkus s padcem (-18 °C) 
preizkus prepustnosti 

enkrat na mesec 
enkrat na teden 

]DERML�L]�SORãþ�L]�VWLVQMHQLK�
vlaken 

preizkus s padcem 
preizkus stiskanja ali zlaganja v višino 

3 kose na serijo  
5 kosov na serijo 

YUHþH preizkus s padcem 3 kose na serijo 
kovinski vsebniki IBC neporušitveni preizkus sten (npr. pronicanje 

barve) 
SUHL]NXV�GHORYDQMD�RSUHPH��þH�VH�PRQWLUD�
pri proizvajalcu) 

enkrat na teden 
 
vsak kos 

SODVWLþQL�LQ�VHVWDYOMHQL�
vsebniki IBC 

preizkus s padcem 
 
 
SUHL]NXV�GHORYDQMD�RSUHPH��þH�VH�PRQWLUD�
pri proizvajalcu) 

enkrat na 3 mesece ali 
vsaj enega na 1000 
kosov 
vsak kos 

leseni vsebniki IBC in IBC iz 
SORãþ�L]�VWLVQMHQLK�YODNHQ� 

preizkus s padcem 
preizkus zlaganja v višino 

enkrat na 3 mesece  
“ 

SURåQL�YVHEQLNL�,%& preizkus s padcem 
preizkus dvigovanja od zgoraj 

enkrat na 1000 kosov 
enkrat na 3 mesece ali 
vsaj enkrat na 1000 
kosov 
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1788. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za stroje za
merjenje dolžine žice in kabla

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in
petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list
RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K
o meroslovnih zahtevah za stroje za merjenje

dolžine žice in kabla

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane

tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati stroji za merjenje
dolžine žice in kabla (v nadaljnjem besedilu: stroji za merje-
nje dolžine), postopke ugotavljanja skladnosti in overitev,
način označevanja ter rok redne overitve.

Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako MP-56.

2. člen
Stroji za merjenje dolžine se uporabljajo za:
– merjenje dolžine žice in kabla,
– neprekinjeno odmerjanje enakih dolžin žice in kabla.

3. člen
Stroj za merjenje dolžine v tem pravilniku je merilo, ki

deluje po principu previjanja merjenca prek merilnega kole-
sa, pri čemer pride merjenec prisilno v položaj, tangenten
na merilno kolo, ali pa se delno ali popolnoma ovije okrog
njega.

Vrtenje merilnega kolesa se prenaša na kazalno in
označevalno napravo.

II. MEROSLOVNE ZAHTEVE

4. člen
Meje dopustnih pogreškov (v nadaljnjem besedilu:

MDP) so za:
– stroje za neprekinjeno odmerjanje enakih dolžin:

± 0,4% ± 40 mm, vendar ne manj kot ± 60 mm;
– stroje za merjenje dolžine v prodaji: ± 0,5% merjene

dolžine, vendar ne manj kot ± 20 mm.

5. člen
MDP dejanske vrednosti obsega merilnega kolesa (gle-

de na računsko vrednost) smejo biti največ 1/2 relativnega
pogreška stroja za merjenje dolžine.

6. člen
Pri strojih, ki pri merjenju označujejo odmerjene dolži-

ne, so MDP pri pregledu meril:
– dolžina od začetne oznake (pike, črte) do katerekoli

oznake (izmerjene dolžine),
– vrednosti iz 4. člena tega pravilnika.

7. člen
Stroji za merjenje dolžine morajo meriti v MDP v na-

slednjih referenčnih pogojih:
– temperatura delovnega okolja: od +10 °C do +40 °C;
– relativna vlažnost: 65% ± 15%;
– hitrost merjenja merjenca: v nazivnem območju upo-

rabe;

– omrežna napetost: v območju 230 V ± 10%;
– debelina merjenca: v nazivnem območju uporabe.

8. člen
Stroj za merjenje dolžine je sestavljen iz naslednjih

delov:
– okrova,
– merilnega kolesa (valja),
– kazalne naprave (števca),
– naprave za upravljanje.

9. člen
Na okrovu stroja za merjenje dolžine mora biti nepo-

mična trdna oznaka, ki se uporablja kot oznaka za začetek in
konec merjenja.

10. člen
Merilno kolo (valj) stroja za merjenje dolžine mora biti

kovinsko ali iz drugega materiala in je lahko obloženo z
obstojno oblogo, ki zmanjša drsenje in obrabo merjenca.

Dejanski obseg merilnega kolesa ne sme biti manjši od
0,2 m in ne večji od 1 m.

Celotni obod merilnega kolesa mora biti dostopen.

11. člen
Merilno kolo mora biti povezano s kazalno napravo –

števcem, tako da šteje vrtljaje merilnega kolesa naprej in
nazaj.

Če električni impulzni števci ne morejo meriti v obeh
smereh (v direktni smeri se pokazane vrednosti povečujejo,
v obratni pa zmanjšujejo), mora biti gibanje v obratni smeri
onemogočeno.

Če se merjenec deloma ali v celoti ovije okrog merilne-
ga kolesa, mora biti debelina (premer) merjenca v omeje-
nem območju.

12. člen
Kazalna naprava mora imeti kazalnike, izdelane v obliki

digitalne številčnice:
– na disku ali
– na bobnu ali
– v obliki elektronske digitalne številčnice.
Številke na kazalniku morajo biti v eni vrsti (poravnane).
Številke morajo biti visoke najmanj 4 mm.
Če so na robu (obodu) merilnega kolesa oznake (črte),

ki pomenijo razdelbo v dolžinskih enotah (zmnožek dolžin-
ske enote), je merilno kolo kazalni element kazalne naprave.

13. člen
Vrednost najmanjšega razdelka mora biti:
– 1 cm, če se merijo dolžine več kot 5 m;
– 1 dm, če se merijo dolžine več kot 50 m;
– 1 m, če se merijo dolžine več kot 500 m.

14. člen
Kazalna naprava stroja za merjenje dolžine, ki se upo-

rablja v prodaji na drobno, mora imeti kazalnik (števec) en-
kratno izmerjene dolžine z možnostjo, da zbriše pokazano
vrednost, lahko pa ima tudi kazalnik (števec) skupno izmer-
jenih dolžin, pri katerem ni mogoče zbrisati pokazane vred-
nosti.

Kazalna naprava stroja za odmerjanje enakih dolžin
mora imeti kazalnik (števec) dolžine izmerjenega kosa, na
katerem se kazanje samodejno zbriše na koncu vsakega
odmerjanja dane dolžine, števec izmerjenih kosov pa mora
imeti možnost zbrisati pokazano vrednost.
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Števec kosov mora biti povezan s števcem izmerjene
dolžine.

15. člen
Stroji za merjenje dolžine morajo imeti naprave za uprav-

ljanje. V odvisnosti od namena stroja za merjenje dolžine je
treba s temi napravami zagotoviti potrebno funkcionalnost
(npr. z napravo, ki merilno kolo zadrži, dokler ni odmerjena
ustrezna dolžina, ali ga za kratek čas izklopi – ustavi, ko je
določena dolžina odmerjena, ali z avtomatičnim sklopom
prekine merjenje, če merjenec ne teče pravilno ali če je
premalo napet).

16. člen
Stroji za merjenje dolžine, ki pri merjenju označujejo na

merjencu dolžino, morajo to opravljati tako, da odmerjene
dolžine na vsakih 0,1 m ali 1 m označujejo s pikami ali
črtami. Pike ali črte, ki pomenijo celo število metrov, morajo
biti označene tudi s številko, pike ali črte, ki pomenijo polo-
vice metrov, pa so lahko označene tudi s številko brez
oznake dolžinske enote.

17. člen
Stroji za merjenje dolžine imajo lahko dodatne napra-

ve, kot so:
– tiskalnik, ki zapisuje vrednost izmerjene dolžine na

kartici ali traku. Vrednost, zapisana na kartici, se ne sme
razlikovati od vrednosti, odčitane na kazalni napravi (vredno-
sti najmanjšega razdelka morajo biti enake);

– signalizacija, ki se vključi, tik preden se odmeri dolo-
čena dolžina;

– naprava za ročni izklop in vklop števca izmerjene
dolžine, s katero se je mogoče izogniti merjenju mest z
napako na merjencu. Ta naprava mora biti povezana z dru-
gim števcem, ki registrira izmerjene dolžine mest z napako
na merjencu.

III. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

18. člen
Za stroje za merjenje dolžine je obvezna odobritev tipa

merila, ki ji sledi bodisi prva overitev bodisi izjava o skladno-
sti z odobrenim tipom.

K zahtevi za odobritev tipa mora vložnik zahteve priložiti
poleg dokumentacije iz 5. člena pravilnika o načinih ugotav-
ljanja skladnosti za posamezne vrste instrumentov ter o vr-
stah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Ura-
dni list RS, št. 72/01) še naslednjo dokumentacijo:

– navodilo za uporabo in vzdrževanje v slovenskem
jeziku,

– opis, delovanje in način zaščite programske opreme,
če je ta sestavni del stroja za merjenje dolžine,

– navodilo za preskus pri ugotavljanju skladnosti (prva
overitev) z zahtevami tega pravilnika.

19. člen
Preskus stroja za merjenje dolžine vključuje tudi pre-

verjanje proizvajalčeve dokumentacije iz prejšnjega člena
tega pravilnika, s katerim se ugotavlja, ali so podatki in
postopki navedeni jasno in razumljivo.

20. člen
Prva overitev vključuje tudi vizualni pregled vsakega

stroja za merjenje dolžine, da se preveri skladnost z odobre-
nim tipom.

Prva overitev se izvede tako, kot je opisano v dokumen-
taciji proizvajalca, in sicer v takem obsegu, da se preveri
skladnost z zahtevami iz tega pravilnika.

IV. REDNE IN IZREDNE OVERITVE

21. člen
Za stroje za merjenje dolžine so obvezne redne in

izredne overitve. Rok za redne overitve je eno leto. Redne in
izredne overitve vključujejo:

– ugotavljanje skladnosti merila z odobrenim tipom,
– meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali merilo

izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
Meroslovni pregled pri redni in izredni overitvi je enak

meroslovnemu pregledu pri prvi overitvi.

22. člen
Največji dopustni pogrešek pri rednih oziroma izrednih

overitvah ne sme biti večji od največjega dopustnega pogre-
ška pri prvi overitvi.

23. člen
Merilna negotovost merilnega postopka, s katerim se

preverjajo meroslovne lastnosti merila, mora biti najmanj za
1/3 boljša od zahtevane točnosti merila.

V. NAPISI IN OZNAKE

24. člen
Napisi in oznake na strojih za merjenje dolžine morajo

biti v slovenskem jeziku.
Napisi in oznake na stroju za merjenje dolžine morajo

biti jasni, dobro vidni v delovnih pogojih in napisani tako, da
jih ni mogoče zbrisati ali sneti.

25. člen
Na strojih za merjenje dolžine morajo biti navedeni

naslednji napisi in oznake:
1. na ploščici (tablici) na okrovu merila:
– firma oziroma ime ali znak proizvajalca,
– oznaka tipa in tovarniška številka merila,
– uradna oznaka odobritve tipa,
– dovoljeno samo za premere debeline od ... mm do

... mm (samo na strojih, pri katerih debelina merjenca vpliva
na merjenje),

– nazivna vrednost največje hitrosti merjenja:
Vmax = ... m/s (če ta veličina vpliva na merilni rezultat);
2. na plošči kazalne naprave:
– poleg kazalnika vrednosti izmerjene dolžine oznaka

dolžinske enote: cm, dm, m,
– poleg kazalnika skupno izmerjene dolžine, če ga stroj

ima, oznaka dolžinske enote: cm, dm, m,
– poleg kazalnika – števca odmerjenih enakih dolžin:

“kosov”.

26. člen
Z namestitvijo overitvenih in zaščitnih oznak na stroj za

merjenje dolžine se potrdi njegova skladnost z zahtevami
tega pravilnika.

Mesta za namestitev zaščitnih oznak morajo biti izbrana
tako, da ni mogoče priti do notranjih aktivnih delov, ne da bi
se oznake pri tem poškodovale.
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VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

27. člen
Stroji za merjenje dolžine, ki imajo na dan uveljavitve

tega pravilnika veljavno odobritev tipa merila na podlagi pra-
vilnika o metroloških pogojih za stroje za merjenje žice in
kabla (Uradni list SFRJ, št. 51/86), se smejo dati v promet
in uporabo ter redne in izredne overitve po tem pravilniku,
če izpolnjujejo zahteve glede MDP iz 4. ali 5. člena tega
pravilnika.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-29/02
Ljubljana, dne 15. aprila 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

1789. Pravilnik o zagotavljanju sredstev pridobljenih iz
dela amortizacije javnih zdravstvenih zavodov,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija

Na podlagi 7. člena zakona o investicijah v javne zdrav-
stvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija,
za obdobje 1994–2003 (Uradni list RS, št. 19/94, 28/00
in 111/01) ter 56. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) izdaja minister za
zdravje

P R A V I L N I K
o zagotavljanju sredstev pridobljenih iz dela

amortizacije javnih zdravstvenih zavodov, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija

1. člen
Ta pravilnik določa način odvajanja dela amortizacije,

priznane v cenah zdravstvenih storitev javnih zdravstvenih
zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, in ki so
zajeti v program investicij po zakonu o investicijah v javne
zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slove-
nija, za obdobje 1994–2003 (Uradni list RS, št. 19/94,
28/00 in 111/01), (v nadaljnjem besedilu: javni zdravstveni
zavodi).

2. člen
Javni zdravstveni zavodi so dolžni mesečno odvajati

največ 20% celotne amortizacije, ki se nanaša na amortiza-
cijo stavb, s katerimi upravljajo javni zdravstveni zavodi, priz-
nane v cenah zdravstvenih storitev. Obveznost odvajanja
določenega dela amortizacije so javni zdravstveni zavodi
dolžni izpolniti na naslednji način:

– vsak mesec nakazati sredstva na podlagi obvestila
Ministrstva za zdravje o mesečni obveznosti za tekoči me-
sec, najpozneje do 27. dne v tem mesecu, na račun prora-
čunskega sklada, št. žiro računa: 50100-630-10014;

– pri plačilu mora javni zdravstveni zavod pripisati: pla-
čilo dela amortizacije za investicijska vlaganja.

3. člen
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sporoči

Ministrstvu za zdravje mesečno višino kalkulirane amortiza-
cije za posamezni javni zdravstveni zavod.

4. člen
Obveznost odvajanja določenega dela amortizacije, na

način, ki je predpisan v 2. členu tega pravilnika, ne velja za
območne zavode za zdravstveno varstvo.

Zavod za zdravstveno varstvo odvaja del sredstev, ki se
obračunajo od vrednosti skupnih prihodkov, razvidne iz let-
nega izkaza uspeha zavoda za preteklo leto z upoštevanjem
uradno objavljene stopnje rasti cen življenjskih potrebščin.

Ministrstvo za zdravje sporoči višino mesečne obvez-
nosti, navedene v prejšnjem odstavku, zavodu za zdravstve-
no varstvo, do 10. dne v mesecu za tekoči mesec. Zavod
mora mesečno obveznost nakazati najpozneje do 27. dne v
mesecu na račun proračunskega sklada, št. žiro računa:
50100-630-10014.

5. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha

veljati navodilo za obvezno odvajanje dela amortizacije jav-
nih zdravstvenih zavodov po 7. členu zakona o investicijah v
javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija za obdobje 1994–1999, z dne 7. 9. 1994.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 400-2/2002
Ljubljana, dne 15. februarja 2002.

prof. dr. Dušan Keber l. r.
Minister

za zdravje

USTAVNO SODIŠČE

1790. Odločba o ugotovitvi, da 49. člen zakona o
graditvi objektov ni bil v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobude zadrug Veko Velenjska kooperacija,
z.o.o., Velenje, Dolinka Inženiring, Proizvodno trgovska za-
druga, z.o.o., Beltinci, in Trgovsko obrtna zadruga Prekmur-
ka, b.o., Murska Sobota, na seji dne 11. 4. 2002

o d l o č i l o:

1. Člen 49 zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 34/84, 29/86 in 59/96) ni bil v neskladju z ustavo.

2. Pobude za začetek postopka za oceno 25. člena
zakona o graditvi objektov se zavržejo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnice izpodbijajo 25. in 49. člen zakona o

graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO) v besedilu, ki ga je
uveljavil zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gra-
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ditvi objektov (Uradni list RS, št. 59/96 – v nadaljevanju:
ZGO-B). Ta je na novo določil vrste  subjektov in pogoje, ki
jih morajo izpolnjevati za izvajanje dejavnosti projektiranja in
z njim povezanega tehničnega svetovanja ter dejavnosti gra-
denj. Med subjekti, ki smejo opravljati navedene dejavnosti,
ne našteva zadrug, kar pomeni, da zadruge ne smejo več
opravljati teh dejavnosti. Tako omejevanje naj bi jih spravlja-
lo v neenakopraven položaj z ostalimi gospodarskimi sub-
jekti in naj bi bilo v neskladju z načelom svobodne gospo-
darske pobude (74. člen ustave) ter zato protiustavno. Pre-
dlagali so tudi začasno zadržanje izvajanja izpodbijanih do-
ločb zakona.

2. Vlada  in pristojno ministrstvo sta v  mnenjih o pobu-
dah navedla, da so neutemeljene. Zakon sicer določa, da
sme opravljati dejavnosti projektiranja in gradenj subjekt, ki
opravlja gospodarsko dejavnost, če izpolnjuje predpisane
pogoje, vendar s tem ne preprečuje zadrugam opravljati teh
dejavnosti. Če želi zadruga opravljati gradbeno dejavnost,
mora ustanoviti podjetje (gospodarsko družbo) za opravlja-
nje te dejavnosti oziroma lahko opravlja to dejavnost prek
člana zadruge, ki je registriran za njeno opravljanje.

3. Državni zbor v odgovoru navaja, da so pobude neu-
temeljene. Zadruga je posebna organizacija s posebnim
namenom, v kateri so lahko vključeni subjekti, ki so registri-
rani za opravljanje dejavnosti projektiranja in gradenj, lahko
pa zadruga ustanovi takšno podjetje sama, seveda, če je to
skladno z njenim namenom in potrebno za njegovo uresni-
čevanje.

B)–I
4. Ustavno sodišče je pobude vseh pobudnic združilo

zaradi skupnega obravnavanja in odločanja.
5. Pobudnice izpodbijajo določbe 25. in 49. člena

ZGO, kakor je veljal po sprejemu ZGO-B (gre za 14. in
31. člen ZGO-B).1 2 V času vložitve pobud so pobudnice
izkazovale pravni interes po 24. členu zakona o ustavnem

sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS),
saj so bile registrirane za opravljanje dejavnosti projektira-
nja in gradenj, kar jim je omogočal ZGO iz leta 1984.
ZGO-B je posegel v njihov pravni položaj.

6. Izpodbijane določbe so bile s sprejemom zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (Ura-
dni list RS, št. 52/00 – ZGO-D) spremenjene tako, da
ponovno dovoljujejo opravljati dejavnost projektiranja in gra-
denj tudi zadrugam. Ustavno sodišče ne presoja ustavnost
in zakonitost predpisov, ki ne veljajo več oziroma se ne
uporabljajo več, če niso izpolnjeni pogoji iz 47. člena ZUstS,
po katerem se lahko presoja predpis oziroma posamezna
njegova določba, ki je v času trajanja postopka pred ustav-
nim sodiščem prenehala veljati oziroma je bila spremenjena.
Pogoj za to je, da “niso bile odpravljene posledice neustav-
nosti oziroma nezakonitosti”. Možnost ustavnega sodišča,
da meritorno odloča o ustavnosti predpisa, ki ne velja več, je
torej odvisna od obstoja pravnega interesa oziroma pravo-
varstvene potrebe pobudnika. Obstoj pogojev iz 47. člena
ZUstS mora izkazati pobudnik.

7. Ustavno sodišče je pobudnice pozvalo, naj izkažejo
obstoj škodljivih posledic, ki so nastale zaradi izvajanja iz-
podbijanih določb zakona, pa še niso bile odpravljene, in ali
bi morebitna razveljavitev izpodbijanih določb zakona vpliva-
la na njihov pravni položaj. Na poziv sodišča sta se odzvali
pobudnici Dolinka inženiring in Trgovska obrtna zadruga
Prekmurka. Pobudnica Veko ni odgovorila. Obe zatrjujeta,
da imata še nepravnomočno končane davčne postopke.
Pristojni davčni urad je obema z odločbo naložil plačilo
prometnega davka, ki naj bi ga bili dolžni plačati za nabavo
reprodukcijskega materiala za gradbeno dejavnost, ker sta
ga nabavljali brez plačila prometnega davka, za kar nista bili
upravičeni, ker po uveljavitvi ZGO-B nista več smeli opravlja-
ti gradbene dejavnosti. Iz priloženih listin (odločbe pristojne-
ga davčnega urada) izhaja, da pobudnici izkazujeta pravni
interes za presojo 49. člena ZGO (31. člen ZGO-B), saj bi
morebitna ugotovitev, da je bila ta določba neustavna, vpli-
vala na njun pravni položaj, ker navedeni postopki še niso
pravnomočno zaključeni.

8. Pobudnici ne izkazujeta pravnega interesa za oceno
25. člena ZGO (14. člen ZGO-B). Iz njunih navedb ne
izhaja, da bi jima nastale škodljive posledice zaradi izvajanja
25. člena ZGO, niti to ne izhaja iz priloženih listin. Ustavno
sodišče je zato pobude za oceno te določbe zavrglo.

B)–II
9. Ustavno sodišče je pobudo za presojo 49. člena

ZGO (31. člen ZGO-B) sprejelo in, ker so bili izpolnjeni
pogoji iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS, takoj nadalje-
valo z odločanjem o stvari sami.

10. Z izpodbijanimi določbami 49. člena ZGO je ure-
jeno vprašanje opravljanja dejavnosti gradnje. Po 49. čle-
nu sme dejavnost gradnje (opredeljene v 3. členu ZGO)
opravljati gospodarska družba ali samostojni podjetnik po-
sameznik, ki ima v sodni register vpisano dejavnost grad-
beništva oziroma ima takšno dejavnost priglašeno pri Dav-
čni upravi Republike Slovenije (izvajalsko podjetje). Dejav-
nost gradnje so lahko torej po ZGO-B opravljale le gospo-
darske družbe in samostojni podjetniki (izjemo določa drugi
odstavek 49. člena, a je za ta primer nerelevantna).

11. Z ZGO iz leta 1984 je bila gradnja objektov omo-
gočena širokemu krogu subjektov. Tako so po 49. členu
navedenega zakona lahko izvajale gradnjo organizacije zdru-
ženega dela, pogodbene organizacije združenega dela in
obrtne zadruge ter samostojni obrtniki. Navedena ureditev
je bila bistveno spremenjena leta 1996 z uveljavitvijo ZGO-
B, ki je bila posledica sprememb v družbeni ureditvi, novih

1 Izpodbijane določbe ZGO-B se glasijo:
“14. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Dejavnost iz 6.a člena tega zakona sme opravljati gospodarska družba

ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima v sodni register vpisano dejavnost
projektiranja in z njim povezanega tehničnega svetovanja oziroma ima takšno
dejavnost priglašeno pri Davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedi-
lu: projektivno podjetje).”

31. člen
V naslovu poglavja pred 49. členom se črta beseda “OBJEKTOV”, 49.

člen pa se spremeni tako, da se glasi:
“Dejavnost iz 3. člena tega zakona lahko opravlja gospodarska družba ali

samostojni podjetnik posameznik, ki ima v sodni register vpisano dejavnost
gradbeništva, oziroma ima takšno dejavnost priglašeno pri Davčni upravi Repu-
blike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izvajalsko podjetje).

Posameznik ali društvo lahko v svoji režiji gradi objekt za lastne potrebe,
če površina objekta ne presega 250 m2 koristne površine in če zagotovi strokov-
no nadzorstvo nad gradnjo po določbah tega zakona.

Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije vodita vsa-
ka svoj seznam izvajalskih podjetij iz prvega odstavka.”

2 Opredelitev pojmov projektiranja in gradnje je v naslednjih členih:
4. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Gradnja po tem zakonu je gradnja novih objektov ali rekonstrukcija

objektov.
Gradnja po tem zakonu obsega pripravljalna dela na gradbiščih, izvajanje

gradbenih del, montažo in vgrajevanje strojnih in električnih inštalacij in opreme
ter izvajanje zaključnih gradbenih del.

Določbe tega zakona, ki veljajo za gradnjo, se uporabljajo tudi za odstra-
njevanje ali rušenje objektov.”

7. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
“6.a člen
Projektiranje je izdelovanje projektne dokumentacije in z njim povezano

tehnično svetovanje.
Tehnično svetovanje je svetovanje in zastopanje investitorja v zvezi z

graditvijo objektov.”
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strokovnih spoznanj in odločb ustavnega sodišča o veljavno-
sti nekaterih rešitev v dotedanjem zakonu ter potrebe po
navezavi na predpise o uvedbi in uporabi standardne klasifi-
kacije dejavnosti. V ZGO-B so bili z novim 49. členom
določeni drugačni pogoji za opravljanje dejavnosti gradnje
in sicer tako, da je bila ta dejavnost omogočena le gospo-
darskim družbam in samostojnim podjetnikom, vpisanim v
ustrezne registre. Zakonodajalec je pri tem izhajal iz stali-
šča, da je gradbena dejavnost gospodarska oziroma prido-
bitna aktivnost, ki naj jo opravljajo le gospodarski subjekti,
organizirani po zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 30/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZGD), s čimer bo
glede na status teh subjektov, način opravljanja dejavnosti in
pravno naravo sredstev, zlasti z vidika materialne odgovor-
nosti, zagotovljeno varovanje javnega interesa. Z novo ure-
ditvijo po 49. členu ZGO-B tako ni bila več dana možnost
opravljanja dejavnosti gradenj zadrugam, ki po zakonu o
zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92 in nasl. – v nadaljeva-
nju: ZZad) predstavljajo organizacijo posebnega tipa.

12. Pobudnice izpodbijajo zanje omejevalno ureditev,
ki jih ne uvršča med gospodarske družbe, opredeljene v
ZGD. Gre za vprašanje, ali pomeni zakonska ureditev, ki
omejuje opravljanje nekaterih gospodarskih dejavnosti na
določene organizacijske oblike, neenako obravnavanje in ali
predstavlja poseg v svobodno gospodarsko pobudo (drugi
odstavek 14. člena in 74. člen ustave).

13. Zadruga je organizacija (pravna oseba) posebnega
tipa. Kot takšno jo označuje predvsem namen njene ustano-
vitve. Ta izhaja že iz prvega odstavka 1. člena ZZad, ki
določa, da “je zadruga organizacija vnaprej nedoločenega
števila ljudi, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi
svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobo-
dnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju čla-
nov”. Tako opredeljen namen (pospeševanje gospodarskih
koristi svojih članov) in sredstva za uresničevanje tega na-
mena (prost pristop in izstop, enakopravno sodelovanje in
upravljanje članov) zahtevajo tesnejšo vez med članom in
zadrugo kot pri članstvu v drugih korporacijsko organiziranih
pravnih osebah. Za zadrugo je značilno, da člani pridobivajo
gospodarske koristi predvsem iz svojega sodelovanja z za-
drugo. Po določbah drugega odstavka 2. člena ZZad sme
zadruga (istovrstne) posle, ki jih sklepa s člani za uresniče-
vanje svojega namena, z drugimi osebami sklepati le tako in
v tolikšnem obsegu, da sodelovanje s člani ni potisnjeno v
podrejen položaj pa še to ob dodatnem pogoju, da pravila
zadruge dopuščajo tovrstne posle. Zadruga je torej podje-
tje, vendar podjetje s specifičnimi lastnostmi. Zadrugi je
priznan položaj pravne osebe predvsem zato, da lahko skle-
pa določene posle s svojimi člani in tako uresničuje svoj
namen. Zadruga tudi lahko ustanovi podjetje, drugo zadru-
go ali drugo pravno osebo oziroma postane članica druge
pravne osebe, vendar le, če se s tem uresničuje namen,
zaradi katerega je bila ustanovljena (drugi odstavek 1. člena
ZZad).

14. Zadruga odgovarja za svoje obveznosti z vsem
svojim premoženjem (prvi odstavek 40. člena ZZad). Vendar
pa za obveznosti zadruge subsidiarno odgovarjajo tudi njeni
člani in sicer z zasebnim premoženjem, torej ne le s tistimi
sredstvi, ki so vložena v zadrugo (drugi do peti ostavek 40.
člena ZZad). Glede na to, s kolikšnim delom zasebnega
premoženja jamčijo člani za poslovanje zadruge, razlikuje-
mo dva tipa jamstva. Pri neomejenem jamstvu jamčijo člani s
celotnim svojim premoženjem, pri omejenem jamstvu pa z
nekajkratno vrednostjo članskega deleža. Pri slednjem pri-
meru bi lahko šlo na prvi pogled za podobno situacijo, kot
velja glede odgovornosti delničarjev oziroma družbenikov v
kapitalskih družbah. Vendar pa drugače kot pri kapitalskih

družbah za zadruge ni predpisan najmanjši osnovni kapital.
Višina osnovnega (lastnega) kapitala v zadrugi se namreč
zaradi prostega vstopa (8. člen) in izstopa (10. člen) članov,
vpisa (tretji odstavek 35. člena) in odpovedi (tretji odstavek
39. člena) prostovoljnih deležev, povečanja (2. točka tretje-
ga odstavka 23. člena) ali znižanja (41. člen) zneska ali/in
števila obveznih deležev praviloma spreminja.

15. Zadrugo upravljajo sami člani. Vsak izmed članov
ima pravico do enega enakopravnega glasu ne glede na
število vplačanih deležev in svojo gospodarsko moč in ne
glede na obseg poslovanja prek zadruge (18. člen ZZad).
Navedeno je prav tako razlika v primerjavi z gospodarskimi
družbami (zlasti kapitalskimi), kjer je število glasov odvisno
od števila delnic oziroma deleža.

16. Nadaljnja razlika med zadrugo in gospodarsko dru-
žbo je tudi v tem, da zadruga ni usmerjena predvsem v
pridobivanje dobička, kar za gospodarske družbe ne velja.
Če ima gospodarska družba, na primer delniška, praviloma
namen pridobivati dobiček že zgolj na podlagi pasivne, kapi-
talske udeležbe, je namen zadruge pospeševanje gospo-
darskih koristi članov prednostno in pretežno na podlagi
poslovanja s svojimi člani.

17. Dobiček, ki ga zadruga ustvari, pripada članom
zadruge. Vendar se dobiček deli na poseben način (ristor-
no); članu pripade tak delež skupnega dobička, kakršen je
bil delež njegovega poslovnega sodelovanja v okviru zadru-
ge (45. člen ZZad).

18. Pobudnica zatrjuje, da je izpodbijana določba v
neskladju z načelom enakosti pred zakonom. Načela ena-
kosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena ustave) ni
mogoče pojmovati kot enostavno splošno enakost vseh,
pač pa kot enako obravnavanje enakih dejanskih stanj. Po
ustaljeni presoji ustavnega sodišča načelo enakosti pred
zakonom ne pomeni, da bi predpis – kadar podlaga za
različno urejanje niso okoliščine iz prvega odstavka 14.
člena – ne smel različno urejati položajev pravnih subjek-
tov, pač pa, da tega ne sme početi samovoljno, brez ra-
zumnega in stvarnega razloga. Za razlikovanje mora torej
obstajati razumen, iz narave stvari izhajajoč razlog. Zako-
nodajalec je upravičen v mejah svoje pristojnosti določiti
kriterije, ki mu služijo za opredelitev, katera dejanska sta-
nja so si podobna do te mere, da bo na njih vezal enake
pravne posledice, in katera se tako razlikujejo, da jih je
treba pri uzakonitvi razlikovati od prvih. Kot je navedeno v
prejšnjih točkah obrazložitve, je gospodarska funkcija ozi-
roma namen zadrug v primerjavi z drugimi gospodarskimi
družbami tako različna, da je bil zakonodajalec upravičen
zadruge izvzeti iz kroga subjektov, ki smejo opravljati grad-
beno dejavnost. Ker je zakonodajalec imel razumne in
stvarne razloge za razlikovanje, ni podana kršitev načela
enakosti iz drugega odstavka 14. člena ustave, kot to
zatrjujejo pobudnice.

19. Prav tako tudi ni podana kršitev drugega odstavka
74. člena ustave. Ustava v prvem odstavku 74. člena dolo-
ča, da je gospodarska pobuda svobodna, v drugem odstav-
ku istega člena pa, da zakon določa pogoje za ustanavljanje
gospodarskih organizacij in da se gospodarska dejavnost
ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. Z zakonom,
izdanim na podlagi drugega odstavka 74. člena ustave, se
predpisuje način uresničevanja ustavne pravice iz prvega
odstavka tega člena (drugi odstavek 15. člena). Zato ta
ureditev ne predstavlja posega v pravico do svobodne go-
spodarske pobude iz prvega odstavka 74. člena ustave, ki
bi ga bilo treba presojati na podlagi tretjega odstavka
15. člena ustave. Prvi stavek drugega odstavka 74. člena
ustave je treba razumeti v tem smislu, da pri določanju
pogojev ne gre le za določanje formalnih in materialnih
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pogojev za ustanovitev gospodarskih organizacij (za določa-
nje finančnih, tehničnih, delovno-varstvenih, sanitarno-higi-
enskih, ekoloških in drugih pogojev), temveč tudi za določa-
nje pravno-organizacijskih oblik za opravljanje gospodarskih
dejavnosti ter za temeljne značilnosti teh oblik. Na področju
statusnega organiziranja je torej bistvo svobodne gospodar-
ske pobude v pravilu, da se z zakonom določijo pravno-
organizacijske oblike gospodarskih subjektov in da lahko
vse fizične in pravne osebe (seveda v skladu z zakonom, ki
upoštevajo specifičnosti posameznih subjektov in področij)
za opravljanje gospodarske dejavnosti uporabijo katero iz-
med predvidenih organizacijskih oblik. Oblike gospodarskih
subjektov ureja predvsem ZGD, posamezne vrste gospodar-
skih subjektov pa lahko urejajo tudi drugi zakoni, kot je na
primer Zzad. Na podlagi določbe drugega odstavka
74. člena je mogoče s posebnim zakonom omejiti opravlja-
nje gospodarske dejavnosti na določene subjekte glede na
njihovo pravno-organizacijsko obliko. V kakšnem obsegu in
pod katerimi pogoji bo zakonodajalec določil omejitve za
opravljanje posameznih gospodarskih dejavnosti, pa je odvi-
sno od posebnosti posameznih dejavnosti in subjektov, ki
naj bi jih opravljali. Kot izhaja iz prejšnjih točk obrazložitve, je
zakonodajalec imel stvarne in razumne razloge, da ni dovolil
zadrugam opravljati gradbene dejavnosti. Navedeni ukrep je
bil sprejet zaradi varstva javne koristi. Javna korist zahteva,
da določen gospodarski subjekt opravlja svojo dejavnost v
skladu z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen.

20. Pobudnice so na podlagi ZGO iz leta 1974 imele
pravico opravljati dejavnost gradnje objektov. Izpodbijane
zakonske določbe so jim to pravico “odvzele”. Zato se za-
stavlja vprašanje, ali ni zakonodajalec posegel v pridobljene
pravice oziroma kršil načela pravne države (načelo varstva
zaupanja v pravo). Zakonodajalec s tem ni posegel v pridob-
ljene pravice pobudnikov, saj je na podlagi nove vrednostne
ocene spremenil način opravljanja gradbene dejavnosti in
opredelitev pravno-organizacijskih oblik, ki smejo to dejav-
nost opravljati. Če bi zakonodajalec navedenim subjektom
kar naenkrat odvzel možnosti opravljanja dejavnosti gradnje,
ne da bi jim določil rok za prilagoditev novo predpisanim
zahtevam za opravljanje dejavnosti, bi to pomenilo kršitev
načela varstva zaupanja v pravo, ki je eno od načel pravne
države (2. člen ustave). Vendar je zakonodajalec v ta namen
določil ustrezen rok. Tako je bilo s 100.c členom ZGO-B
predvideno, da morajo osebe, ki opravljajo gradbeno dejav-
nost, ustanovitvene akte uskladiti z novim zakonom v devetih
mesecih po njegovi uveljavitvi, te dejavnosti pa lahko oprav-
ljajo pod dotedanjimi pogoji še petnajst mesecev po objavi
soglasja vlade k statutu Inženirske zbornice Slovenije. Ta
rok je bil dovolj razumen za prilagoditev na novo ureditev,
kar je ustavno sodišče ugotovilo že v odločbi št. U-I-14/97 z
dne 19. 11. 1998 (Uradni list RS, št. 83/98 in – odl. US
VII, 204). V tem roku bi lahko subjekti, ki po novi ureditvi
niso mogli več opravljati gradbene dejavnosti, poiskali us-
trezne rešitve bodisi z ustanovitvijo posebne gospodarske
družbe bodisi z organiziranjem opravljanja gradbene dejav-
nosti po članu zadruge. Zaradi tega ni mogoče govoriti o
posegu v pridobljene pravice in tudi ne o kršitvi načela
varstva zaupanja v pravo.

21. Glede na navedeno ustavno sodišče ugotavlja, da
49. člen ZGO (31. člen ZGO-B) ni bil v neskladju z ustavo.

C)
22. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

21., 25 in 47. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragi-
ca Wedam-Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj,
Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam

Škrk, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Odločbo je sprejelo s
sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica
Wedam-Lukić.

Št. U-I-306/98-27
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

1791. Odločba o ugotovitvi, da zakon o evidentiranju
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
ni v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo Okrajnega sodišča iz Črnomlja, na seji
dne 11. 4. 2002

o d l o č i l o:

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in
prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/00) ni v neskladju z
ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Sodišče je prekinilo nepravdni postopek ureditve

meje, ker naj bi bil zakon o evidentiranju nepremičnin, dr-
žavne meje in prostorskih enot (v nadaljevanju: ZENDMPE),
zlasti njegov 31. člen, v nasprotju z ustavo. Po prvem od-
stavku 31. člena ZENDMPE mora namreč sodišče, ki ureja
mejo, upoštevati podatke zemljiškega katastra ter stopnjo
njihove natančnosti in zanesljivosti in ne sme dopustiti skle-
nitve sodne poravnave, ki bi pomenila promet z zemljišči. Po
drugem odstavku citirane določbe lahko sodišče pri ureja-
nju meje upošteva dopustnost izravnave meje. Hkrati ZEN-
DMPE v prvem odstavku 56. člena določa, da se potek
dokončne meje, evidentirane v zemljiškem katastru, lahko
spremeni, če se lastnika sporazumeta o izravnavi meje in če
meja v naravi poteka tako, da je onemogočena oziroma
otežena uporaba ali obdelava zemljišča. Pri tem se lahko
površina parcele z manjšo površino spremeni za največ pet
odstotkov, vendar ne za več kot 500 kvadratnih metrov.
Sodišče navaja, da izpodbijani zakon povzroča pravno praz-
nino, ker ne ureja primera, kadar katastrske meje ni mogoče
ugotoviti. Zemljiški kataster naj bi ne razpolagal s podatki, ki
bi vedno omogočali vzpostavitev katastrske meje ali pa je
njena vzpostavitev zelo otežena in zvezana z nesorazmerni-
mi stroški. Zaradi določb ZENDMPE naj bi sodišče ne mo-
glo odločati po zakonu o nepravdnem postopku (Uradni list
SRS, št. 30/86 – v nadaljevanju: ZNP), saj ne pomaga, če
nekdo dokaže močnejšo pravico ali zadnje mirno posestno
stanje, če je dolžno ravnati po zakonu. ZENDMPE naj bi s
tem onemogočal sodno varstvo. Zahteva, da sodišče ugo-
tavlja katastrsko mejo, naj bi povzročila enkrat ali dvakrat
višje stroške strankam (stroški geodeta naj bi znašali od
100.000 SIT do 150.000 SIT), zato stranke zemljiškoknjiž-
nih zadev ne bodo urejale in bodo meje neurejene. Sodišče
naj bi bilo po 31. členu ZENDMPE omejeno tudi pri sklepa-
nju sodnih poravnav. Te omejitve naj bi ne bilo, kadar sodi-
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šče odloča meritorno, kar dokazuje nesmiselnost omejeva-
nja sodišča. Po prejšnji pravni ureditvi naj bi lastniki podpisa-
li zapisnik, ki je zagotavljal, da nova meja ni bila posledica
zamolčanega ali skritega prometa z zemljišči. Sodno ureja-
nje mej naj bi bilo drago, zato s tem postopkom ni smiselno
prikriti promet z zemljišči. Dosedanje urejanje mej naj bi po
ZNP teklo brez težav, saj so sodišča na narok vabila tudi
lastnike sosednjih parcel, zato v parcelo tretjega ni bilo
mogoče poseči. Določba prvega odstavka 56. člena ZEN-
DMPE naj bi bila nepravična, ker razlikuje le velikost in ne
tudi različne vrednosti zemljišč. Sodiščem naj bi bilo treba
pustiti neomejeno možnost določanja mej po močnejši pra-
vici ali zadnjem mirnem posestnem stanju. Nova ureditev naj
bi bila nerazumna in nesmiselna, povzročala naj bi več spo-
rov ter nepotrebnih dodatnih stroškov. Ker naj bi bilo sodi-
šče omejeno s petimi odstotki odstopanja od katastrske
meje, strankam ni omogočeno ustrezno sodno varstvo. Pre-
hodne določbe zakona naj bi ne urejale že uvedenih postop-
kov urejanja mej. V odgovoru na pojasnila vlade predlagatelj
dodaja, da tudi 38. člen ZENDMPE posega v sodno pristoj-
nost oziroma v zakon o temeljih lastninskopravnih razmerjih
(Uradni list SFRJ, št. 6/80 in nasl. – v nadaljevanju: ZTLR),
saj ta ureja priposestvovanje kot način pridobitve lastninske
pravice.

2. Državni zbor na navedbe sodišča ni odgovoril.
3. Mnenje je podala vlada. ZENDMPE naj bi glede

urejanja mej prevzel dosedanjo ureditev tako, da se meje
urejajo v upravnem in sodnem postopku s ciljem, da se meja
uredi, označi s trajnimi mejnimi znamenji in evidentira v
zemljiškem katastru. V upravnem postopku naj bi se urejale
meje, ki so ugotovljene s soglasjem prizadetih lastnikov in v
sodnem postopku le sporne meje. V sodnih postopkih naj bi
se urejale meje po pravilih nepravdnega postopka (v prime-
rih delitve stvari in skupnega premoženja ter ureditve mej) in
pravdnega postopka (v primerih ugotavljanja lastninske pra-
vice). Doslej nepravdnega postopka ureditve meje niso ure-
jali posebni materialnopravni predpisi, zato naj bi sodišča o
mejnem sporu odločala po materialnopravnih in procesnih
pravilih ZNP (določbe od 131. do 139. člena) tako, da so
mejo uredila na podlagi močnejše pravice, po zadnji mirni
posesti ali z razdelitvijo spornega prostora po pravični oceni.
Sporni prostor naj bi predstavljal del zemljišča med parcela-
ma sosednjih lastnikov, ki ga vsak od lastnikov vključuje v
svojo parcelo oziroma zatrjuje, da je sestavni del njegove
parcele. Katastrska meja naj bi bila, po tretjem odstavku
19. člena zakona, meja po podatkih zemljiškega katastra.
Ugotavljal naj bi jo geodet po zadnjih vpisanih podatkih, po
podatkih iz zbirke listin zemljiškega katastra in po meritvah
ter po opazovanju na kraju samem. Pri tem naj bi upošteval
zanesljivost in natančnost katastrskih podatkov, kar pomeni,
da upošteva tolerance poteka meje, v okviru katerih se
ugotovi potek “katastrskega koridorja”. V upravnem in so-
dnem postopku ureditve meje naj bi veljali enaki načeli, to
sta načelo spoštovanja obstoječega zemljiškega katastra in
načelo upoštevanja njegove zanesljivosti in natančnosti. Na
nekaterih območjih naj bi bili katastrski podatki res slabi,
vendar je, ob upoštevanju načela zanesljivosti in natančnosti
zemljiškega katastra, mogoče v vseh primerih ugotoviti kata-
strsko mejo. V skladu s 134. členom ZNP naj bi sodišče že
pred uveljavitvijo ZENDMPE na narok na kraj urejanja meje
povabilo izvedenca geodetske stroke, ki s poznavanjem
tehničnih pravil geodetske stroke in posebnih pravil zemlji-
škega katastra sodišču nudi strokovno pomoč in ga informi-
ra o geodetskih podatkih. Ob upoštevanju stopnje zaneslji-
vosti in natančnosti katastrskih podatkov naj bi izvedenec
geodet sodišču prikazal “katastrski koridor”, v okviru katere-
ga sodišče odloči o meji po pravilih nepravdnega postopka.

Načelo spoštovanja katastrskih mej naj bi preprečilo prikrit
promet z zemljišči, od katerega se ne plačajo davčne obvez-
nosti, predpisane z zakonom o davku od prometa nepremič-
nin (Uradni list RS, št. 57/99 – v nadaljevanju: ZDPM). Za
dosego tega pomembnega in legitimnega interesa države
naj bi bil promet z nepremičninami nadzorovan. Kaj je prikrit
promet z zemljišči, naj bi opredelil sedmi odstavek 56. člena
ZENDMPE s tem, da izravnavo meje ne šteje za pravni
promet z zemljišči. Izravnava meje naj bi bila sprememba
meje v manjšem obsegu in pod določenimi pogoji, ker na
njeni podlagi ne pride do stvarnopravnih sprememb. Po
izravnavi meje naj bi ostale parcele iste (z isto parcelno
številko) in isti tudi njihovi lastniki, zato se njene posledice
ne vpišejo v zemljiško knjigo. Kriterij za sklenitev sodne
poravnave po prvem odstavku 56. člena zakona naj bi v
vseh primerih omogočal ustrezno sodno varstvo. Pomem-
bna naj bi bila površina manjše parcele, ki se lahko spreme-
ni za največ 5 odstotkov, vendar ne več kot za 500 kvadrat-
nih metrov. Sodišče naj bi napačno razumelo odstopanje,
saj ne gre za odstopanje od katastrske meje, temveč za
spremembo površine manjše parcele. Vlada meni, da je
ureditev po 31. členu ZENDMPE primerna in potrebna ter
omogoča enako postopanje v upravnih in sodnih postopkih
urejanja mej. Določba 31. člena ZENDMPE naj bi zapolnila
materialnopravno praznino pri urejanju mej in ne posega v
sodno pristojnost. Ureditev naj bi imela namen varovati javni
interes, pravno varnost lastnikov in konsistentnost zemlji-
škega katastra. Elaborat, ki je pripravljen v postopku uredi-
tve meje, naj bi upošteval posebna pravila vodenja zemlji-
škega katastra (glede vprašanj, kdaj se meja lahko ureja
oziroma določa in kdaj je za ureditev meje potrebna parcela-
cija), saj v nasprotnem primeru sodne odločbe morebiti niti
ni mogoče vpisati v zemljiški kataster. To naj bi pomenilo, da
so bili večletni spori rešeni neuspešno. Cilj zakona zato ni
omejevanje sodišč, temveč določanje pravil, ki omogočajo,
da se sodno določena meja lahko evidentira v zemljiškem
katastru. Nov zakon o stvarnopravnih razmerjih naj bi v celoti
uredil problematiko, na katero opozarja sodišče. Pri njegovi
pripravi naj bi se ponovno proučila pravila 31. člena ZEN-
DMPE, vendar je do takrat drugačna ureditev obravnavane-
ga stanja nepotrebna in zahteva sodišča neutemeljena.

4. Geodetska uprava Republike Slovenije je pojasnila,
da je stopnja natačnosti mej, evidentiranih v zemljiškem
katastru, odvisna od uporabljenih tehnik in načina evidenti-
ranja podatkov. Ob nastanku zemljiškega katastra naj bi
uporabljena tehnika omogočala natančnost določitve meje
nekaj metrov, sedaj pa omogoča centimetrsko natančnost.
V konkretnem primeru naj bi le geodetski strokovnjak lahko
določil stopnjo natančnosti določitve meje z analizo katastr-
skih podatkov in predpisanih stopenj natančnosti po različ-
nih časovnih obdobijih. Trenutno naj bi se uporabljala natan-
čnost meritev, ki je predpisana s pravilnikom za državno
izmero iz leta 1958. Pojem “katastrski koridor” naj bi bilo
območje, v katerem je meja še v skladu s podatki zemljiške-
ga katastra, čeprav ne pomeni meje in se tudi ne označuje
na terenu ali evidentira v zemljiškem katastru. Pri sodni
ureditvi meje naj bi bila učinkovita možnost, ki sodiščem
omogoča, da v primeru, ko je onemogočen dostop do gara-
že, izvršijo premik meje. To poceni in poenostavi številne
postopke, ki so v takem primeru potrebni (delitev parcel v
upravnem postopku, prepis lastništva in še morebitna zdru-
žitev parcel). ZENDMPE naj bi pri izravnavi meje predpisal
omejitve glede manjše parcele, ker bi upoštevanje večje
parcele lahko pripeljalo do “prodaje” cele manjše parcele.
Meje naj bi se v sodnem postopku uredile dokončno. Ven-
dar naj bi meje ne bile urejene dokončno, če njihovo eviden-
tiranje in vpis v zemljiški kataster nista izvedljiva. Sodišče v
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postopku ureditve meje zato ne more urediti meje tako, da z
novo mejo ukine drugo parcelo, kar se lahko zgodi pri večjih
premikih meje.

5. Matična sekcija geodetov Inženirske zbornice Slo-
venije in Gospodarsko interesno združenje geodetskih izva-
jalcev sta ustavnemu sodišču pojasnili, da je v vseh primerih
mogoče nepristransko in nedvoumno ugotoviti katastrsko
mejo oziroma “katastrski koridor” in zato obstaja dovolj uspo-
sobljenih strokovnjakov geodetske stroke. Samo dokončna
in pravilno izmerjena katastrska meja naj bi bila osnova za
pravno varstvo lastnikov. S poudarjanjem pomena zasebne
lastnine naj bi bila pomembna točno določena meja nepre-
mičnine. Stroški izvedbe postopka urejanja mej naj bi bili
odvisni od več dejavnikov (velikosti nepremičnine, dosto-
pnosti, reliefa, oddaljenosti itd.), kot je različna tudi cena
zemljišč. V posameznem primeru naj bi lahko nastopila ne-
sorazmernost med ceno nepremičnine in stroški postopka,
vendar ne le zaradi geodetskega dela (obstajajo še stroški
dela sodišč, odvetnikov in notarjev). V zadnjem času naj bi
se zmanjšalo število obravnavanih postopkov, sodelovanje
geodetskih strokovnjakov s sodišči pa je primerno.

B)
6. Temeljni očitek sodišča se nanaša na njegovo dol-

žnost, da v nepravdnem postopku urejanja meje upošteva
katastrske meje. Sodišče navaja, da ZENDMPE ne ureja
primerov, ko katastrske meje ni mogoče ugotoviti ali je njena
ugotovitev otežena in povezana z nesorazmernimi stroški,
kar povzroča pravno praznino. Nesorazmerni stroški zaradi
dela geodetskega strokovnjaka naj bi strankam onemogo-
čali ustrezno sodno varstvo. Zaradi zakona naj bi sodišče ne
moglo odločati po ZNP, kar onemogoča njegovo varstvo.

7. Po prvem odstavku 31. člena ZENDMPE mora sodi-
šče, ki ureja mejo upoštevati podatke zemljiškega katastra
ter stopnjo njihove natančnosti in zanesljivosti in ne sme
dopustiti sklenitve sodne poravnave, ki bi pomenila promet z
zemljišči. Po drugem odstavku citirane določbe lahko sodi-
šče pri urejanju meje upošteva dopustnost izravnave meje,
ki jo ureja 56. člen citiranega zakona. Po prvem odstavku
56. člena zakona se potek dokončne meje, evidentirane v
zemljiškem katastru, lahko spremeni, če se lastnika spora-
zumeta o izravnavi meje in če meja v naravi poteka tako, da
je onemogočena oziroma otežena uporaba ali obdelava zem-
ljišča. Pri tem se lahko površina parcele z manjšo površino
spremeni za največ pet odstotkov, vendar ne več kot za 500
kvadratnih metrov. Po sedmem odstavku citirane določbe
se izravnava mej ne šteje za pravni promet z zemljiščem. V
skladu z osmim odstavkom te določbe se izravnava mej
lahko izvede tudi v postopku ureditve meje. V tem primeru
mora biti zahtevi priložen enoten elaborat, ki mora vsebovati
sestavine elaborata ureditve meje in elaborata za izravnavo
meje. V naravi se označi izravnana meja.

8. Po prvem odstavku 3. člena ZENDMPE sta zemljiški
kataster in kataster stavb temeljni evidenci podatkov o zem-
ljiščih in stavbah. Po drugem odstavku citirane določbe se
zemljiški kataster in kataster stavb povezujeta z zemljiško
knjigo. Zemljiška knjiga se torej opira na zemljiški kataster,
ki vsebuje podatke o površinah, kulturi, kakovosti, uporabni-
kih, lastnikih ali uživalcih zemljišč, ki leže v območju posa-
mezne občine kot upravno teritorialne enote. Katastrski ope-
rat se dela po katastrskih občinah (k.o.). Na ozemlju posa-
mezne občine je lahko ena ali več katastrskih občin. Enota,
v kateri počiva katastrski operat, je parcela. Parcela je del
površine zemlje, ki ima enako kulturo in pripada istemu
lastniku. Važen del katastrskega operata je “katastrski načrt”
(mapa), t. j. črtež vseh parcel, ki leže v teritorialni katastrski

enoti. Kopije tega načrta dobi vsaka občina, pa tudi zemlji-
ška knjiga. Del katastrskega operata so dalje “seznam par-
cel in posestni listi”. Posestni list je seznam istemu posestni-
ku pripadajočih parcel, ki leže v teritorialni katastrski enoti.
Katastrski operat mora biti stalno v skladu z dejanskim sta-
njem v naravi. Medtem ko kataster daje podatke o dejanskih
razmerah zemljišč, zemljiška knjiga evidentira pravna ra-
zmerja. Da se lahko knjižijo pravna razmerja glede zemljišč,
je treba vpisati tudi zemljišče. V zemljiško knjigo se tedaj
vpisujejo zemljišča in pravna razmerja, ki se tičejo zemljišč.1

Tako urejeno zemljiškoknjižno stanje zagotavlja varnost prav-
nega prometa z nepremičninami. Zato je glede na opisan
namen in pomen zemljiškega katastra zahteva, da mora
sodišče, ko ureja mejo, upoštevati podatke zemljiškega ka-
tastra, utemeljena.

9. Pri ugotavljanju katastrske meje gre za vprašanje
geodetske stroke in ne za pravno vprašanje. To izhaja tudi iz
134. člena ZNP, po katerem mora sodišče na narok povabi-
ti izvedenca geodetske stroke, ki sodišču pomaga pri ugo-
tavljanju dejanskega stanja. Ustavno sodišče je zato pozvalo
združenji predstavnikov geodetske stroke, naj pojasnita svo-
ja stališča glede ugotavljanja katastrskih mej. Predstavniki
obeh združenj enotno (enako kot vlada in Geodetska uprava
Republike Slovenije) pojasnjujejo, da imajo katastrski podat-
ki različno stopnjo predpisane natančnosti in zanesljivosti, ki
je posledica časovne razlike pri njihovem vnosu. Hkrati ra-
zumno in logično zagotavljajo, da je, ob upoštevanju predpi-
sane natančnosti in zanesljivosti podatkov zemljiškega ka-
tastra v posameznih obdobjih, katastrsko mejo mogoče ne-
pristransko in nedvoumno ugotoviti v vseh primerih.

10. Zahteva, ki jo določa 31. člen ZENDMPE, da
mora sodišče upoštevati podatke zemljiškega katastra ter
stopnjo njihove natančnosti in zanesljivosti, je torej uteme-
ljena in izvedljiva. Pri tem je višina stroškov geodetskega
strokovnjaka pri ugotavljanju katastrske meje stvar primer-
nosti in ne pravne presoje. Zakon zato ne povzroča pravne
praznine in iz razlogov, ki jih navaja sodišče, ni v nasprotju
z 2. členom ustave. Četudi so stranke v nepravdnem po-
stopku urejanja mej dolžne plačati stroške geodetskega
strokovnjaka, ZENDMPE ni v neskladju s pravico do so-
dnega varstva, torej dostopa do sodišč in sodnika, kot jih
zagotavlja 23. člen ustave.

11. Določba 136. člena ZNP vsebuje materialnoprav-
na pravila, po katerih sodišče odloča v mejnem sporu. Pri-
marno pride v poštev ureditev meje na podlagi dokaza moč-
nejše pravice (t.j. lastninska pravica ali publicianska lastni-
na). Subsidiarno, torej kadar pogoji za odločanje na podlagi
močnejše pravice niso podani, oziroma, kadar udeleženec
te pravice ne uspe dokazati, se meja uredi po zadnji mirni
posesti. Kot zadnja možnost za reševanje mejnih sporov v
nepravdnem postopku, kadar se zadnja mirna posest ne da
ugotoviti, pride v poštev razdelitev sporne površine po pra-
vični oceni sodišča.2

12. Sodišče ne pojasni, zakaj teh pravil ZNP ne more
izvajati, ker je hkrati dolžno upoštevati določbe ZENDMPE.
Iz obrazložitve te odločbe izhaja, da je katastrsko mejo, kot
to zahteva zakon, mogoče ugotoviti. Iz zgolj splošnih navedb
predlagatelja tudi ni mogoče ugotoviti notranjega nasprotja
med zakonskimi normami. Ustavno sodišče namreč ni pri-
stojno ocenjevati medsebojne skladnosti zakonov ali zakon-
skih norm. Pristojno je ocenjevati zgolj, ali notranja naspro-

1 Alojz Finžgar, Stvarno pravo, Pravna fakulteta v Ljub-
ljani, Ljubljana 1972, stran 61 in 62.

2 Dragica Wedam-Lukić in Ada Polajnar-Pavčnik, Ne-
pravdni postopek, Zakon s komentarjem, Časopisni zavod
Uradni list SR Slovenije, Ljubljana 1991, stran 96.
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tja znotraj pravnega reda ne kršijo načel pravne države (2.
člen ustave). Tega pa sodišče ne zatrjuje.

13. Sodišče v nadaljevanju očita, da 31. člen
ZENDMPE nesmiselno omejuje sodišče pri sklepanju so-
dnih poravnav, pri tem pa 56. člen zakona ne upošteva
tudi vrednosti zemljišč, temveč le njihovo velikost, kar je
nepravično.

14. V mejnih sporih pred sodiščem gre v bistvu za
spore o lastninski pravici na zemljiščih. Ti se praviloma rešu-
jejo v pravdi. Ker pa so mejni spori zelo pogosti, je zaradi
ekonomičnosti postopka, v primerih, kadar gre za manjše
površine, ali kadar se prizadeti mejaši strinjajo, zanje predvi-
den poseben nepravdni postopek.3 Namen poravnave v
nepravdnem postopku ureditve meje torej ni določanje mej v
primerih, kadar so sporne velike površine zemljišč. Njihovo
velikost je opredelil prvi odstavek 56. člena ZENDMPE s
tem, da je predpisal pogoje za izravnavo meje. Površina
parcele z manjšo površino se po teh pogojih lahko spremeni
za največ pet odstotkov, vendar ne za več kot 500 kvadrat-
nih metrov in takšna izravnava meje se ne šteje za pravni
promet. Po 31. členu ZENDMPE sodišče ne sme dopustiti
sklenitve poravnave, ki bi pomenila promet z zemljišči. Opre-
delitev velikosti zemljišča, ki je predmet izravnave meje, in
določitev, da se izravnava meje, ne šteje za pravni promet,
sodišča ne omejuje nerazumno. Pri poravnavah sodišče ne
sme dovoliti skritega prometa z zemljišči. Sodišče je torej
dolžno paziti na očiten namen zakona, da prispeva k ureditvi
nadzora nad prometom z zemljišči, od katerega se ne plača
davek na promet. Možnost izravnave meje omogoča, da
ostaneta parcela in njen posestnik isti. Navedeno lahko
sodišče upošteva pri odločanju o ureditvi mej v vseh prime-
rih in ne le pri poravnavah.

15. Sodišče ne pojasni, zakaj bi moral zakonodajalec
pri opredelitvi velikosti zemljišča, ki je predmet izravnave
meje, določiti še njegovo vrednost. Veljavni ureditvi očita
zgolj nepravičnost. To pa samo po sebi ne more biti pred-
met ustavnosodne presoje.

16. Sodišče tudi očita, da prehodne določbe ZENDMPE
ne urejajo že uvedenih postopkov ureditve mej.

17. V poglavju “Prehodne določbe” ZENDMPE v
101. členu ureja postopke v teku. Postopki ureditve mej –
mejni ugotovitveni postopki in postopki prenosa mej v naravo
po podatkih zemljiškega katastra, postopki izdelave zemlji-
škega katastra, postopki parcelacije in drugi geodetski po-
stopki, glede katerih je postopek ob uveljavitvi tega zakona v
teku oziroma glede katerih je bila ob uveljavitvi tega zakona že
vložena zahteva ali pravno sredstvo, se končajo po določbah
zakona o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16/74 in
42/86 – ZZkat). To pomeni, da ZENDMPE postopke v teku
ureja zato je zahteva sodišča v tem delu neutemeljena.

18. Sodišče dodaja, da 38. člen ZENDMPE posega v
sodno pristojnost oziroma v ZTLR, ki ureja priposestvovanje
kot način pridobitve lastninske pravice.

19. ZENDMPE v 38. členu ureja domnevo nedobro-
vernosti tako, da kjer je meja dokončna, ni mogoče pripo-
sestvovanje niti pridobitev lastninske pravice z graditvijo na
tujem zemljišču. S tem navedena določba očitno ne posega
v sodno pristojnost. Hkrati sodišče zakonski normi ne očita
nasprotja z ustavo oziroma ne navaja razlogov za takšno
notranje nasprotje znotraj pravnega reda, ki bi bilo lahko v
nasprotju z načeli pravne države (2. člen ustave).

20. Iz zgoraj navedenega izhaja, da ZENDMPE iz razlo-
gov, ki jih navaja sodišče, ni v neskladju z 2. in s 23. členom
ustave.

C)
21. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na pod-

lagi 21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednica dr. Dragica
Wedam-Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj,
Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mir-
jam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Odločbo je
sprejelo soglasno.

Št. U-I-74/01-15
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

1792. Sklep, da se izvrševanje odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o razglasitvi območja
ribnikov Drage pri Igu za naravno znamenitost
do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije,
na seji dne 11. 4. 2002

s k l e n i l o:

Izvrševanje odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o razglasitvi območja ribnikov Drage pri Igu za naravno
znamenitost (Uradni list RS, št. 22/00) se do končne odlo-
čitve ustavnega sodišča zadrži.

O b r a z l o ž i t e v

1. Vlada izpodbija odlok o razglasitvi območja ribni-
kov Drage pri Igu za naravno znamenitost (v nadaljevanju:
odlok). Predlagateljica navaja, da odlok bistveno spreminja
varstveni režim zavarovanih naravnih vrednot na območju
ribnikov Drage pri Igu, ker iz strožjega varstvenega režima
izvzema prepoved športnega ribolova, dovoljuje lastnikom
parcel in izvajalcem del v kamnolomu vožnjo po cestah in
poteh parka ter obiskovalcem parkiranje. Izpodbijani pred-
pis naj bi severnemu delu parka v Dragi določil milejši
varstveni režim in na vsem območju parka dovolil športni
ribolov, sprehajanje, kolesarjenje, vzdrževalna in gradbena
dela na obstoječih objektih ter postavljanje objektov, na-
menjenih vzdrževanju in ohranjanju parka. Predlagateljica
navaja, da je odlok, sprejet na podlagi zakona o varstvu
naravne in kulturne dediščine (Uradni list SRS, št. 1/81 in
nasl. – ZNKD), čeprav je po prvem odstavku 177. člena
zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in
nasl. – v nadaljevanju: ZON) ZNKD prenehal veljati, zato je
v nasprotju s tretjim odstavkom 153. člena ustave. Organi-
zacija, ki je pristojna za ohranjanje narave, naj bi po petem
odstavku 45. člena ZON lokalnim skupnostim predlagala
ukrepe varstva naravnih vrednot. Po tretjem odstavku
51. člena ZON naj bi ta organizacija še pred sprejemom ali
spremembo akta o zavarovanju pripravila strokovni predlog
omejitvenih dejavnosti ali rabe. V nasprotju s tem naj bi
odlok spremenil varstveni režim na obravnavanem obmo-3 Isto, stran 94.
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čju, čeprav je Ljubljanski regionalni zavod za varstvo narav-
ne in kulturne dediščine lokalno skupnost pravočasno opo-
zoril, da je varstvo naravnih vrednot neprimerno. Odlok naj
bi bil zato v nasprotju tudi s Konvencijo o biološki raznovr-
stnosti (Uradni list RS, št. 30/96, MP, št. 7/96 – MKBR),
ki predvideva ustrezne postopke presoje vplivov predlaga-
nih projektov na okolje, če bi ti lahko imeli občutne škodlji-
ve posledice na biološko raznovrstnost. Pri spremembi
varstvenega režima, ki dovoljuje nove dejavnosti na obmo-
čju, naj bi odlok ne upošteval značilnosti zavarovanega
območja in namena zavarovanja, zato naj bi bil v nasprotju
z drugim odstavkom 68. člena ZON. Že ustava v 73. členu
nalaga lokalnim skupnostim skrb za ohranjanje naravne in
kulturne dediščine. Po Konvenciji o varstvu prosto živeče-
ga evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih
življenjskih prostorov (Uradni list RS, št. 55/99, MP, št.
17/99 – ZKVERZ) naj bi se z ustreznimi in primernimi
zakonskimi in upravnimi ukrepi zagotavljala ohranitev živ-
ljenjskih prostorov prosto živečih rastlinskih in živalskih
vrst, zlasti tistih, ki so navedeni v dodatkih k citirani kon-
venciji in med katere sodijo tudi nekatere živalske vrste na
tem območju. Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega
pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic (Uradni list
SFRJ-MP, št. 9/77, Akt o notifikaciji nasledstva Uradni list
RS, št. 54/92, MP, št. 15/92) in Konvencija o varstvu
selitvenih vrst prosto živečih živali (Uradni list RS, št. 72/98,
MP, št. 18/98 – MKVSUPZ) naj bi prav tako varovali seli-
tvene vrste ter predvidevali ukrepe za varovanje. Vlada
predlaga, naj se izvrševanje odloka do končne odločitve
ustavnega sodišča zadrži. Dovoljene dejavnosti na obrav-
navanem območju naj bi že ogrožale naravovarstvene cilje,
zlasti tiste lastnosti ribnikov v dolini Drage, ki vzpostavljajo
in ohranjajo posebno vrednost tega območja, to je obstoj
redkega biotopa in ogroženih živalskih vrst. Ekološki zna-
čaj območja naj bi bil prizadet zaradi neposrednih in posre-
dnih motenj (uničenje rastlinskih vrst in gnezdišč ptic, vpliv
na sestavo avtohtone flore in favne).

2. Na podlagi 39. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) lahko
ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje iz-
podbijanega predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja
lahko nastale težko popravljive posledice. Na zavarovanem
območju izpodbijani predpis spreminja varstveni režim in
dovoljuje nove dejavnosti, ki lahko ogrozijo naravovarstvene
cilje na obravnavanem območju. Te škodljive posledice bi
bilo ob morebitni ugotovitvi neustavnosti in nezakonitosti
predpisa težko, če že ne nemogoče, popraviti. Ustavno
sodišče je zato izvrševanje odloka do končne odločitve za-
držalo. V času zadržanja se bodo uporabljale določbe odlo-
ka v prej veljavnem besedilu.

3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
39. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-
Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič,
dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Sklep je
sprejelo soglasno.

Št. U-I-166/02-4
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

1793. Odločba o ugotovitvi, da je bil 7. člen odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
tretjem odstavku pod točko b, v delu, ki se
nanaša na območje zazidalnega otoka BI 8/1,
ter v 8. členu v delu, v katerem določa
povečanje nadomestila s faktorjem 30, v
neskladju z zakonom, z učinki razveljavitve

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo javnega zavoda Institut Jožef Stefan,
Ljubljana, ki ga zastopa direktor Ivan Turk, na seji dne
11. 4. 2002

o d l o č i l o:

7. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list RS, št. 72/98) je bil v tretjem odstavku
pod točko b v delu, ki se nanaša na območje zazidalnega
otoka BI 8/1, ter v 8. členu v delu, v katerem določa
povečanje nadomestila s faktorjem 30, v neskladju z zako-
nom. Ta ugotovitev ima učinek razveljavitve.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik izpodbija 7. in 8. člen odloka o nadome-

stilu za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: odlok)
v delih, ki predpisujeta faktor 30 za povečanje nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za zavezance na območju
BI 8/1 – Reaktor (Brinje) glede na ugodnosti, ki jih imajo
uporabniki navedenega zemljišča za pridobitno in drugo
dejavnost. Med postopkom za oceno zakonitosti naj bi iz-
podbijani določbi odloka prenehali veljati, ker ju je spreme-
nil odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomesti-
lu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št.
101/00 – v nadaljevanju: spremembe odloka). Vendar po-
budnica navaja, da ji je bilo na njuni podlagi odmerjeno in
prisilno izterjano nadomestilo za leto 1999. Zoper odločbo
o tej odmeri naj bi uspešno vložila pritožbo, zato je odločitev
ponovno v presoji prvostopnega organa. Izvrševanje odloč-
be o odmeri nadomestila za leto 2000 pa naj bi bilo preki-
njeno zaradi sklepa ustavnega sodišča, s katerim je začasno
zadržalo izvrševanje izpodbijanih določb odloka.

2. Pobudnik navaja, da sta izpodbijani določbi v nas-
protju s 61. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84 in nasl. – v nadaljevanju: ZSZ84), ki sicer
dopušča upoštevanje izjemnih ugodnosti pri pridobivanju
dohodka v gospodarskih dejavnostih. Vendar pobudnik, ki
je javni raziskovalni zavod, na območju BI 8/1 – Reaktor
(Brinje) opravlja izključno raziskovalno oziroma izobraževal-
no dejavnost, ki ne spadata v gospodarske dejavnosti, tem-
več se izvajata kot javna služba. Na območju BI 8/1 Reaktor
(Brinje) delujejo namreč le znanstvenoraziskovalne in izo-
braževalne enote pobudnika. Druge spremljevalne oziroma
dopolnilne dejavnosti naj bi pobudnik opravljal v manjšem
obsegu (25 odstotkov prihodka) na svojem sedežu na Ja-
movi 39 in ne na obravnavanem območju. Pobudnik naj bi
opustil dejavnost ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ker je
upravljanje skladišča za radioaktivne odpadke prevzela Agen-
cija za radioaktivne odpadke. Vendar naj bi bila v času, ko je
to dejavnost opravljal, organizirana kot javna služba po ve-
ljavnih predpisih. Izpodbijana ureditev naj bi bila v nasprotju
z 61. členom ZSZ84, saj ugodnosti v zvezi s pridobivanjem
dohodka lahko veljajo le za gospodarske dejavnosti. Odlok
naj bi v nasprotju s tem upošteval merilo ugodnosti pri prido-
bivanju dohodka v pridobitnih in nepridobitnih, torej tudi



Uradni list Republike Slovenije Št. 37 / 26. 4. 2002 / Stran 3707

negospodarskih dejavnostih, ki se opravljajo kot javna slu-
žba in so financirane iz proračuna. Reaktor pobudnika naj bi
bil zgrajen leta 1960 izključno za znanstvenoraziskovalne
namene in ne pridobitno dejavnost, kar je tudi nasprotna
udeleženka upoštevala vse do sprejema izpodbijanih določb
odloka. Za leti 1999 in 2000 naj bi bilo tako pobudniku na
tej lokaciji, na podlagi izpodbijanih določb odloka, odmerje-
no petindvajsetkrat višje nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča kot za leto 1998. Odlok naj bi v izpodbijanem delu
arbitrarno širil predpisana merila, kar je v neskladju tudi s
tretjim odstavkom 153. člena ustave.

3. Občina Dol pri Ljubljani v odgovoru navaja, da je
sprejela spremembe odloka, na podlagi katerih sta izpodbi-
jani določbi odloka prenehali veljati. Po 58. členu ZSZ84
naj bi občina določala območje, na katerem se plačuje
obravnavano nadomestilo. Z 2. členom odloka je tako pred-
pisala, da sodi območje zazidalnega otoka BI 8/1 Reaktor
(Brinje) v I. območje zemljišč, za katera se plačuje nadome-
stilo. Nadomestilo naj bi bilo obvezna dajatev in vir njenih
prihodkov za urejanje stavbnih zemljišč. Dejstvo, da je zave-
zanec javni raziskovalni zavod, naj ne bi vplivalo na višino
nadomestila. Pobudnik naj bi pridobival sredstva za izvajanje
nacionalnega raziskovalnega programa iz proračuna in z
izvajanjem drugih dejavnosti. Njegove dejavnosti naj bi bile
usklajene s standardno klasifikacijo dejavnosti in med njimi
so tudi pridobitne dejavnosti. Občina naj bi se posvetovala z
Ministrstvom za okolje in prostor in po tem posvetu sprejela
odlok. Tudi iz finančnega načrta Agencije za radioaktivne
odpadke za leto 2001 naj bi izhajalo, da je Reaktor Brinje,
zgrajen leta 1986, republiško skladišče za nizko in srednje
radioaktivne odpadke. Z njim naj bi od sredine leta 1999
upravljal pobudnik. V finančnem načrtu za leto 2001 naj bi
Agencija za radioaktivne odpadke načrtovala 40 miljonov
SIT, namenjenih plačilu obravnavanega nadomestila po spre-
membah odloka.

B)
4. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-181/00 z dne

13. 7. 2000 pobudo sprejelo in do končne odločitve zadr-
žalo izvajanje izpodbijanih določb odloka.

5. Izpodbijani določbi odloka sta med postopkom za
oceno ustavnosti in zakonitosti prenehali veljati, ker so spre-
membe odloka drugače uredile način odmere nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča tudi za obravnavano obmo-
čje. Izpodbijani določbi odloka sta tako urejali način odmere
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leti 1999 in
2000. Če predpis preneha veljati med postopkom za oceno
ustavnosti in zakonitosti, ga ustavno sodišče presoja le ob
izpolnjenih pogojih iz 47. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Na tej
podlagi lahko ustavno sodišče ugotovi, da predpis, ki je
med postopkom prenehal veljati, ni bil v skladu z ustavo in
zakonom, če niso bile odpravljene posledice neustavnosti
oziroma nezakonitosti. Pri podzakonskih predpisih ali splo-
šnih aktih, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, ustavno
sodišče odloči, ali ima njegova odločitev učinek odprave ali
razveljavitve. Pobudniku sta bili na podlagi izpodbijanih do-
ločb odloka izdani odločbi o odmeri nadomestila za leto
1999 in 2000, zato izpolnjuje pogoje iz 47. člena ZUstS,
saj urejata njegove nepravnomočne obveznosti za leti 1999
in 2000.

6. Odlok v 7. in 8. členu ureja obračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča. V njegovem 7. členu tretji
odstavek v točki b določa, da se glede na ugodnosti, ki jih
imajo uporabniki stavbnega zemljišča za pridobitno in drugo
dejavnost v območju zazidalnih otokov, ki so taksativno naš-

teti, izračunana vrednost nadomestila poveča s faktorjem
30. Med temi zazidalnimi otoki je naveden tudi BI 8/1, ki
predstavlja zemljišče, na katerem je Reaktor Brinje. Po 8.
členu odloka se letna višina nadomestila po merilih tega
odloka določi tako, da se skupno število točk pomnoži s
kvadraturo stanovanjske ali poslovne površine in z vrednos-
tjo točke za izračun nadomestila ter s faktorji (30, 10 ali 5),
med katerimi je faktor 30 za stavbno zemljišče, ki je posebej
določeno v 7. členu odloka (BI 8/1).

7. V 61. členu ZSZ84, ki velja na podlagi 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 –
ZSZ), so vsebovana načela, da nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča določijo občine v skladu z dogovorom
o usklajevanju meril in območij, na katerih se plačuje nado-
mestilo, in merila za določanje nadomestila za uporabo stav-
bnega zemljišča. Pri tem občine upoštevajo zlasti:

– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami ter možnost priključitve za te
objekte in naprave;

– lego, namembnost in smotrno izkoriščanje stavbne-
ga zemljišča;

– izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v
gospodarskih dejavnostih;

– merila za oprostitev plačevanja nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča.

8. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-355/98 z dne
22. 3. 2001 (Uradni list RS, št. 28/01 in OdlUS X, 56)
odločilo, da je izjemna donosnost dejavnosti, ki se lahko
opravlja samo na določenih lokacijah, po izrecni določbi
tretje alinee 61. člena ZSZ okoliščina, ki jo lokalna skupnost
utemeljeno upošteva, ko določa višino nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča. Ta okoliščina je v razumni pove-
zavi s predmetom urejanja; logiki, naj uporabnik plača nado-
mestilo tudi v odvisnosti od tega, koliko mu lokacija ali
posamezne druge značilnosti zemljišča omogočajo ugodnej-
še ali celo izjemno ugodne pogoje gospodarjenja, ni mogo-
če očitati arbitrarnosti. Vendar mora tudi uporaba izbranega
kriterija prestati preizkus razumnosti na način, da do konca
izpelje logiko, ki opravičuje razlikovanje: višina obveznosti
mora biti v razumnem sorazmerju z višino dohodka, ki ga
prinaša izjemno ugodna lokacija.

9. V obravnavanem primeru je zavezanec za plačilo
nadomestila javni raziskovalni zavod, ki je v času veljavnosti
odloka na zemljišču zazidalnega otoka BI 8/1 upravljal Re-
aktor Brinje in je imel (še ima) svoj sedež drugje. Novi
zavezanec za plačilo nadomestila na tem območju je Agen-
cija za radioaktivne odpadke, ki nadaljuje z upravljanjem
Reaktorja Brinje. Po 23. členu zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94 in nasl. – ZUpr) se agencija ustanovi kot
upravna organizacija za opravljanje razvojnih in pospeševal-
nih nalog države. To potrjuje navedbo pobudnika, da je na
zemljišču, ki je predmet odmere nadomestila, opravljal le
raziskovalno in izobraževalno dejavnost. Iz zadnjega odstav-
ka 1. člena odloka o spremembi odloka o preoblikovanju
Instituta Jožef Stefan (Uradni list RS, št. 65/99) tudi izhaja,
da je pobudnik takšne raziskovalne programe opravljal kot
javno službo. Občina sicer navaja, da je pobudnik registriran
tudi za opravljanje drugih pridobitnih dejavnosti, ki niso fi-
nancirane zgolj iz proračuna in mu prinašajo tudi druge vire
dohodkov. Vendar opravljanje vseh registriranih dejavnosti
zavezanca na različnih lokacijah ne more biti podlaga za
odmero nadomestila za uporabo konkretnega stavbnega
zemljišča. Pobudnik namreč na obravnavanem območju ni
opravljal vseh dejavnosti, za katere je registriran, temveč jih
je opravljal tudi na svojem sedežu, ki se ne nahaja na tem
območju.
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10. Po drugem odstavku 1. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in nasl. –
ZGJS) se z gospodarskimi javnimi službami zagotavljajo ma-
terialne javne dobrine (v nadaljevanju: javne dobrine) kot
proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje
v javnem interesu zagotavlja država oziroma lokalna sku-
pnost zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor
jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Po drugem odstavku 2.
člena citiranega zakona je pri zagotavljanju javnih dobrin
pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih po-
treb. Zaradi takšne narave dejavnosti, ki jo je pobudnik
opravljal na obravnavanem območju, lokacija ali posamezne
druge značilnosti zemljišča niso omogočale njegovih ugo-
dnejših ali celo izjemno ugodnih pogojev gospodarjenja, za
katere je po 61. členu ZSZ84 mogoče predpisati višje na-
domestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Izpodbijani do-
ločbi odloka sta zato v nasprotju z 61. členom ZSZ84, ker
predpisujeta po odloku najvišji možni faktor 30 za povečanje
nadomestila na tem območju, čeprav iz zgoraj navedenih
razlogov takšno povečanje ni v razumnem razmerju z višino
dohodka, ki ga je ta lokacija prinašala pobudniku.

11. Ker je ustavno sodišče ugotovilo zgoraj navedeno
nezakonitost izpodbijanih določb odloka, ni ocenjevalo še
njune skladnosti s tretjim odstavkom 153. člena ustave.

12. Ker je ustavno sodišče začasno zadržalo izvrševa-
nje izpodbijane določbe odloka, odmeri nadomestila za leti
1999 in 2000 pa še nista pravnomočni, je ugotovljeni neza-
konitosti dalo učinek razveljavitve.

C)
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podla-

gi tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsedni-
ca dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnici in sodniki dr.
Janez Čebulj, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribi-
čič, dr. Mirjam Škrk in Franc Testen. Odločbo je sprejelo
soglasno.

Št. U-I-181/00-17
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

BANKA SLOVENIJE

1794. Sklep o dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o
pogojih in načinu opravljanja plačilnega
prometa s tujino

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena zakona o
deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 35/01),
12. točke sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega
prometa s tujino (Uradni list RS, št. 50/99, 74/99 in 85/99)
in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije

S K L E P
o dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa

o pogojih in načinu opravljanja plačilnega
prometa s tujino

1
V prilogi 1: Dinamika pošiljanja poročil in podatkov iz

nalogov za spremljanje prometa po računih, se dodajo raču-
ni 743*, 762* in 763*, pri računih 758 in 759 se doda
zvezdica.

Podatki iz nalogov

Račun Dinamika Poročilo promet promet Mesečno
iz kontnega poročanja po valutah v breme v dobro poročilo
okvira po državah

743* mesečno ü ü
758* mesečno ü ü
759* mesečno ü ü
762* mesečno ü ü
763* mesečno ü ü

2
V prilogi 2 v šifrantu valut se doda slovenski tolar.

Numerična šifra Alfa šifra Naziv valute

705 SIT Slovenski tolar

3
Ta sklep začne veljati 1. maja 2002.

Ljubljana, dne 22. aprila 2002.

Guverner
Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

1795. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 29. 4.  do 5. 5.
2002

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

S E Z N A M
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno

okolje v obdobju od 29. 4.  do 5. 5. 2002

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

13 M GASTRO D.O.O. 25100-9708520153
13 M SKLADIŠČNO LOGISTIČNI

CENTER D.O.O. 25100-9708714153
3M SEŽANA D.O.O. 24900-9004383285
A - DENT STUDIO D.O.O. 07000-0000054022
A & V LEŠNIK D.O.O. 04515-0000529255
A&C MARKETING D.O.O. 30000-0002992777
ABC RENT A CAR, D.O.O. 06000-0115164907
ABD-DIMNIKARSTVO, D.O.O 02340-0015305431
ABIA D.O.O. 02021-0011648933
ABRA D.O.O. 02013-0012663751
ACO, D.O.O.ŠMARJE PRI JELŠAH 06000-0143911148
ADEM - ARIFAJ IN OSTALI

RADOVLJICA D.N.O. 07000-0000393328
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

ADMIRAL D.O.O. 02010-0011163114
ADO D.O.O. 02980-0015471466
ADORA D.O.O.ŠEMPETER 04750-0000528313
AE INŽENIRING D.O.O. 03151-1000002805
AFIT D.O.O. 03130-1000000924
AFRODITA D.O.O. 04202-0000526647
AGA D.O.O. 07000-0000556482
AGORA ALAJBEGOVIĆ K.D. 02011-0089432947
AGOVIT SISTEMI D.O.O.

NOVA GORICA 02241-0011733310
AGOVIT SISTEMI D.O.O.

NOVA GORICA 04750-0000257295
AGROFANTAZIJA

URŠIČ & CO D.N.O. 04515-0000520525
AGRONABAVA D.O.O. 04202-0000526162
AIR LION D.O.O. 05100-8010159190
AJDINA ŠENČUR D.O.O. 07000-0000060521
AJDOVC, D.O.O., LJUBLJANA 02010-0011807097
AKTIV 3 D.O.O. 07000-0000172071
AL.KO TRADE D.O.O. 29000-0003239851
ALADIN INŽENIRING D.O.O. 04302-0000489640
ALBIS D.O.O. 25100-9708824151
ALEGRO D.O.O. 04515-0000524308
ALGOJA EXPORT D.O.O. 18309-0011714412
ALI RECORDS D.O.O. 25100-9707917104
ALPRO D.O.O. 18309-0012894029
ALPRO, D.O.O. CELJE 06000-0069793157
ALTEJA, D.O.O. CELJE 06000-0111424781
ALTERPART D.O.O. 04515-0000533232
ALUKOVIN D.O.O. 18309-0011385194
ALUM DRAME,D.O.O. CELJE 06000-0098682861
AMADEO D.O.O. 02340-0018367721
AMADEUS SLOVENIJA 03134-1000003444
AMTK D.O.O. LJUBLJANA 02017-0090324277
AN SENZOR D.O.O. 03160-1000015653
ANDI D.O.O. 02024-0013281005
ANDRA D.O.O. 04515-0000530613
ANDRAG. DRUŠTVO VEL. 02426-0016460270
ANN TRADE D.O.O. 03130-1012773884
ANTIKORO D.O.O. 04515-0000528091
ANTONIO D.O.O. ŠKOFJA LOKA 07000-0000164408
ANTONOV VRTEC 24401-9003917207
APLICA D.O.O. 02045-0014460272
AQUAPLAN D.O.O. 18300-0011687305
ARCHOM D.O.O. 03139-1000007273
ARHIO D.O.O. 03157-1012659653
ARHIPLAN D.O.O. 04515-0000532456
ARIES DESIGN, D.O.O. POLZELA 06000-0075576103
ARKUS D.O.O. 02014-0017418933
ARREDOKER D.O.O. 14000-0586754149
ARS PUBLICITA D.N.O. 10100-0000057031
ART FORMA DOO 02043-0017609960
AS & P, D.O.O. CELJE 06000-0874892672
AS INŽENIRING D.O.O. 24302-9003186507
AS TRIGLAV D.O.O. 18300-0011136927
ASBIS D.O.O. 18309-0050848092
ASFALTI M.S.P.ZA N. G.

D.O.O. V ST. 02340-0090481498
ASPEKTA D.O.O. 04515-0000188785
ASSIS VOLČINI & CO D.N.O. 03131-1000004561
ASTRA-INDUSTRIJA D.O.O. 02980-0078524764
ATC GUTTA D.O.O. 04202-0000220709
ATELJE AMBIENTA D.O.O. 02059-0010282281
ATENA 1. SKLAD 27000-0000200871
ATLETSKI KLUB VELENJE 02426-0012429823
ATRAN D.O.O.KOPER 10100-0035102161
AVD D.O.O. 14000-0570275595
AVTO HIŠA MAGISTER D.O.O. 25100-9707545109
AVTO ŠOLA MAZZONI, D.O.O. 06000-0062525626
AVTOHIŠA FERK D.O.O. 04515-0000528576
B.D.,D.O.O., BRASLOVČE 06000-0088848613
B.V. CHEMIE PHARMACIE

HOLLAND 02011-0053754892

B2 D.O.O. 02045-0012728337
BAB INŽENIRING D.O.O. 05100-8010163652
BAB-CO D.O.O. 02014-0013315833
BALA BLED D.O.O. 03127-1000074772
BALINARSKI KLUB ŽALEC 06000-0119434847
BARJAN-JENEŽIČ K.D. 03160-1000015168
BATIČ COMPANY D.O.O. 14000-0554790321
BB TRADING D.O.O. 24900-9004100530
BBC MARKETING

IN CONSULTING D.O.O. 25100-9702380150
BEA D.O.O. 14000-0545560092
BELLES D.O.O. 02011-0012705171
BELOTEHNA,D.O.O.

ŠMARJE PRI JELŠAH 06000-0095096383
BERGHAUS D.O.O. 04515-0000509273
BETULA D.O.O. 04515-0000523726
BEZLAJ & ETRAS K.D. 18300-0050820985
BIBA D.O.O. 02021-0012975214
BILCOM,D.O.O.

ROGAŠKASLATINA 06000-0076475293
BIOKOR D.O.O., ŠKOFJA LOKA 02024-0010687710
BIRD D.O.O. 04515-0000529352
BIROOPREMA VOVK D.O.O. 02085-0010159563
BISAŽ D.O.O. 03128-1000011207
BODE D.O.O. 03175-1000001823
BODOČI VOZNIK, D.O.O. CELJE 06000-0069684614
BODYGUARD D.O.O. 04515-0000534687
BOLERO-PEČNIK & CO D.N.O. 10100-0035076359
BOLTATRANS D.O.O. 25100-9708087145
BOLTEZ D.O.O. 07000-0000007947
BOR D.O.O. JEZERSKO 07000-0000051112
BORI D.O.O. 24100-9003956012
BOS & S - SVETLIN BOJAN, K.D. 25100-9708117118
BOUTIQUE ZDENKA D.O.O. 14000-0572335390
BOŽNAR D.O.O. 03160-1000016817
BRINCA D.N.O. 07000-0000396238
BULDMEN D.O.O. 02014-0019152808
BURG & CO. D.N.O. 04202-0000524998
BURJA D.O.O. 24100-9004385916
BUSINESSMEN’S CLUB,D.O.O.

CELJE 06000-0080539496
CAPITA D.D. LJUBLJANA 05100-8010156183
CAP-TRADE D.O.O. LJUBLJANA 05100-8010156377
CARE D.O.O. 02085-0035452119
CARYNTHIA GROUP D.O.O. 18309-0015382467
CAST D.O.O. POLZELA 06000-0061992223
CCE D.O.O. 05100-8000101454
CDS COM D.O.O. 33000-1383414282
CDS D.O.O. 33000-9753717912
CELARC D.O.O. 02013-0089769730
CEMAKS D.O.O. 18300-0011450043
CEMENTAR D.O.O. KRANJ 07000-0000164893
CENTRING, D.O.O. CELJE 06000-0070108407
CERKVENI PEVSKI ZBOR CECILIJA

KOBAL 24401-9004385523
CESTERA D.O.O. 04202-0000526550
CESTNO PODJETJE

NOVO MESTO D.D. 03150-1000005279
CHEMO D.D. 04302-0000487312
CICIPET D.O.O. 03130-1000002088
CIRUS D.O.O. KRANJ 07000-0000551632
CONSULT & TRADE D.O.O. 04515-0000529449
CONSULTING

MARTIN KRPAN D.O.O. 05100-8010157929
CONTROL D.O.O. 02091-0035343961
COSMANOVA D.O.O. 10100-0035040954
CPI D.O.O. 04515-0000536821
CPI KOVINARSKA D.O.O.

V STEČAJU 04821-0000520760
CPTZ D.O.O. 07000-0000569189
C-RING, D.O.O. 06000-0070487386
CUKJATI & CUKJATI D.N.O. 06000-0068584440
ČARMAN D.O.O. 25100-9709034156
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ČEVLJARSTVO KIDRIČEVO D.O.O. 04202-0000534019
ČRNI TULIPAN D.O.O. 05100-8010160063
ČZP VEČER D.D. 04515-0000521398
DADA ZAVOD DOMŽALE 03104-1000005011
DALI D.O.O. RADENCI V STEČ. 02340-0089486472
DAL-POX, AVRAMOVIČ & CO. D.N.O. 02019-0050833539
DAMAKS D.O.O. 18300-0089338618
DA-MI-GRO D.O.O. 04515-0000522174
DATACOM D.O.O. 04515-0000524211
DAVITSON D.O.O. 04515-0000532650
DEAL TRADE D.O.O. 30000-0080057919
DEBEVC GROUP D.O.O. 18301-0053855290
DEBRIA D.O.O. 14000-0580506670
DEKADA D.O.O. 04515-0000530710
DELTA.LA D.O.O. 14000-0121460863
DETUR D.O.O. 02012-0010424846
DIF GRIŽE, D.O.O., GRIŽE 06000-0143078597
DIONA D.O.O. 24401-9004286971
DIP CONSULTING D.O.O. 30000-0003564398
DK, D.O.O. VELENJE 03176-1000002065
DODO‘S D.O.O. 33000-7642786258
DOLENC&PARTNER

CONSULT.D.N.O. 02011-0052580804
DOMINA D.O.O. 02011-0016675478
DONI-TESNILA D.O.O. 03106-1000006271
DONIT-LAMINATI D.O.O.

V STEČAJU 02021-0089442448
DOŠEN D.O.O. 03134-1000003541
DRAGOČAJNA-MOŠE TUR.

ZADR.Z.O.O. 02021-0012399616
DROFENIK & CO, D.N.O. 03171-1000008421
DRUŽ. ZA VZDRŽ.

PART. GROB. V ROGU 02970-0015558189
DRUŠTVO BIBLIOTEKARJEV

PRIMORSKE 10100-0035095662
DRUŠTVO DELOJEMALEC 02010-0088958860
DRUŠTVO DIABETIKOV

NOVO MESTO 02970-0016651379
DRUŠTVO KLEKLJARIC IN

LJUBITELJEV 06000-0892986664
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV 14000-0518939024
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE

BRASLOVČE 06000-0008388762
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE

IZOLA 10100-0029189914
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE

ORLA VAS 06000-0008372078
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE

ŠKOFJA LOKA 07000-0000176436
DRUŠTVO RAČUN. IN FINAN. IN

REVIZORJEV 04515-0000535366
DRUŠTVO RINGA RAJA

NOVO MESTO 02970-0017687727
DRUŠTVO SVOD 02083-0050648237
DRUŠTVO TV EKRAN 04515-0000533135
DRUŠTVO UPOKOJENCEV

ČRNA NA KOROŠKEM 20470-0014303959
DRUŠTVO UPOKOJENCEV

DOBROVO 04750-0000523657
DRUŠTVO UPOKOJENCEV

SP. KUNGOTA 04515-0000531777
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN

KLETARJEV SLOVENSKE ISTRE 10100-0035102064
DRUŠTVO ZA KADROVSKO

DEJAVNOST CELJE 06000-0007387334
DRUŠTVO ZA PODVODNE DEJ.

SOČA 04750-0000527440
DRUŠTVO ZA PREISKOVANJE

VODE CELJE 03118-1000005683
DRUŠTVO ZDRAVLJENIH

ALKOHOLIKOV FENIKS KRANJ 07000-0000553378
DUDE D.O.O. 18300-0012843836
DUNA ŠPENKO D.N.O. 02021-0012626305

ECO-LUX DTM
INTERNATIONAL D.O.O. 02036-0050959776

ED ELECTRONIC DESIGN, D.O.O. 02340-0013732285
EDIBO, HARL IN DRUGI D.N.O. 04515-0000504714
EDIL INŽENIRING D.O.O. 14000-0586767341
EGOLES D.D. 25100-9706195160
EKO-ART D.O.O. 02222-0017799651
ELEJA, D.O.O. CELJE 06000-0114961013
ELEKOM KOŠIR & CO D.N.O. 03128-1000011013
ELEKOM,D.O.O. PETROVČE 06000-0112300982
ELEKTRO-PARTNER D.O.O. 04515-0000532941
ELEKTROTEHNA ELZAS D.O.O. 03134-1003079314
ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO 14000-0520753312
ELEKTROTIM D.O.O. 20470-0015781754
ELIND D.O.O. 03107-1000004767
ELLATRON, D.O.O. 06000-0072982517
ELOR-GOST D.O.O. 14000-0591503172
ELOR-STAN D.O.O. 14000-0558822708
ELPAN D.O.O. 18305-0018238537
ELTEH D.O.O. 03139-1000007564
EMONA BC, D.D. 03171-1000008906
EMPORIO D.O.O. 04515-0000520040
EMS CONSULTING D.O.O. 30000-0003503676
EN. ELEK. KOCUVAN-

VIDEM D.O.O.V ST. 02340-0051418046
ENERGOPLAN D.D. 03106-1007086204
ENERGOTERM SI D.O.O. 24302-9004042726
ENERKO ENERGO

KONZALTING D.O.O. 04515-0000528188
ENIS, D.O.O. CELJE 06000-0111445054
ENTERTAINMENT D.O.O. 02019-0089794171
ENTRY D.O.O. 04515-0000521980
EPG-INSTALACIJE D.O.O. 24200-9004215631
EPS D.O.O. 04515-0000532844
ER CONSULTING D.O.O. 02017-0052228788
ERICO VELENJE 02426-0017777627
ERINOX D.O.O. 24900-9004084622
ESAL D.O.O. ANHOVO 04750-0000504839
ESM D.O.O. 03139-1000007176
ESTRADA IN D.O.O. 18305-0088621737
ETAŽNI LASTNIKI Z.O.O. 14000-0563988346
EURO TENEL, D.O.O. 02970-0019016045
EURO-COM D.O.O. 04750-0000497564
EURONITKA RAZIS.

PROJEKT. D.O.O. 02010-0012334486
EVISNET D.O.O. 02234-0035149453
EVROPA BLED D.O.O. 07000-0000400894
EWO D.O.O. LJUBLJANA 02010-0012703086
EXAL D.O.O. 04750-0000309190
EXPERTA M & J D.O.O. 03171-1000009197
EXTRA LUX D.O.O. 24201-9004238765
FEKU D.O.O. 04515-0000529158
FELC D.O.O. 03160-1000015847
FELIX D.O.O. 02980-0019108578
FEMIA D.O.O. 03135-1000007178
FERINA D.O.O. 02054-0035180971
FERSPED D.D., MEDN. ŠPEDICIJA 02923-0017301254
FININVEST D.O.O. 04515-0000530225
FIPES D.O.O. 02085-0091272418
FIRAMA D.O.O. 04515-0000510146
FIS CELJE, D.O.O. 06000-0069351031
FISKAL D.O.O., LJUBLJANA 02033-0012991407
FITNESS KLUB SKALA 02426-0071783541
FLEXIBLE - VM RECORDS D.O.O.

BLED 07000-0000401282
FLORIDA WELLNESS D.O.O. 03104-1007394471
FLORIST D.O.O.

ŠEMPETER PRI GORICI 04750-0000532387
FO INTEGRAL DOO 02043-0015650075
FORBEJZAR,

PREV. UVOZ-IZVOZ, D.O.O. 02340-0016674586
FORCE D.O.O. 02045-0014652235
FOTOSPRING DIA ARHIV D.O.O. 04515-0000226033
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FRANCE D.O.O. 04750-0000528410
FRANKO D.O.O. 10100-0032426125
G TRADE, D.O.O. CELJE 06000-0057915798
GAMMA GRAFIK D.O.O. 18309-0015118433
GASILSKA ZVEZA MARIBOR 04515-0000536627
GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE 05100-8010163361
GASPETI & CO D.N.O. 02012-0017165279
GEA VENTURES D.O.O. 02011-0018684639
GEAPRODUKT D.O.O. 14000-0535945743
GEAPRODUKT NOVA D.O.O. 14000-0554100069
GEDEX D.O.O. 14000-0571771044
GEL D.O.O. 02017-0013156412
GEMINIS TRGOVINA D.O.O. 02342-0012047879
GENERAL INDUSTRIAL D.O.O. 02232-0089603314
GENKAI D.O.O., LJUBLJANA 02083-0018928170
GEODATA D.O.O. 04515-0000534590
GEOKO IN D.O.O. 02083-0050982014
GEOTEH D.O.O. 04821-0000525416
GG TUR. D.O.O. 02342-0014431460
GINEX INTERNATIONAL D.O.O. 14000-0561602631
GIPRO D.O.O. 24201-9004387951
GIZ DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE

ENERGIJE 06000-0142427048
GIZ R TIM 05100-8010159287
GLICINIA D.O.O. LESCE 07000-0000402834
GLOBAL ENVIRONNEMENT 03100-1086746390
GONSO STYLE, D.O.O. ŠENTJUR 06000-0352556208
GOPACK D.O.O. SOLKAN 14000-0538363371
GOPACK D.O.O. SOLKAN 04750-0000535491
GORENJSKI GLAS D.O.O. KRANJ 07000-0000002030
GORIČANE TOVAR.PAP.

MEDVODE D.D. 02923-0017654625
GORIČKA VES D.O.O. 02492-0017882839
GOSPODAR, D.O.O., LJUBLJANA 02010-0016773691
GOST D.O.O. 02426-0018747724
GOSTOL-GOCOM D.D. 14000-0545086150
GOZDNO IN LESNO

GOSP. MS, D.D 02340-0015899265
GRADBENO PODJETJE

PTUJ D.O.O. 04202-0000524707
GRADBINEC-GRADNJE,

SPEC. GRAD. D.O.O. 04515-0000521689
GRADIS IPGI D.D. LJUBLJANA 06000-0068106715
GRAFOTRADE D.O.O. 02019-0010141845
GRAMATECH D.O.O 02043-0016133329
GULIVER,D.O.O. GROBELNO 06000-0104395191
GZ TRNOVSKA VAS VITOMARCI 04202-0000526065
HAMBERGER & CO. D.N.O. 18303-0013132361
HANSA TRADE D.O.O. 02021-0018898422
HELION D.O.O. 02013-0013685161
HERMES-ANALITICA D.O.O. 05100-8010163070
HIDMETAL-EKO D.O.O. 24400-9004379946
HIGIEA D.O.O. 18309-0012580913
HINECO D.O.O. 03160-1000016041
HIPOT-ELTAS, D.O.O. 02970-0018294559
HLADILSTVO PROD.VZDRŽ.

SER. D.O.O. 02340-0014917140
HOJAN & CO. D.N.O. 18309-0053543612
HOKUS-TOMAŽIČ &

DRUŽBENIK, D.N.O. 06000-0140874757
HOLLYWOOD D.O.O. 02036-0013130649
HOLOMEDICO D.O.O. 04515-0000536239
HRIBAR - OTROCI D.O.O. 25100-9706284109
HRIBERŠEK TRGOVINA IN

PREVOZI, D.O.O 06000-0070491169
HTG D.D. 03179-1000005410
HYTEP D.O.O. 30000-0003854816
I & I, AVTOBUSNI PREVOZI D.D. 03135-1000007275
I.D.S. D.O.O. 02970-0015269129
I.P.S. D.O.O. 04515-0000525375
IB & I D.O.O. 03127-1000007764
IB INTEGRAL D.O.O. 02043-0012379138
IBBA D.O.O. 18300-0010040633

IDENTICUS SLOVENIJA D.O.O. 05100-8000010856
IDILA D.O.O. 04515-0000177727
IGEA D.O.O. 02045-0011795682
IGOR PALISKA & CO D.N.O. 03134-1000003929
IKA ŽIRI D.O.O. 25100-9707326180
IMOL, IZOLACIJE,

MONTAŽE, D.O.O. 02340-0018390904
INDE KOPER D.D. 10100-0000024245
INDE SALONIT ANHOVO D.O.O. 04750-0000504936
ING-GRA D.O.O. V STEČ. 02340-0054815471
INKA-IMPEX D.O.O. 03118-1010763953
INPROS INŽEN. PROJEKT.

STOR. D.O.O. 02340-0013194226
INSTITUT ZA PROMET D.O.O. 25100-9702800160
INTER MAK D.O.O. 24300-9004165044
INTERES D.O.O. 10100-0035101094
INTERLINK D.O.O. 18300-0019032145
INTERSAX COMPANY D.O.O. 02043-0018331640
INTES D.D. 04515-0000249992
INVARST D.O.O. 18304-0012311498
INVENTA BEGUNJE D.O.O. 25100-9707451116
IONA - M D.O.O. 03100-1010875415
IRA D.O.O. 14000-0529780035
IRA INŽINIRING

RADOVLJICA D.O.O. 07000-0000461616
IRESI D.O.O. 03106-1012636835
IRF OFENTAVŠEK IN OST.

RAČUNAL.INŽ. 02038-0014825335
ISTENIČ-AVTOSERVIS &

CO., D.N.O. 03160-1000015556
ITRIJ D.O.O. 02091-0010690635
IZOTEHNIKA D.O.O. 02340-0051180493
IZVEDENSTVO ALEŠ DEMŠAR K.D. 24300-9004093652
J & B SITLE ITALIANI D.O.O. 30000-0002947769
J IN P KARAKAL D.O.O. 25100-9700314147
JADERA D.O.O. 03104-1000004817
JADRALNI KLUB VIHAR

LJUBLJANA 06000-0516230031
JAMARSKO DRUŠTVO KRAŠKI

LEOPARDI 04750-0000523172
JANJA M D.O.O. 18301-0017418016
JARNFORSEN

INTERNATIONAL D.O.O. 18309-0012279146
JAVNO PODJETJE OKOLJE

PIRAN D.O.O. 03135-1000006693
JAZITA D.O.O. 02312-0012458204
JAZZ CLUB GAJO 02038-0011492706
JEJLAR D.O.O. 24401-9004307826
JELENC TURIST D.O.O.

DOLENJA VAS 24401-9003565485
JELKA D.O.O. 02980-0013782405
JJM D.O.O., ŽELEZNIKI 02024-0010379541
JOB AVTO PUNTAR D.O.O. 04821-0000525125
JO-JO, D.O.O. PODČETRTEK 06000-0069999379
JOLLY-S D.O.O. 03160-1000015459
JORC-POBUDA D.O.O. 03162-1012102143
JR SPORT D.O.O. 07000-0000492365
JUNGLE D.O.O. 03107-1000004864
JUNIOR D.O.O. 03135-1000007081
JUPITERUS D.O.O. 90672-0000036630
JUST ROM D.O.O. 03104-1000004914
K.K.B. D.O.O. 04515-0000229137
K.K.L., D.O.O. LJUBLJANA 06000-0144074884
K.O.B. D.O.O. 25100-9709069173
KABI D.O.O. 18309-0035212662
KAJAK KLUB SOŠKE

ELEKTRARNE 04750-0000535879
KALGARI LUTIŠOSKI &CO.D.N.O 02036-0091226707
KALIOPA D.O.O. 02019-0091244418
KAMPANJA D.O.O. 03121-1100005439
KANCLER KABESKA D.O.O. 04515-0000528964
KARATE KLUB DINOSAURUS 02054-0050877317
KAREX D.O.O. 04515-0000533038
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KARO D.O.O. 18301-0012548131
KARSIA D.O.O. 05100-8000067698
KARTONAL NOVO MESTO D.O.O. 02970-0018353826
KARTONAŽA MUNIH D.O.O. 04750-0000527634
KATJA & ALEN D.O.O. 18309-0019669285
KATSA D.O.O. 05100-8010163555
KD MAVRICA RADOMLJE 18300-0012597844
KEBOR D.O.O. 02970-0019675354
KENK D.O.O. 02011-0015981249
KENN D.O.O. 24500-9003390593
KEPA ZAJC JANA IN RAJKO D.N.O. 02033-0010703080
KERIN POVIRK D.O.O. 18300-0016729268
KERMI D.O.O. 02053-0012776639
KEROS D.O.O. 25100-9707852114
KIMON D.O.O. 03160-1000016914
KIP TRADE D.O.O., ŠKOFJA LOKA 02024-0016020285
KITAJSKO MESTO D.O.O. 18300-0018971811
KLS-ŽIVILSKA TEHNIKA D.O.O. 18300-0014229384
KMETIJSKA ZAD.

BELTINCI Z.O.O. V ST. 02340-0089415662
KMETIJSKA ZADRUGA

CELJE Z.O.O. 19100-0010035868
KMETIJSKA ZADRUGA

ŠENTJUR Z.O.O. 06000-0026495461
KMETIJSTVO VIPAVA D.D. 04750-0000535976
KNJIGA D.O.O. 04515-0000522368
KODA-DROBEŽ IN

PARTNER, D.N.O., POLZELA 06000-0063746759
KODAZ D.O.O. 02021-0016831352
KOM. PODJ. GOR.

RADGONA P.O. V LIK. 02340-0074618506
KONJENIŠKI KLUB MARIBOR 25100-9705006134
KONJENIŠKO DRUŠTVO

JEŽA PRI JEŽU 18300-0018054870
KONUS USNJARNA D.O.O.

V STEČAJU 02340-0089974188
KOPILUS D.O.O. 04515-0000521204
KOPROS D.O.O. 02980-0011476715
KORITNIK & CO. D.N.O. 18300-0018880825
KORLES, D.O.O. 03131-1000004270
KOSTEROV D.O.O. 18309-0017825412
KOTA 92 02031-0013648777
KOTA PROJEKT D.O.O. 03116-1000007333
KOVINARSKA- EKOLOGIJA D.O.O.

V STEČAJU 04821-0000521051
KOVINARSKA GRAD. OPR. D.O.O.

V STEČAJU 04821-0000520954
KOVINARSKA PROC. OPR. D.O.O.

V STEČAJU 04821-0000519693
KOVINARSKA-TOV. IND. OPR. P.O.

V STEČAJU 04821-0000519596
KRALJ D.O.O. 04515-0000184905
KREGAR EXPORT-IMPORT D.O.O. 06000-0070645011
KREGAR EXPORT-IMPORT D.O.O. 04515-0000531389
KRKOČ D.O.O. 10100-0010109626
KROJ D.D. ŠKOFJA LOKA 25100-9706199137
KUD DOLOMITI 02043-0018168777
KUD LJUBEČNA 06000-0041059429
KUD ŠENTVID NAD LJUBLJANO 02033-0018044622
KULTURNO DRUŠTVO

DR. IVAN TAVČAR POLJANE 07000-0000176533
KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO

ŠKRIBOVC TREBIJA 07000-0000184390
KUNAVER D.O.O. 18300-0019338277
KURONJA & KURONJA

KIPS D.N.O. KOPER 10100-0035123986
KZ ŠALEŠKA DOLINA Z.O.O. 19100-0010051291
KZ ŠD Z.O.O. 02426-0010952319
L.L.S. PETROVČE 02232-0035140627
LAMANTIN D.O.O. 04515-0000512862
LAN-GEA D.O.O. 14000-0556201574
LARGO KRANJ D.O.O. 03138-1000012463
LAZUR D.O.O. 05100-8000031323

LEBAN D.O.O. 04750-0000531029
LEOSS D.O.O., LJUBLJANA 05100-8000081472
LERMANI D.O.O. 18309-0050203721
LERONA D.O.O. 02053-0018698004
LESKOVŠEK D.O.O., BUČE 06000-0115095261
LEVSTIK SISTEMI D.O.O. 03106-1000005883
LIM LD D.O.O. 04515-0000521883
LINDE PLIN D.O.O. 30000-0080002532
LINDE-TEX D.O.O. 14000-0556279174
LIRA D.O.O. KOPER 04750-0000204527
LJUBLJANSKA GIMNASTIČNA

ZVEZA 02012-0011944060
LJUBLJANSKE MLEK.

MLEK.IND. D.D. 02923-0013116189
LM & COMP,D.O.O. CELJE 06000-0093030089
LOGIS D.O.O. 02980-0017758629
LOKA TV, D.O.O. 03128-1000011789
LOKOSTRELSKI KLUB ŽALEC 05100-8010159093
LOVSKA DRUŽINA HUM CELJE 06000-0007629543
LOVSKA DRUŽINA JAMNICA

PREVALJE 20470-0018717071
LOVSKA DRUŽINA KOBILE 02340-0013480182
LOVSKA DRUŽINA PŠATA 18300-0014820696
LOVSKA DRUŽINA ŠMARJE 10100-0035080918
LUCY D.O.O. 03134-1000003832
LUKANČIČ IN PARTNER ŽIRI D.N.O. 04302-0000505160
LUVIN D.O.O 02496-0010691257
M & M D.O.O. 04202-0000524513
M SORA Z.O.O. 04302-0000385559
M.&G. LINIA MODE D.O.O. 27000-0000202423
M.A.M. D.O.O. CELJE 06000-0071211685
M.C.K. D.O.O. 04202-0000526259
M.G.N. D.O.O. 02059-0014199335
MAAT 1 D.O.O. 02021-0010805615
MACOPROM D.O.O. 14000-0135774377
MAGDA GODEC D.O.O. 04515-0000536724
MAGLAN D.O.O. 02058-0015465428
MAGRECOM D.O.O. 04515-0000529643
MAIMEX D.O.O. 18301-0011918310
MAJER IN DRUGI, D.N.O. CELJE 06000-0077423565
MALVED D.O.O. 04515-0000183644
MARCHIOL D.O.O. 02241-0050849336
MARIS, MEDNARODNA TRGOVINA 02340-0020299573
MARKOMA D.O.O. 05100-8010164331
MARUS TRGOVINA 14000-0119571982
MARZEL D.O.O. 25100-9703371102
MASS-TERM D.O.O. 04515-0000519846
MATIC DANILO IN

IRENA JEZERŠEK D.N.O.
HOTAVLJE 07000-0000185942

MAVERICK COMMERCE D.O.O. 30000-0004455149
MEDIA GRAFIKA D.O.O. 24302-9004066006
MEDIACARSO, D.O.O. 02010-0089675302
MEDIAS SPEKTER D.O.O. 04515-0000531195
MEDIGO D.O.O. 02012-0019827832
MEDPROTECT D.O.O. 05100-8010136007
MEMO D.O.O., ŠKOFJA LOKA 02024-0035395744
MERCATOR - KŽK KRANJ D.O.O. 07000-0000002612
MERCATOR-DOLENJSKA, D.D. 02970-0019201897
MERKANTIL D.O.O. 02031-0011888227
MERSON D.O.O. 24200-9004386060
MESARSTVO ČADEŽ,

ČADEŽ ANTON S.P. 03126-1000009559
METAL WORK D.O.O. 14000-0122708477
METALKA ZASTOPSTVA, D.O.O. 02923-0010258084
METEORIT D.O.O. 03121-1000004663
METODA X D.O.O. 03128-1000011886
MGM D.O.O. 02053-0017160554
MI 5 D.O.O. 04302-0000476642
MI STAR II D.O.O. 02053-0013753720
MIDAS-ING D.O.O. 18309-0052817483
MIDEJA TRŽNO

KOMUNICIRANJE D.O.O. 06000-0112813239
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MIKROING D.O.O. ROGAŠKA SLATINA 24302-9004305111
MIKS D.O.O. 02091-0020075967
MIL & REL K.D. 30000-0080046764
MIN D.O.O. 02086-0013049435
MITEX-S & D-TIGRI D.O.O. 02021-0015247633
MIT-PODJ. D.O.O.V STEČ. 02340-0090079045
MIX PRODUCT, D.O.O. 02970-0017002422
MKE D.O.O. 18300-0016023205
MKUD IVAN CANKAR II.GIM. MARIBOR 04515-0000528770
MLAKAR & CO. D.N.O. 02011-0014845476
MLEKARSKA ZADRUGA

ARJA VAS,Z.O.O. PETROVČE 06000-0507962430
MM PIRŠ & CO. D.N.O. 24100-9004253220
MOBELIN D.O.O. 03106-1000006368
MODELIS D.O.O., ŠTORE 06000-0145354896
MODERNA STUD.ZA KULT.

BIV. D.O.O. 02340-0089686098
MONSA D.O.O. 18301-0052060596
MONTBAU D.O.O. 25100-9705684164
MOP G.T. D.O.O. 14000-0558277665
MORTAL D.O.O. 25100-9703810124
MPG ŽIVINOREJSKA

ZADRUGA Z.O.O. 14000-0561746482
MRAK & CO D.N.O. 07000-0000486448
MS KOMUNIKACIJA D.O.O. 03118-1007389129
MST-ELEKTRONIK RUS

IN DRUGI D.O.O. 02019-0011650195
M-STIS D.O.O. 04750-0000521717
MTS D.O.O. 04515-0000209737
MUN NAUMOSKI & CO, D.N.O. 03171-1000009003
MURAFIN D.O.O. 25100-9706476169
MURAKEM D.O.O V STEČ. 02340-0089578622
NACIONAL D.O.O. 18309-0015747478
NADIŽAR & ČEH D.N.O. 04202-0000524610
NAJA D.O.O. ŠKOFJA VAS 06000-0062554047
NAMA D.D. 03100-1000011415
NARF D.O.O. 04302-0000501086
NEKRAS D.O.O. 04515-0000522659
NEOPLAN-BUS D.O.O. 24201-9004387563
NEPREMIČNINSKA DRUŽBA

POTEZA D.O.O. 18300-0014699058
NETI D.O.O. 14000-0558802241
NIPS D.O.O. 02013-0015876294
NOAAX D.O.O., LJUBLJANA 02017-0018418953
NOEMA D.O.O. 04515-0000534978
NOPA D.O.O 02031-0010907169
NOVAN D.O.O. 03138-1000012366
NOVOLESK D.O.O. 02426-0015594739
NOVOTEKS TKANINA D.D. 02970-0012217412
NYNOSAN D.O.O. 18309-0019702556
OBČINSKA ČEBELARSKA ZVEZA 02985-0020242554
OBM. BALINARSKA ZVEZA

DOLENJSKA 02970-0019137780
OBMOČNI ODBOR SVIZ

ŠKOFJA LOKA 07000-0000187203
OBMOČNI POLICIJSKI SINDIKAT 06000-0007600734
ODBOJKARSKI KLUB SALONIT 04750-0000532581
ODBOJKARSKI KLUB SPODNJA

SAVINJSKA 03116-1000007236
ODEJA D.D. 25100-9707614173
ODLIČNA HIŠA D.O.O. 04750-0000520456
OLJKA D.O.O. 04515-0000534784
OMNIA ŠKOFJA LOKA D.O.O. 07000-0000055865
OPEKARNA LENDAVA D.O.O.

V STEČ. 02340-0015721561
ORANŽERIJA D.O.O. 18300-0010867752
ORTANA D.O.O. 07000-0000487903
OSNOVNA ORG.SINDIKATA OŠ

SLADKI VRH 04515-0000523823
OSNOVNA ORGANIZACIJA

ZVEZE SINDIKATOV OSNOVNA
ŠOLA CVETKA GOLARJA
ŠKOFJA LOKA 07000-0000194090

OVČAR & CO D.N.O. 02012-0089359954
OVES D.O.O. 02038-0019440110
OZB NOB MURSKA SOBOTA 02340-0014606158
P & S REVIZIJA K.D. 04202-0000533825
P&M D.O.O. PREDDVOR 05100-8010164137
PAJER D.O.O. 02011-0051401187
PANDA’S D.O.O. 07000-0000519913
PANEM D.O.O. 02056-0011187147
PANONKA KZ Z.O.O. M.S.

V STEČAJU 02340-0052384360
PANONKA Z.B. HIŠA D.O.O.

V STEČAJU 02340-0089826748
PARAMS D.O.O. 04202-0000526453
PARCOS D.O.O. 04515-0000529061
PASAT D.O.O. 02038-0015737135
PASKAL D.O.O. 04515-0000533329
PAŠTRIKU COMMERCE D.O.O. 03155-1000007653
PB TRADE D.O.O. 04750-0000205594
PEGO TRGOVINA D.O.O., CELJE 06000-0057899114
PEGRA D.O.O. 02012-0016084796
PEKARNA ZEVNIK D.O.O. 07000-0000561914
PELIKAN D.O.O. KOPER 10100-0035102452
PEMO D.O.O. ŠKOFJA LOKA 07000-0000561429
PENATA D.O.O. 02013-0055146647
PERGAM SINDIKAT PODJETJA EGP 07000-0000187591
PERSPEKTIVA FT D.O.O. 06000-0143493466
PGD KRMELJ 02984-0019346323
PGD LOVRENC NA POHORJU 04515-0000524017
PGD LUCOVA 02492-0018186934
PGD STRUKOVCI 02340-0016848992
PGD BIŠ 04102-0000524854
PGD BOREČA 02340-0010973411
PGD BREZOVCI 02340-0014398772
PGD BUKOVNICA 02340-0018551924
PGD CIRKULANE 04202-0000531982
PGD ČRNUČE 18305-0017550904
PGD DANKOVCI 02340-0015367026
PGD DOBROVO 04750-0000520844
PGD GODEŠIČ 03138-1000011881
PGD GRABŠINSKI BREG 04202-0000525968
PGD KOŠAROVCI 02340-0013061724
PGD MARTJANCI 02340-0013882441
PGD OTOVCI 02340-0012364488
PGD PODOVA 04515-0000536530
PGD PREKOPA 02988-0014634837
PGD RADOVLJICA 07000-0000484508
PGD RANKOVCI 02340-0015808764
PGD SALONIT 04750-0000530350
PGD SMOLNIK 04515-0000523047
PGD ŠALOVCI 25100-9707642109
PGD VELIKI KAMEN 02981-0014752162
PGD VINSKA GORA 06000-0003830053
PGD. DOLENCI 02340-0017206146
PGD. GERLINCI 02340-0010205656
PGD. RADOVCI 02340-0014806463
PHANTOM, BLED, D.O.O. 02068-0015061903
PHS D.O.O. MARIBOR 06000-0350836689
PIČMAN D.O.O. KRANJ 07000-0000059939
PIP, D.O.O. ŽALEC 06000-0144802190
PIPCA D.O.O. DOMŽALE 07000-0000569286
PIRTI, TRGOVSKO

PODJETJE, D.O.O. 02068-0052008233
PISK D.O.O. 04515-0000239225
PLAMI D.O.O. 03171-1000008712
PLANINSKO DRUŠTVO

DONAČKA GORA 04202-0000526938
PLANINSKO DRUŠTVO INTEGRAL 02043-0012838045
PLAVALNI KLUB MARINES

NEPTUN CELJE 06000-0003678151
PLESNI KLUB URŠKA AJDOV. 04751-0000525645
PLESNI STUDIO REBULA 04750-0000520262
PLETILSTVO NITKA D.O.O. 14000-0560234349
PM&A BPD D.D. 02085-0010014160
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POČITN. DRUŠ. PELEGRIN
PDP UMAG 02011-0019173907

PODJETNIŠKO ZDRUŽENJE
MENGEŠ 03104-1000005496

POLICIJSKI SIND. SIND. SKUPINA
KRŠKO 02980-0018547821

POLIGALANT D.D. VOLČJA DRAGA 04750-0000466621
POLIKONS D.O.O. 18300-0013656793
POMORSKO DRUŠTVO ANKARAN 10100-0035098475
POPAIR D.O.O. 02010-0089495949
POPOTNIK D.O.O. 02340-0016055241
POPOTNIŠKO IN EKOLOŠKO

DRUŠTVO MATI ZEMLJA 06000-0508017720
PORTAL.SI D.O.O. 05100-8010156280
POSKUS D.O.O. 02031-0051965523
POTEZA D.D. 18300-0018939704
POTEZA NALOŽBE D.O.O. 18300-0089037239
POTEZA SKUPINA D.D. 18300-0011510086
PRE-KAR HORS D.O.O. 04202-0000531885
PREMIK D.O.O. ŽIRI 04302-0000512241
PRESTA D.O.O. 14000-0545656898
PREZENT D.O.O. VOGRSKO 04750-0000484954
PREŽIHOVA USTANOVA 05100-8010158996
PRIHODNOST PLUS D.O.O. 07000-0000516712
PRIMA I.E. D.O.O. 14000-0574813546
PRIMSELL D.O.O. 14000-0530388516
PRINTEC D.O.O. 03131-1000004464
PRIX D.O.O. 05100-8010158414
PRO D.O.O. 18309-0016252169
PRODEX PRCIĆ JASMINA &

ZIJAD D.N.O. 18304-0050216285
PROGRAM IN D.O.O. 90672-0000042353
PROHOČAN TRG., PREVOZI

IN STOR. D.O.O. 04515-0000523920
PROJON D.O.O. LJUBLJANA 05100-8010159772
PROKOM D.O.O. 04515-0000529546
PROMONT D.O.O. 04515-0000536336
PRONET D.O.O. 04515-0000223026
PROSVETNO DRUŠTVO

IVAN GROHAR SORICA 07000-0000190404
PROTECT GL D.O.O. 02923-0015669714
PROVIN D.O.O. 02085-0014485375
PTG POCAJT D.O.O. 02085-0015273306
PUPINOVA PLAVA LINIJA D.O.O. 02019-0014576738
PURLEN, D.O.O. D.O.O.

V STEČAJU 02340-0051465673
R + P D.O.O. 02222-0013140353
RADIO ROBIN D.O.O. 04750-0000534133
RADIOKLUB MORAVČE 18303-0013685649
RADO D.O.O. 10100-0000004166
RAFINA D.O.O. 04515-0000534396
RAFIS D.O.O. KOPER 10100-0035080336
RAINBOW D.O.O. 25100-9706400121
RAJKO BELA D.O.O. 04202-0000533922
RALLY PLUS LJUBLJANA 02222-0011345562
RAMUES D.O.O. 04515-0000522562
RATIO D.O.O. 04515-0000223123
RAVIMPEX D.O.O. 14000-0585681717
REG.SKLAD ZA POMURJE UST.

ZIAPZ 02340-0089542150
REMAP D.O.O. 03128-1000011304
REZOR D.O.O. 03131-1000040746
RG-ING D.O.O. 24302-9004384457
RIBIŠKA DRUŽINA DOLOMITI 02222-0015325084
RIBIŠKA DRUŽINA MEDVODE 02031-0015758139
RIBIŠKA DRUŽINA RUŠE 04515-0000529934
RIBIŠKA DRUŽINA VISOKO 07000-0000190889
RICK D.O.O. 05100-8000033069
RIMAR STORITVE D.O.O. 04515-0000529740
RKS OBM. ZDRUŽENJE

M.SOBOTA 02340-0010419250
RODEO U.C.B.,

TRGOVSKA DRUŽBA D.O.O. 29000-0055027278

ROFRAM D.O.O. 04515-0000252126
ROGAŠKA VAS D.O.O. 03163-1012610180
ROKOMETNO DRUŠTVO

ŠKOFJA LOKA 02024-0019334484
ROMSKO DRU. ZEL. DOMBU

PUCONCI 02340-0014292460
ROMSKO DRU.ROMANI

UNION M.S. 02340-0012400863
RONDO LJUBLJANA 03160-1000001670
ROTARY D.O.O. 04750-0000379903
RUDNIK MEŽICA KORLAB D.O.O. 20470-0014248184
RUDNIK MEŽICA STANOVANJSKO

PODJETJE D.O.O. 20470-0018486114
RUTAR D.O.O., LJUBLJANA 05100-8010158026
RŽ D.O.O. 03179-1000005507
S. ROJKO D.O.O. 04515-0000528867
S.A.I. D.O.O. 30000-0002734272
S.P.Z. D.O.O. 25100-9708469131
SAGA, D.O.O. 03126-1000010432
SAHITAJ+SAHITAJ, NIZK.

VISOKOGRAD. D.N. O 02340-0051013944
SALONIT ANHOVO D.D. 04750-0000199289
SAMITA D.O.O. 25100-9705507139
SANDVIK, TRGOVIN.

DRUŽBA, D.O.O. 02068-0051027951
SANELEC D.O.O. 24201-9003911002
SASMOR INTER D.O.O. 24200-9004383150
SAVA TRADE D.D. 04302-0000487215
SAZ D.O.O. 18303-0014543129
SCT STROJEGRADNJA D.D. 27000-0000131225
SEBA S&G D.O.O. 05100-8010158608
SEJ D.O.O. 03171-1000008809
SEMENARSTVO SLOV.G.I.Z. 02031-0050113114
SEMTEKS D.O.O. SENOŽEČE 02238-0016227564
SENACOM D.O.O. 02068-0019947114
SENSING D.O.O.R 25100-9706554157
SENSOR D.O.O. 05100-8000093888
SEPARAT D.O.O. 04515-0000523338
SEPTIMA D.O.O. 04202-0000526356
SERVISINVEST D.O.O. 04515-0000185778
SETEX-SKORUPAN IN

OSTALI D.N.O. 02056-0014722894
SET-TRADE D.O.O. 02024-0051425867
SIDS ENOTA LIPICA 05100-8010164816
SILA CONSULTING D.O.O. 02033-0012963665
SILVAAPIS D.O.O. 02085-0013523426
SILVACOMMERCE D.O.O. 14000-0550304362
SIMAM D.O.O. 04202-0000533728
SIMAM INFO D.O.O. 04202-0000524416
SIMENTALKA D.O.O. V STEČAJU 02340-0089394613
SIN.ŽITO DPS.KNSS D.O.O. 02019-0017443617
SINA-LIN D.O.O. 02053-0011563557
SIND. SRE. KMETIJSKE ŠOLE

GRM, N.M. 02970-0016646044
SIND. ZDRAV. CENTER ZA SLUH

IN GOVOR 04515-0000522077
SINDIK. VZGOJE IN IZOB.

DIJAŠKI DOM MB 04515-0000520137
SINDIKAT ANDRAGOŠK.

ZAVODA MB-LU 04515-0000530128
SINDIKAT BANKE DOMŽALE D.D. 18300-0011606795
SINDIKAT CENTRA ZA

SOCIALNO DELO RAVNE
NA KOROŠKEM 20470-0011670312

SINDIKAT DELAVCEV TRGOVINE,
MODA CELJE 06000-0007628767

SINDIKAT GIT, SINDIKAT
CASIONO 04515-0000534881

SINDIKAT GLASBENE ŠOLE 02980-0014867156
SINDIKAT GLASBENE ŠOLE

SEŽANA 05100-8010160839
SINDIKAT GOST. PODJ. MAJOLKA

CELJE 06000-0074658483
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SINDIKAT GRADBENEGA
PODJETJA PTUJ 04202-0000530915

SINDIKAT HOTELA TURŠKA
MAČKA D.O.O. 06000-0019516214

SINDIKAT KOČNA KAMNIK 02312-0016882665
SINDIKAT KOMUNALNO 02238-0013481979
SINDIKAT NAMA RUSKI CAR 02036-0018487668
SINDIKAT NEODVISNOST -

KNSS PODJETJA KRKA
ZDRAVILIŠČE STRUNJAN 10100-0035096632
SINDIKAT NLB, PODRUŽNICA

POSAVJE 02982-0011028865
SINDIKAT PODJ.

AGROEMONA D.O.O. 18300-0017103882
SINDIKAT PODJETJA BLISK

MONTAŽA 02340-0013396471
SINDIKAT PODJETJA JELOVICA

ŠKOFJA LOKA 07000-0000199716
SINDIKAT PODJETJA

KOVINOTEHNA,D.D.CELJE 06000-0007298288
SINDIKAT PODJETJA LESNINA

LGM PC LEVEC 06000-0025243385
SINDIKAT PODJETJA PLANIKA 07000-0000508661
SINDIKAT PODJETJA

VZDRŽEVANJE KRANJ 03138-1000011978
SINDIKAT POŠTA SLO. PE

N. MESTO 02970-0015791862
SINDIKAT REVOZ 03150-1000005473
SINDIKAT SCHIEDEL GRADNJA

PREBOLD 06000-0008294575
SINDIKAT SLOVAN LJUBLJANA 02012-0019701829
SINDIKAT STANINVESTA MARIBOR 04515-0000532165
SINDIKAT STO D.O.O. 14000-0595996988
SINDIKAT TRGOVSKEGA PODJETJA

JELŠA 06000-0008179533
SINDIKAT VAC-COMMERCE,

VARJENJE D.O.O. 03139-1000007370
SINDIKAT VIZ VRTCA JADVIGE

GOLEŽ MB 04515-0000536433
SINDIKAT VRTCA ČRNUČE 03107-1000004961
SINDIKAT VRTCA JARŠE 03171-1000009294
SINDIKAT VRTCA ŽALEC 06000-0006691553
SINDIKAT ZAVODA BOLNIŠNICE

SEŽANA 05100-8010164719
SINDIKAT ZAVODA ZA ZDRAV.

VARSTVO 05100-8010164234
SINDIKAT-O.Š. PREŽIHOV VORANC 04515-0000536918
SIOUX D.O.O. 02011-0014273273
SIP MOBIL D.O.O. 03116-1012134952
SKUPNOST LAST. STAN.

MAZIJEVA 5 02013-0020122857
SKUPNOST LASTNIKOV

KANINSKA VAS 04753-0000522734
SKY STAR D.O.O.,LJUBLJANA 06000-0060196947
SKZ GORNJI PETROVCI Z.O.O. 25100-9707721164
SLAP BOHINJ D.O.O. 07000-0000059454
S-LARA, IZOB. RAZISK.,

ZALOŽ., D.O.O. 02056-0014178627
SLOCOM D.O.O. 04750-0000194245
SLOVENSKE ŽELEZARNE D.D. 04302-0000501280
SMILJA D.O.O. 04202-0000530818
SMOLAX D.N.O. 02054-0015970703
SMOR D.O.O. 02426-0035356452
SNOWBOARDING ZVEZA

SLOVENIJE 02033-0090897248
SOCOMEC SICON UPS D.O.O. 27000-0000045380
SOJER D & N D.O.O. 03133-1000000680
SOKLIČ D.O.O. BLED 07000-0000481113
SOKOL GABRK D.O.O. 07000-0000192538
SOLANE D.O.O. CELJE 06000-0114189960
SOLECO D.O.O. 90672-0000042547
SONET PLUS D.O.O. 02014-0013300507
SONJAK D.O.O. 20470-0018321505

SONUS D.O.O. 04750-0000495818
SOSESKA D.O.O. 02019-0011530303
SP ZRAČNI PROMET IN DRUGE

STORITVE D.O.O. 10100-0035084022
SPRINT D.O.O. LJUBLJANA 05100-8010163264
STARMAN-ŠKOFJA LOKA D.O.O. 29000-0003269145
STELKA, D.O.O. 02010-0011912342
STEP LESCE D.O.O. 07000-0000474711
STILUS D.O.O. 04515-0000535269
STRELSKO DRUŠT.

I. POH. BATALJONA RUŠE 04515-0000535172
STRELSKO DRUŠTVO CELJE 06000-0007653890
STRELSKO DRUŠTVO COMET

ZREČE 06000-0019075640
STRELSKO DRUŠTVO DOMŽALE 18300-0012889620
STRGAR D.O.O. 02373-0017592335
STUDIO KOZOROG D.O.O. 04750-0000524142
STUDIO SIT D.O.O. OZELJAN 04750-0000527343
SUN D.O.O. NOVA GORICA 04750-0000480686
SUPRA D.O.O. 04515-0000533523
SVETEC D.O.O. 02085-0010456771
SVIZ DIJAŠKI DOM PTUJ 04202-0000525871
SVIZ GLASBENE ŠOLE

RAVNE NA KOROŠKEM 20470-0020154126
SVIZ OSNOVNE ŠOLE POLJANE 07000-0000193605
SVIZ OŠ MILOJKA ŠTRUKELJ

N.GORICA 04750-0000527731
SVIZS, OBČINSKI ODBOR

ŠMARJE 06000-0086167727
SVIZ-SINDIKAT OŠ MAKSA

DURJAVE 04515-0000532262
SVIZS-JZ OTROŠKI VRTEC

ŠMARJE 06000-0140133580
SYSTHEMA D.O.O. 14000-0540473897
ŠIRCELJ CONSULTING D.O.O. 18305-0050631590
ŠKRATEK, D.O.O. PETROVČE 06000-0084412803
ŠMARJETRANS CVETKO

JEZOVŠEK D.O.O. 33000-7338955292
ŠMARJETRANS CVETKO

JEZOVŠEK D.O.O. 06000-0063268646
ŠMON HELLER K.D. 02091-0085442424
ŠPORT ŠMID-ŠMID D.N.O. 03138-1000011784
ŠPORTNA ZVEZA RUŠE 04515-0000522465
ŠPORTNO DRUŠTVO CVETKA

GOLARJA 07000-0000194769
ŠPORTNO DRUŠTVO DOB 18300-0020052003
ŠPORTNO DRUŠTVO FURIJA 02036-0088976792
ŠPORTNO DRUŠTVO JUDO KLUB

JURŠINCI 04202-0000525095
ŠPORTNO DRUŠTVO KPK

NOVA GORICA 04750-0000535685
ŠPORTNO DRUŠTVO MLADI

VRH POLJANE 07000-0000195254
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN

MENGEŠ 18301-0010071624
ŠPORTNO DRUŠTVO PIRAMIDA 04515-0000530516
ŠPORTNO DRUŠTVO PUŠTAL 07000-0000195545
ŠPORTNO DRUŠTVO RADOVLJICA 07000-0000477136
ŠPORTNO DRUŠTVO SENG

NOVA GORICA 04750-0000511338
ŠPORTNO DRUŠTVO STARA GORA 04750-0000527925
ŠPORTNO DRUŠVO ŠPORT ŠMIOD 03138-1000011687
ŠRC ZAVOD TIVOLI 02922-0019582743
ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. 05100-8010150460
TAN-DRAŽ D.O.O. 03104-1000005690
TAP RENČE D.O.O. 14000-0531755052
TARTUFFE D.O.O. 04515-0000531583
TAVČAR LES K.D. 07000-0000196515
TCG UNITECH LTH - 01 D.O.O. 07000-0000203596
TCG UNITECH LTH - 01 D.O.O. 03138-1002687529
TEHNA D.O.O. PTUJ 19100-0010059342
TEHNO INŽENIRING D.O.O. 18309-0011433112
TEHNOSERVIS D.O.O. 24401-9004158058
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TEKAVEC D.O.O. 02426-0018524333
TELEFAX D.O.O. 02373-0010681764
TELEMAT D.O.O. 04515-0000526733
TELEMONT D.O.O. 02056-0013544538
TELKOS D.O.O. 24201-9004152629
TEMPO D.O.O. 14000-0544297443
TEMPO, EXPORT-IMPORT D.O.O. 03127-1000007667
TENDER D.O.O. 03135-1000007372
TENIS SCHWEIGER D.O.O.

LJUBLJANA 19100-0010010163
TENIŠKI KLUB 88 BUKOVICA 04750-0000522978
TENIŠKI KLUB JESENICE 07000-0000504393
TENTOURS D.O.O. 18300-0010005422
TERNA D.O.O. 06000-0060107125
THE BEST D.O.O. 24401-9004115572
TIN LJ.-ZAVOD ZA SVET.IN IZOBR. 02010-0050701187
TISKARNA ATLANTIK D.O.O. 03160-1000016235
TISKARNA VAVPOTIČ D.O.O. 07000-0000498961
TJAŠ,D.O.O.ŠKOFJA VAS 06000-0110497752
TKANINA D.D. CELJE 02234-0019903963
TKR D.O.O.LJUBLJANA 04752-0000522880
TO - DA D.O.O. LESCE 07000-0000408460
TODOROVIČ IN OSTALI INŽ. D.O.O. 18309-0015315440
TOGET-ZALOKAR D.O.O. 18300-0017935657
TOGRES D.O.O. 14000-0534866812
TOMAS D.O.O. 02970-0020263174
TOMAŽ BAKOVNIK D.O.O. 02068-0018830256
TOMOT BLED D.O.O. 02091-0010910825
TOPDOM TRGOVSKO

PODJETJE D.D. 03100-1002391698
TOPDOM TRGOVSKO

PODJETJE D.D. 02923-0013303302
TORKA D.O.O. 10100-0035100318
TRADEŠPED ŠUSTER &

ŠUSTER,D.N.O. 06000-0351796989
TRANSSABOTIN D.O.O. 04750-0000523560
TREZOR D.O.O. 27000-0000050327
TRG.PODJETJE TIMAŠ D.O.O. 02034-0017777047
TRGO JAMI D.O.O. 04515-0000180152
TRIAL D.O.O. 02012-0012061624
TRIBE D.O.O. 05100-8010164428
TRIDENT D.O.O. 25100-9700037115
TUR.DRUŠTVO DRAGOČAJNA-

MOŠE 02021-0019553948
TURISTIČNO DRUŠTVO LOKVE 04750-0000520359
TURISTIČNO DRUŠTVO PUDGURA 02086-0091254230
TURISTIČNO DRUŠTVO SLAJKA

HOTAVLJE 07000-0000197776
TUŠEK IN OSTALI D.N.O. 07000-0000470055
TWIN TRADE D.O.O. 03170-1000002941
UNIKAT ŠPENDE & CO. D.N.O. 18300-0014160417
UNIMAT D.O.O. 04750-0000535782
UNITY D.O.O. 02013-0072742738
UNIVERZALE D.D. 18300-0012941030
URARSTVO MURSKA

SOBOTA D.O.O. 02498-0018238147
URBANA D.O.O. 25100-9708823191
UREGENT, ŠTALC IN

ŠTALC D.N.O. 03139-1000007467
USTANOVA MAKS FABIANI 10100-0035121949
V & S D.O.O. 18305-0017473983
V&S FASHION,NOT.ZUN.

TRG. D.O.O. 02340-0050741180
V.A.N. COMPANY D.O.O.

LJUBLJANA 05100-8010159869
VA.AL D.O.O. 30000-0003990325
VALAGENT D.O.O. 04515-0000180734
VALTER D.O.O. 04750-0000510659
VALUE D.O.O 02031-0016495339
VARMIG D.O.O. KOPER 10100-0035094983
VEGAS D.O.O. KRANJ 07000-0000060230
VEGO D.O.O. ŠEMPETER 04750-0000195021
VEKING,D.O.O. CELJE 06000-0061948573

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

VENESA D.O.O. 18309-0012314066
VESEL & SINOVI D.O.O. 02021-0035316060
VETERINA GORICA D.O.O. 14000-0130573528
VETERINARSKA AMBULANTA KŽK

KRANJ D.O.O. 07000-0000495954
VEZ D.O.O. 05100-8010163167
VEZENINE BLED D.O.O. 02091-0018527459
VIATOR KOTRANS D.O.O. 02083-0017843516
VIBO D.O.O. 04202-0000525289
VIG-RTA D.O.O. NOVA GORICA 04750-0000190947
VIMS D.O.O. 14000-0570573870
VIRGO, D.O.O. CELJE 06000-0071165998
VIŠKI CENTER INŽENIRING D.D. 02053-0014779398
VITA-TIS D.O.O. 02021-0012393796
VITO D.O.O. 05100-8010160742
VITRUM D.O.O. 02060-0014931927
VODOPIVEC TRGOVINA D.O.O. 04750-0000460898
VOLPE D.O.O. ŠMARJE 10100-0035095080
VRBINC SLIKOPLESKARSTVO D.O.O. 30000-0002746882
WALD D.O.O. 14000-0591514715
WEB & R. D.O.O. 04750-0000195409
WEBER WERA S D.O.O. 04515-0000537024
WIENERBERGER OPEČNI

SISTEMI D.O.O. 04103-0000527133
WOMCEN TRADE D.O.O. CELJE 06000-0896029166
YACHT CLUB DOMŽALE 18300-0010361315
ZABA D.O.O. LJUBLJANA 07000-0000473353
ZAJC D.O.O. 02021-0015493334
ZALOŽBA PASADENA D.O.O. 02085-0051309776
ZAMISEL D.O.O. 24201-9004225573
ZARIJA D.O.O. NOVA GORICA 04750-0000528604
ZARIS ZAVOD ZA RAZVOJ 02021-0052745990
ZAVOD B2 IC LJUBLJANA 02045-0035308967
ZAVOD INŠTITUT EGON MARCH 03126-1000009753
ZAVOD O, ŠKOFJA LOKA 02024-0089188549
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA,

P.Z.I.,D.O.O. 06000-0108361909
ZDRUŽENJE KOŠARKAR.

SODNIKOV S. PRIM. 04750-0000528216
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH

POKLICNIH GASILCEV 03134-1000004026
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN

AVTOMEHANIKOV DOMŽALE 18300-0016503161
ZDRUŽENJE ZA MEDSOSEDSKO

POMOČ 14000-0595135628
ZEBRA GRAPHIC D.O.O. 25100-9707991115
ZIBTR D.O.O. 02036-0010443361
ZIDAR D.O.O. 04202-0000525774
ZKD OBČINE HAJDINA 04202-0000526841
ZLATI OREL BABIČ & CO D.N.O. 02027-0019733492
ZOBOZDR. ORD. ŽUPANČIČ D.O.O. 02011-0014211484
ZOVKO D.O.O. 04515-0000207215
ZSS OO OŠ ČEPOVAN 04750-0000519971
ZSS OO OŠ MIREN 04750-0000527537
ZSSS SINDIKAT KINOPODJETJA

CELJE 06000-0019536778
ZSSS SINDIKAT NAMA RAVNE 04870-0000532715
ZSSS SINDIKAT POGREB. PODJ.

MARIBOR 04515-0000529837
ZSSS SINDIKAT PUV NIVO CELJE 06000-0007626051
ZUPO D.O.O. 18309-0010951313
ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH

DRU. SLO. 02010-0014608845
ZVEZA DRUŠTEV-SL. ZDRAV.

DRUŠTVO 02222-0019518588
ZVEZA INŽ. IN TEHNIKOV

SLOVENIJE 02017-0018454261
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE 02980-0017035591
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE

LJ-ŠIŠKA 05100-8010162003
ZVEZA ZVEZ IN DRUŠTEV KOMISP 02222-0051981190
ŽAMKOS D.O.O. 10100-0035106526
ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB
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INGRAD CE 06000-0115411772
ŽENSKO KOŠARKARKSO

DRUŠTVO ILIRIJA 03131-1000004367
ŽGANK,D.O.O.CELJE 06000-0069685487
ŽURAN D.O.O. 04515-0000522271

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 29. 4. do 5. 5. 2002
so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/.

Ljubljana, dne 23. aprila 2002.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Banke Slovenije

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1796. Aneks št. 1 k tarifni prilogi kolektivne pogodbe
celulozne, papirne in papirno predelovalne
dejavnosti

V skladu s 4. in 24. členom kolektivne pogodbe celu-
lozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 7/98, 78/00) sklepata stranki:

– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za les in
papir,

– Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za celu-
lozno, papirno in papirno predelovalno industrijo Slovenije,
kot predstavnika delodajalcev

in
– Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM kot

predstavnik delojemalcev

A N E K S   ŠT.   1   K   T A R I F N I   P R I L O G I
K O L E K T I V N E  P O G O D B E

celulozne, papirne in papirno predelovalne
dejavnosti

1. člen
V kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno pre-

delovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/98, 78/00) se
1. točka TARIFNE PRILOGE spremeni tako, da se glasi:

1. Izhodiščne plače
Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih so za

mesec marec 2002 naslednje:

Tarifni razred Relativno Izhodiščna plača
razmerje v SIT

I. enostavna dela 1,00 72.658
II. manj zahtevna dela 1,15 83.557
III. srednje zahtevna dela 1,30 94.456
IV. zahtevna dela 1,45 105.355
V. bolj zahtevna dela 1,70 123.519
VI. zelo zahtevna dela 2,20 159.848
VII. visoko zahtevna dela 2,60 188.912
VIII. najbolj zahtevna dela 3,30 239.772
IX. izjemno pomembna, 3,80 276.100

najbolj zahtevna dela

V primeru, da poslovni rezultati delodajalca ne omogo-
čajo izplačila plač, določenih v prvem odstavku te točke,
oziroma bi takojšenj dvig plač povzročil resne težave v po-
slovanju, se lahko plače povečujejo postopno, vendar pa
morajo biti z izhodiščnimi plačami, določenimi v prvem od-
stavku te točke, usklajene najkasneje v roku šestih mesecev
od dneva začetka veljavnosti tega aneksa.

Delodajalci, ki ne dosegajo pozitivnih rezultatov in je
politika plač del sanacijskega programa ter bi izplačilo plač
ogrozilo obstoj delodajalca ali povzročilo večje število pre-
sežnih delavcev, se lahko dogovorijo s sindikatom za dru-
gačno politiko plač, vendar le začasno do 6 mesecev.

Pogodbena partnerja sta dolžna vsako leto, najkasneje
v mesecu marcu, izhajajoč iz položaja dejavnosti, oceniti
možnost za dvig izhodiščnih plač in s tem možnost za odpra-
vo neskladij med izhodiščnimi plačami, določenimi s tem
aneksom in minimalno plačo.

2. člen
Ta aneks začne veljati s 1. marcem 2002 in velja do

sklenitve nove tarifne priloge.

Ljubljana, dne 26. februarja 2002.

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za celulozno, papirno in

papirno predelovalno industrijo
Slovenije

predsednik upravnega odbora
Franc Jerina, univ. dipl. prav. l. r.

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir

predsednica pogajalske skupine
Ana Marija Selan, univ. dipl. org. dela l. r.

Konfederacija sindikatov Slovenije
PERGAM

predsednik
Dušan Rebolj, univ. dipl. ek. l. r.

Ta aneks k tarifni prilogi kolektivne pogodbe je bil s
sklepom o registraciji aneksa k tarifni prilogi h kolektivni
pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in soci-
alne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom
8. 4. 2002 pod zap. št. 38/6 in št. spisa 121-03-0043/94.

1797. Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Na podlagi 266. in 269. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99,
72/00, 124/00 in 109/01) in 72. člena statuta Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list
RS, št. 78/00) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje na 8. seji dne 7. 3. 2002 sprejela

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije
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1. člen
V statutu ZPIZ Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00) se

prva alinea prvega odstavka 12. člena spremeni tako, da se
glasi:

– osem predstavnikov sindikatov, reprezentativnih za
območje države, od tega lahko imenujejo zveze ali konfede-
racije, ki so po registru reprezentativnih sindikatov reprezen-
tativne za območje države (v nadaljevanju: zveze ali konfede-
racije sindikatov), najmanj enega predstavnika.

2. člen
Peti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zveze ali konfederacije sindikatov imenujejo v skup-

ščino zavoda enega predstavnika na način, kot ga same
določijo.«

3. člen
Doda se nov, drugi odstavek 17. člena, ki se glasi:
»V primeru, da zveza ali konfederacija sindikatov iz prve

alinee prvega odstavka 12. člena v 15 dneh po dnevu
razpisa, ne imenuje svojega predstavnika v skupščino zavo-
da, v nadaljnjem postopku imenovanja oziroma volitev čla-
nov ne more več sodelovati.«

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.

4. člen
4. točka drugega odstavka 34. člena se spremeni ta-

ko, da se glasi:

4. odpisuje, delno odpisuje ter dovoljuje odlog in obroč-
no odplačevanje prispevkov za obvezno zavarovanje.

5. člen
Prva in druga alinea iz 36. člena se spremenita tako,

da se glasita:
– trije predstavniki sindikatov, reprezentativnih za ob-

močje države,
– trije predstavniki delodajalskih združenj.

6. člen
Črta se 72.a člen.

7. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1000-1/02
Ljubljana, dne 7. marca 2002.

Milan Utroša l. r.
Predsednik

skupščine zavoda

V skladu s tretjim odstavkom 269. člena zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju je Vlada Republike Slove-
nije s sklepom št. 402-01/2002-6, z dne 2. aprila 2002
podala soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta Zavo-
da za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

OBČINE

ČRENŠOVCI

1798. Odlok o spremembah odloka o podelitvi
koncesije za vzdrževanje in upravljanje sistemov
CATV na območju Občine Črenšovci

Na podlagi petega odstavka 57. 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), 32. člena zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93),
5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Črenšovci (Uradni list RS, št. 64/96) in 16. člena Občine
Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99 in 27/01) je
Občinski svet občine Črenšovci na 28. redni seji dne 19. 4.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o podelitvi koncesije
za vzdrževanje in upravljanje sistemov CATV

na območju Občine Črenšovci

1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o podelitvi koncesije za

vzdrževanje in upravljanje sistemov CATV na območju

Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 16/02) tako, da
pravilno glasi:

“Koncesija iz 2. člena tega odloka se podeli najugo-
dnejšemu ponudniku na podlagi javnega razpisa ali z nepo-
srednim zbiranjem ponudb. O načinu pridobitve ponudb
odloči Odbor za komunalo in infrastrukturo Občinskega sve-
ta občine Črenšovci.”

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena odloka tako, da

pravilno glasi:
“Koncesionarja izbere odbor za komunalo in infrastruk-

turo občinskega sveta na podlagi javnega razpisa ali z nepo-
srednim zbiranjem ponudb.”

3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati z dnem objave v

Uradnem listu RS.

Št. 192/29-02
Črenšovci, dne 19. aprila 2002.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.
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1799. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Črenšovci

Na podlagi 5. člena odloka o javnih gospodarskih slu-
žbah (Uradni list RS, št. 64/96), 95. in 96. člena statuta
Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 27/01) je
Občinski svet občine Črenšovci na seji dne 19. 4. 2002
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o gospodarskih javnih

službah v Občini Črenšovci

1. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena odloka o gospo-

darskih javnih službah v Občini Črenšovci (Uradni list RS, št.
64/96, 16/02) tako, da pravilno glasi:

“Izvajalca (koncesionarja) izbere odbor za komunalo in
infrastrukturo Občinskega sveta občine Črenšovci na podla-
gi javnega razpisa ali z neposrednim zbiranjem ponudb.”

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati z dnem objave v

Uradnem listu RS.

Št. 193/29-02
Črenšovci, dne 19. aprila 2002.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

ČRNOMELJ

1800. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta Čardak v Črnomlju

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/35,
28/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/95) in 30.
člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99 in
13/01) je župan Občine Črnomelj dne 15. 4. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

Čardak v Črnomlju

1. člen
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta Čardak v

Črnomlju, ki se nanaša na določitev funkcionalnih zemljišč
posameznih več stanovanjskih objektov in javnih površin ter
določitev dodatnih površin za igrišče in otroška igrišča, re-
ševanje mirujočega prometa (parkirišča, skupni garažni ob-
jekti) pri stanovanjskih blokih in domu starejših občanov ter
izgradnja novih večstanovanjskih objektov.

2. člen
Osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Črnomelj v

delovnem času občinske uprave in na sedežu Krajevne skup-
nosti Črnomelj.

Osnutek bo razgrnjen 30 dni po začetku veljavnosti
tega sklepa.

3. člen
Med javno razgrnitvijo tega sklepa se skliče javna obrav-

nava. Javno obravnavo organizira Občina Črnomelj, ki zago-
tovi tudi potrebne strokovne razlage. O času in kraju javne
razgrnitve in javne obravnave morajo biti zainteresirani obča-
ni na primeren način obveščeni.

4. člen
Pisne pripombe in predloge na osnutek podajo zainte-

resirani na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj.

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgr-
nitve.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35005/02/99
Črnomelj, dne 15. aprila 2002.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

GORIŠNICA

1801. Odlok o vaških odborih

V skladu z 2. členom statuta Občine Gorišnica (Uradni
list RS, št 34/99), v zvezi s 30. členom zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 57/94, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in na podlagi 16. člena statuta
Občine Gorišnica (Uradni list RS, št 34/99) je Občinski svet
občine Gorišnica na 25. redni seji dne 28. 3. 2002 sprejel

O D L O K
o vaških odborih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja ustanovitev, organizacijo, pristojnosti in

druge zadeve v zvezi z delovanjem vaških odborov (v nada-
ljevanju: odborov) v Občini Gorišnica.

2. člen
Odbori se ustanovijo zaradi zagotovitve sodelovanja

posameznih območij pri opravljanju javnih zadev v občini.

3. člen
Odbori so posvetovalna telesa občinskega sveta.

II. OBMOČJA, NA KATERIH SE USTANOVIJO ODBORI

4. člen
Posamezni odbori se ustanovijo za eno naselje oziro-

ma za več naselij skupaj, ki so povezana s skupnimi potre-
bami in interesi prebivalcev.
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5. člen
V Občini Gorišnica se ustanovijo naslednji vaški od-

bori:
Brezovec, Cirkulane, Cunkovci, Dolane, Formin, Ga-

jevci-Placerovci, Gorišnica, Gradišča, Gruškovec, Mala vas,
Mali Okič – Slatina, Medribnik, Meje, Moškanjci, Muretinci,
Paradiž-spodnji, Paradiž-zgornji, Pohorje, Pristava, Tibolci,
Veliki vrh, Zagojiči, Zamušani.

III. NALOGE ODBOROV

6. člen
Občani preko odborov uresničujejo svoje skupne po-

trebe in interese tako, da v sodelovanju z občinskimi organi:
– dajejo mnenja o zadevah lokalnega pomena,
– ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivno-

sti lokalnega pomena,
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih

programov občine na področju javne infrastrukture na svo-
jem območju,

– sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in inve-
sticij v javno razsvetljavo na svojem območju,

– sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vo-

do in zaščiti virov pitne vode,
– sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč

za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komu-

nalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja (zasa-

ditev cvetlic, grmičevja, okrasnih dreves, ureditev in vzdrže-
vanje sprehajalnih poti, itd.) in pri tem sodelujejo,

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (pro-
metna signalizacija, ureditev dovozov, izvozov, omejevanje
hitrosti, itd.),

– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah pro-

storskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo obmo-
čje njihovega kraja,

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, plan-
skih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu or-
ganu občine,

– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kme-
tijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj ve-
čjih proizvodnih in drugih objektov v kraju, za posege v
kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih
bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potre-
bami prebivalcev kraja na področju urejanja prostora in var-
stva okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in dru-
gih prireditev,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito in sodelujejo pri nalogah s
področja zaščite in reševanja,

– dajejo mnenja k odločitvam o razpolaganju in uprav-
ljanju s premoženjem občine, ki je kraju dano na uporabo za
opravljanje njihovih nalog.

7. člen
Stališča, mnenja, pobude in predlogi odbora se posre-

dujejo stalnim odborom pri občinskem svetu in občinskemu

svetu in niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so
pristojni občinski svet, župan in občinska uprava in jih ne
zavezujejo.

IV. PREDLAGANJE IN POTRDITEV ČLANOV ODBOROV

8. člen
Člane odborov potrjujejo in razrešujejo občani na zbo-

rih občanov, ki jih v skladu s statutom občine skliče župan
za območje posameznega odbora. Občani odločajo o potr-
ditvi ali razrešitvi člana odbora z večino glasov vseh navzočih
na zboru občanov.

Mandat članov odborov traja do izteka mandata članov
občinskega sveta, v katerem so bili potrjeni.

9. člen
Število članov se določi na zboru občanov ob potrdi-

tvah v odbore. Število članov v odboru ne more biti manjše
od tri in ne večje kot pet. Sklep zbora občanov o številu
članov odbora je sestavni del tega odloka.

10. člen
Odbori imajo predsednika, ki ga izvolijo izmed svojih

članov.
Predsednik predstavlja in zastopa odbor, posreduje

sklepe odbora, skrbi in odgovarja za posredovanje odločitev
odbora, poroča zboru občanov o svojem delu in opravlja
druge naloge, ki mu jih poverijo organi Občine Gorišnica.

V. NAČIN DELA ODBOROV

11. člen
Odbor dela in sprejema svoja stališča na seji, na kateri

je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih članov.

12. člen
Prvo sejo vaškega odbora skliče župan ali po njegovem

pooblastilu podžupan ali svetnik občinskega sveta.

13. člen
O poteku seje odbora se piše zapisnik, ki obsega

glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o udeležbi
na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o posameznih pre-
dlogih in sklepih, ki so bili sprejeti.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

14. člen
Spremembe in dopolnitve odloka se sprejemajo po

enakem postopku, ki je določen za sprejem odloka.

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 002-03-95/2002
Gorišnica, dne 28. marca 2002.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.
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1802. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Gorišnica

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 –odl. US, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 –odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 59/99 – odl. US in 70/00) je Občinski svet občine
Gorišnica na 25. redni seji z dne 28. 3. 2002 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Gorišnica

1. člen
V statutu Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99)

se za drugim odstavkom 9. člena dodajo trije novi odstavki,
ki se glasijo:

Od upravljalca centralnega registra prebivalstva lahko
občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje
podatke;

– enotno matično številko,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi

občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski
pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno
prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške pove-
zave.

Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka
tega člena neposredno preko računalniške povezave je po-
trebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister do-
voli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina
zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja
zavarovanje osebnih podatkov.

2. člen
Črta se prvi stavek drugega odstavka 11. člena.

3. člen
V 21. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča

večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve na
seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov.

4. člen
V 25. členu se črtajo četrti, peti in šesti odstavek.

5. člen
V prvem odstavku 39. člena se doda nov drugi stavek,

ki se glasi:
Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora naj-

kasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.

6. člen
Črtata se 57. in 58. člen

7. člen
Tretji odstavek 73. člena se spremeni tako, da se glasi:
Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je

zanjo glasovala večina glasovalnih upravičencev oziroma
upravičenk na določenem območju, ki so glasovali pod
pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.

8. člen
Spremeni se 118. člen tako, da se glasi:
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut

Občine Gorišnica objavljen v Uradnem vestniku občin Or-
mož in Ptuj, št. 12/95 in 5/96 ter v Uradnem listu RS,
št. 68/98.

9. člen
Spremeni se 119. člen tako, da se glasi:
Do sprejema novih splošnih aktov se v Občini Gorišni-

ca uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli organi Občine
Ptuj.

10. člen
V celotnem besedilu statuta se besedna zveza »tajnik

občine« nadomesti z besedno zvezo »direktor občinske
uprave«.

11. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 002-03-93/2002
Gorišnica, dne 28. marca 2002.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

1803. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Gorišnica

Na podlagi 2., 4. in 5. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 70/00) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni
list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na
25. redni seji dne 28. 3. 2002 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A

Občinskega sveta občine Gorišnica

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Gorišnica (Ura-

dni list RS, št. 44/99) se 44. člen črta in se nadomesti z
naslednjim besedilom:

Občinski svet sprejema svoje odločitve z večino opre-
deljenih glasov navzočih članov, veljavno pa sklepa, če je
navzoča večina vseh članov občinskega sveta. Glas je opre-
deljen, če se glasi »za« ali »proti«. Predlagana odločitev je
sprejeta, če je med opredeljenimi glasovi več glasov »za«
kot »proti«.

2. člen
Prvi stavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
Predlog proračuna občine za naslednjo proračunsko

leto mora župan predložiti občinskemu svetu v 30 dneh po
predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru.

3. člen
V celotnem besedilu poslovnika se besedna zveza »taj-

nik občine« nadomesti z besedno zvezo »direktor občinske
uprave«.
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4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 002-03-94/2002
Gorišnica, dne 28. marca 2002.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

HORJUL

1804. Odlok o spremembi odloka o uvedbi uličnega
sistema v naselju Horjul

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86),
pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju
naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, 11/80) in 15. člena
statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je
Občinski svet občine Horjul na 30. seji dne 4. 4. 2002
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o uvedbi uličnega sistema

v naselju Horjul

1. člen
S tem odlokom se spreminja odlok o uvedbi uličnega

sistema v naselju Horjul, (Uradni list RS, št. 101/01).

2. člen
V 1. členu odloka se:
– spremeni besedilo 3. točke, ki se na novo glasi:
3. Lipalca – ulica se odcepi iz Vrhniške ceste in poteka

proti zahodu do hiše Horjul št.124;
– in na koncu člena doda:
23. Pod gozdom – ulica se odcepi iz Vrhniške ceste pri

hiši Horjul št. 127 in poteka proti vzhodu in zajema celoten
zaselek.

3. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni v celoti in se na

novo glasi:
Tabla z imenom ulice je modre barve z belim odsevnim

napisom.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 192/2002
Horjul, dne 18. aprila 2002.

Župan
Občine Horjul

mag. Daniel Fortuna l. r.

KAMNIK

1805. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople
vode za namene daljinskega ogrevanja

Svilanit d.d., Kovinarska 4 Kamnik na podlagi sogla-
sja Občinskega sveta občine Kamnik z dne 25. 10. 2001
in 26. 2. 2002 v skladu z uredbo o oblikovanju cen proiz-
vodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljin-
skega ogrevanja (Uradni list RS, št. 111/00 in št. 29/01)
objavlja

C E N I K
proizvodnje in distribucije pare in tople vode

za namene daljinskega ogrevanja

1. člen
V Svilanit d.d. Kamnik se določi nova cena toplotne

energije:
variabilni del cene    7.321,19 SIT/MWh
priključna moč – fiksni del cene  202,22 SIT/kW/me-

sec.
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vred-

nost.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cena z

dne 1. 3. 2002.

3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Kamnik, dne 22. aprila 2002.

Svilanit d.d.
glavni direktor

Bogomil Wiegele l.r.

KOBILJE

1806. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kobilje za leto 2001

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 20. člena statuta Občine
Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99 in 72/01) je Občinski svet
občine Kobilje na 21. redni seji dne 27. 3. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje

za leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobilje

za leto 2001, ki obsega:
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Plan Realizacija

A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Prihodki skupaj 108,600.424 105,353.154
II.  Odhodki skupaj 105,601.705 100,954.305
III.  Proračunski presežek/primanjkljaj 2,998.719 4,398.849

B) Račun finančnih terjatev in naložb – –
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev – –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev – –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev – –

C) Račun financiranja 5,000.000 5,000.000
VIII. Zadolževanje 2,196.640 3,300.623
IX. Odplačilo dolga skupaj 2,803.360 1,699.377
X. Neto zadolževanje 5,802.079 6,098.226
XI. Povečanje/zmanjšanje sredstev  na računih

2. člen
Proračunski presežek 4,398.849 SIT se prenese v

prihodke Občine Kobilje za leto 2002.

3. člen
Sestavni del tega odloka so realizacija posebnega dela

bilance prihodkov in odhodkov, realizacija posebnega dela
računa finančnih terjatev in naložb ter realizacija posebnega
dela računa financiranja proračuna Občine Kobilje za leto
2002.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 403-03-302
Kobilje, dne 27. marca 2002.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.

KOSTEL

1807 Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Kostel

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US RS, 63/95 – obv. razlaga, 9/96 – odl. US
RS in 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
59/99, 70/00, 100/00 – sklep US RS in 28/01 – odl. US
RS), 16. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št.
58/99) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih
za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v
organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 58/98)
je Občinski svet občine Kostel na 24. seji dne 11. 10.
2001 na predlog župana sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Kostel

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava kot enovit

upravni organ, določi njena organizacija in delovno podro-
čje ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem Občin-
ske uprave občine Kostel.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih podro-
čjih, ki so določeni s tem odlokom.

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z

občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi orga-
nizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in
obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi

sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obve-
ščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferen-
cah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s pred-
stavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustre-
zen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, po-
jasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik
občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v
občinski upravi.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

5. člen
Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pra-

vic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,

– polno zaposlenost njenih delavcev in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in instituci-

jami.
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6. člen
Občinska uprava opravlja naloge na naslednjih podro-

čjih:
– splošne zadeve,
– normativne pravne zadeve,
– upravne zadeve,
– javne finance,
– turizem, kmetijstvo in druge gospodarske dejavnosti,
– družbene dejavnosti,
– varstvo okolja in urejanje prostora,
– gospodarske javne službe in infrastruktura,
– inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristoj-

nosti občine, če je tako določeno z državnimi ali občinskimi
predpisi.

7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava

naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in

tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, nadzorni odbor ter druge občinske
organe;

– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe

občinskih organov;
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opre-

mo;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov

občine;
– naloge, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševa-

nje;
– strokovno pomoč vaškim skupnostim pri njihovem

delovanju in
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska upra-

va opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in sta-

lišč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občin-
ski organi;

– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in prav-
no spremljanje pogodb;

– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim

občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postop-

kih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pri-

stojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v

skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun prora-

čuna;

– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri
sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih ak-
tov s področja javnih financ;

– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, občinske sklade, režijski obrati, vaških
skupnosti;

– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti ob-
čine;

– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje;

– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske

usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s po-
dročja gospodarstva;

– izvaja določene strokovne naloge na področju go-
spodarskih javnih služb,

– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge s tega področja.

12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava

opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na

različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proraču-

nom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem progra-
mov;

– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih

dejavnosti.

13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava oprav-

lja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje pro-

storskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov;

– pripravlja prostorske akte občine;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje

posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam

pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne pro-

grame in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic

in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih

določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture

občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organi-

zacijo gospodarskih javnih služb;
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– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,
skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvaja-
njem;

– pripravlja projekte in investicijske programe in oprav-
lja nadzor nad investicijami;

– opravlja druge naloge na tem področju.

16. člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je notranja or-

ganizacijska enota občinske uprave, opravlja dejavnosti go-
spodarskih javnih služb, določenih v posameznih občinskih
predpisih.

17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redar-

stva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad

izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s kateri-
mi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delav-

cev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki nadzoruje,

usmerja ter daje navodila za delo in vodenje občinske
uprave.

21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga

imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– organizira in koordinira delo delavcev v občinski upra-

vi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce
v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino;

– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
razen, če za odločanje o določenih zadevah ne pooblasti
posameznega delavce občinske uprave;

– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in
vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini;

– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave;

– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se

nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovorno-
sti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga
župan za to pooblasti.

Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti najmanj srednjo strokovno

izobrazbo.

22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter

razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja ob-
činske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi
s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
ki ga izda župan.

23. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s

tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno po-
dročje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih
mest oziroma po svoji naravi.

Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave,
jo opravi delavec, ki ga določi tajnik občine.

24. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z

zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in poo-
blastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo za-
koni in drugi predpisi ter po navodilih tajnika občine. Za
svoje delo so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in od-
škodninsko pa županu.

25. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župa-

na oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavano problematiko.

Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik
občine. Kolegij se sklicuje po potrebi,vendar pa najmanj
enkrat na mesec.

26. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje

več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge obli-
ke sodelovanja.

S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.

27. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali pose-

bno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.

S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Župan Občine Kostel v roku enega meseca po uveljavi-

tvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v
Občinski upravi občine Kostel, ki je podlaga za razporeditev
delavcev na ustrezna delovna mesta.

29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

začasni organizaciji občinske uprave (Uradni list RS, št.
2/99).
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30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 015-03 26/99
Kostel, dne 11. oktobra 2001.

Župan
Občine Kostel

Valentin Južnič l. r.

1808. Pravilnik o načinu, pogojih in postopku oddaje
zemljišč v najem na območju Občine Kostel

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 6/94 – odl. US RS, 45/94 –
odl. US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 –
odl. US RS, 63/95 – obv. razlaga, 9/96 – odl. US RS in
44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
59/99, 70/00, 100/00 – sklep US RS in 28/01 – odl. US
RS) in 16. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št.
58/99) je Občinski svet občine Kostel na 24. redni seji dne
11. 10. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč

v najem na območju Občine Kostel

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se urejajo način, pogoji, postopek in

merila za oddajo občinskih nezazidanih stavbnih zemljišč (v
nadaljevanju: zemljišč) v najem na območju Občine Kostel.

2. člen
Nezazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na

območju, ki je s prostorskim planom namenjeno za graditev.

3. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za

zakup kmetijskih zemljišč, razen če ni s tem pravilnikom
drugače določeno.

4. člen
Zemljišča se lahko da v najem samo državljanom RS

oziroma domačim pravnim osebam z večinskim deležem
domačega kapitala.

II. POSTOPEK ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA V NAJEM

5. člen
Stranka, ki želi skleniti najemno pogodbo za zemljišče,

mora poslati pisno vlogo na naslov Občine Kostel, Občinska
uprava, Vas 1, 1336 Vas.

Vlogi je potrebno priložiti:
– mapno kopijo oziroma kopijo katastrskega načrta za

zemljišče, ki je predmet najema,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– podatke o dejstvih iz 8. člena,

6. člen
Na podlagi popolne vloge se opravi ogled zemljišča na

terenu, ki ga opravi pristojni delavec Občinske uprave obči-
ne Kostel. Na ogled mora biti vabljen predstavnik vaške
skupnosti, na območju katere se zemljišče oddaja.

7. člen
Kadar se zemljišče oddaja v najem na podlagi javnega

razpisa, se ta izvede v skladu z določbami občinskega odlo-
ka, ki ureja način, pogoje in postopek prodaje ali oddaje
zemljišča za gradnjo.

8. člen
Pristojni delavec po ogledu zemljišča sestavi zapisnik,

ki je osnova za sklenitev pogodbe oziroma za zavrnitev
vloge.

Če je za najem istega zemljišča več interesentov (pro-
silcev), se pri odločitvi upošteva predvsem načelo vrstnega
reda, ob upoštevanju še naslednjih okoliščin:

– da je prosilec dejanski koristnik zemljišča,
– da je prosilec v preteklosti že imel zemljišče v naje-

mu,
– da zemljišče v naravi predstavlja funkcionalno zemlji-

šče (oziroma njegov del) k objektu ki ga uporablja prosilec,
– da je verjetno izkazano, da namerava prosilec zemlji-

šče kasneje odkupiti,
– da gre za denacionalizacijskega upravičenca pa po-

stopek vrnitve zemljišča še ni končan,
– da je prosilec mejaš.
Pri oddaji v najem se upošteva tudi druge okoliščine, ki

vplivajo na odločitev o oddaji zemljišča v najem (npr. ali je od
tega odvisno opravljanje dejavnosti prosilca, ali se prosilec
ukvarja z dejavnostjo, ki je v občini deficitarna itd.). Stroški v
zvezi z oddajo zemljišča v najem so breme prosilca in se
upoštevajo pri obračunu najemnine.

III. NASTANEK IN PRENEHANJE NAJEMNEGA
RAZMERJA

9. člen
Zemljišče se odda v najem s pogodbo, ki jo podpiše

župan oziroma po njegovem pooblastilu delavec občinske
uprave.

10. člen
Najemna pogodba se sklene za določen čas, pravilo-

ma za eno leto, oziroma za tekoče koledarsko leto. Po
poteku najemne pogodbe se lahko sklene nova pogodba.

11. člen
Najemna pogodba mora vsebovati:
– naziv oziroma ime in priimek ter naslov pogodbenih

strank,
– opis predmeta najema (zemljiškoknjižni in katastrski

podatki),
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo,
– višina najemnine,
– prepoved oddaje zemljišča v podnajem brez predho-

dnega pisnega dovoljenja najemodajalca,
– prepoved spremembe namena pogodbe brez pred-

hodnega pisnega dovoljenja najemodajalca,
– trajanje najemnega razmerja,
– način plačevanja najemnine,
– sankcije v zvezi z nespoštovanjem pogodbenih do-

ločil,
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– način prenehanja najemnega razmerja,
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbe-

nih strank.

12. člen
Najemnik je dolžan skleniti najemno pogodbo najka-

sneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila o ugoditvi
njegovi vlogi oziroma po izbiri na podlagi javnega razpisa.

13. člen
Najemno razmerje preneha na podlagi:
– sporazuma pogodbenih strank,
– pisne odpovedi katerekoli pogodbene stranke,
– poteka časa najemne dobe,
– odstopa najemodajalca od pogodbe,
– ugotovitve javne koristi,
– v drugih primerih, določenih v najemni pogodbi.

14. člen
Pogodbena stranka lahko pisno odpove najemno po-

godbo le s 6-mesečnim odpovednim rokom.

15. člen
Najemodajalec lahko kadarkoli takoj odstopi od pogod-

be, če ugotovi, da obstaja dolžnost vrnitve zemljišča v denaci-
onalizacijskem postopku, da najemnik ne uporablja zemljišča
v skladu z najemno pogodbo, da najemnik iz neupravičenih
razlogov ne prične uporabljati zemljišča v roku, določenem s
pogodbo, da s svojo dejavnostjo ali kako drugače prekomer-
no moti okolico, da zamudi ali zamuja s plačilom najemnine,
ali če kako drugače krši pogodbena določila.

16. člen
Javno korist ugotovi s sklepom občinski svet.
Javna korist je izkazana, če je zemljišče s prostorskimi

plani namenjeno za graditev objektov javne infrastrukture.

IV. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČANJE NAJEMNIN

17. člen
Najemnine za oddana zemljišča so prihodek proračuna

občine in se zbirajo na posebni postavki.

18. člen
Neskladje med katastrskim in dejanskim stanjem zem-

ljišča, ki je predmet najema, ne vpliva na določitev zneska
najemnine.

19. člen
Osnova za izračun najemnine za zemljišča je cena stav-

bnega zemljišča v Občini Kostel, določena z odlokom o
povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v zvezi z določa-
njem odškodnine za razlaščena stavbna zemljišča v Občini
Kočevje (Uradni list RS, št. 13/90).

Višina najemnine se določi v odstotku od cene stav-
bnega zemljišča za posamezno območje, določeno z odlo-
kom iz prejšnjega odstavka.

20. člen
Najemnine se izračunajo mesečno na naslednji način:
1. Za fizične osebe:
a) za funkcionalna zemljišča (dvorišča, parkirišča ipd.)

– 2% cene stavbnega zemljišča/m2, za območje, kjer zem-
ljišče leži;

b) za zemljišča za kmetijski namen (njive, vrtičke) –
0,05% cene stavbnega zemljišča/m2, za območje, kjer zem-
ljišče leži oziroma 0,005 cene za fizične osebe s statusom
kmeta.

2. Za pravne osebe in samostojne podjetnike:
a) za uporabo zemljišča do 300 m2 – 5% cene stav-

bnega zemljišča/m2, za območje, kjer zemljišče leži;
b) za uporabo dodatne površine, (ki presega 300 m2) –

0,1% cene stavbnega zemljišča/m2, za območje, kjer zem-
ljišče leži.

Kmetijske organizacije na območju Občine Kostel so
glede višine najemnine izenačene s fizičnimi osebami s sta-
tusom kmeta.

Na območju Občine Kostel se na podlagi pisne vloge
lahko s sklepom župana oprosti plačilo najemnine iz pose-
bej utemeljenih razlogov.

21. člen
Ne glede na zgoraj navedene določbe mesečna na-

jemnina ne more biti nižja od 1.000 SIT (za stavbna zemlji-
šča) oziroma 500 SIT (za zemljišča za kmetijski namen).

22. člen
Najemnina se plača enkrat letno ob podpisu pogodbe

na ŽR občine Kostel št. 51300-630-10082 ali na blagajni
Občine Kostel.

V. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

23. člen
Vse prispele vloge za najem zemljišča in že začeti po-

stopki oddaje se izvedejo po določbah tega pravilnika.

24. člen
Dosedanji dejanski uporabniki zemljišč, ki so v lasti ozi-

roma v razpolaganju Občine Kostel, morajo v 3 mesecih od
dneva uveljavitve tega pravilnika priglasiti organu iz 5. člena
uporabo zemljišča skupaj z vsemi potrebnimi podatki.

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

dnem listu RS.

Št. 015-03 06/01
Kostel, dne 11. oktobra 2001.

Župan
Občine Kostel

Valentin Južnič l. r.

1809. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo
javne kanalizacije v Občini Kostel

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kostel (Uradni list
RS, št. 58/99) in 23., 40. člena odloka o odvajanju in
čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda na ob-
močju Občine Kostel, je Občinski svet občine Kostel na
23. redni seji dne 19. 7. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o obračunavanju stroškov za uporabo javne

kanalizacije v Občini Kostel
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo

javne kanalizacije na območju Občine Kostel (v nadaljeva-
nju besedila: pravilnik) se podrobneje urejajo osnove, nor-
mativi in postopki pri obračunavanju stroškov za odvajanje
in čiščenje odpadnih in padavinskih voda ter nekaterih
stranskih komunalnih storitev uporabnikov na območjih,
kjer je javna kanalizacija zgrajena, je v gradnji ali pa je
gradnja predvidena.

2. člen
Pravilnik velja za vse pravne in fizične osebe, ki so v

skladu z odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komu-
nalnih in padavinskih voda na območju Občine Kostel
(v nadaljevanju: odlok) opredeljeni kot uporabniki javne ka-
nalizacije (v nadaljevanju: uporabniki) in lastnike greznic.

3. člen
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške

čiščenja odpadnih voda ne glede na vodni vir, iz katerega se
oskrbujejo.

Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške
čiščenja odpadnih voda od dneva priključitve na javno kana-
lizacijo oziroma čistilno napravo.

4. člen
Elementi obračuna, za katere se določa tarifne postav-

ke, so:
– odvedena količina vode (m3/h),
– očiščena količina vode (m3/h),
– prispevek za priključitev na javno kanalizacijo.

II. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN ČIŠČENJE
ODPADNIH VOD

5. člen
Količina odvedene vode, ki je enaka količini porabljene

pitne oziroma tehnološke vode se meri z vodomerom, vgra-
jenim na javnem vodovodu.

Vsi uporabniki z lastnimi viri pitne vode oziroma tehno-
loške vode, sklenejo z upravljavcem posebno pogodbo o
odvajanju odpadne vode in načinu meritev odvedenih koli-
čin vode.

V primeru, da količine porabljene pitne oziroma tehno-
loške vode ni možno ugotavljati z vodomerom in v primeru
ugotavljanja porabe pitne vode v kmetijskih gospodinjstvih
se obračunava odvajanje in čiščenje odpadnih voda po pav-
šalu, ki znaša 3 m3 odpadne vode na osebo na mesec.

6. člen
Upravljavec lahko v soglasju za kanalski priključek do-

loči uporabniku obveznost, da opravlja periodične meritve
lastnosti odpadnih voda. Navedene obveznosti uporabnik
izvaja na lastne stroške.

7. člen
Uporabniki, ki se oskrbujejo z vodo iz javnega ali la-

stnega vodovoda oziroma se poleg tega oskrbujejo tudi z
vodo iz naravnih ali drugih virov, morajo imeti vgrajeno meril-
no napravo za merjenje količine, načrpane vode iz lastnega
vodovoda, naravnega ali drugega vira ter odštevalni vodo-
mer pri kmetih, kjer odpadna voda nastaja v kmetijstvu in se
tudi uporablja v kmetijstvu na kmetijskih površinah. Vsota

porabljene vode na vseh prej navedenih vodomerih je osno-
va za obračun kanalščine in stroškov čiščenja.

8. člen
Meritve, ki so določene v soglasju, izvaja uporabnik

sam, upravljavec predpiše način vzorčenja, pogostost meri-
tev in analizne parametre. Meritve, ki so osnova za izračun
kanalščine, izvaja upravljavec ali za to pooblaščena pravna
ali fizična oseba.

9. člen
Upravljavec lahko zmanjša pogostost in obseg meritev,

ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da so
lastnosti odpadne vode na priključku na javno kanalizacijo
ustrezne, vendar ne na manj kot vsakih šest mesecev. O
rezultatih meritev, ki jih s soglasjem izvaja uporabnik, je
uporabnik dolžan obveščati upravljavca najmanj enkrat letno
oziroma do 31. 1. tekočega leta za preteklo leto.

10. člen
Kadar upravljavec presodi, da uporabnik iz tehničnih

razlogov ne more zgraditi merilnega mesta ali bi bila gradnja
merilnega mesta nesorazmerno draga, lahko upravljavec
predvidi druge načine za določitev količin in kvalitete odpa-
dnih voda.

11. člen
Uporabnik je dolžan obvestiti upravljavca o vseh spre-

membah kvalitete in količin odpadnih voda.

12. člen
Vsi stroški v zvezi z izvajanjem meritev količin gredo v

breme uporabnika.

III. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA ODPADNIH
VODA

13. člen
Uporabniki so dolžni plačevati stroške odvajanja odpa-

dnih voda (kanalščina) od dneva, ko se s spojnim kanalom
priključijo na javno kanalizacijo oziroma od roka, ki je v
skladu z odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komu-
nalnih in padavinskih voda določen, da se mora uporabnik,
ki ima to možnost, priključiti na javno kanalizacijo.

Uporabniki so dolžni plačevati stroške odvajanja odpa-
dnih voda na osnovi izdanega računa v roku 15 dni od dneva
izstavitve računa.

14. člen
Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odva-

jajo odpadne vode v javno kanalizacijo, ne glede na oskrbo-
valni vir in ne glede na to, kam se odvajajo odpadne vode, ki
se zberejo v javni kanalizaciji.

15. člen
Osnova za obračun stroškov za odvajanje odpadnih

voda je količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode iz
javnega ali internega vodovoda in količina porabljene pitne
oziroma tehnološke vode iz naravnih virov.

Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
krijejo stroške za odvedeno odpadno vodo v m3, v enaki
količini in po stopnji onesnaženja ter v enakih razdobjih kot
porabljeno vodo skladno z določili odloka o oskrbi z vodo.

Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih virov ali vodo-
vodov, plačujejo stroške odvedene vode v količini kot jo
načrpajo.



Uradni list Republike Slovenije Št. 37 / 26. 4. 2002 / Stran 3729

Individualnim uporabnikom, ki se ne oskrbujejo z vodo
iz javnega vodovoda, se odpadna voda zaračunava voda po
pavšalu, ki znaša 3 m3 odpadne vode na osebo na mesec.

16. člen
Višina kanalščine se določi na osnovi ugotovljene koli-

čine odpadne vode in cene za enoto in se obračunava v
SIT/m3.

17. člen
Ceno kanalščine predlaga na osnovi kriterijev iz tega

pravilnika, kriterijev iz odloka in drugih predpisov upravlja-
vec, sprejme pa jo pristojni organ občine.

18. člen
Če upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je obračun-

ski vodomer v okvari ali če iz drugega razloga ni mogoče
odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun pov-
prečna dnevna poraba vode, ugotovljena na osnovi odčitkov
vodomera v obdobju zadnjih treh mesecev in to le v primeru,
da uporabnik ni investiral v nove objekte in druga osnovna
sredstva, zaradi katerih se je poraba povečala.

Če še ni bilo nobenega obračuna oziroma vgradnja
vodomera ni mogoča, upravljavec in uporabnik določita s
pogodbo pavšalno porabo na podlagi metodologije iz tretje-
ga odstavka 5. člena tega pravilnika.

IV. OBRAČUNAVANJE STORITEV ČIŠČENJA ODPADNIH
VODA

19. člen
Uporabniki so dolžni plačevati stroške čiščenja odpa-

dnih voda, kadar se te čistijo na čistilni napravi.
Čiščenje odpadnih voda so dolžni plačevati na osnovi

izdanega računa v roku 15 dni od dneva izstavitve računa.

20. člen
Osnova za obračun stroškov za čiščenje odpadnih vo-

da je količina porabljene pitne vode oziroma tehnološke
vode iz javnega ali internega vodovoda in porabljene vode iz
naravnih virov.

21. člen
Delež stroškov posameznega uporabnika se določi na

osnovi količin porabljene pitne oziroma tehnološke vode.

22. člen
Višina stroškov za čiščenje odpadnih voda se določi na

osnovi ugotovljene količine odpadne vode in cene za enoto,
ki se določi na osnovi meril, navedenih v odloku in se
obračunava v SIT/m3.

23. člen
Cenik za čiščenje odpadnih voda predlaga na osnovi

kriterijev iz tega pravilnika, kriterijev iz odloka in drugih pred-
pisov upravljavec, sprejme pa jo pristojni organ Občine Ko-
stel.

V. PRISPEVEK ZA PRIKLJUČITEV

24. člen
Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo je dol-

žan poravnati vsak uporabnik, ki se priključi na javno kana-
lizacijo.

Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo so dolžni
poravnati tudi tisti uporabniki javne kanalizacije, ki to mož-
nost imajo, a se v roku, ki ga določa odlok o odvajanju in
čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda, še niso
priključili.

25. člen
Uporabnik je ob priključitvi dolžan poravnati vse stro-

ške, ki nastanejo v zvezi z odkazom kanalizacijskega pri-
ključka in vrisom kanalizacijskega priključka v kataster.

26. člen
Za delno kritje stroškov graditve ter vzdrževanje čistil-

nih naprav plačujejo investitorji novih objektov namesto stro-
škov za graditev greznice prispevek za priključek na javno
kanalizacijo in čistilne naprave, ki znaša:

– od povprečne gradbene cene stanovanj v tekočem
letu po m2 uporabne površine v individualnih ali vrstnih hišah
5,0%,

– od povprečne gradbene cene stanovanj v tekočem
letu po m2 uporabne površine v blokovni gradnji 3,0%,

– od investicijske vrednosti poslovnih in drugih nesta-
novanjskih stavb in prostorov 8,0%.

27. člen
Prispevek iz 26. člena tega pravilnika investitorji plaču-

jejo lastniku javne kanalizacije in čistilnih naprav pred izdajo
gradbenega dovoljenja na blagajni občine ali nakažejo na
žiro račun občine.

28. člen
Višino prispevka predlaga na osnovi kriterijev iz tega

pravilnika upravljavec, sprejme pa jo pristojni občinski or-
gan.

29. člen
Prispevek se povečuje na osnovi indeksov podražitve

po metodologiji GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM
Slovenije za druge nizke gradnje.

Obračun po tej predlagani metodologiji zagotovi uprav-
ljavec. Cenik, ki ga upravljavec oblikuje na ta način, velja s
potrditvijo pristojnega občinskega organa.

30. člen
Prispevka so oproščeni uporabniki, ki svoja sredstva

vlagajo v gradnjo primarnega ali magistralnega omrežja in
naprave, in sicer v sorazmernem deležu vložka prej omenje-
ne infrastrukturne objekte in naprave.

VI. OBRAČUNAVANJE STRANSKIH KOMUNALNIH
STORITEV

31. člen
Uporabniki čistilne naprave, ki morajo v skladu z odlo-

kom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in pada-
vinskih voda prazniti greznice in pripeljati odpadno vodo na
čiščenje v čistilno napravo, so dolžni plačati stroške praznje-
nja, odvoza in čiščenja v skladu z veljavnim cenikom.

Uporabniki so dolžni plačevati stroške praznjenja in
čiščenja na osnovi izdanega računa v roku 15 dni od dneva
izstavitve računa.
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VII. ODPIS KOMUNALNIH STORITEV

32. člen
Upravljavec lahko uporabniku, pri katerem se zaradi

okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno veli-
ka poraba vode, katere količina je osnova za kritje stroškov
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, te stroške delno
odpiše.

33. člen
Osnova za delni odpis komunalnih storitev sta dokazilo

o dejanskem stanju okvare oziroma potrdilo, da je okvara
odpravljena.

34. člen
V primeru okvare je uporabnik dolžan kriti stroške ko-

munalnih storitev v višini, ki se določi na osnovi največje
normalne dnevne porabe vode v šestih mesecih oziroma
obračunskih obdobij pred okvaro.

Delni odpis stroškov je možen le enkrat v tekočem
koledarskem letu in le za tisti del odpadne vode, ki nedvo-
umno ni bil odveden v javno kanalizacijo.

VIII. TAKSE

35. člen
Občinski svet občine Kostel lahko z odlokom določi

obveznost plačevanja taks, ki se uporabljajo namensko kot
vložek v izgradnjo komunalnih naprav za odvajanje in čišče-
nje odpadnih komunalnih in padavinskih voda.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen
Osnova za oblikovanje cen po stroškovnem principu

posamezne komunalne storitve so predpisi Vlade Republike
Slovenije in posameznih ministrstev.

37. člen
Uporabniki so dolžni sporočiti upravljavcu podatke in

njihove spremembe v roku 15 dni po njihovi spremembi.

38. člen
Če uporabniki v roku, ki ga določi upravljavec ne spo-

ročijo zahtevanih podatkov, si upravljavec pridobi podatke iz
razpoložljivih uradnih evidencah, ki jih je dolžna priskrbeti
občina.

39. člen
Sestavni del tega pravilnika je cenik komunalnih stori-

tev, ki ga sprejme občinski svet oziroma drug pristojni ob-
činski organ.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03 05/00
Kostel, dne 19. julija 2001.

Župan
Občine Kostel

Valentin Južnič l. r.

KRANJSKA GORA

1810. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Kranjska Gora (uradno
prečiščeno besedilo)

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kranjska Gora
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 17/99, 28/00) in 18. člena
sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta (UVG,
št. 28/00) je Občinski svet občine Kranjska Gora na
35. seji dne 18. 3. 2002 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

Občine Kranjska Gora

(uradno prečiščeno besedilo)*

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme prečiščeno besedilo: odlo-

ka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska
Gora (Uradni list RS, št. 58/98) in odlokov o spremembah
in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 61/99, 49/00,
58/01, 17/02).

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so prostorski izvedbeni akt,

ki določa merila in pogoje za poseganje v prostor. Prostor-
ski ureditveni pogoji določajo pogoje za vse posege v pro-
stor, za katere je treba pridobiti lokacijsko dovoljenje in tiste
posege, ki jih je treba priglasiti.

3. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– prečiščeno besedilo odloka o prostorskih ureditve-

nih pogojih (Uradni list RS, št. 58/98, 61/99, 49/00,
58/01, 17/02);

– grafični prikaz 3(a) sprememb in dopolnitev PUP do-
loča razmejitve ter merila in pogoje za posege v prostor in je
sestavni del odloka o prečiščenem besedilu;

– obrazložitev pogojev za posege v prostor.

4. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo:
– funkcijo območja s pogoji za izrabo prostora in kvali-

teto graditve ali drugega posega,
– pogoje za oblikovanje posegov v prostor,
– pogoje za določanje gradbenih parcel in funkcional-

nih zemljišč,
– pogoje za prometno urejanje,
– pogoje za komunalno in energetsko opremljanje,
– pogoje za varstvo voda,
– pogoje za varstvo naravne in kulturne dediščine ter
– posebne pogoje za posege v prostor.

5. člen
(1) Skupni pogoji veljajo za vsa istovrstna območja

urejanja, površine in ureditvene enote, razen če v posebnih
pogojih ni določeno drugače.

* Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (Ura-
dni list RS, št. 58/98); odloki o spremembah in dopolnitvah odloka o prostor-
skih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 61/99,
49/00, 58/01, 17/02).
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(2) Pogoji so prostorsko določeni za celotno obravna-
vano območje, za posamezna območja urejanja, za površi-
ne, za ureditvene enote, ponekod pa tudi za posamično
parcelo ali lokaliteto.

(3) Območje urejanja je prostorsko zaokroženo obmo-
čje, namenjeno poselitvi in s pretežno enotno namembnost-
jo objektov in površin. Ureditvene enote so manjši deli ob-
močij urejanja, ki pretežno vsebujejo enovite določbe glede
oblikovanja. Površine so zemljišča, ki pretežno niso name-
njena poselitvi in pokrivajo prostor izven območij urejanja.

6. člen
(1) Primarne dejavnosti po tem odloku so kmetijstvo,

gozdarstvo, lov in ribolov.
(2) Terciarne dejavnosti po tem odloku so trgovina,

promet, gostinstvo in storitve.
(3) Gostinstvo po tem odloku je gostinska dejavnost,

ki se odvija v naslednjih vrstah gostinskih obratov: hoteli,
moteli, penzioni, prenočišča, restavracije, gostilne, kavar-
ne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, obrati za pripravo in
dostavo jedi, turistične kmetije. Druge dejavnosti gostin-
stva so v odloku urejene posamično, za vsako vrsto gostin-
skega obrata posebej. Za gostinstvo po tem odloku se ne
šteje bivanje v počitniških hišah in počitniških stanovanjih.
Apartmaji so (glej zakon o gostinstvu) oblika nastanitvenih
prostorov kot del gostinske nastanitvene dejavnosti. Apar-
tmaji po tem odloku niso stanovanja, namenjena bivanju ali
občasnemu bivanju (vikend stanovanja). Sem prav tako ne
sodijo študentski domovi, samski domovi in stanovanjski
hoteli.

(4) Kvartarne dejavnosti po tem odloku so zdravstvo,
socialno in otroško varstvo, šport in rekreacija, šolstvo, kul-
tura, uprava, cerkev in svobodni poklici.

(5) Sekundarna bivališča po tem odloku so počitniške
hiše, počitniška stanovanja, počitniški apartmaji in druge
bivalne površine, ki jih lastnik uporablja delno ali pretežno za
lastne potrebe in mu ne služijo za trajno bivanje. Za obstoje-
ča sekundarna bivališča se štejejo objekti in stanovanja, kjer
ne bivajo prebivalci s stalnim bivališčem v občini Kranjska
Gora. Za obstoječa sekundarna bivališča se štejejo tudi

stavbe, ki imajo za tak namen pridobljeno lokacijsko in grad-
beno dovoljenje.

(6) Pomožni objekti po tem odloku so objekti, navedeni
v občinskem predpisu o pomožnih objektih, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje.

(7) Regulacijska linija je črta, ki omejuje površine, ki so
potrebne za izvedbo in/ali rabo prometnih površin in je
določena v grafičnem prikazu.

(8) Gradbena linija je črta, na katero mora biti postavlje-
na fasada objekta in je določena v grafičnem prikazu.

(9) Gradbena meja določa skrajni zunanji rob, do kate-
rega lahko seže tloris objekta in je določena v grafičnem
prikazu.

(10) Nadomestna gradnja je novogradnja na isti lokaci-
ji, istih gabaritih in z enakimi zmogljivostmi (pojasnilo: pojma
nadomestna gradnja v prostorskih predpisih ni).

(11) Začasni objekti so objekti, ki so namenjeni gostin-
skim storitvam prehrane in točenja pijač na stojnicah ter v
premičnih gostinskih obratih, trgovini na drobno na stojni-
cah, storitvam. Postavijo se za določen čas (za prireditev, za
sezono), po preteku prireditve ali sezone je treba objekt
odstraniti. Začasni objekti so stojnice, kioski, prikolice, šo-
tori, tribune, odri in ogrodja za scensko tehniko in začasna
oglaševanja, sanitarne kabine, kontejnerji in drugi objekti, ki
se postavijo začasno za določen čas. Postavitve začasnih
objektov ureja občina z odlokom o prireditvah in sezonski
ponudbi.

II. MEJA OBMOČJA, KI SE UREJA S PROSTORSKIMI
UREDITVENIMI POGOJI

7. člen
Območje, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi

pogoji, obsega celotno območje Občine Kranjska Gora,
razen območij veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov.

8. člen
(1) Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in po-

goje za naslednja območja urejanja:

Naziv območja urejanja Planska Oznaka Tip ureditvenih enot v Območja,
celota območja območju urejanja predvidena za

urejanja urejanje s PIN

Rateče – ob potoku R S1 ZN*
Rateče – mejni prehod R T1 x
Rateče – Kamne R H1 UN*
Rateče R SK 1/1 v
Rateče – vzhod R SK 1/2 v
Rateče – vzhod 1 R SK 2 ZN*
Rateče – vikendi R W1 v
Smučišče Planica R R2
Smučišče Lom R R3
Smučišče Tromeja R R4
Rateče – Suše R E1
Rateče – pokopališče R Zp1 x

Podkoren KG SK1 v, p
Podkoren – vzhod KG SK2/1 v
Podkoren – vzhod KG SK2/2 v
Podkoren – vikendi KG W1 v
Smučišča Podkoren KG R1
Poligon Podkoren KG R2/1
Poligon Podkoren KG R2/2
Korensko sedlo – mejni prehod KG T3
Podkoren – pokopališče KG Zp1 x
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Naziv območja urejanja Planska Oznaka Tip ureditvenih enot v Območja,
celota območja območju urejanja predvidena za

urejanja urejanje s PIN

Kranjska Gora – pod Vitrancem KG H2 h ZN*
Kranjska Gora – Kompas KG H3 h, i, p
Kranjska Gora – Prisank KG H4 v, h, x, p
Kranjska Gora – Lek KG H5 v, p, h, i
Kranjska Gora – Casino KG H6 h, d, p
Jasna – jug KG H7 v
Kranjska Gora KG SK3/1 v, vd, h, x, p
Kranjska Gora – železniška postaja KG SK3/2 v,p, h
Kranjska Gora – Črtenje KG SK4 v
Kranjska Gora – ob Borovški KG SK5 v, p
Kranjska Gora – Log KG SK6/1 v, x, p
Kranjska Gora – Log, obrt KG M1 v
Kranjska Gora – Log KG R7/3 v
Kranjska Gora – Log KG SK6/2 v, p
Kranjska Gora – Čičare KG S2 bs
Kranjska Gora – Črtenje KG S3 bs
Kranjska Gora – Jasna KG W2 v
Kranjska Gora – smučišča KG R3
Kranjska Gora – Porentov dom KG R4 UN*
Kranjska Gora – ob Pišnici KG R5
Kranjska Gora – Trebež KG R6
Kranjska Gora – sotočje Save in Pišnice KG R7/1 do 7/3 UN*
Kranjska Gora – travnik KG R8
Kranjska Gora – smučišča Trebež KG R9
Kranjska Gora – pokopališče KG Zp2

Gozd Martuljek – hotel Špik KG H8 h
Gozd Martuljek – zahod KG SK7/1 v, p
Gozd Martuljek – zahod KG SK7/2 v
Gozd Martuljek – ob cesti na Srednji vrh KG S5 v
Gozd Martuljek – vzhod KG S6 ZN*
Gozd Martuljek – vzhod KG SK8/1 v, bs
Gozd Martuljek – vzhod KG SK8/2 v,
Gozd Martuljek – smučišča KG R10
Gozd Martuljek – kamp KG R11 v
Gozd Martuljek – ČN Tabre KG O2 x

Belca – Podkuže DM SK1 v
Belca – ob potoku DM SK2 v
Belca – vzhod DM SK3 v
Mojstrana – levi breg DM SK4 v
Mojstrana – desni breg DM SK5 v
Mojstrana – fabrka DM SK6 UN*
Mojstrana – novi del DM S1 e, bs, x, p
Mojstrana – območje KOOP DM P1 d
Mojstrana – športni center Proda DM R1 d, i
Mojstrana – pri Rosu DM R2 UN*
Mojstrana – Mlačca DM R3 p, i
Mojstrana – smučišča DM R4
Mojstrana – travnik DM S4 ZN*
Mojstrana – peskokop DM E1

Dovje – Vatiš DM SK7/1 v
Dovje – Vatiš DM SK7/2 v
Dovje – Vatiš DM SK7/3
Dovje DM SK8 v
Dovje – vzhod DM S2 e
Dovje – zahod DM S3 ZN*
Vatiš – LIP DM P2 d
Kamp Dovje DM R5
Dovje – pokopališče DM Zp1 x

Železniška proga, reducirne postaje T1, RP LN*
Predor Karavanke T2
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Naziv območja urejanja Planska Oznaka Tip ureditvenih enot v Območja,
celota območja območju urejanja predvidena za

urejanja urejanje s PIN

Rateče, poveljniško mesto, izključna raba R U
Podkoren, vadišče, izključna raba KG V
Vošca planina, vadišče, izključna raba KG V
Dovje, vadišče, izključna raba DM V
Tamar, vadišče, izključna raba R V
Dovje, vadišče, izključna raba DM V

(2) S prostorskimi ureditvenimi pogoji se ne urejajo območja veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov:

Naziv območja urejanja Plan. Oznaka Uradna objava
celota obm. urej.

Zelenci KG B ureditveni načrt Zelenci, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 32/96

Kranjska Gora – pokopališče KG Z2 zazidalni načrt pokopališča v Kranjski Gori,
UVG 26/78

Kranjska Gora – Log KG S5 zazidalni načrt Log, Uradni list RS, št. 30/96
in 50/96

Gozd Martuljek – vikendi 1 KG W3 zazidalni načrt za weekend naselje V1 in V2,
UVG 22/73

Gozd Martuljek – vikendi 2 KG W4 zazidalni načrt za weekend naselje V1 in V2,
UVG 22/73

Podkoren – hotel KG H1 zazidalni načrt Ledine Podkoren (ureditveno
območje KG2/H1), UVG, št. 32 /97, 34/97 in
38/97 (2.9.97)

(3) Meja območja, ki se ureja s temi prostorskimi uredi-
tvenimi pogoji, meje območij urejanja in površin ter meje
ureditvenih enot so določene v grafičnem prikazu.

III. SKUPNI POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR

1. Funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto
graditve ali drugega posega

a) Namembnosti območij in površin

8.a člen
Funkcija območij in površin je določena z dopustnimi

dejavnostmi in dopustnimi vrstami posegov v prostor. Rabe
prostora so:

(a) območja in površine za poselitev:
(1) območja za stanovanja in kmetije (SK),
(2) območja za stanovanja (S),
(3) območja za turistične objekte (H),
(4) območja za oskrbne sisteme (O),
(5) območja za mešane dejavnosti (M),
(6) območja za proizvodnjo (P),
(7) območja za transport (T),
(8) območja za sekundarna bivališča (W),
(9) območja za rekreacijo (R),
(10) območja za rekreacijo (R) prekrivajoče rabe,
(11) območja za eksploatacijo (E),
(12) območja za pokopališče (Zp),
(13) površine za obrambo (oznaki U in P v očrtanem

kvadratu),
(14) površine razpršene gradnje (z),
(15) površine za kmetije izven vasi (k);
(b) površine, ki niso namenjene poselitvi:
(1) kmetijska zemljišča – prvo območje kmetijskih zem-

ljišč (1),
(2) kmetijska zemljišča – drugo območje kmetijskih

zemljišč (2),

(3) gozdna zemljišča (G),
(4) varovalni gozd (Gv),
(5) gozd posebnega namena (Gn),
(6) naravni biotop (B),
(7) vodna zemljišča (V),
(8) nerodovitna zemljišča, prodišča, visokogorje (N).

8.b člen
(1) Namembnost posameznega objekta lahko odstopa

od predpisane namembnosti za posamezno območje (ob-
močje urejanja ali ureditveno enoto), če ima obstoječi objekt
tako (drugačno) namembnost določeno (pridobljeno) z ve-
ljavnim lokacijskim ali gradbenim dovoljenjem. V tem prime-
ru je dopustna nadaljnja raba objekta, v skladu s pridoblje-
nim dovoljenjem.

(2) Velikost posameznega objekta ali izraba posamez-
nega zemljišča prav tako lahko presega merila in pogoje za
posamezno območje ali ureditveno enoto, če ima objekt
tako velikost in izrabo določeno z veljavnim lokacijskim ali
gradbenim dovoljenjem. Za te objekte je dopustna tudi no-
vogradnja kot nadomestitev obstoječega objekta. Širitev de-
javnosti, povečevanje kapacitet in površin objekta iz prej-
šnjih dveh stavkov, ki ni v skladu s predpisano pretežno
namembnostjo, preko namembnosti in obsega, določenega
v pridobljenem dovoljenju, ni dopustna.

9. člen
(1) Območja za stanovanja in kmetije (SK):
(1a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– stanovanja,
– kmetije,
– sekundarno bivanje, vendar le v obstoječih sekun-

darnih bivališčih,
– terciarne in kvartarne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo

120 m2 in prekomerno ne vplivajo na okolje, locirane so
lahko le v pritličju ali kleti objekta,

– šport in rekreacija;
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(1b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte (razen za sekundarna bivališča)

so dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, do-
zidave, nadzidave, odstranitve objektov, v posameznem ob-
jektu je dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkirišča je
treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako stanovanje je
treba zagotoviti dve parkirni mesti, izjemoma se parkirišča
lahko zagotovijo na javnih parkiriščih, če na zemljišču teh
potreb ni možno zagotoviti in stavba leži v območjih ohranja-
nja značilne vaške zazidave (etnološka dediščina),

– za obstoječa sekundarna bivališča so dopustna vzdr-
ževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve objek-
tov; dozidave in nadzidave so dopustne le v primeru izboljšave
funkcionalne zasnove in nastanitvenega standarda obstoječe-
ga objekta (dopustno je povečanje zazidane površine objekta
do 20% za stavbe z enim sekundarnim stanovanjem), ni pa
dopustno povečevanje nastanitvenih kapacitet ali povečeva-
nje števila sekundarnih stanovanj,

– dopustne so spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti,
ki so za obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem
odstavku,

– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih na-
stanitvenih objektov niso dopustne,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
v sekundarna bivališča niso dopustne,

– dopustne novogradnje objektov, razen v ureditvenih
enotah parkovne in druge zelene površine (p) in igrišča (i), v
posameznem objektu je dopustna ureditev največ treh stano-
vanj, parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za
vsako stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti,

– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(2) Območja za stanovanja (S):
(2a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– stanovanja,
– sekundarno bivanje, vendar le v obstoječih sekundar-

nih bivališčih,
– spremljajoče terciarne dejavnosti za potrebe stano-

vanjskih območij,
– kvartarne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo

60 m2 in prekomerno ne vplivajo na okolje, locirane so
lahko le v pritličju ali kleti objekta,

– šport in rekreacija;
(2b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte (razen za sekundarna bivališča)

so dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, do-
zidave, nadzidave, odstranitve objektov, v posameznem ob-
jektu je dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkirišča je
treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako stanovanje je
treba zagotoviti dve parkirni mesti, izjemoma se parkirišča
lahko zagotovijo na javnih parkiriščih, če na zemljišču teh
potreb ni možno zagotoviti in stavba leži v območjih ohranja-
nja značilne vaške zazidave (etnološka dediščina),

– za obstoječa sekundarna bivališča so dopustna vzdr-
ževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve objek-
tov; dozidave in nadzidave so dopustne le v primeru izboljšave
funkcionalne zasnove in nastanitvenega standarda obstoječe-
ga objekta (dopustno je povečanje zazidane površine objekta
do 20% za stavbe z enim sekundarnim stanovanjem), ni pa
dopustno: povečevanje nastanitvenih kapacitet ali povečeva-
nje števila sekundarnih stanovanj,

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti,

ki so za obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem
odstavku,

– spremembe obstoječih gostinskih nastanitvenih ob-
jektov niso dopustne,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
v sekundarna bivališča niso dopustne,

– dopustne novogradnje objektov, razen v ureditvenih
enotah parkovne in druge zelene površine (p) in igrišča (i), v
posameznem objektu je dopustna ureditev največ treh stano-
vanj, parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za
vsako stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti,

– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(3) Območja za turistične objekte (H) v ureditvenih eno-

tah za hotele (h):
(3a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– gostinstvo,
– trgovina in storitve, kot dopolnilna dejavnost osnovni

turistični (gostinski) namembnosti, locirane so lahko v kletni in
pritlični etaži, vendar ne smejo preseči 1/2 zazidane površine
objekta v posamezni etaži,

– rekreacija in kulturne dejavnosti, kot dopolnilna dejav-
nost osnovni turistični (gostinski) namembnosti, locirane so
lahko v kletni in pritlični etaži, vendar ne smejo preseči 1/2
zazidane površine objekta v posamezni etaži,

– zdravstvene dejavnosti, in sicer brez bolnišničnih ali
zdraviliških nastanitvenih kapacitet, ki po površini ne smejo
preseči 100 m2, locirane so lahko v kleti ali pritličju,

– dopolnilne dejavnosti v skupni površini ne smejo pre-
seči 1/2 zazidane površine objekta v posamezni etaži,

– stanovanje za lastnika oziroma upravljalca objekta, ven-
dar največ eno stanovanje na objekt;

(3b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, adap-

tacije, rekonstrukcije, odstranitve objektov,
– dopustne dozidave za potrebe gostinskih storitev pre-

hrane in za rekreacijske namene v sklopu hotela ali drugega
gostinskega objekta,

– dopustne rekonstrukcije fasade in razširitve z zimskimi
vrtovi,

– dopustne spremembe namembnosti v dejavnosti, ki
so za obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem
odstavku,

– spremembe obstoječih gostinskih nastanitvenih ob-
jektov niso dopustne,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
v sekundarna bivališča niso dopustne,

– novogradnje objektov,
– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– postavitve začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,

komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in
naprave za zveze),

– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
Ograjevanje funkcionalnih zemljišč tako, da je onemo-

gočen prehod pešcev, ni dopustno.
(4) Območja za turistične objekte (H) v ureditvenih eno-

tah vas (v):
(4a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– gostinstvo,
– stanovanja v obstoječih stanovanjskih objektih,
– trgovina, storitve rekreacija in kulturne dejavnosti kot
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dopolnilna dejavnost osnovni turistični (gostinski) namembno-
sti, locirane so lahko v kleti ali pritličju objekta, vendar po
površini ne smejo preseči 1/2 zazidane površine objekta v
posamezni etaži,

– zdravstvene dejavnosti, in sicer brez bolnišničnih ali
zdraviliških nastanitvenih kapacitet, ki po površini ne smejo
preseči 100 m2;

(4b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, adap-

tacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve ob-
jektov, povečevanje števila stanovanjskih enot ni dopustno,
parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako
stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti,

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti,
ki so za obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem
odstavku,

– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih na-
stanitvenih objektov niso dopustne,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
v stanovanja in sekundarna bivališča niso dopustne,

– dopustne novogradnje za gostinstvo,
– novogradnje stanovanj in sekundarnih bivališč niso

dopustne, razen novogradnje kot nadomestitve obstoječih
stanovanjskih objektov,

– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve za zavarovanje pred ško-

do in nesrečami,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(5) V območjih za oskrbne sisteme (O):
(5a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– komunalne in energetske dejavnosti,
– promet, trgovina, storitve, gostinske storitve prehrane

in točenja pijač,
– šport in rekreacija;
(5b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, adap-

tacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve ob-
jektov,

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti,
ki so za obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem
odstavku,

– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih na-
stanitvenih objektov niso dopustne,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
v sekundarna bivališča niso dopustne,

– dopustne novogradnje objektov, razen v ureditvenih
enotah parkovne in druge zelene površine (p) in igrišča (i),

– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,

komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in
naprave za zveze),

– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(6) Območja za mešane dejavnosti (M):
(6a dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejav-

nosti:
– storitve,
– proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo

300 m2,
– trgovina za občasno oskrbo,
– gostinstvo,
– stanovanja skupaj z zgoraj navedenimi dejavnostmi;

(6b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, adap-

tacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve ob-
jektov, povečevanje števila stanovanjskih enot ni dopustno,
parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako
stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti,

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti,
ki so za obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem
odstavku,

– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih na-
stanitvenih objektov niso dopustne,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
v sekundarna bivališča niso dopustne,

– dopustne novogradnje objektov, razen v ureditvenih
enotah parkovne in druge zelene površine (p) in igrišča (i),
novogradnje stanovanjskih objektov so dopustne le skupaj s
storitvami, proizvodnimi dejavnostmi, trgovino ali gostinstvom,
v posameznem objektu z dejavnostjo je lahko urejeno eno
stanovanje,

– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(7) Območja za proizvodnjo (P):
(7a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– proizvodne dejavnosti,
– trgovina, gostinstvo in storitve,
– kvartarne dejavnosti,
– šport in rekreacija;
(7b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, adap-

tacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve ob-
jektov,

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti,
ki so za obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem
odstavku,

– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih na-
stanitvenih objektov niso dopustne,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
v sekundarna bivališča niso dopustne,

– dopustne novogradnje objektov, razen v ureditvenih
enotah parkovne in druge zelene površine (p) in igrišča (i),
novogradnje stanovanjskih objektov so dopustne le skupaj s
storitvami, proizvodnimi dejavnostmi, trgovino ali gostinstvom,

– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– dopustne postavitve pomožnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,

komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in
naprave za zveze),

– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(8) Območja za transport (T):
(8a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– promet;
(8b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, adap-

tacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve ob-
jektov,

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti,
ki so za obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem
odstavku, spremembe obstoječih gostinskih nastanitvenih ob-
jektov niso dopustne,
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– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
v sekundarna bivališča niso dopustne,

– dopustne novogradnje objektov,
– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– dopustne postavitve pomožnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,

komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in
naprave za zveze),

– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(9) Območja za sekundarna bivališča (W):
(9a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– sekundarno bivanje,
– šport in rekreacija,
– gostinske nastanitvene storitve,
– gostinske storitve prehrane le za obstoječe objekte,
– stanovanja le v obstoječih stanovanjskih objektih;
(9b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, adap-

tacije, rekonstrukcije, odstranitve objektov;
– dozidave in nadzidave so dopustne v primeru izboljša-

ve funkcionalne zasnove in nastanitvenega standarda (dopu-
stno povečanje zazidane površine objekta do 20%), ni pa
dopustno: povečevanje nastanitvenih kapacitet v posamez-
nem objektu ali povečevanje števila sekundarnih stanovanj
(bivalnih enot),

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti,
ki so za obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem
odstavku,

– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih na-
stanitvenih objektov niso dopustne,

– dopustne novogradnje objektov,
– dopustne postavitve pomožnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(10) Območja za rekreacijo (R):
(10a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– šport in rekreacija,
– storitve za šport in rekreacijo,
– gostinstvo, in sicer brez nastanitvenih kapacitet;
(10b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, adap-

tacije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave, odstranitve ob-
jektov,

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti,
ki so za obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem
odstavku,

– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih na-
stanitvenih objektov niso dopustne,

– dopustne novogradnje objektov,
– dopustne ureditve rekreacijskih in športnih površin,
– dopustne postavitve pomožnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(11) Območja za rekreacijo (R) prekrivajoče rabe (kjer je

osnovna namembnost kmetijska, gozdna ali vodna):
(11a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– športna in rekreacijska raba, ki trajno ne spreminja

osnovne namembnosti površin.

Na stavbnih zemljiščih znotraj območij za rekreacijo so
dopustne dejavnosti:

– šport in rekreacija,
– storitve za šport in rekreacijo,
– gostinstvo brez nastanitvenih kapacitet;
(11b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– dopustne ureditve rekreacijskih površin,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
Gradnja objektov ni dopustna, razen stebrov žičnic.
(12) Območja za eksploatacijo (E):
(12a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– izkoriščanje mineralnih surovin;
(12b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– dopustne postavitve pomožnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(13) Območja pokopališč (Zp):
(13a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– pokopavanje,
– dejavnosti cerkve,
– dejavnosti kulture;
(13b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, adap-

tacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve ob-
jektov,

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov v dejavnosti, ki so za obravnavano območje urejanja
določene v prejšnjem odstavku,

– dopustne novogradnje objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(14) Površine za obrambo (oznaki U in P v očrtanem

kvadratu):
(14a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– obrambne dejavnosti,
– dejavnosti zaščite in reševanja;
(14b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte (razen za sekundarna bivališča)

dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozi-
dave, nadzidave, odstranitve objektov,

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen sekundarnih bivališč) v dejavnosti, ki so za obrav-
navane površine določene v prejšnjem odstavku, spremembe
namembnosti objektov ali delov objektov v sekundarna bivali-
šča niso dopustne,

– dopustne novogradnje objektov,
– dopustne postavitve pomožnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(15) Površine razpršene gradnje (z):
(15a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– stanovanja in kmetije,
– sekundarno bivanje, vendar le v obstoječih sekundar-

nih bivališčih,
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– proizvodnja, ki ne zahteva zunanjih deponij,
– gostinstvo in storitvene dejavnosti,
– trgovina kmetijskih pridelkov in izdelkov domače obrti,
– šport in rekreacija,
– lov in ribolov,
– kvartarne dejavnosti;
(15b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte (razen za sekundarna bivališča)

dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozi-
dave, nadzidave, odstranitve objektov, v posameznem objek-
tu je dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkirišča je
treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako stanovanje je
treba zagotoviti dve parkirni mesti,

– za obstoječa sekundarna bivališča so dopustna vzdr-
ževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve objek-
tov; dozidave in nadzidave so dopustne le v primeru izboljšave
funkcionalne zasnove in nastanitvenega standarda obstoječe-
ga objekta (dopustno je povečanje zazidane površine objekta
do 20% za stavbe z enim sekundarnim stanovanjem), ni pa
dopustno: povečevanje nastanitvenih kapacitet ali povečeva-
nje števila sekundarnih stanovanj,

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov in sekundarnih
bivališč) v dejavnosti, ki so za obravnavane površine določene
v prejšnjem odstavku,

– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih na-
stanitvenih objektov niso dopustne,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
v sekundarna bivališča niso dopustne,

– spremembe namembnosti obstoječih sekundarnih bi-
vališč niso dopustne,

– dopustne novogradnje objektov, v posameznem ob-
jektu je dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkirišča je
treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako stanovanje je
treba zagotoviti dve parkirni mesti,

– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne, ra-
zen kot nadomestitve obstoječih (v skladu z določbami druge
alinee v tej točki tega odloka),

– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(16) Površine za kmetije izven vasi (k):
(16a) dopustne so namembnosti oziroma dejavnosti le

za kmetijstvo;
(16b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, adap-

tacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve ob-
jektov, v posameznem objektu je dopustna ureditev največ
dveh ali treh stanovanj, parkirišča je treba zagotoviti na la-
stnem zemljišču – za vsako stanovanje je treba zagotoviti dve
parkirni mesti,

– dopustne novogradnje kmetij, v posameznem objektu
je dopustna ureditev največ dveh stanovanj, parkirišča je tre-
ba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako stanovanje je
treba zagotoviti dve parkirni mesti,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
niso dopustne,

– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(17) Kmetijska zemljišča (1) in (2):
(17a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– kmetijstvo in gozdarstvo,

– šport in rekreacija, če omogočata ohranjanje kmetij-
ske funkcije zemljišča,

– lov in ribolov;
(17b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– dopustne postavitve pomožnih objektov za potrebe

kmetijstva,
– dopustne ograje za potrebe varstva narave, gozdar-

stva, kmetijstva, varstva voda, lova in rekreacije; čredinke na
pašnikih so dopustne le kot začasni objekt, ki ga je treba
izven pašne sezone odstraniti,

– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,
komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in
naprave za zveze),

– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(18) Gozdna zemljišča (G):
(18a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– gozdarstvo in kmetijstvo,
– šport in rekreacija, če omogočata ohranjanje prvotne

funkcije zemljišča,
– lov in ribolov;
(18b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– ureditve za rekreacijo,
– dopustne postavitve pomožnih objektov za kmetijstvo

le na lokacijah nekdanjih pomožnih objektov,
– dopustne ograje za potrebe varstva narave, gozdar-

stva, kmetijstva, varstva voda, lova in rekreacije,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,

komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in
naprave za zveze),

– vodnogospodarske ureditve,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(19) Varovalni gozdovi (Gv):
(19a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– gozdarstvo v skladu s funkcijo gozda,
– rekreacija, lov in ribolov, če negativno ne vplivajo na

varovalno funkcijo gozda;
(19b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– ureditve poti za rekreacijo in prezentacijo,
– dopustne postavitve pomožnih objektov za kmetijstvo

le na lokacijah nekdanjih pomožnih objektov,
– dopustne ograje za potrebe varstva narave, gozdar-

stva, kmetijstva, varstva voda, lova in rekreacije,
– izjemoma ureditve infrastrukture (prometno omrežje in

naprave, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omre-
žja in naprave za zveze) za potrebe kmetijstva, gozdarstva in
planinstva le na manjših površinah, kadar drugačne ureditve
niso možne,

– vodnogospodarske ureditve za zavarovanje pred ško-
do in nesrečami,

– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(20) Gozdovi posebnega namena (Gn):
(20a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– gozdarstvo v skladu s funkcijo gozda,
– rekreacija, lov in ribolov, če negativno ne vplivajo na

posebno funkcijo gozda;
(22b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– ureditve poti za rekreacijo in prezentacijo,
– dopustne postavitve pomožnih objektov za kmetijstvo

le na lokacijah nekdanjih pomožnih objektov,
– dopustne ograje za potrebe varstva narave, gozdar-

stva, kmetijstva, varstva voda, lova in rekreacije,
– izjemoma ureditve infrastrukture (prometno omrežje in

naprave, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omre-
žja in naprave za zveze) za potrebe kmetijstva, gozdarstva in
planinstva le na manjših površinah, kadar drugačne ureditve
niso možne,
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– vodnogospodarske ureditve za zavarovanje pred ško-
do in nesrečami,

– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(21) Vodna zemljišča (V):
(21) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– vodnogospodarske dejavnosti, razen energetske izra-

be vodotokov,
– šport in rekreacija, lov in ribolov, če ne posegajo

bistveno v naravne razmere;
(21b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– dopustne ureditve za potrebe voda,
– dopustne ureditve za potrebe rekreacije,
– dopustne ograje za potrebe varstva narave, varstva

voda,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,

komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in
naprave za zveze),

– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(22) Nerodovitna zemljišča, prodišča in visokogorje (N):
(22a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– rekreacija, lov in ribolov, če ne posegajo in spreminja-

jo naravne razmere;
(22b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– dopustne ureditve poti,
– dopustne ureditve za zavarovanja pred škodo in ne-

srečami,
– dopustne ograje za potrebe varstva narave, varstva

voda,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,

komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in
naprave za zveze),

– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(23) V ureditvenih enotah parkovne in druge zelene po-

vršine (p) so dopustni posegi za:
– parkovne ureditve in ureditve zelenih površin, ureditve

otroških igrišč, postavitve parkovne opreme kot so klopi in
lope za počitek,

– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-
getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),

– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
Gradnja objektov ni dopustna. Postavitve objektov viso-

kogradnje in rekreacijskih površin, ki imajo značaj graditve in
trajno spreminjajo namensko rabo (npr. tenis igrišča ipd. igri-
šča) niso dopustne. Odstranitev visokodebelne vegetacije je
dopustna le kot sanitarna sečnja ali v sklopu parkovne uredi-
tve.

(24) V ureditvenih enotah igrišča (i) so dopustni posegi
za:

– ureditve rekreacijskih in športnih igrišč,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
Gradnja objektov ni dopustna. Postavitve objektov viso-

kogradnje, ki imajo značaj graditve in trajno spreminjajo na-
mensko rabo niso dopustne.

9.a člen
(1) Postavitve pomožnih objektov za kmetijstvo na kme-

tijska in gozdna zemljišča so dopustna le za potrebe kmetij-
stva, torej za kmeta, ki aktivno opravlja kmetijsko dejavnost
samostojno. Opravljanje kmetijske dejavnosti in potrebnost
pomožnega objekta za izvajanje kmetijske dejavnosti predla-
gatelj dokaže z odločbo pristojnega upravnega organa, da se
šteje oseba za kmeta (op.: v skladu z 22. členom zakona o
kmetijskih zemljiščih).

(2) Postavitve začasnih objektov so dopustne:
– za prireditve v območju, v katerem poteka prireditev,
– za sezonsko ponudbo: samo na stavbnih zemljiščih, le

stojnice.
Postavitve morajo biti skladne s programom prireditve in

s pogoji, ki jih za posamezno prireditev in območje določi
Občina Kranjska Gora. Skladnost s programom prireditve
ugotavlja občinska uprava Občine Kranjska Gora.

(3) Novogradnje hotelov in penzionov so dopustne do
največje dopustne kapacitete 150 postelj.

(4) Kampi so dopustni na obstoječih lokacijah. Urejanje
novih površin za kampiranje ni dovoljeno.

(5) Planinski domovi so dopustni na obstoječih lokaci-
jah.

10. člen
črtano besedilo

1.2 Pogoji za izrabo

11. člen
(1) Zazidana površina posameznega objekta ne sme

preseči 280 m2, razen v območjih za proizvodnjo (P) in v
območjih za turistične objekte (H) v ureditvenih enotah za
hotele (h), ureditvenih enotah s svojstvenim oblikovanjem (x)
in dvorane (d).

(2) V ureditvenih enotah vas (v) pri novih gradnjah indeks
zazidanosti, to je razmerje med površino zemljišča/parcele in
zazidano površino objekta, ne sme preseči 0,3. Najmanj 10%
zemljišča mora biti ozelenjenega.

(3) V ureditvenih enotah enodružinska zazidava (e) in-
deks zazidanosti ne sme preseči 0,3, najmanj 20% zemljišča
pa mora biti ozelenjenega.

(4) V ureditvenih enotah hoteli (h) indeks zazidanosti ne
sme preseči 0,3, najmanj 40% zemljišča mora biti ozelenje-
nega.

(5) V območjih za rekreacijo (R) mora biti najmanj 40%
zemljišča ozelenjenega.

(6) V območjih za proizvodnjo (P) in v območjih za komu-
nalne dejavnosti (O) mora biti najmanj 10% zemljišča ozele-
njenega.

(7) V območjih za sekundarna bivališča in na površinah
razpršene gradnje za počitniške stavbe in stanovanja, indeks
zazidanosti ne sme preseči vrednosti 0,1, zazidana površina
stavbe pa je lahko največ 90m2.

1.3 Varstvo okolja

12. člen
Varstvo voda

(1) Vse objekte, ki imajo ali so priključeni na vodovod, je
potrebno priključiti na javno kanalizacijo za odvod odpadne
vode in na čistilno napravo za njeno čiščenje.

(2) Do izgradnje omrežja in naprav za odvod in čiščenje
odpadnih voda so obvezne dvoprekatne nepretočne grezni-
ce, ki jih prazni in vsebino odvaža pooblaščena organizacija
na čistilno napravo. Na območjih, kjer gradnja javne kanaliza-
cije ni smiselna (Srednji vrh, Radovna), je dopustna gradnja
manjših bioloških čistilnih naprav.

13. člen
Varstvo pred hrupom in svetlobnim onesnaženjem
(1) V območjih za stanovanja in kmetije (SK) so posegi

dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa,
kot jih za III. območje dopušča uredba o hrupu v naravnem in
bivalnem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).

(2) V območjih za stanovanja (S) so posegi dopustni,
če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za
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III. območje dopušča uredba o hrupu v naravnem in bival-
nem okolju.

(3) V območjih za turistične objekte (H) so posegi dopu-
stni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih
za III. območje dopušča uredba o hrupu v naravnem in bival-
nem okolju

(4) V območjih za sekundarna bivališča (V) so posegi
dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa,
kot jih za III. območje dopušča uredba o hrupu v naravnem in
bivalnem okolju.

(5) Na površinah razpršene gradnje (z) so posegi dopu-
stni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih
za III. območje dopušča uredba o hrupu v naravnem in bival-
nem okolju – omejitev ne velja za objekte, ki neposredno
mejijo na magistralno ali regionalno cesto.

(6) Izven naselij, izven obstoječih prometnic in izven
območij za rekreacijo so posegi dopustni, če hrup, ki ga
povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za II. območje
dopušča uredba o hrupu v naravnem in bivalnem okolju –
omejitev ne velja za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo,
oskrbo planinskih koč in reševanje.

(7) Postavitev naprav, ki z laserskim žarkom osvetljujejo
nebo ali pobočja, ni dopustna.

1.4 Varstvena območja in rezervati

14. člen
(1) V varovalnih gozdovih (Gv), v varstvenih območjih

vodnih virov in voda, v območjih varstva naravne in kulturne
dediščine, v območjih zemljišč, ki so trajno namenjena kme-
tijstvu – 1. območje kmetijskih zemljišč (1) ter v območjih
rezervatov in varstvenih pasov infrastrukturnega omrežja in
naprav, ki so določeni v grafičnih prikazih, je izvajanje pose-
gov omejeno skladno z veljavnimi predpisi ter s pogoji, opre-
deljenimi v 46., 47. in 50. členu tega odloka.

1.5 Območja, predvidena za urejanje s prostorskimi
izvedbenimi načrti

15. člen
(1) Na območjih, za katera je predvidena izdelava pro-

storskih izvedbenih načrtov, so do sprejetja le-teh dopustne
le naslednje vrste posegov:

– v območjih za stanovanja in kmetije (SK); stanovanja
(S), turistične objekte (H), komunalne dejavnosti (O) in v ob-
močjih pokopališč (Z):

– nujna vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije
ter dozidave in nadzidave na obstoječih objektih in napravah,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-
tov v dejavnosti, ki so na podlagi 9. člena tega odloka dopu-
stne v tem območju,

– postavitve pomožnih in začasnih objektov in naprav
ter ozelenitve, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stroške
pred pričetkom izvajanja prostorskega izvedbenega načrta,
če so v nasprotju s predvidenimi posegi v prostorskem izved-
benem načrtu,

– gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja
in naprav;

– v območjih za rekreacijo (R):
– nujna vzdrževalna dela,
– postavitve pomožnih objektov za kmetijstvo in zača-

snih objektov,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-

tov za šport in rekreacijo, storitve za šport in rekreacijo ter
gostinstvo,

– gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja
in naprav.

(2) Posegi so dopustni pod pogojem, da ne bodo ovirali
kasnejšega načrtovanja in da so skladni s predvidenimi uredi-

tvami. Skladnost s predvidenimi ureditvami ugotavlja občin-
ska uprava Kranjska Gora na podlagi programske zasnove ali
osnutka prostorskega izvedbenega načrta.

2. Pogoji za oblikovanje posegov v prostor

2.1 Urbanistično oblikovanje

16.a člen
Novogradnje objektov morajo biti od parcelne meje

odmaknjene najmanj 4 m. Manjši odmik je dopusten, če ni
možna drugačna ureditev zaradi ožine parcele ali oblikova-
nosti terena, pri tem odmik ne sme biti manjši od predpisa-
nega funkcionalnega zemljišča. Odmiki od parcelne meje
so lahko manjši od predhodno določenih pogojev v obmo-
čjih ohranjanja značilne vaške zazidave (etnološka dedišči-
na), kjer so objekti lahko z eno stranico postavljeni na par-
celno mejo, če se pri tem ohranja značilnost tradicionalne
zazidave.

16. člen
(1) V območjih varovanih pogledov, ki so označeni v

grafičnih prikazih, niso dopustne gradnje in ureditve, ki bi
zakrile kvalitetne poglede na objekte, naselja, naravne do-
minante ali dolge poglede na okolico.

(2) Varovane gozdne robove, živice, drevesa, skupine
dreves in naravne oblike terena, ki so označeni v grafičnih
prikazih, je treba ohranjati in varovati tako, da se ne spreme-
ni njihova oblika. V varovanih gozdnih robovih sta dopustna
sanitarna sečnja in obnavljanje rastlinskih sestojev.

(3) Varovana drevesa v naseljih je potrebno v primeru
sanitarne sečnje nadomestiti, in sicer z isto drevesno vrsto.
Nadomestitev z drugo drevesno vrsto je dopustna v primeru
bolezenske ogroženosti dotedanje vrste.

17. člen
(1) Pri določanju višine objektov je treba poleg predpi-

sanih dopustnih višin za posamezne vrste objektov upošte-
vati tudi vertikalni gabarit naselja oziroma zaselka, tako da
novi objekti po višini ne izstopajo iz celotne podobe naselja
oziroma zaselka.

(2) Dozidani ali nadzidani obstoječi objekti ter novi
objekti morajo biti oblikovani v takšnih razmerjih in velikosti,
da so skladni s sosednjimi objekti v naselju ali gruči. Tloris,
višina in razmerja novega stavbnega volumna ne sme bistve-
no odstopati od razmerij in velikosti sosednjih objektov.
Bistveno preseganje skladnega merila ni dopustno.

18. člen
(1) Pomožni objekti, razen kozolcev in čebelnjakov,

morajo biti postavljeni v neposredni bližini osnovnega objek-
ta, tako da objekti tvorijo zaključeno gručo poslopij. Koritasti
silosi morajo biti postavljeni v vasi ali na njenem robu.

(2) Začasnih objektov ni dopustno postavljati v obmo-
čjih ali v neposredni bližini objektov naravne dediščine.

2.2 Arhitekturno oblikovanje

19. člen
Oblikovanje stavbne mase

(1) Strehe morajo biti dvokapnice nad osnovnim tlori-
som; nad sestavljenim tlorisom so dopustne tudi večkapni-
ce. Sleme mora potekati v smeri daljše stranice.

(2) Strešine morajo biti v istem naklonu 35° do 45°.
Drugačen naklon strehe od predpisanega naklona v pogojih
za oblikovanje v ureditvenih enotah je dopusten na nestano-
vanjskih objektih:
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– če gre za rekonstrukcijo obstoječe položnejše ali str-
mejše strehe in je ta pogojena s celovitim oblikovanjem ali
zasnovo objekta ali

– če funkcija objekta zahteva širino objekta, ki presega
15 m.

(3) Ravna streha je dopustna le če:
– gre za ureditev terase za gostinsko dejavnost,
– je objekt v celoti vkopan pod raven terena ali
– objekt leži na pobočju in je del vkopan.
(4) Prostostoječi pomožni objekti morajo imeti simetrič-

no dvokapnico v naklonu 35° do 45°, enokapnice in ravne
strehe niso dopustne. Pomožni objekti kot prizidki na fasa-
dah, ki so vidne z javnih površin, morajo biti izvedeni tako, da
se streha osnovnega objekta podaljša oziroma nadaljuje pre-
ko pomožnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha,
ali se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha. V prime-
ru nižjega pomožnega objekta ob visoki osnovni stavbi, je
lahko streha pomožnega objekta izvedena tudi tako, da je
med kapom osnovne strehe in slemenom pomožnega objek-
ta presledek (osnovna streha se ne podaljša nad pomožni
objekt), naklon strešine pomožnega objekta mora biti enak
naklonu strešine osnovnega objekta.Vrtne ute imajo lahko
šotorasto streho.

20. člen
Gradbeni materiali

Strehe morajo biti krite s kritino golobjesive barve. Do-
pustne so le kritine z majhnimi strešniki. Svetla pločevinasta
kritina, ki ne oksidira in ima močen odsev, ter prosojna barva-
sta kritina ni dopustna, razen na strehah z nižjim naklonom od
35° in na visokogorskih planinskih postojankah. Te strehe ne
smejo imeti gladke strešine brez teksture. Bakrena kritina je
dopustna na cerkvah, kapelicah, znamenjih in vilah.

21. člen
Vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave

in nadzidave
(1) Za vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozi-

dave in nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje objektov
kot za novogradnje.

(2) Dozidave in nadzidave objektov se morajo skladati s
celotno stavbno maso objekta in morajo biti skladne z obliko-
vanjem in gradbenimi materiali osnovnega objekta.

(3) Dozidava objekta se šteje do povečanja površine
objekta za 25% zazidane površine, povečanje nad 25% se po
tem odloku obravnava za novogradnjo objekta, ki se priključi
osnovnemu objektu.

22. člen
Rušitev

V primeru, da se ob gradnji novega objekta del obstoje-
čega poruši, je potrebno ohranjeni del obstoječega in nov
objekt povezati v enotno oblikovano stavbno maso; nakloni
strešin in kritina morajo biti enaki.

23. člen
Pomožni objekti

(1) Pomožni objekti izven ureditvenih območij morajo biti
pretežno izvedeni v lesu, dopustni so le točkovni temelji in
montažni betonski stebri. Pri oblikovanju je treba upoštevati
razmerja in oblikovanje tradicionalnih pomožnih objektov.

Vrste pomožnih objektov za kmetijstvo, ki se postavljajo
izven ureditvenih območij naselij so kozolec, senik, hlev s
senikom, čebelnjak.

Kozolec je pomožni objekt za kmetijstvo in se uporablja
za spravilo sena in drugih kmetijskih pridelkov. Pri obnovi in
nadomestitvi je treba uporabljati les, dopustni so betonski
temelji in betonski stebri. Glede oblikovanja je treba upošte-
vati tradicionalne oblike in razmerja.

Senik je pomožni objekt za kmetijstvo in se uporablja za
spravilo sena in drugih kmetijskih pridelkov. Senik je zgrajen
tako, da je v njem omogočeno dobro prezračevanje. Dopu-
stni so betonski temelji, sicer pa je uporabljen material les. Tla
so naravna – zemlja ali kamen (brez tlaka), dopusten je lesen
pod, tako da omogoča cirkulacijo zraka in prezračevanje.
Glede oblikovanja je treba upoštevati tradicionalne oblike in
razmerja. Senik nima bivalnega prostora.

Hlev s senikom (lahko tudi brez) in njemu sorodni po-
možni objekti, je pomožni objekt za kmetijstvo in se uporablja
za zatočišče živine na paši ter za spravilo sena in drugih
kmetijskih pridelkov. Hlev je običajno zidan (masivna kon-
strukcija), senik, ki je postavljen na masiven hlev pa je lesen in
ima vse značilnosti senika. Temelji so lahko betonski, masi-
ven obod – zid hleva je lahko zidan ali betonski. Tla so
naravna – zemlja ali kamen (brez tlaka), dopusten je lesen
pod, tako da omogoča cirkulacijo zraka in prezračevanje.
Glede oblikovanja je treba upoštevati tradicionalne oblike in
razmerja. Hlev s senikom nima bivalnega prostora. Hlev s
senikom in njemu sorodni pomožni objekti, ki imajo masiven
podstavek, se lahko urejajo le kot nadomestitve na lokacijah
nekdanjih takšnih objektov.

Čebelnjak je pomožni objekt za kmetijstvo, ki je name-
njen gojenju čebel in pridelavi medu. V čebelnjaku je lahko
prostor za spravilo potrebne opreme za gojenje čebel. Temelj
in podstavek sta lahko betonska, sicer pa je uporabljen mate-
rial les. Čebelnjak nima bivalnega prostora.

Navedeni pomožni objekti nimajo bivalnih prostorov in
ne priključkov na infrastrukturna omrežja in naprave.

(2) Pomožni objekti morajo biti izvedeni tako, so lahko
odstranljivi in je po njihovi odstranitvi možna enostavna vzpo-
stavitev prejšnjega stanja v prostoru. Pomožni objekti, ki so
postavljeni stikoma z osnovnim objektom, morajo biti iz lesa,
dopustni so le točkovni temelji. Izvedeni morajo biti skladno z
oblikovanjem osnovnega objekta.

(3) – se črta.
(4) Prostostoječi pomožni objekti morajo imeti podolgo-

vat tloris. Dopusten je po en pomožen objekt, v katerem naj
bodo združene vse potrebe k osnovnemu objektu. Dodatno
je dopustna še samostojna vrtna uta.

(5) Vrtne ute morajo biti lesene. Stojnice morajo biti
lesene, streha mora biti lesena, platnena ali iz plastificiranega
tekstila.

(6) Lahke montažne (plastične, pločevinaste, platnene)
garaže niso dopustne.

(7) Sončnih zbiralnikov ni dopustno postavljati nad sle-
menom strehe.

(8) Stolpni silosi morajo biti postavljeni pod streho hleva
oziroma gospodarskega poslopja.

(9) Pomožni objekti samostojno ne smejo biti priključeni
na komunalne vode (vodovod, kanalizacija, elektrika).

(10) Plinske cisterne, ki so vidne iz javnih površin, mora-
jo biti obdane z lesenim zaslonom (ograjo) in prekrite z dvoka-
pno streho.

2.3 Oblikovanje drugih posegov

24. člen
(1) Površine trgov in glavnih vaških cest naj bodo ureje-

ne tako, da se s tlaki ločijo primarne vozne površine od drugih
voznih in peš površin. Na ožinah, kjer odmik med obstoječimi
objekti ne omogoča normalne izvedbe peš in voznih površin,
naj bo vedno urejena minimalna širina za pešce (najmanj 60
cm) vsaj na eni strani vozišča, vozišče pa naj se zoža.

(2) Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah
niso dopustne odstranitve varovanih dreves, ki so določena v
grafičnem prikazu. V primeru potrebne sanitarne sečnje varo-
vanega drevesa je potrebna nadomestitev odstranjenega dre-
vesa na isti lokaciji.
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(3) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora
izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vege-
tacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti
provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

25. člen
(1) Ulična oprema in turistične oznake morajo biti locira-

ne tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih ljudi, da ne zasti-
rajo značilnih pogledov ter da ne ovirajo prometa interventnih
vozil in vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.

(2) Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad sle-
menom hiš.

(3) Utripajoče svetlobne reklame so dopustne pod višino
kapu in do površine 1 m2.

(4) Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi in
izložbami morajo biti najmanj 2,2 m nad pločnikom.

(5) Trajno postavljanje kioskov in prodajnih prikolic ni
dopustno.

26. člen
(1) Oblikovanje ograj ob javnih površinah se mora zgle-

dovati pri tradicionalnih primerih ograjevanja parcel z značilni-
mi vertikalnimi ali horizontalnimi lesenimi elementi, dopustne
so tudi žive meje in polni zidovi (in sicer kamen ali ometan
zid). Žične ograje so dopustne za zaščitne ograje (na primer
varstvo vodnih virov) in na športnih igriščih.

(2) Višina ograje ne sme presegati 1,2 m, višje ograje so
dopustne le kot protihrupne ali zaščitne ograje. Odmik med
dvema ograjama vrtov oziroma parcel pri dovoznih cestah
mora biti najmanj 5 m.

(3) Protihrupne ograje morajo biti pretežno lesene ali
ozelenjene. Varovalne ograje ob cesti in na mostovih v nase-
ljih in v območju Triglavskega narodnega parka morajo biti
obložene z naravnimi materiali (kamen, les), nosilni del je
lahko kovinski.

27. člen
Ureditve rekreacijskih površin izven ureditvenih območij

naselij morajo biti izvedene brez ograj, dopustne so le lesene
ograje okrog manež. Postavitve objektov visokogradnje in
rekreacijskih površin, ki imajo značaj graditve in trajno spremi-
njajo namensko rabo (npr. tenis igrišča ipd. igrišča) niso
dopustne.

28. člen
(1) Po gradbenih delih je potrebno neutrjene površine

zavarovati pred erozijo in ozeleniti. Izven naselij je potrebno za
ozelenjevanje uporabljati praviloma samonikle vrste.

(2) Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena po-
bočja je potrebno zavarovati pred erozijo. Brežine z blagimi
nagibi je potrebno zavarovati pred erozijo in ozeleniti. V prime-
ru strmejših brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je
treba uporabljati za zavarovanje take elemente, ki omogočajo
kasnejšo zatravitev ali zasaditev z grmovnicami.

(3) Betonski oporni zidovi morajo biti obloženi z avtohto-
nim kamnom ali arhitekturno oziroma krajinsko oblikovani.

(4) Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena
sosednjemu zemljišču, ureditve zemljišč na posamezni par-
celi morajo biti izvedene tako, da bodo višinske razlike na
parcelnih mejah čim manjše, večje višinske razlike se lahko
izvedejo tudi z opornimi zidovi, če drugačne rešitve niso mož-
ne. Ureditve površin in drugih ureditev na višje ležečih parce-
lah morajo biti izvedene tako, da se preprečijo negativni vplivi
na nižje ležeče parcele.

29. člen
Ureditve vodotokov in hudournikov morajo biti izvedene

predvsem iz naravnih materialov. Drevesno in grmiščno vege-
tacijo ob vodotokih je potrebno v čim večji meri ohranjati

oziroma med izvajanjem posega ali takoj po njem površine
sanirati ali renaturirati.

30. člen
(1) Z urejanjem kmetijskih zemljišč ter z gradnjo kmetij-

skih in gozdnih prometnic se ne sme sprožiti nevarnih erozij-
skih procesov, porušiti ravnotežja na labilnih tleh ali preprečiti
odtoka visokih voda in hudournikov. Urejanje je treba izvajati
pravočasno, da se površine zarastejo do jesenskega deževja.

(2) Pri urejanju kmetijskih zemljišč je treba:
– ohranjati pasove vegetacije in posamezna debelejša

drevesa ali skupine dreves, kjer razmere to dopuščajo,
– ohranjati gozdni rob oziroma ga na novo zasaditi ali

okrepiti,
– ohranjati površinske geomorfološke značilnosti in po-

sebnosti.

31. člen
(1) Po končani rabi je potrebno kamnolome in gramozni-

ce sanirati v prvotno rabo prostora (na primer gozd, kmetijske
površine).

2.4 Pogoji za oblikovanje v ureditvenih enotah
Ureditvena enota vas (v)

32. člen
(1) V ureditveni enoti vas (v) se mora arhitekturno obliko-

vanje posegov zgledovati po oblikovnih kvalitetah krajevno
značilne arhitekture.

(2) Za oblikovanje stanovanjskih objektov velja:
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1: 1,4,
– višina: največ P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ

30 cm nad terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko
največ 100 cm nad urejenim terenom, kolenčni zid je lahko
visok največ 40 cm.

(3) Za oblikovanje gospodarskih poslopij, obrtnih delav-
nic ter objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti velja:

– tloris: podlogovat, z razmerjem stranic vsaj 1: 1,5,
– višina gospodarskih poslopij: največ P+1+M
– višina obrtnih delavnic ter objektov terciarnih in kvar-

tarnih dejavnosti: največ P+1+M, kolenčni zid je lahko visok
največ 40 cm.

(4) Vetrolovov ni dopustno dodajati na fasade objektov
krajevno značilne arhitekture, ki so vidne z javnih površin.

(5) Pri zatrepih, ki so delno ometani in delno obloženi z
lesom, mora biti delitev izvedena vodoravno.

(6) Napušči morajo biti bodisi tanke površine z vidnimi
konstrukcijskimi elementi (legami) ali pa ometani z zaokrožitvi-
jo med fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča). Kap
je lahko zaprt z opažem v vodoravni ravnini, vendar tako, da
se ne povečuje debelina kapu.

(7) Odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad, katerih
strešine morajo imeti enak naklon kot osnovna streha (tole-
ranca 10°). Razmerje frčad mora biti usklajeno s celotno
fasado objekta. Celotna dolžina frčad na strehi, ki je vidna z
javnih površin, ne sme presegati ene tretjine dolžine strehe.
Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe, čopi na
frčadah niso dopustni

(8) Balkoni oziroma ganki na čelnih fasadah stanovanj-
skih objektov so dopustni na zatrepu. Balkoni oziroma ganki
na vzdolžnih fasadah stanovanjskih objektov in gospodarskih
poslopij so dopustni v nadstropju.

(9) Ograje balkonov oziroma gankov morajo biti izvede-
ne v lesenem opažu, ki je položen vertikalno. Razmik med
deskami ne sme biti večji od 2 cm.

(10) Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih
ploščic, fasadne opeke ali iz umetnih snovi ter zasteklitve s
steklaki niso dopustne.
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(11) Za zaščito opažev in ograj je dopustna uporaba
zaščitnih sredstev v sivi do grafitnosivi ali temnorjavi barvi.

(12) Določbe tega člena veljajo tudi za gradnjo na zazi-
danih stavbnih zemljiščih izven naselij (z).

33. člen
(1) V ureditveni enoti enodružinska zazidava (e) veljajo

naslednja pravila za oblikovanje:
– stanovanjski objekti:
– višina: največ VP+1+M, kota pritličja pri vhodu ne sme

biti višja od 100 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme biti višji
od 100 cm.

(2) Objekti za terciarne in kvartarne dejavnosti:
– višina: do VP+1+M, kota pritličja pri vhodu ne sme biti

višja od 100 cm nad terenom.
(3) Glede oblikovanja zatrepov, napuščev, odpiranja stre-

šin in ograj balkonov veljajo določbe prejšnjega člena tega
odloka.

34. člen
V ureditveni enoti vrstne hiše in dvojčki (vd) za oblikova-

nje stanovanjskih dvojčkov in vrstnih hiš velja:
– nadzidava ni dopustna,
– v sklopu rekonstrukcije strehe je dopustno mansardne

prostore urediti v bivalne površine, rekonstrukcija mora biti
izvedena tako, da je streha oblikovana in izvedena enotno za
celoten objekt oziroma niz vrstnih hiš,

– glede oblikovanja zatrepov, napuščev, odpiranja stre-
šin in ograj balkonov veljajo določbe 32. člena tega odloka.

35. člen
V ureditveni enoti stanovanjski bloki in stolpiči (bs) za

oblikovanje stanovanjskih blokov in stolpičev velja:
– dozidave stanovanjskih blokov oziroma stolpičev mo-

rajo biti oblikovane in izvedene enotno za cel objekt,
– dozidave vhodov so dopustne za skupne potrebe sta-

novalcev (vetrolov, vhodni prostor z nabiralniki, prostor za
smeti ali kolesarnica ipd.); dopustne so tudi razširitve bivalnih
prostorov za zimske vrtove,

– v sklopu rekonstrukcije strehe je dopustno mansardne
prostore urediti v bivalne površine, rekonstrukcija mora biti
izvedena tako, da je streha oblikovana in izvedena enotno za
celoten objekt,

– zasteklitve balkonov morajo biti izvedene enotno za
cel objekt.

35.a člen
Ureditvena enota hoteli (h) z besedilom: V ureditveni

enoti hoteli (h) za oblikovanje gostinskih objektov velja:
dopusten je nižji naklon od predpisanega naklona strešin v
19. členu. Oblikovanje novih objektov mora biti skladno z
okolico, zgleduje naj se po merilu, stavbnih razmerjih, se-
stavljanju stavbnih volumnov in materialih tradicionalne ar-
hitekture.

36. člen
V ureditveni enoti posamični objekti s svojstvenim obli-

kovanjem (x) morajo posegi na obstoječih objektih upoštevati
oblikovne značilnosti in kvalitete obstoječih objektov ter jih
dopolnjevati. Dopusten je nižji naklon od predpisanega naklo-
na strešin v 19. členu. Oblikovanje novih objektov je lahko
svojstveno (posebno) vendar naj bo pri tem skladno z okolico
in naj se zgleduje po merilu, stavbnih razmerjih, sestavljanju
stavbnih volumnov in materialih tradicionalne arhitekture.

37. člen
V ureditveni enoti dvorane in proizvodni objekti (d) za

oblikovanje obstoječih objektov velja:
– nadzidave so dopustne tako, da se s tem doseže

enotno oblikovanje zaključene stavbne mase. Dopusten je
nižji naklon od predpisanega naklona strešin v 19. členu.

3. Pogoji za določanje gradbenih parcel
in funkcionalnih zemljišč

38. člen
(1) Gradbena parcela se določa glede na velikost in

namembnost objekta, lego sosednjih objektov, oblikova-
nost zemljišča in glede na posestne meje. Gradbena parce-
la za prosto stoječ individualni stanovanjski objekt meri naj-
več 600 m2. Pri določanju gradbene parcele kmetije se
upošteva tudi medsebojna razporeditev objektov kmetije,
vrsta kmetijske proizvodnje in potrebni manipulativni prostor
za kmetijsko mehanizacijo. Gradbena parcela kmetije meri
najmanj 2000 m2.

(2) Funkcionalno zemljišče se določa glede na velikost
in namembnost objekta ter oblikovanost zemljišča. Omogo-
čati mora normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi
spremljajočimi prostorskimi potrebami, vključno s parkiranjem,
razen v primeru, da je del teh potreb s pogodbo zagotovljen
na drugem zemljišču.

(3) Za stanovanjske objekte je širina funkcionalnega zem-
ljišča okrog objekta najmanj 2,5 m, širina dovoza do objekta
pa najmanj 3 m. Za kmetijske objekte je širina funkcionalnega
zemljišča ob objektu najmanj 2,5 m, širina dovoza pa najmanj
3,5 m. Če je dejansko zemljišče pri obstoječih objektih ma-
njše od funkcionalnega zemljišča, ugotovljenega na osnovi
navedenih meril, se upošteva dejanska površina zemljišča
(parcele).

(4) Za obstoječe stavbe, ki nimajo funkcionalnega zem-
ljišča, se upošteva dejanska velikost zemljišča – stavbišča.
Pri urejanju teh objektov niso dopustne: dozidave in nadzida-
ve, povečevanje kapacitet (ležišč, števila stanovanj, števila
gostinskih sedežev), uporabnih površin in višine objekta.

4. Pogoji za prometno urejanje

Prometno urejanje

39. člen
(1) Varovana površina za mirujoči promet, ki je določena

v grafičnem prikazu, je površina, ki se varuje za ureditev
skupnih javnih parkirišč, na njej niso dovoljeni posegi, ki bi
onemogočali kasnejšo ureditev parkirišča.

(2) Varovano območje peš povezave, ki je določeno v
grafičnem prikazu, pomeni smer javne peš povezave, ki jo je
potrebno omogočiti. Natančen potek trase peš povezave se
prilagodi razmeram v prostoru.

39.a člen
V naseljih morajo biti objekti odmaknjeni od roba obsto-

ječega vozišča toliko, da je možna kasnejša rekonstrukcija
ceste in ureditev pločnika. Objekti ob lokalnih cestah morajo
biti od roba vozišča odmaknjeni najmanj 2 m, razen v obmo-
čjih ohranjanja značilne vaške zazidave (etnološka dediščina),
kjer se ohranja tradicionalna strnjenost zazidave.

40. člen
(1) Pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je potrebno

višino cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami vhodov
v objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabša.

(2) Kjer ureditve prometnic prečkajo planinske in druge
poti, je treba te poti na novo urediti in označiti.

(3) Kmetijske in gozdne prometnice smejo biti široke
največ 3 m, razen v ostrih zavojih; pri tem so na ravnih delih
mestoma dopustne ureditve izogibališč in deponij za les.

41. člen
(1) Parkirišča za dejavnosti je potrebno praviloma zago-

toviti na lastnem zemljišču. Odstopanja so možna v okviru
določbe točke (2) istega člena.
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(2) Pri objektih z dejavnostmi, ki so vezane na indivi-
dualni motorni promet (trgovine, gostinski obrati, servisi,
delavnice za popravila avtomobilov, banke, pošte ipd.) ali
pa so potrebne manjše deponije, je treba zagotoviti parkir-
ne prostore oziroma deponije na funkcionalnem zemljišču
pri objektu, na skupnem funkcionalnem zemljišču za več
objektov skupaj ali pogodbeno na drugem zemljišču. Za-
gotovitev parkirnih prostorov na javnih parkirnih površinah
je dopuščena le izjemoma, in sicer na podlagi soglasja
Občinske uprave občine Kranjska Gora. Občinska uprava
soglasje izda v primeru, da javne parkirne površine zado-
ščajo, ali v primeru, da nosilec dejavnosti zagotovi sofinan-
ciranje izgradnje novih javnih parkirnih površin.

(3) Parkirišča morajo biti locirana ob objektu ali za
njim, kadar to dopuščajo prostorske možnosti. Parkirišča,
ki po površini presegajo 100 m2, je treba členiti v več
manjših enot in jih ločiti z zasaditvami, spremembami tla-
kov ali drugimi oblikovalskimi elementi; zahteva ne velja za
začasna parkirišča v času prireditev.

(4) Parkirišča za potovalne kombije morajo biti oprem-
ljena s sanitarijami in sanitarnim prostorom za zbiranje od-
plak iz potovalnih kombijev.

(5) Parkirišča izven ureditvenih območij naselij naj se
fizično omejijo, tako da se prepreči neurejeno parkiranje.
Fizične ovire naj bodo izvedene z naravnim gradivom (obli-
ce ali kamen kot robniki, lesena ograja – plot).

41.a člen
Do dokončne odločitve o varstvenem pasu primestne

železnice niso možni posegi v širšem pasu trase opuščene
železnice in v širšem pasu doslej načrtovanih tras. Omeji-
tev ne velja za urejanje območja KG SK 3/2 Kranjska Gora
– železniška postaja. Med doslej načrtovanimi trasami se
za nadaljnje preučevanje in planiranje v prostoru upošteva
predlog trase železnice V100 iz projekta: Koridor prime-
stne proge Jesenice–Rateče (št. 3242, SŽ – Projektivno
podjetje, 1991) in predlog nove trase iz projekta: Prostor-
ska preučitev ponovne vzpostavitve primestne železnice
od Jesenic do Rateč (URBI d.o.o. in Uradni list RS, 1999).
V koridorju opuščene trase in koridorjih doslej načrtovanih
tras niso dopustni posegi, ki bi kakorkoli ovirali kasnejšo
celovito ureditev železnice po Dolini. Koridor primestne
železnice ni dokončen in predstavlja varovanje pred trajni-
mi posegi v prostor.

5. Pogoji za komunalno in energetsko opremljanje

42. člen
(1) Med komunalno omrežje in naprave se štejejo tudi

rastlinski čistilni sistemi.
(2) Komunalne in energetske ureditve morajo biti izve-

dene na način, ki zagotavlja varstvo okolja in ustreza pogo-
jem obrambe in zaščite.

(3) Komunalno omrežje in naprave morajo biti vkopani
v teren. Zemljišča tras podzemnih napeljav oziroma vodov
je potrebno po izvedbi napeljave sanirati tako, da se od-
strani odvečni material, teren pa zatravi oziroma zasadi s
samoniklimi grmovnicami.

(4) Nadzemne komunalne in energetske objekte je
treba postavljati nevpadljivo, predvsem ne na osrednjih
prostorih naselja (vaških trgih in glavnih vaških ulicah).
Objekti morajo biti arhitekturno oblikovani. Postavitve teh
objektov v območjih varstva naravne in kulturne dediščine
niso dopustne.

(5) Začasni objekti za prireditve, namenjeni gostin-
skim storitvam prehrane in pijače, ki imajo urejen začasen
priključek na vodovod ali pri svoji dejavnosti generirajo
odpadne vode, morajo imeti izveden začasen priključek na
kanalizacijo.

43. člen
Odvajanje odpadnih voda

Meteorne vode z utrjenih površin v naseljih se morajo
odvajati površinsko ali v ponikovalnice. Meteorne vode s par-
kirišč je potrebno odvajati preko lovilcev olj.

44. člen
Energetska oskrba

Prostozračni elektrovodi ne smejo potekati v smeri varo-
vanih pogledov.

45. člen
Odstranjevanje odpadkov

Odjemna mesta s kontejnerji ali zabojniki v naseljih mo-
rajo biti urejena na vizualno neizpostavljenih lokacijah, imeti
morajo utrjeno površino, tako da je omogočeno enostavno
čiščenje.

6. Pogoji za varstvo voda

46. člen
(1) Vse obstoječe vodne vire je potrebno varovati pred

onesnaženjem in jih vzdrževati za oskrbo v izrednih razmerah
in za požarno varnost.

(2) Pri odvzemanju vode iz vodotoka je treba zagotoviti
ekološko sprejemljiv pretok vode, kot ga določi pooblaščena
strokovna institucija. Ekološko sprejemljiv pretok vode je tisti,
ki v sušnih razmerah omogoča preživetje, ob ugodnejših ra-
zmerah pa uspešen razvoj živali vseh vrst.

47. člen
(1) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvo-

dnem prostoru je treba upoštevati varstvene pasove vodoto-
kov, ki znašajo za Savo Dolinko 10 m, za potoke, hudournike,
suhe hudourniške struge in drenažne jarke pa 4 m od zgor-
njega roba brežine. V tem pasu mora biti omogočen dostop in
vzdrževanje vodotoka, gradnja objektov in trajnih ovir ni dopu-
stna. Za mline, žage in male hidroelektrarne je odmik od
vodotoka lahko manjši.

(2) Graditev v varstvenem pasu vodotokov, na poplavnih
in ogroženih območjih ni dopustna.

48. člen
(1) Pri urejanju objektov in naprav z derivacijo (npr. malih

hidroelektrarn, mlinov, žag in ribogojnic) odvzem vode ne
sme ovirati pretoka visokih voda. Če je to potrebno zaradi
ohranitve življenjskih razmer v vodotoku, mora investitor zago-
toviti ustrezen prehod rib.

(2) Peskolovi in cevovodi morajo biti vkopani, zemljišče
pa sanirano in krajinsko nemoteče zavarovano proti eroziji.
Odvečni odkopani material ni dopustno odlagati v strugo ali
ga nezavarovanega odlagati na strmih pobočjih in brežinah,
deponijo odkopanega materiala je potrebno ozeleniti. Na za-
jetjih, ob trasi cevovoda in na izpustu niso dopustne vidne
betonske površine.

(3) V lokacijskem postopku je potrebno obravnavati po-
trebe vseh uporabnikov vode na vplivnem območju.

(4) Strojnica malih hidroelektrarn mora biti postavljena
nevpadljivo in po velikosti ne sme presegati dimenzij, ki jih
narekuje tehnologija. Generatorska etaža strojnice s pristo-
pom mora biti nad nivojem stoletne visoke vode. Če je strojni-
ca v poplavnem območju, je to lokacijo potrebno strokovno
utemeljiti s hidravličnimi presojami. Strojnica ne sme ovirati
dostopa do struge zaradi vzdrževalnih ali intervencijskih del.
Streha mora biti simetrična dvokapnica z naklonom 35° do
45°. Ograje okrog strojnice niso dopustne.

49. člen
Pri posegih v vodni svet za potrebe rekreacije je potre-

bno ohraniti zveznost vodnega telesa, spremembe pretoka
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nizkih in srednjih voda niso dopustne. Posegi morajo biti
izvedeni tako, da so v največji možni meri ohranjene naravne
lastnosti struge.

7. Merila in pogoji za varstvo naravne in kulturne
dediščine

50. člen
(1) Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili na-

ravne vrednote ali kulturno dediščino, niso dopustni.
(2) Za objekte, ki so kulturna dediščina, odstranitev

objekta praviloma ni dopustna, izjemoma in s soglasjem pri-
stojne službe za spomeniško varstvo je dopustna nadomesti-
tev, pod pogojem, da se ohranijo značilnosti prvotne stavbe.

(3) Pri dovoljevanju posegov prostor je potrebno upošte-
vati tudi sestavine glede varstva naravne in kulturne dediščine
iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št.
11/99).

IV. POSEBNI POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR

51. člen
(1) Na stavbnem zemljišču parc. št. 1094/2 in 1094/5

k.o. Rateče so dopustni le posegi za:
– gostinstvo,
– šport in rekreacijo,
– gozdarstvo in lovstvo;
višina objektov ne sme preseči P+M, zazidana površina

ne sme preseči 350 m2, parkirišča morajo biti urejena na
stavbnem zemljišču, in sicer kot utrjena trava ali tlakovana.

(2) Na stavbnem zemljišču parc. št. 668/2, 667/2,
665/2 in 665/3 ter 664/2 k.o. Rateče so dopustni le posegi
za bencinski servis, površina, namenjena prodaji prehrambe-
nih izdelkov ne sme preseči 10 m2.

52. člen
Rateče (R SK1/1)
Na stavbnem zemljišču parc. št. 169/1 ter na parc. št.

1223 in 1224 k.o. Rateče:
– indeks zazidanosti ne sme preseči 0,2,
– maksimalna zazidana površina posamičnega objekta

je 280 m2,
– etažnost ne sme preseči P+1+M na najvišji strani ob-

jekta,
– parkirišča mora investitor zagotoviti na lastnem zemlji-

šču.

53. člen
Rateče (R W1)
V območju so poleg posegov, določenih v 10. členu

tega odloka:
– na obstoječih objektih dodatno dopustni posegi za

gostinstvo in počitniške domove,
– dopustna je sprememba namembnosti obstoječih ob-

jektov za namene izobraževanja v takšnem obsegu, da bistve-
no ne povečuje prometnih ali drugih obremenitev na bivalno
okolje.

– dopustne gradnje novih stanovanjskih hiš.

54. člen
Pobočja Podršaka in Loma
Dopustna je tudi ureditev nadaljevanja sedežnice ob

planiških skakalnicah do grebena ter ureditev sankaške pro-
ge od zgornje postaje sedežnice po grebenu Loma do Podr-
šaka in Planice.

55. člen
Na stavbnem zemljišču parc. št. 1348/2, 1348/3-del,

1348/5 in 1348/6 k.o. Rateče so dopustni le posegi za:

– gostinstvo,
– šport in rekreacijo,
– gozdarstvo in lovstvo.

56. člen
Rateče – Suše (R E1)
V območju je poleg posegov, dovoljenih v 9. členu tega

odloka, dopustno tudi odlaganje odpadnega gradbenega ma-
teriala v sklopu sanacije peskokopa.

57. člen
Korensko sedlo – mejni prehod (KG T3) in zazidana

stavbna zemljišča razpršene gradnje v neposredni bližini na-
vedenega območja (parc. št. 732/16, 732/17, 732/18-del,
732/19-del, 766/1 del, 766/2 in 791/1 k.o. Podkoren

Dopustne so terciarne in kvartarne dejavnosti, gostinske
nastanitvene kapacitete niso dopustne.

58. člen
Podkoren – vzhod (KG SK2)
Na parcelah 176, 178/2, 179/1, 179/2, 179/3,

179/4 in 185 dopusti tudi gradnja novih objektov za potrebe
širitve žage, ki po skupni površini lahko presegajo 120 m2.

58.a člen
Podkoren KG SK1: na parceli 667 k.o. Podkoren mora

biti novogradnja z daljšo stranico orientirana V-Z, približno
vzporedno z zidom pokopališča (dopustna odstopanja 150 do
smeri regionalne ceste).

58.b člen
Pokopališče Podkoren KG Zp 1: območje pokopališča

se omeji z novim zidom, ki naj bo enako oblikovan kot zid
obstoječega pokopališča, med obstoječim in novim pokopali-
ščem naj se zagotovi povezava, niveleta novega pokopališča
je lahko nižja od obstoječega pokopališča.

59. člen
Smučišča Podkoren (KG R1) in Poligon Podkoren

(KG R2/2)
(1) Na stavbnih zemljiščih (z) so dopustni le posegi za

potrebe:
– žičnic in
– gostinstva za potrebe smučišča, ureditev nastanitve-

nih kapacitet ni dopustna;
višina objektov ne sme preseči višine P+M.
(2) Sprememba namembnosti obstoječih kmetijskih ob-

jektov ni dopustna.

60. člen
Poligon Podkoren (KG R2/1)
(1) Na stavbnih zemljiščih (z) so dopustni le posegi za

potrebe:
– žičnic,
– novogradnje za izvedbo smučarskih prireditev,
– parkirišča, vključno z ureditvami za potovalne kombije,
– javnih sanitarij,
– postavitve začasnih objektov za potrebe gostinstva in

storitev v času prireditev, skladno z zahtevami 9. člena tega
odloka;

– gostinstva za potrebe smučišča, ureditev nastanitve-
nih kapacitet ni dopustna.

(2) Višina objektov ne sme preseči višine P+1+M.

61. člen
Vrh Vitranca
Na stavbnem zemljišču (z) so dopustni le posegi za

potrebe gostinstva, ureditev nastanitvenih kapacitet ni dopu-
stna.
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62. člen
(1) V območjih za rekreacijo: Smučišča Planica (R R2),

Smučišča Lom (R R3), Smučišča Podkoren (KG R1), Smuči-
šča Kranjska Gora (KG R3), Smučišča Gozd Martuljek (KG
R7) in Smučišča Mojstrana (DM R4) so dopustni le naslednji
posegi:

– postavitve žičnic,
– ureditve smučišč in sankališč ter ureditve za druge

športe na snegu,
– ureditve javnih sanitarij,
– postavitve začasnih objektov za potrebe gostinstva in

storitev v času prireditev, skladno z zahtevami 9. člena tega
odloka;

na obstoječih objektih so dopustni le naslednji posegi:
– vzdrževanje, adaptacije in rekonstrukcije,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov

(razen objektov za kmetijstvo) za šport in rekreacijo, storitve
za šport in rekreacijo ter gostinstvo za potrebe smučišča brez
nastanitvenih kapacitet,

– odstranitev objektov in naprav,
– na obstoječih stanovanjskih obektih so dopustne dozi-

dave in nadzidave za potrebe stanovanj.
(2) Višina objektov ne sme preseči P+M.
(3) Strehe spodnjih in zgornjih postaj žičnic so lahko

drugačne od predpisanih streh (19. člen), kadar je naprava
(postaja) tipska in v celoti industrijsko oblikovana. Vsi potrebni
prostori postaje morajo biti združeni in povezani v en enotno
oblikovan objekt.

Na stavbnih zemljiščih so dopustni posegi le za potre-
be:

– žičnic,
– gostinstva za potrebe smučišča brez nastanitve,
– servisnih dejavnosti za rekreacijo,
– prometnih ureditev.

63. člen
Kranjska Gora
Za urejanje cest so določeni minimalni ulični profili, in

sicer:
– vstopna cesta od magistralne ceste do policije – širina

je 7 do 10 m (7 m vozišče oziroma 10 m vozišče v križišču),
– vstopna cesta od policije do Borovške ceste – širina je

11 m (1 m pločnik, 1,5 m zelenica, 7 m vozišče oziroma
10 m vozišče v križišču, 1,5 m pločnik),

– Borovška cesta, odsek od vstopne ceste do trga pred
hotelom Razor – širina je 17 do 18 m (2-3 m pločnik, 1,5 m
zelenica z drevoredom, 2 m vzdolžno parkiranje, 6 m vozišče,
2 m vzdolžno parkiranje, 1,5 m zelenica, 2 m pločnik), zožan
profil – širina je 14 m (2-3 m pločnik, 1,5 m zelenica, 6 m
vozišče, 1,5 m zelenica, 2 m pločnik),

– Kolodvorska ulica, odsek od Koroške ulice do dvora-
ne – širina je 15,5 do 16 m (3 m pločnik, 1,5 m zelenica,
4,5 m prečno parkiranje, 5,5 m vozišče, 1 do 1,5 m pločnik),

– Vršiška cesta, odsek ob Pišnici – širina je 15 do 34 m
(1 m zelenica, 1,5 m kolesarska steza, 1 m zelenica, 6 m
vozišče, 2 do 20 m zelenica z drevoredom, 1,5 m kolesarska
steza, 2 do 3 m pločnik),

– Koroška ulica, odsek mimo avtobusne postaje – širi-
na je 10 do 10,5 m (1 do 1,5 m pločnik na južni strani, 6 m
vozišče, 1,5 m zelenica, 1,5 m pločnik), odsek mimo šole –
širina je 14 m (2 m pločnik na južni strani, 5,5 m vozišče,
1,5 m pločnik, 4,5 m prečno parkiranje, 0,5 m zelenica do
ograje).

64. člen
Kranjska Gora (KG SK3)
V območju Trgovsko-gostinskega centra (ureditvena eno-

ta x) so dozidave dopustne le za potrebe funkcionalnih izbo-
ljšav obstoječih objektov; nadzidave in novogradnje niso do-
pustne.

65. člen
Kranjska Gora – Čičare (KG S2) in Črtenje (KG S3)
V območju Čičare (KG S2) in Črtenje (KG S3) so dozida-

ve dopustne le za potrebe funkcionalnih izboljšav obstoječih
objektov; nadzidave in novogradnje objektov in pomožnih
objektov niso dopustne.

66. člen
Kranjska Gora – pod Vitrancem (KG H2/1)
(1) Dopusti se novogradnja objekta za gostinsko dejav-

nost na parceli št. 557/1 k.o. Kranjska Gora.
Pogoji za oblikovanje so:
– max. vertikalni gabarit objekta: P+2+M,
– orientacija slemena je določena v grafičnem prikazu,

dopustna odstopanja do 10°,
– najmanj 50% zelenih površin,
– parkirišča morajo biti zagotovljena na lastnem zem-

ljišču,
– dostop do parcele mora biti urejen ob vznožju ježe

(nasipa nekdanje železnice), v vzhodnem delu območja in po
zemljišču nekdanje struge potoka Rojca v zahodnem delu
območja. Popravi se tudi oznaka ureditvene enote iz (v) v (h).

(2) Dopustna je ureditev pešpoti preko ježe, kot je dolo-
čena v grafičnem prikazu.

67. člen
Kranjska Gora (KG SK3/1)
(1) Trgovine z zunanjimi deponijami niso dopustne.
(2) V ureditveni enoti parkovne in druge zelene površine

(p) – staro pokopališče je dopustna:
– postopna odstranitev nagrobnih spomenikov ter zatra-

vitev površin pokopališča,
– preureditev obstoječega objekta v severozahodnem

vogalu pokopališča za potrebe postavitev obeležij in spomeni-
kov, dopustno je preoblikovanje objekta v loggio (arkade), pri
čemer mora biti zagotovljen prehod skozi objekt,

– spremembe stavbne mase in razmerij niso dopustne.
(3) V ureditveni enoti objekti s svojstvenim oblikovanjem

(x) – dvorana je dopustna zazidanost zemljišča do grafično
določene gradbene meje, ki je večja od predpisane največje
zazidane površine v 11. členu. Oblikovanje dvorane mora biti
skladno z obstoječim objektom (občina, knjižnica…). Kletna
etaža dvorane ter uvoz in izvoz v klet morajo biti izvedeni tako,
da bodo možne kasnejše razširitve podzemnih parkirišč pod
trgom pred dvorano.

(4) Na južni strani trga na Kolodvorski ulici (pred dvora-
no) je dopustna novogradnja objekta le za javne družbene
dejavnosti (občina).

(5) Za Hotel Slavec se pri adaptaciji stavbe dopusti
nadomestitev obstoječega starega dela v enakih tlorisnih in
višinskih gabaritih ter ohranitev severnega dela stavbe s pritli-
čjem, dvema nadstropjema in mansardo s streho, skladno z
določbami 19. člena za oblikovanje strehe.

68. člen
Kranjska Gora – železniška postaja (KG SK3/2)
(1) Dejavnosti za oskrbo in storitve so dopustne v objek-

tih, ki ležijo v bližini Koroške ulice in ob podaljšku Kolodvor-
ske ulice (objekti z zaporedno številko 13, 14, 15, 16 in 17 v
grafičnem prikazu). V stanovanjskih objektih so dopustne de-
javnosti kot delo na domu za njihove prebivalce in ki niso
vezane na dodatni promet v območju.

(2) Oblikovanje:
– min. odmik od parcelne meje: 4 m, izjemoma 3 m, če

je objekt postavljen pod kotom (nad 150) na parcelno mejo,
– tloris: podolgovat, razmerje stranic min. 1: 1,5,
– višina stavbe: P+1+M, dopustna je podkletitev, max.

višina kote pritličja 50 cm nad koto raščenega oziroma ureje-
nega terena, višina kolenčnega zidu max. 40 cm,
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– naklon vseh strešin 40°–45°, enotna siva kritina
(golobje siva, ne temna) za celotno območje, objekti, ki
so povezani morajo imeti enak naklon in isto slemensko
višino.

– pogoji so določeni tudi v grafičnem prikazu.

68.a člen
Kranjska Gora – Log (KG SK6/1)
V ureditveni enoti (x) na južni strani regionalne ceste

(nasproti obstoječe bencinske črpalke) je dopustna uredi-
tev nove bencinske črpalke.

69. člen
Kranjska Gora – Prisank (KG H4)
(1) Na zemljišču parc. št. 488/1 je dopustna le uredi-

tev javnih površin.
(2) Na zemljišču parc. št. 141/1, 141/7 in 488 južni

del, 141/4, 141/21, 141/23, vse k.o. Kranjska Gora je
dopustna le postavitev termalnega kopališča kot dozidava
h Garni hotelu. Površine med termami in Borovško cesto
se namenijo peš dostopu in parkiranju in dovozu v kletne
prostore term. Na zemljiščih na južni strani term (zelene
parkovne površine) se lahko uredijo odprti bazeni, poveza-
ni z urejanjem term.

70. člen
Kranjska Gora – Lek (KG H5)
(1) Na zemljiščih parc. št. 153/2, 155/5, 152/1,

150/1, 178/1, 155/1, 154 del, 151 k. o. Kranjska Gora
so dopustne še novogradnje objektov.

(2) Pogoji za oblikovanje so:
– vertikalni gabarit objekta največ P+1+M, kolenčni

zid do 40 cm,
– parkiranje mora biti zagotovljeno na lastnem zemlji-

šču,
– najmanj 50% zelenih površin.
Jugozahodno od obstoječega hotela je treba pri no-

vogradnji upoštevati grafično določeno gradbeno mejo,
prevladujoča stavbna masa naj bo umaknjena v globino
stavbne parcele, orientacija osnovnega volumna naj bo
vzporedna z osjo peš poti ob Vršiški cesti do vzporedne
smeri z brežino pobočja Požar. Dopusten vertikalni gabarit
stavbe, ki je umaknjena v globino parcele, znaša
K+P+2+M; stavbni volumni, ki se postavijo v bližino Vrši-
ške ceste in gradbene linije obstoječega hotela, ne smejo
presegati višine obstoječega hotela. Nakloni strehe lahko
odstopajo od predpisanih naklonov strešin v skupnih do-
ločbah.

70.a člen
Kranjska Gora – Casino (KG H6)
V ureditveni enoti igrišča (i) se dopusti ureditev parki-

rišč in parkirne hiše; ureditvena enota (x) se razdeli v dve
enoti: ureditveno enoto hoteli (h) in ureditveno enoto dvo-
rane (d). V ureditveni enoti dvorane (d) je dopustna uredi-
tev igralnice in gostinstva. V ureditveni enoti hoteli (h) je
dopusten največji vertikalni gabarit K+P+3+M. Površine
fasade in strehe naj bodo členjene, tako da bo razpoznav-
na osnovna stavbna masa in dodani manjši volumni.

70.b člen
Kranjska Gora – Log, območje za obrt (KG M1) z

besedilom: Ob gradbeni meji ob regionalni cesti so dopu-
stne postavitve poslovnih stavb ali stavb z mešano dejav-
nostjo. Postavitev delavnic in drugih večjih objektov ni do-
pustna neposredno ob regionalni cesti, temveč v globino
parcele (proti severu). Prav tako niso dopustne ureditve
deponij ali skladiščnih prostorov v pasu ob regionalni ce-
sti. Uvozi v območje so dopustni s severne strani (ne iz
regionalne ceste).

71. člen
Jasna (KG W2)
– za povečave obstoječih objektov poleg določb v 8.b

členu tega odloka velja še, da indeks zazidanosti ne sme
presegati vrednosti 0,20, na posamični parceli je dopusten
po en objekt, ki ne sme presegati 80 m2 zazidane površine in
je visok največ K+P+M,

– za obstoječe tri objekte na parcelah 808/167,
808/168, 808/169, 808/179, 808/180, 808/181,
808/182, 808/183 k.o. Kranjska Gora se upoštevajo veli-
kosti in zmogljivosti obstoječih objektov na dan sprejetja tega
odloka, povečave površin in kapacitet niso dopustne.

72. člen
Jasna – jug (KG H7)
(1) V območju je na parcelah št. 802/1, 802/3, 802/4,

802/8 in 802/9 dopustna gradnja objektov ali sprememba
namembnosti obstoječih objektov za potrebe gostinstva, in
sicer le penzionov. V sklopu penziona je dopustna ureditev
enega stanovanja za lastnika oziroma upravljalca objekta in
gostinskih storitev prehrane. Ureditev diskoteke, nočnega
bara ali prostora za igre na srečo ni dovoljena. Parkirišča je
potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.

(2) Za oblikovanje posegov veljajo določbe za ureditve-
no enoto vas (v), tako da je dopustna višina kolenčnega zidu
do 140 cm, če je višina stavbe v skladu z drugimi določbami
tega odloka glede dopustnih velikosti stavbnega volumna in
razmerij. Dopustna je tudi izraba podstrešnega prostora v
dveh etažah, mansarda in izkoriščeno podstrešje, če je višina
stavbe v skladu z drugimi določbami tega odloka glede dopu-
stnih velikosti stavbnega volumna in razmerij. V tem primeru je
dopustna osvetlitev izkoriščenega podstrešja samo s strešni-
mi okni.

73. člen
Gozd Martuljek – hotel Špik (KG H8)
Na obvodnih zemljiščih (parc. št. 171/3, 163/3 in

163/2) so dopustni le naslednji posegi:
– parkovne ureditve in igrišča,
– dozidave za potrebe izboljšanja kakovosti hotelskih

kapacitet.

74. člen
Gozd Martuljek (KG SK 7/1, 7/2 in 7/3)
(1) V varovanem območju predvidene rekonstrukcije ma-

gistralne ceste v širini 10m obojestransko od osi obstoječe
ceste so posegi omejeni. Posegi se lahko dopustijo, če niso v
nasprotju s potrjenim idejnim projektom rekonstrukcije magis-
tralne ceste.

(2) Med potjo parc št. 637 k.o. Gozd in potjo parc št.
641 k.o. Gozd je določeno varovano območje za ureditev
nove povezovalne in napajalne ceste za del območja KG SK
7/1. Nove priključitve posamičnih objektov na magistralno
cesto niso dopustne.

75. člen
Gozd Martuljek (KG SK 8)
(1) Na zemljišču parc. št. 681/13 so dopustne le uredi-

tve za rekreacijo ter ureditve zelenih površin.
(2) Preko parcele št. 681/10 k.o. Gozd mora biti zago-

tovljen dostop za vzdrževanje vodotoka, na severnem delu
parcele pa so dovoljeni le posegi, ki ne ovirajo vzdrževanja
prometnih površin.

76. člen
Gozd Martuljek – kamp (KG R7)
Dopustni so le naslednji posegi:
– parkovne ureditve in igrišča,
– objekti za izboljšanje kakovosti kampa, in sicer: go-

stinski objekti brez nastanitvenih kapacitet in sanitarni objekti.
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77. člen
Dovje vzhod (DM S2)
Za oblikovanje objektov na parcelah 753/1, 753/2,

753/3 in 753/4, k. o. Dovje velja:
– največja dopustna velikost objekta je določena v gra-

fičnem prikazu z gradbeno mejo;
– višina objektov: kota pritličja sme biti največ 30 cm,

višina slemena pa največ 8,5 m nad koto urejene dovozne
poti, merjeno pri vhodu v stavbo;

– naklon strešin mora biti enak, strešine pa so lahko
asimetrične;

– orientacija objekta: daljša stranica objekta in sleme
morata biti vzporedna z dovozno potjo ali s slemeni obstoječih
višjeležečih objektov

– niveleta novo urejene dovozne ceste mora biti na isti
višini kot obstoječa pot, dopustna odstopanja so +10 cm.

Merila so določena tudi na grafičnem prikazu v merilu
1:500.

78. člen
Dovje – Vatiš (DM SK 7/1)
Nove priključitve posamičnih objektov na magistralno

cesto niso dopustne.

79. člen
Na stavbnem zemljišču parc. št. 683/5 in 683/6 del

k.o. Dovje so dopustni le posegi za:
– gostinstvo,
– šport in rekreacijo,
– gozdarstvo in lovstvo;
višina objektov ne sme preseči P+1+M, zazidana površi-

na ne sme preseči 350 m2, parkirišča morajo biti urejena na
stavbnem zemljišču, in sicer kot utrjena trava ali tlakovana.

80. člen
Mojstrana (DM SK 4, SK 5)
V navedenih ureditvenih območjih je poleg golobjesive

kritine dopustna tudi opečna barva kritine.

81. člen
Mojstrana – levi breg (DM SK 4)
(1) Na zemljiščih, parc. št. 1338, 1317, 1318 k.o.

Dovje so dopustne le novogradnje za gostinsko dejavnost. Na
parceli št. 1337 je dopustna le ureditev muzeja in spremljajo-
čih gostinskih dejavnosti v stavbi muzeja. V primeru, da se
muzej uredi na drugi lokaciji, se lahko na tej parceli s sogla-
sjem občine Kranjska Gora dopusti gostinska dejavnost.

(2) Pogoji za oblikovanje so:
– vertikalni gabarit največ P+1+M, kolenčni zid največ

100 cm,
– indeks zazidanosti 0,3,
– delež zelenih površin najmanj 50%,
– parkirišča morajo biti zagotovljena na lastnem zemlji-

šču.

82. člen
Mojstrana – novi del (DM S1)
Na zemljiščih parc. št. 1309/3-del in 1309/1-del k.o.

Dovje, so dopustne le novogradnje za oskrbo in storitve.
Pogoji za oblikovanje so:
– vertikalni gabarit največ P+M, kolenčni zid največ

100 cm,
– indeks zazidanosti 0,3,
– delež zelenih površin najmanj 30%.

83. člen
Mojstrana – Proda (DM R1)
(1) Na zemljiščih, parc. št. 1260/3-del, 1264/2-del,

1264/3-del in 2034-del k.o. Dovje, vzhodno od nove pove-
zovalne peš poti v smeri S-J (v podaljšku mostu čez Savo) so

poleg posegov, določenih v 9. členu tega odloka, dopustne
le novogradnje za:

– šport in rekreacijo,
– specializirano trgovino za športne rekvizite in spomin-

ke ter
– spremljajočo gostinsko storitev prehrane.
(2) Pogoji za oblikovanje so:
– vertikalni gabarit največ P za športne objekte, P+1+M

za gostinsko dejavnost,
– indeks zazidanosti 0,3,
– delež zelenih površin najmanj 30%,
– parkirišča morajo biti zagotovljena na lastnem zemlji-

šču.

83.a člen
Mojstrana – Mlačca (DM R3): v območju je dopustna

postavitev objekta za garderobe, sanitarije, shrambe za oro-
dje in opremo, gostinsko storitev – točenje pijače. Glede
oblikovanja veljajo pogoji za ureditveno enoto vas (v), višina
največ P+M, lega objekta naj ne bo vidno izpostavljena.

84. člen
Območje Triglavskega narodnega parka
(1) Funkcije in vrste posegov, ki niso dopustne, so:
– graditev novih infrastrukturnih omrežij in naprav razen

v primerih potreb za okoljske sanacije,
– spreminjanje namembnosti objektov v osrednjem ob-

močju Triglavskega narodnega parka v stanovanjsko,
– spremembe namembnosti obstoječih sekundarnih bi-

vališč niso dopustne,
– graditev novih planinskih koč in širitev kapacitet obsto-

ječih ter spremembe namembnosti planinskih koč,
– širitev nastanitvenih kapacitet hotela Erika,
– ravnanje grbinastih travnikov,
– lociranje trajnih odlagališč odpadkov,
– ureditve smučarskih prog in drugih športnih in rekrea-

cijskih površin, ki zahtevajo poseg v oblikovanost terena ali
krčenje vegetacije,

– umetno zasneževanje in izgradnja akumulacij za umet-
no zasneževanje,

– avtokampi in šotorišča niso dovoljeni,
– gradnja vodnih zbiralnikov in akumulacij ter MHE,
– gradnja objektov na hudournikih, z izjemo v primerih

nujnega omejevanja erozijskih procesov,
– odvzem mivke, peska in proda iz vodotokov ter vodnih

zemljišč, razen v primerih potreb nujnega urejanja vodnega
režima,

– spreminjanje namembnosti obstoječih sekundarnih bi-
vališč v stanovanjske hiše ali turistično gostinske objekte,

– povečevanje gabaritov in prenočitvenih zmogljivosti se-
kundarnih bivališč,

– spreminjanje namembnosti kmetijskih gospodarskih
objektov v bivalne,

– poseganje v prostor, ki bi razvrednotilo kulturno kraji-
no oziroma površinske geomorfološke posebnosti,

– gradnja novih planinskih poti.
(2) Prometno urejanje:
– Za vzdrževanje prometnic v Triglavskem narodnem

parku je potrebno material dovažati iz odjemnih mest, ki ležijo
izven območja Triglavskega narodnega parka.

– Parkirišča na Vršiču je dopustno urediti v obstoječih
peskokopih na vrhu prelaza, tako da se sanirajo brežine proti
eroziji; dopustne so manjše spremembe brežin, tako da se
doseže racionalnejša površina za parkiranje in da se preobli-
kujejo obstoječe nenaravno oblikovane brežine.

(3) Taborni prostori so dopustni le kot začasne lokacije
za vzgojno-izobraževalne tabore za mlade planince ali taborni-
ke na zemljiščih parc. št. 585 k.o. Gozd in parc. št. 828/27
k.o. Kranjska Gora; v času tabora morajo biti opremljeni z
montažnimi kemičnimi suhimi stranišči.
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(4) Pri postavitvah začasnih objektov v bližini naravne
dediščine morajo biti zagotovljeni takšni odmiki, ki ne bodo
dopuščali poškodb ali negativnih vplivov na zavarovano ob-
močje. Dopustne so postavitve začasnih zavarovanj (ovir) za
preprečitev možnih poškodb zavarovanega območja.

(5) Obstoječemu vojaškemu objektu v Tamarju je dopu-
stno spremeniti namembnost v gostinsko le za gostinske
storitve prehrane, dopustna je tudi sprememba namembnosti
za potrebe gorske reševalne službe. Ureditev gostinskih na-
stanitvenih kapacitet ali sprememba namembnosti v stano-
vanjski objekt ni dopustna.

(6) Za vse posege v Triglavskem narodnem parku je
potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje javnega zavoda
Triglavski narodni park in za posege, povezane z objekti kul-
turne dediščine tudi soglasje pristojnega Zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine.

(7) Vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozida-
ve, nadzidave in novogradnje kmetijskih gospodarskih objek-
tov so možne samo za potrebe kmetijske funkcije. V postopku
pridobivanja dovoljenj za poseg v prostor je potrebno poseg
utemeljiti z mnenjem kmetijske svetovalne službe s podatki o
velikosti kmetijskega zemljišča v bližini objekta, številu živine
in potrebah po kmetijskem gospodarskem objektu. Pri obliko-
vanju kmetijskih gospodarskih objektov in pomožnih objektov
je treba upoštevati razmerja in oblikovanje tradicionalnih kme-
tijskih gospodarskih objektov.

85. člen
Karavanke
(1) V območju Karavank, določenem v grafičnem prika-

zu v merilu 1:5000, so dopustni le naslednji objekti in spre-
membe namembnosti:

– za potrebe kmetijstva, gozdarstva, lova in urejanja vo-
da,

– ureditev dela kmetijskih objektov na planinah, gozdar-
skih in lovskih koč in nekdanjih vojaških objektov v planinska
zavetišča;

novogradnje objektov in novih komunikacij niso dopu-
stne.

(2) V obstoječi stavbi nekdanje stražnice na parceli št.
1174/2 k.o. Rateče so dopustni posegi za:

– gostinstvo,
– šport in rekreacijo ter
– gozdarstvo in lovstvo.
Dozidave so dopustne do 30% tlorisa nekdanje stražni-

ce. Nadzidave in nove gradnje niso dopustne.
(3) Za obstoječe kmetije na Srednjem vrhu so dopustne

tudi novogradnje in ureditve infrastrukture.

V. KONČNE DOLOČBE

86. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati:
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

planskih celot J1, J2, J3 in J5 (Uradni list RS, št. 15/91,
30/96 in 70/96), ki se nanašajo na plansko celoto J1, J2 in
J3 ter

– zazidalni načrt Pišnica (Uradni vestnik Gorenjske, št.
12/96).

87. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom, organizacijam

in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu Občine
Kranjska Gora, pristojnem za urejanje prostora, v krajevnih
skupnostih Rateče in Dovje Mojstrana in na Upravni enoti
Jesenice.

88. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

89. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 350/8-282/99
Kranjska Gora, dne 18. marca 2002.

Župan
Občine Kranjska Gora

Jože Kotnik l. r.

VLADA

1811. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
količnikih za določitev osnovne plače in
dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike
Slovenije in v upravnih organih

Na podlagi 11. člena zakona o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o količnikih

za določitev osnovne plače in dodatkih
zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije

in v upravnih organih

1. člen
V uredbi o količnikih za določitev osnovne plače in

dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in
v upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96, 5/98, 33/00,
1/01 in 63/01) se besedilo drugega odstavka 8. člena
dopolni tako, da se za besedilom “za delo na“ doda besedi-
lo “področju zaščite in reševanja in na“.

2. člen
Povišanje dodatkov oziroma novi dodatki iz 8., 9., 10.,

14., 15. in 16. člena te uredbe pripadajo zaposlenim od
1. 5. 2002 dalje kot premije kolektivnega prostovoljnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja v smislu 303. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 106/99). Premije se začnejo vplačevati na njiho-
ve osebne račune, ko bodo za to vzpostavljeni ustrezni
pogoji, pri čemer se najkasneje do 1. 12. 2002 vplačajo
premije za šest mesecev skupaj. Zaposleni, ki se bodo
upokojili pred potekom 10 let od vzpostavitve sistema kolek-
tivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarova-
nja, lahko izbirajo med vključitvijo v kolektivno dodatno po-
kojninsko zavarovanje in nakazovanjem premije v obdobju
do izpolnitve pogojev starosti in pokojninske dobe na pose-
ben denarni račun, iz katerega se delavcu ob upokojitvi v
obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju izpla-
čajo denarna sredstva v znesku vplačanih sredstev, poveča-
nih za minimalni zajamčeni donos oziroma za enak donos,
kot bo veljal za zaposlene, vključene v dodatno pokojninsko
zavarovanje v skladu z 298. členom zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.
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Št. 113-03/2001-2
Ljubljana, dne 25. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1812. Uredba o spremembi uredbe o določitvi
dodatkov strokovnim in administrativno-
tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih,
državnih tožilstvih, državnem pravobranilstvu in
v organih za postopek o prekrških

Na podlagi 11. člena zakona o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi dodatkov
strokovnim in administrativno-tehničnim

ter drugim delavcem na sodiščih, državnih
tožilstvih, državnem pravobranilstvu
in v organih za postopek o prekrških

1. člen
Dodatki iz 2. člena uredbe o določitvi dodatkov stro-

kovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem
na sodiščih, državnih tožilstvih, državnem pravobranilstvu
in v organih za postopek o prekrških (Uradni list RS, št.
38/96, 39/99, 33/00, 36/00, 1/01 in 63/01), ki pripa-
dajo zaposlenim od 1. maja 2002 dalje, se vplačujejo kot
premije kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojnin-
skega zavarovanja v smislu 303. člena zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99). Premije se začnejo vplačevati na njihove osebne
račune, ko bodo za to vzpostavljeni ustrezni pogoji, pri
čemer se najkasneje do 1. 12. 2002 vplačajo premije za
šest mesecev skupaj. Zaposleni, ki se bodo upokojili pred
potekom 10 let od vzpostavitve sistema kolektivnega pro-
stovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, lahko
izbirajo med vključitvijo v kolektivno dodatno pokojninsko
zavarovanje in nakazovanjem premije v obdobju do izpolni-
tve pogojev starosti in pokojninske dobe na poseben de-
narni račun, iz katerega se delavcu ob upokojitvi v obvez-
nem pokojninskem in invalidskem zavarovanju, izplačajo
denarna sredstva v znesku vplačanih sredstev, povečanih
za minimalni zajamčeni donos oziroma za enak donos, kot
bo veljal za zaposlene, vključene v dodatno pokojninsko
zavarovanje, v skladu z 298. členom zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 114-06/2001-2
Ljubljana, dne 25. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1813. Uredba o dopolnitvi uredbe o ureditvi trga z
mlekom in mlečnimi izdelki

Na podlagi 5. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o ureditvi trga z mlekom

in mlečnimi izdelki

1. člen
V uredbi o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki

(Uradni list RS, št. 111/00) se v 30. členu doda šesti
odstavek, ki se glasi:

“Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena
morajo kmetijska gospodarstva oziroma odkupovalci mleka
v letu 2002 poročila iz drugega oziroma tretjega odstavka
tega člena posredovati agenciji na predpisanem obrazcu do
31. maja.“.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 331-11/2001-1
Ljubljana, dne 25. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1814. Uredba o oblikovanju cen učbenikov

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

U R E D B O
o oblikovanju cen učbenikov

1. člen
Ta uredba določa način in postopek oblikovanja cen

učbenikov in drugih učnih gradiv (delovni zvezki, delovni
učbeniki, zbirke nalog oziroma vaj, atlasi in karte, priročniki,
učna sredstva) (v nadaljnjem besedilu: učbeniki in druga
učna gradiva), ki so bile oblikovane in uporabljene na tržišču
na dan uveljavitve te uredbe.

Ta uredba določa tudi ukrep in postopek določitve
najvišje cene za nove učbenike in druga učna gradiva.

2. člen
Ta uredba zajema tiste učbenike in druga učna gradiva,

ki jih s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in so edini
učbeniki in učna gradiva za posamezen predmet v določe-
nem razredu, letniku ali programu.

Novi učbeniki in druga učna gradiva so tisti učbeniki in
druga učna gradiva, ki jih s sklepom potrdi pristojni strokovni
svet in se na tržišču pojavljajo prvič.
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3. člen
Drobnoprodajne cene učbenikov in drugih učnih gra-

div za splošno izobraževalne predmete, ki so bile oblikovane
in uporabljene na tržišču na dan uveljavitve te uredbe iz
prejšnjega člena, se lahko povečajo za največ 6%.

Drobnoprodajne cene učbenikov in drugih učnih gra-
div za strokovne predmete za nižje poklicne, srednje poklic-
ne, srednje tehniške in druge srednje šole, ki so bile obliko-
vane in uporabljene na tržišču na dan uveljavitve te uredbe,
kot to izhaja iz 2. člena te uredbe, se lahko povečajo za
največ 12%, ob pogoju, da novo izračunana cena ne prese-
ga 4.000 SIT.

Cene učbenikov in delovnih zvezkov, katerih sestavni
deli so kosi lesa, bakra in nerjaveče žice ipd., se lahko v
času trajanja te uredbe povečajo največ za 12%.

Najvišje cene učbenikov in drugih učnih gradiv, katere je
s sklepom določila Vlada Republike Slovenije po 1. januarju
2002, se ne spremenijo.

4. člen
Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja ali

izdajanja učbenikov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) so
dolžne 8 dni pred uveljavitvijo cen učbenikov in drugih
učnih gradiv iz prejšnjega člena te uredbe obvestiti mini-
strstvo pristojno za cene (v nadaljnjem besedilu: ministr-
stvo).

Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati na-
slednje podatke:

1. ime in sedež pravne osebe,
2. naslov učbenika oziroma drugega učnega gradiva,
3. vrsto učnega gradiva (učbenik, delovni zvezek, de-

lovni učbenik, zbirka nalog oziroma vaj, atlas ali karta, pri-
ročnik, učno sredstvo),

4. razred ali letnik, predmet in program, za katerega je
učbenik oziroma drugo učno gradivo potrjen,

5. vrsto izdaje (v 1 ali več delih),
6. ime in priimek avtorja ali avtorjev in število avtorskih

pol,
7. leto izdaje,
8. čas veljavnosti učbenika oziroma drugega učnega

gradiva,
9. število izvodov – naklade,
10. tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število

strani, format in podobno),
11. navedbo tiskarne,
12. fotokopijo sklepa o potrditvi učbenika oziroma dru-

gega učnega gradiva, izdanega na pristojnem strokovnem
svetu,

13. drobnoprodajno ceno, oblikovano s predpisi, uve-
ljavljeno na tržišču na dan uveljavitve te uredbe,

14. drobnoprodajno ceno, oblikovano v skladu z dolo-
čili te uredbe,

15. navedbo odstotka povečanja cene,
16. navedbo datuma uveljavitve cene na tržišču.
V primeru, da ministrstvo ugotovi, da je v obvestilu

napačno upoštevan odstotek povečanja cene za posamezni
učbenik oziroma drugo učno gradivo, o tem obvesti zave-
zanca. Ta mora napako odpraviti v roku in na način, ki ga
določi ministrstvo. Do trenutka odprave napake pri oblikova-
nju cene učbenika oziroma drugega učnega gradiva, le-te ni
mogoče uveljaviti na tržišču.

5. člen
Zavezanec vloži vlogo za določitev najvišje cene nove-

ga učbenika oziroma drugega učnega gradiva, ki ga s skle-
pom potrdi pristojni strokovni svet in se na tržišču pojavlja
prvič, na ministrstvo. Vloga mora poleg podatkov, naštetih
od 1. do 12. točke v drugem odstavku prejšnjega člena,
vsebovati še naslednje podatke:

1. navedbo kalkulativnih elementov drobnoprodajne
cene z navedbo normativov:

– papir in drugi material,
– stroški tiska in grafičnih storitev,
– avtorski honorarji,
– nabavna cena za založbo (fco založba),
– stroški založnika (razčlenitev in klasifikacija),
– lastna cena,
– rabati, marže,
– davek na dodano vrednost.
Kalkulacija mora vsebovati prikaz in obračun odbitih

vstopnih davkov na dodano vrednost;
2. pogodbe ali račune, sklenjene s tiskarno;
3. pogodbe ali račune, iz katerih so razvidni ostali

proizvajalni stroški;
4. pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji.

6. člen
Če ministrstvo ugotovi, da vloga ni popolna, o tem

obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga
določi ministrstvo, vlogo dopolniti, sicer se šteje, da vloga ni
bila vložena. Ministrstvo lahko zahteva tudi dodatne podat-
ke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev vloge zavezanca.

7. člen
Sklep o določitvi najvišje cene za nove učbenike in

druga učna gradiva iz 5. člena te uredbe izda Vlada Republi-
ke Slovenije.

8. člen
Če se uvozna cena učbenika ali drugega učnega gradi-

va spremeni zaradi povišanja tečaja tuje valute, mora zave-
zanec na ministrstvo predložiti obvestilo o povišanju cene
učbenika ali drugega učnega gradiva v skladu z drugim in
tretjim odstavkom 4. člena te uredbe ter predložiti doku-
mentacijo, iz katere je razvidna tečajna razlika.

9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 49/01).

10. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2002.

Št. 387-04/2001-2
Ljubljana, dne 25. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1811. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o ko-

ličnikih za določitev osnovne plače in dodatkih
zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije
in v upravnih organih 3748

1812. Uredba o spremembi uredbe o določitvi dodat-
kov strokovnim in administrativno-tehničnim ter
drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih,
državnem pravobranilstvu in v organih za posto-
pek o prekrških 3749

1813. Uredba o dopolnitvi uredbe o ureditvi trga z mle-
kom in mlečnimi izdelki 3749

1814. Uredba o oblikovanju cen učbenikov 3749

MINISTRSTVA
1780. Odredba o pošiljanju obvestila o spremembi cen 3665
1781. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovi-

tev vrednosti stanovanja 3668
1782. Odredba o izobraževalnem progamu praktične-

ga dela usposabljanja kandidatov za voznike mo-
tornih vozil kategorije A 3668

1783. Odredba o spremembi odredbe o izvajanju pre-
ventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih pre-
iskav živali v letu 2002 3668

1784. Pravilnik o odškodninah na področju veterinarstva 3668
1785. Pravilnik o spremembi pravilnika o označevanju

živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski na-
potnici 3670

1786. Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v varo-
valnem progovnem in v progovnem pasu železni-
ške proge 3670

1787. Pravilnik o odobritvi embalaže za prevoz nevar-
nega blaga 3673

1788. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za stroje za mer-
jenje dolžine žice in kabla 3697

1789. Pravilnik o zagotavljanju sredstev pridobljenih iz
dela amortizacije javnih zdravstvenih zavodov, ka-
terih ustanovitelj je Republika Slovenija 3699

USTAVNO SODIŠČE
1790. Odločba o ugotovitvi, da 49. člen zakona o gra-

ditvi objektov ni bil v neskladju z ustavo 3699
1791. Odločba o ugotovitvi, da zakon o evidentiranju ne-

premičnin, državne meje in prostorskih enot ni v
neskladju z ustavo 3702

1792. Sklep, da se izvrševanje odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o razglasitvi območja ribni-
kov Drage pri Igu za naravno znamenitost do kon-
čne odločitve ustavnega sodišča zadrži 3705

1793. Odločba o ugotovitvi, da je bil 7. člen odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v tre-
tjem odstavku pod točko b, v delu, ki se nanaša
na območje zazidalnega otoka BI 8/1, ter v 8.
členu v delu, v katerem določa povečanje nado-
mestila s faktorjem 30, v neskladju z zakonom, z
učinki razveljavitve 3706

BANKA SLOVENIJE
1794. Sklep o dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o

pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa
s tujino 3708

1795. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 29. 4.  do 5. 5. 2002 3708

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1796. Aneks št. 1 k tarifni prilogi kolektivne pogodbe

celulozne, papirne in papirno predelovalne de-
javnosti 3717

1797. Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 3717

OBČINE
ČRENŠOVCI

1798. Odlok o spremembah odloka o podelitvi konce-
sije za vzdrževanje in upravljanje sistemov CATV
na območju Občine Črenšovci 3718

1799. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih jav-
nih službah v Občini Črenšovci 3719
ČRNOMELJ

1800. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načr-
ta Čardak v Črnomlju 3719
GORIŠNICA

1801. Odlok o vaških odborih 3719
1802. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gori-

šnica 3721
1803. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinske-

ga sveta občine Gorišnica 3721
HORJUL

1804. Odlok o spremembi odloka o uvedbi uličnega si-
stema v naselju Horjul 3722
KAMNIK

1805. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vo-
de za namene daljinskega ogrevanja 3722
KOBILJE

1806. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ko-
bilje za leto 2001 3722
KOSTEL

1807 Odlok o organizaciji in delovnem področju Ob-
činske uprave občine Kostel 3723

1808. Pravilnik o načinu, pogojih in postopku oddaje
zemljišč v najem na območju Občine Kostel 3726

1809. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo jav-
ne kanalizacije v Občini Kostel 3727
KRANJSKA GORA

1810. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ob-
močje Občine Kranjska Gora (uradno prečišče-
no besedilo) 3730

MEDNARODNE POGODBE
36. Uredba o ratifikaciji Protokola o definiciji pojma

“izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sode-
lovanja, s katerim se spreminja Sporazum o pro-
sti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Estonijo 461

37. Uredba o ratifikaciji Protokola o spremembah Pro-
tokola 2 o pravilih o poreklu blaga k Sporazumu
o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Re-
publiko Estonijo 480

38. Uredba o ratifikaciji Sklepa št. 1/2000 Skupne-
ga odbora po Sporazumu o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo o spre-
membah Protokola 2 o opredelitvi pojma “izdelki
s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja k
Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slo-
venijo in Republiko Estonijo 488

VSEBINA
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Pravkar izšlo

Zakon o kazenskem postopku
z uvodnim komentarjem dr. Zvonka Fišerja in stvarnim kazalom dr. Vida Jakulina

Temeljit prikaz, številna kritična opozorila in zelo podrobne razlage v opombah so gotovo značilnosti več kot 200 strani
uvoda k zakonu o kazenskem postopku, ki ga je skrbno zasnoval in v svojem značilno natančnem jeziku napisal ustavni
sodnik in predavatelj kazenskega procesnega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Zvonko Fišer. Zapis presega okvire
uvodnih pojasnil, saj gre za strnjen komentar zakona in vseh njegovih dopolnitev.

V zakonu o kazenskem postopku so spremembe in dopolnitve, ki veljajo od 13. januarja 2002, objavljene v ležečem tisku
(kurzivi), dr. Vid Jakulin z ljubljanske pravne fakultete pa je dopolnil odlično zasnovano stvarno kazalo, tako da je mogoče
najti v zakonu tudi institute, ki jih omenja teorija kazenskega procesnega prava.

Cena broširane izdaje   5850 SIT z DDV 10580
Cena vezane izdaje    6727 SIT z DDV 10581

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

· Zakon o kazenskem postopku

– 10580 broširana izdaja 5850 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10581 vezana izdaja 6727 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

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

ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH
z uvodnimi pojasnili Nataše Belopavlovič

Po sedmih letih priprav in usklajevanj med socialnimi partnerji je državni zbor 24. aprila 2002
sprejel zakon o delovnih razmerjih. Soavtorica zakonskega besedila je tudi državna sekretarka na
ministrstvu za delo Nataša Belopavlovič. V uvodnih pojasnilih podrobno razlaga vsebino zakona in
posebej opozarja na novosti na področju nove slovenske delovnopravne zakonodaje.
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