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Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2025.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Moldovi

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Republiki Moldovi
Odpoklicujem Ido Močivnik, izredno in pooblaščeno
veleposlanico Republike Slovenije v Republiki Moldovi s
sedežem v Budimpešti.
Št. 001-19-4/02
Ljubljana, dne 9. maja 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2024.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Ukrajini

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01)
izdajam

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Ukrajini
Odpoklicujem Ido Močivnik, izredno in pooblaščeno
veleposlanico Republike Slovenije v Ukrajini s sedežem v
Budimpešti.

VLADA
2026.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike
Slovenije, njegovega namestnika in članov štaba
Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih
poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov
in članov regijskih štabov Civilne zaščite

Na podlagi 95. in 96. člena zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94,
33/00 – odl. US in 87/01) je Vlada Republike Slovenije na
142. dopisni seji dne 8. 5. 2002 pod 12. točko sprejela
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SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa
o imenovanju poveljnika Civilne zaščite
Republike Slovenije, njegovega namestnika
in članov štaba Civilne zaščite Republike
Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite,
njihovih namestnikov in članov regijskih
štabov Civilne zaščite
I
V sklepu o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov
Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 33/95, 64/95, 11/97,
25/97, 13/99, 48/99, 76/01; v nadaljnjem besedilu: sklep) se v 3. podtočki VI. točke:
– razrešijo naslednji člani Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko regijo: mag. Gregor Bajt, Igor Burilov in Alojz Kogovšek;
– imenujejo naslednji člani Štaba Civilne zaščite za
Ljubljansko regijo: Jože Berlec, Bojan Ivanuša in Andrej
Janežič.

II
1. V 1. podtočki XI. točke sklepa se:
– razreši poveljnik Civilne zaščite za Pomurje Aleksander Krpič:
– imenuje poveljnik Civilne zaščite za Pomurje Martin
Smodiš.
2. V 2. podtočki XI. točke sklepa se:
– razreši namestnik poveljnika Civilne zaščite za Pomurje Martin Smodiš;
– imenuje namestnik poveljnika Civilne zaščite za Pomurje Slavko Jauk.
3. V 3. podtočki XI. točke sklepa se:
– razrešita člana Civilne zaščite za Pomurje Slavko Jauk in Andrej Luci.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 810-01/2002-2
Ljubljana, dne 8. maja 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

MINISTRSTVA
2027.

Odredba o spremembi odredbe o obrazcu za
posredovanje podatkov, ki so potrebni za
določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte
in njenih derivatov in za prijavo o članarini

Na podlagi 21.c člena zakona o blagovnih rezervah
(Uradni list RS, št. 60/95 in 38/99) in 4. člena uredbe o
določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za
izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih
rezerv nafte in njenih derivatov (Uradni list RS, št. 96/99,
29/00, 102/00 in 85/01) izdaja ministrica za gospodarstvo

ODREDBO
o spremembi odredbe o obrazcu
za posredovanje podatkov, ki so potrebni
za določanje vrste in količine obveznih rezerv
nafte in njenih derivatov in za prijavo o članarini
1. člen
V odredbi o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so
potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte
in njenih derivatov in za prijavo o članarini (Uradni list RS, št.
71/01 in 10/00) se obrazec za posredovanje podatkov, ki
so potrebni za določanje vrste in količin obveznih rezerv
nafte in njenih derivatov in za prijavo o članarini iz Priloge 1
nadomesti z novim obrazcem iz Priloge 1 te odredbe, ki je
njen sestavni del.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrica za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.
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2028.

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Na podlagi četrtega odstavka 68. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 in 64/2001) izdaja minister za šolstvo,
znanost in šport

PRAVILNIK
o upravljanju učbeniških skladov
1. člen
Ta pravilnik ureja upravljanje učbeniških skladov v šolah in zavodih na področju osnovnošolskega izobraževanja,
vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, nižjega in srednjega
poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter srednjega splošnega izobraževanja
(v nadaljnjem besedilu: šola).
2. člen
V učbeniški sklad se lahko vključijo učbeniki, objavljeni
v Katalogu učbenikov, posebej za osnovne in posebej za
srednje šole.
Iz učbeniškega sklada si lahko izposojajo učbenike
učenke in učenci, vajenke in vajenci ter dijakinje in dijaki (v
nadaljnjem besedilu: uporabniki sklada).
3. člen
Šola zaračuna uporabnikom sklada prispevek za izposojo (v nadaljnjem besedilu: izposojevalnina) učbenikov.
Izposojevalnina, ki jo šola zaračuna uporabnikom sklada, za posamezen učbenik ne sme biti višja od ene tretjine
cene, po kateri je šola nabavila posamezen učbenik. Cena,
po kateri je šola nabavila učbenik, vključuje vse dajatve (v
nadaljnjem besedilu: nabavna cena).
4. člen
Višina izposojevalnine se določi za posamezen učbenik oziroma komplet učbenikov na predlog skrbnika učbeniškega sklada.
Uporabnika sklada, ki zaradi socialnega položaja ne
more plačati izposojevalnine, se lahko na predlog skrbnika
učbeniškega sklada delno ali v celoti oprosti plačila izposojevalnine.
Predloga iz prvega in drugega odstavka tega člena
pisno potrdi ravnatelj.
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7. člen
Sredstva, zbrana iz izposojevalnin, odškodnin in odkupa (v nadaljevanju: sredstva sklada) lahko šola porabi za
nakup učbenikov.
Iz sredstev sklada krije šola tudi stroške upravljanja
sklada. Kot stroški upravljanja sklada se štejejo materialni
stroški, ki nastanejo pri pripravi učbenikov za izposojo in
drugi stroški, ki nastanejo pri upravljanju učbeniškega sklada. Celotna višina stroškov upravljanja ne sme presegati 5%
vseh sredstev sklada v posameznem šolskem letu.
Iz sredstev sklada so za svoje delo nagrajeni skrbnik
učbeniškega sklada in drugi, ki opravljajo določene naloge v
okviru učbeniškega sklada, glede na število uporabnikov po
spodaj navedeni enačbi:
Nagrada = (koeficient A X število uporabnikov učbeniškega sklada) + koeficient B
pri čemer je:
Število uporabnikov
učbeniškega sklada

od 0–50
od 51–100
od 101–200
od 201–300
od 301–400
od 401–500
od 501–700
nad 701

koeficient A

300
310
320
330
340
350
360
370

Koeficient B

10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

Rezultat enačbe predstavlja maksimalen bruto znesek
kot nagrado za vodjo učbeniškega sklada in druge, ki delajo
v okviru učbeniškega sklada, in hkrati ne sme presegati
10% vseh sredstev sklada v posameznem šolskem letu. V
takšnem primeru je 10% vseh sredstev sklada v posameznem šolskem letu zgornja meja za določitev nagrade.
Predlog za razdelitev nagrade pripravi do konca oktobra skrbnik učbeniškega sklada, pisno pa ga potrdi in izplača ravnatelj do konca decembra.
8. člen
Šola lahko iz sredstev sklada, ki ostanejo po pokritju
vseh stroškov iz 5. člena tega pravilnika, nameni za nakup
didaktičnih, maturitetnih in drugih gradiv, vendar največ v
višini10% vseh sredstev sklada. Gradiva, razen delovnih
zvezkov, so namenjena vsem učenkam in učencem oziroma
dijakinjam in dijakom. Šola mora ta gradiva praviloma imeti
na razpolago pri pouku. V okviru navedenih sredstev lahko
šola kupi tudi gradiva za učitelje.

5. člen
Uporabnik sklada je dolžan plačati odškodnino, če konec leta vrne poškodovan ali uničen učbenik, ali ga ne vrne.
Višina odškodnine je določena od nabavne cene ter od
starosti učbenika. Predlaga jo skrbnik učbeniškega sklada,
potrdi pa ravnatelj. Ta višina pri poškodovanih učbenikih ne
sme presegati 1/3 nabavne cene poškodovanega učbenika, pri uničenih in izgubljenih učbenikih pa ne sme presegati
polovice nabavne cene učbenika.

9. člen
Za upravljanje učbeniškega sklada ravnatelj imenuje
enega ali več strokovnih delavcev kot skrbnike učbeniškega
sklada.
Skrbnik učbeniškega sklada vodi učbeniški sklad in
pripravi predlog za izvajanje dejavnosti, ki ga pisno potrdi
ravnatelj. Vse dejavnosti morajo v zaključni fazi privesti do
izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada.

6. člen
Uporabnik sklada se lahko tekom šolskega leta odloči,
da bo posamezen učbenik obdržal. V takem primeru je zanj
dolžan plačati razliko do nabavne cene učbenika oziroma
plačati ceno, ki mu jo določi šola. Predlog za plačilo učbenika v odkup pripravi skrbnik učbeniškega sklada, pisno ga
potrdi ravnatelj.

10. člen
Šola vsako leto najkasneje do konca meseca maja
evidentira potrebe po učnih gradivih, ki jih bodo učitelji
uporabljali pri pouku v prihodnjem šolskem letu in izdela
sezname.
Vodstva šol morajo vsako leto najkasneje do 25. junija
pisno obvestiti vse udeležence izobraževanja, katera učna
gradiva bodo ti uporabljali v naslednjem šolskem letu.
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11. člen
Šola vsako leto najkasneje do konca meseca maja
izdela sezname učbenikov oziroma kompletov učbenikov za
uporabnike sklada po posameznih razredih. Na podlagi izdelanih kompletov učbenikov zbere potrebe po izposoji učbenikov od uporabnikov sklada.
Skrbnik učbeniškega sklada ob koncu šolskega leta,
ko zbere izposojene učbenike od uporabnikov sklada, ugotovi, koliko je učbenikov, ki jih ni več mogoče izposojati v
skladu, ker niso več veljavni ali pa so uničeni in pripravi
predlog odpisa, ki ga potrdi ravnatelj.
12. člen
Šola na podlagi evidentiranih potreb po učbenikih za
prihodnje šolsko leto in na podlagi obstoječih evidenc, ki jih
mora voditi v skladu s 13. členom tega pravilnika, izdela
evidenco učbenikov, ki jih mora priskrbeti za prihodnje šolsko leto (v nadaljevanju: potrebni učbeniki).
13. člen
Šola iz učbeniškega sklada izposodi učbenike uporabnikom sklada za celotno šolsko leto.
Učbenike lahko razdeli šola uporabnikom sklada že
pred zaključkom tekočega šolskega leta, najkasneje pa prvi
teden pouka v novem šolskem letu, v izjemnih primerih pa
tudi kasneje.
Skrbnik učbeniškega sklada pripravi predlog organizacije razdeljevanja učbenikov, ki ga pisno potrdi ravnatelj.
14. člen
Šola za nemoteno upravljanje učbeniškega sklada vodi
vsako leto različne evidence, še zlasti pa mora šola voditi
naslednje evidence:
– evidenco vseh učbenikov, delovnih zvezkov in drugih
gradiv iz Kataloga potrjenih učbenikov, ki jih uporabljajo pri
pouku,
– evidenco vseh učbenikov v učbeniškem skladu,
– evidenco izposojenih učbenikov po posameznih uporabnikih sklada za tekoče šolsko leto,
– evidenco pridobljenih in porabljenih sredstev sklada in
– evidenco odpisanih učbenikov.
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2029.

Pravilnik o spremembi pravilnika o opremljanju
fitofarmacevtskih sredstev

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o opremljanju
fitofarmacevtskih sredstev
1. člen
V 3. členu pravilnika o opremljanju fitofarmacevtskih
sredstev (Uradni list RS, št. 67/01) se drugi odstavek spremeni tako, da se drugi odstavek glasi:
»Vsako FFS, ki se daje v promet in uporabo, mora biti
opremljeno z etiketo v slovenskem jeziku. Velikost in širina
črk ter razmaki med njimi morajo biti taki, da so napisi čitljivi
brez težav.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-172/2002
Ljubljana, dne 24. aprila 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

2030.

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

Na podlagi tretjega odstavka 19. člena, šestega odstavka 32. člena in v zvezi z 11. členom uredbe o ureditvi
trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list RS, št.
34/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

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

15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o upravljanju šolskih učbeniških skladov (Uradni list RS,
št. 21/97).

1. člen
To navodilo podrobneje ureja vsebino programov promocije vina in način pridobitve podpore za promocijo vina.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. člen
Pridelovalec vina, vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: register), mora predložiti v
potrditev ministru, pristojnemu za kmetijstvo (v nadaljnjem
besedilu: minister), program promocije vina, ki mora biti
najmanj trileten in se lahko dopolnjuje največ enkrat letno.

Št. 011-70/2002
Ljubljana, dne 8. maja 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

3. člen
Program promocije vina mora obsegati:
a) predvidene količine in vrste pridelkov oziroma proizvodov, namenjenih izvozu, in določitev ciljnih trgov ter načina prodaje, in sicer:
– plan pridelave vina po kategorijah za obdobje trajanja
programa,

Uradni list Republike Slovenije
– plan izvoza po posameznih ciljnih trgih, po kategorijah vina, z navedbo predvidenih cen, in sicer ločeno za
vsako leto trajanja programa posebej;
b) predviden učinek promocije vina:
– cilj in namen promocijskih aktivnosti na posameznih
trgih izven Republike Slovenije;
– pomen izvoza za pridelovalca;
– razlogi za določitev ciljnih trgov in ciljnih kupcev ter
načina dostopa do ciljnega trga (npr. zastopstvo, ustanovitev podružnice, ipd.);
– predviden učinek promocijskih aktivnosti na pridelovalčev obseg prodaje in na cene, ločeno po trgih in kategorijah vina;
c) predviden stroškovno ovrednoten program promocije vina po posameznih aktivnostih in po posameznih letih
trajanja programa, ki mora biti razdeljen na:
– stroške pridelovalca samega (materialni stroški in
drugi stroški, ki se nanašajo direktno ali posredno na promocijo);
– stroške uslug najetih izvajalcev (izdelava in uporaba
promocijske embalaže, propagandni material, sejemski nastopi, druge promocijske aktivnosti, izpolnjevanje posebnih
zahtev kupcev na izvoznih trgih, ipd.);
– stroške povezovanja pridelovalcev med seboj za učinkovitejše poslovanje v izvozu in za učinkovitejše izvajanje
promocije;
– morebitne druge stroške, ki nastanejo zaradi promocije vina.
4. člen
Pred vložitvijo vloge za pridobitev podpore za promocijo vina (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) mora pridelovalec,
v skladu s predpisom, ki ureja ureditev trga z grozdjem,
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moštom in vinom, pridobiti odločbo o programu promocije
vina, ki ga potrdi minister.
Zahtevek se pošlje na Agencijo za kmetijske trge in
razvoj podeželja na obrazcu poročilo o programu promocije
vina, ki je kot priloga sestavni tega navodila. Obrazec lahko
pridelovalec v rubriki “podatki o izvajanju promocije po številki pridelka iz registra za mesec “ razširi z dodatnimi vrsticami. Obrazcu morajo biti priloženi: kopija enotne carinske
listine s potrjenim prehodom meje po 31. 12. 2001 (v
nadaljnjem besedilu: ECL), potrdilo o poreklu vina, ki je
odločba o ocenitvi vina s strani pooblaščene organizacije za
oceno vina, ter odločbo o potrditvi programa promocije
vina.
5. člen
Dejanska dokazila o stroških za promocijo vina mora
hraniti pridelovalec še najmanj 5 let po pridobitvi podpore.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo o vsebini programov promocije vina in o načinu pridobitve
podpore za promocijo vina (Uradni list RS, št. 4/02 in 6/02).
7. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-64 / 2002
Ljubljana, dne 25. aprila 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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2031.

Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in
o pridobitvi pooblastila

Na podlagi četrtega odstavka 28. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list Republike Slovenije, št. 56/99 in
31/00) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o izvedbi presoje tveganja za naravo
in o pridobitvi pooblastila
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
(1) Ta pravilnik določa pogoje in način izvedbe presoje
tveganja za naravo (v nadaljnjem besedilu: presoja tveganja)
pred naselitvijo ali doselitvijo tujerodnih prosto živečih rastlin
in živali v naravo (v nadaljnjem besedilu: vnos) ali gojitvijo
tujerodnih prosto živečih živali (v nadaljnjem besedilu: gojitev).
(2) Ta pravilnik določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati
pravna ali fizična oseba za pridobitev pooblastila za izvedbo
presoje tveganja za naravo (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo) in način pridobitve pooblastila.
(3) Ta pravilnik ne velja za vnos ali gojitev rastlin ali
živali, spremenjenih z uporabo genske tehnologije.
II. PRESOJA TVEGANJA
2. člen
(predlagatelj)
Pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) mora v postopku izdaje dovoljenja o vnosu ali gojitvi
zagotoviti presojo tveganja, ki ga za naravo predstavlja vnos
ali gojitev.
3. člen
(definicija presoje tveganja)
(1) Presoja tveganja se izvede za vsak primer vnosa ali
gojitve posebej, pri čemer se presoja izvaja za vsako taksonomsko kategorijo, tudi nižjo od vrste. Presoja se izvaja tudi
za posamezne dele rastlin ali živali, ki se lahko samostojno
razmnožujejo na kakršenkoli način.
(2) Vnos po prejšnjem odstavku je enkratni vnos ali
vnos, ki se izvede z večkratnimi, v naprej določenimi delnimi
vnosi v obdobju največ petih let.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
presoja tveganja ne izvede za vsak primer gojitve posebej,
kadar isti predlagatelj goji živali iste taksonomske kategorije
pod istimi pogoji in na isti lokaciji v obdobju petih let od
začetka gojitve.
(4) Glede na določbe prejšnjih dveh odstavkov se presoja tveganja v primeru ponovnega vnosa ali gojitve po obdobju petih let od začetka prvotnega ali predhodnega vnosa
ali gojitve, za katero se je opravila presoja tveganja, izvede
na podlagi prvotne presoje tveganja, ki se dopolni z ugotovitvami o morebitnih posledicah, nastalih zaradi prvotnega ali
predhodnega vnosa ali gojitve.
4. člen
(metoda, postopek)
(1) Presoja tveganja se izvaja na podlagi splošno priznanih strokovnih podatkov in informacij, ki lahko vključuje
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podatke o presoji tveganja, ki je bila že opravljena za enak
vnos ali gojitev enake rastline ali živali v enakem ali primerljivem ekosistemu na drugih lokacijah.
(2) Ekosistem je primerljiv, kadar se niti njegova funkcija niti biotski in abiotski dejavniki količinsko in kakovostno
bistveno ne razlikujejo od ekosistema, v katerega se namerava vnašati ali v njem gojiti.
(3) Podatki iz postopka presoje tveganja se ovrednotijo
s količinskega in kakovostnega vidika, s številčno določljivimi ali izmerljivimi elementi in tudi opisno.
5. člen
(vrednotenje)
(1) V postopku presoje tveganja se vrednotijo:
– lastnosti in značilnosti rastlin ali živali, katere se vnaša ali goji,
– značilnosti sprejemnega okolja z morebitnimi posebnostmi, s poudarkom na ohranjenosti in naravovarstveni vrednosti sprejemnega okolja,
– potencialni vplivi rastlin in živali, katere se vnaša ali
goji, na druge rastline ali živali in na sprejemno okolje s
poudarkom na zavarovanih, ogroženih, endemičnih, za delovanje ekosistema ključnih in drugih rastlinah in živalih, ki bi
jih vnos ali gojitev lahko prizadela, če se oceni, da bi se ti
vplivi dejansko uresničili,
– namen vnosa in gojitve.
(2) Pri vrednotenju vplivov na naravo je treba upoštevati
predvsem nevarnost:
– zasedanja življenjskega prostora domorodnih vrst,
– izrinjanja in ogrožanja domorodnih vrst, vključno z
ogrožanjem njihovega zdravja,
– križanja z domorodnimi vrstami in posledično izgube
genskega materiala in genske raznovrstnosti,
– izgube ali degradacije habitatov,
– pojava drugih nezaželenih posledic za naravo in biološko raznovrstnost.
(3) Pri vrednotenju se upošteva dejanske in možne,
kratkoročne in dolgoročne ter neposredne in posredne učinke vnosa ali gojitve na naravo.
6. člen
(poročilo)
(1) Pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu:
pooblaščenec) opravi presojo tveganja pred vnosom ali gojitvijo. Obvezni sestavni del presoje tveganja je poročilo o
presoji tveganja (v nadaljnjem besedilu: poročilo).
(2) Sestavni deli poročila so opis uporabljene metodologije, opis tujerodne rastline ali živali, opis sprejemnega
okolja, opis nameravanega vnosa ali gojitve, ocena pričakovanih vplivov na naravo in pričakovanih sprememb v naravi,
predlog ukrepov, ki preprečujejo okrnitev narave in sklepna
ocena.
(3) V poročilu je treba navesti vse predpise, ki jih je
treba upoštevati pri obravnavanem vnosu ali gojitvi.
7. člen
(opis uporabljene metodologije)
(1) V poročilu se navedejo viri podatkov in informacij, ki
so bili uporabljeni za pripravo poročila, z oceno njihove
uporabnosti, razpoložljivosti, kakovosti, ažurnosti, zadostnosti in primernosti za obravnavani primer presoje tveganja.
(2) Izbrano metodo je treba v poročilu navesti in opisati
tako, da je mogoče preveriti njeno ustreznost. Navesti je
treba razloge za izbor metode, oceniti njeno optimalnost,
prednosti in pomanjkljivosti, širšo uporabnost in izkušnje pri
njeni uporabi v drugih primerih ter primernost za obravnavani primer.
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8. člen
(opis tujerodne rastline ali živali)
Opis tujerodne rastline ali živali mora vsebovati podatke o:
1. sistematski uvrstitvi vključno z vrstnim in rodovnim
imenom s slovenskim in latinskim poimenovanjem; če slovensko ime ne obstaja, je dovolj navedba latinskega imena,
2. območju naravne razširjenosti ter posebnostih podvrste ali populacije,
3. načinu razmnoževanja in razširjanja rastline ali živali,
4. genotipskih in fenotipskih lastnostih rastline ali živali,
ki se vnaša ali goji, s poudarkom na tistih lastnostih, ki bi
lahko kakorkoli vplivale na posamezne rastline ali živali v
sprejemnem okolju, na različne populacije iste vrste rastlin
ali živali, na druge vrste rastlin ali živali ali na dinamiko
ekosistema v celoti,
5. medsebojnih vplivih med vnešenimi in ostalimi že
prisotnimi rastlinami ali živalmi s poudarkom na tistih rastlinah ali živalih, ki bi jih vnos prizadel, in
6. vplivih in posledicah vnosa ali gojitve iste vrste v
drugih državah v primerljivem okolju.
9. člen
(opis sprejemnega okolja)
(1) Opis sprejemnega okolja, na katero lahko vnos ali
gojitev vpliva, mora vsebovati podatke o:
1. točni lokaciji vnosa ali gojitve,
2. klimatskih, zemljepisnih in ekoloških značilnostih in
morebitnih posebnostih,
3. biotski raznovrstnosti vključno s seznamom rastlin
ali živali, ki so prisotni in na katerih se pričakuje vpliv ob
vnosu ali gojitvi tujerodnih rastlin ali živali v to okolje,
4. naravni ohranjenosti sprejemnega okolja,
5. možnih posebnostih sprejemnega okolja, kot so
večja ali manjša naravna stabilnost ali ranljivost ter sposobnost samoregulacije in regeneracije,
6. bližini naravnih vrednot ali zavarovanih naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, posebnih varstvenih
območij, zavarovanih območij in habitatov ogroženih ali zavarovanih vrst,
7. že prisotnih tujerodnih rastlinah ali živalih, vključno s
podatki o njihovi količini in vplivu na naravo,
8. prostorskih značilnostih z opisom zemljišča glede na
reliefno razgibanost, rodovitnost, stabilnost in nosilnost terena in hidrološke značilnosti lokacije, in
9. infrastrukturni opremljenosti in prometu na danem
območju.
(2) Opis dejanskega stanja sprejemnega okolja se izdela na podlagi javnih podatkov iz katastrov, zbirk in drugih
baz podatkov, ki jih zbirajo in vodijo pristojni državni ali
občinski organi ali organizacije z javnimi pooblastili ali druge
pooblaščene organizacije ter na podlagi javno dostopnih
recenziranih znanstvenih ali strokovnih del. Če ni javnih
podatkov, jih lahko zagotovi predlagatelj.
10. člen
(opis nameravanega vnosa ali gojitve)
Opis značilnosti vnosa ali gojitve mora vsebovati podatke o:
1. številu ali količini tujerodnih rastlin ali živali, ki se
bodo vnašali ali gojili,
2. načinu vnosa ali gojitve,
3. predvideni velikosti območja, ki ga bo tujerodna
rastlina ali žival naselila ali kjer se bo gojila,
4. namenu vnosa ali gojitve,
5. značilnostih sprejemnega okolja, na katere bo vplival vnos ali gojitev,
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6. velikosti širšega območja, kjer se pričakujejo posledice nameravanega vnosa ali gojitve,
7. rezultatih in informacijah o predhodnih vnosih in
gojitvah rastlin ali živali, ki se vnašajo ali gojijo v primerljivem
ali drugačnem okolju, če informacije obstajajo,
8. velikosti prostora in skladnosti značilnosti prostora
gojitve na primerljivih ali drugačnih lokacijah, in
9. gradbenih in prostorskih, tehničnih in tehnoloških
ter okoljskih značilnostih, namenjenih zmanjšanju ali preprečitvi neželenih vplivov.
11. člen
(ocena pričakovanih vplivov na naravo)
(1) V poročilu se na podlagi opisov iz 8., 9. in 10. člena
tega pravilnika ter vrednotenja vnosa ali gojitve ocenijo vsi
možni vplivi vnosa ali gojitve na naravo kot celoto in na vse
njene posamezne dele.
(2) V poročilu je treba navesti vse vplive, tudi tiste, ki jih
izdelovalec poročila ocenjuje kot nepomembne ali zanemarljive.
(3) V poročilu se posebej oceni:
1. verjetnost, da postane tujerodna rastlina ali žival
stalno prisotna in invazivna v habitatu ali širšem okolju, kamor se vnaša ali goji,
2. verjetnost, da se kakorkoli prizadenejo populacije
že prisotnih rastlinskih in živalskih vrst, ki zasedajo ekološko
nišo, katero bo verjetno zasedla tujerodna rastlina ali žival,
3. verjetnost, da se kakorkoli prizadenejo populacije
že prisotnih rastlinskih in živalskih vrst, ključnih za ohranitev
naravnega ravnotežja v ekosistemu, v katerega se vnaša ali
goji tujerodna rastlina ali žival,
4. verjetnost, da se kakorkoli prizadenejo populacije
že prisotnih rastlinskih in živalskih vrst, ki so potencialna
hrana ali gostitelj tujerodni rastlini ali živali,
5. verjetnost, da se kakorkoli prizadene zavarovane ali
ogrožene vrste in endemite,
6. možnost in potrebo določitve vmesnih izolacijskih
pasov zaradi preprečitve morebitnega širjenja tujerodnih rastlin ali živali ali njihovih nezaželenih vplivov,
7. možnost pojava neželenih in nepopravljivih posledic
s količinskim ovrednotenjem,
8. verjetnost, da bi vnos ali gojitev neposredno negativno vplival na naravo ali njene dele ali povzročil okrnitev
narave na območjih sosednjih držav.
(4) V poročilu je treba oceniti pričakovane vplive vnosa
ali gojitve v času trajanja vnosa ali gojitve in po končanem
vnosu ali po prenehanju gojitve ter potrebo po morebitnih
posebnih ukrepih po končanem vnosu ali po prenehanju
gojitve.
12. člen
(opis posebnih opozoril, napotil, priporočil)
Če iz presoje tveganja izhaja, da pomeni vnos ali gojitev tveganje za naravo in so zaradi tega potrebna posebna
opozorila, napotila in priporočila ali drugi posebni ukrepi, je
v poročilu treba opisati potrebne ukrepe in območje, na
katerem so ti potrebni, ter oceniti njihovo ustreznost.
13. člen
(okrnitev narave)
(1) V poročilu je treba oceniti verjetnost okrnitve narave, ki bi nastala zaradi premajhnega poznavanja vpliva tujerodne rastlinske in živalske vrste ali nenadzorovanega razvoja dogodkov ter oceniti predvidene ukrepe nadzora, ki naj bi
preprečili ali zmanjšali tveganje okrnitve narave.
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(2) V poročilu je treba navesti:
1. vrste, količino in lastnosti rastlin ali živali ter predvideno ravnanje in ukrepe med njihovo uporabo, skladiščenjem, prevozom ali odstranitvijo,
2. možne in predvidene ukrepe za zmanjšanje možnosti okrnitve narave,
3. scenarij okrnitve narave, ki bi se lahko zgodila,
vključno z navedbo verjetnosti, površine prizadetega območja in posledic za ljudi in okolje,
4. potrebne intervencijske ukrepe za zmanjšanje ali
preprečitev posledic okrnitve narave.
14. člen
(sklepna ocena)
Poročilo mora imeti sklepno oceno. V sklepni oceni je
treba ugotoviti:
1. da zaradi vnosa ali gojitve ne bo prišlo do ogrožanja
naravnega ravnovesja ali biotske raznovrstnosti ali
2. da bo zaradi vnosa ali gojitve prišlo do ogrožanja ali
spremembe naravnega ravnovesja ali biotske raznovrstnosti
in okrnitve narave ali
3. da bi lahko vnos ali gojitev spremenila naravno ravnovesje ali biotsko raznovrstnost, a je tveganje za naravo
sprejemljivo, pričakovano in obvladljivo. V tem primeru se
določi pogoje in obseg vnosa, način obvladovanja tveganja
in izvajanja ukrepov, način sanacije v primeru škode, izvajanje spremljanja in nadzora ter poročanje o rezultatih in posledicah vnosa in gojitve.
15. člen
(opozorila glede celovitosti vnosa ali gojitve, priporočila)
Če pooblaščenec oceni, da značilnosti vnosa ali gojitve glede na pričakovane vplive na naravo in naravovarstvene ukrepe niso celovito določene, mora to navesti v sklepnem delu poročila.
16. člen
(podatki o pooblaščencu)
(1) Poročilo mora vsebovati podatke o pooblaščencu
in o osebah, ki so sodelovale pri izdelavi poročila ali njegovih delov.
(2) Poročilu mora biti priložena overjena kopija pooblastila za opravljanje presoje tveganja.
17. člen
(podpis)
Poročilo in vse njegove sestavne dele mora s svojim
podpisom potrditi oseba, ki je pri pooblaščencu odgovorna
za pripravo poročila.
18. člen
(grafični prikaz)
(1) Sestavni del poročila mora biti tudi karta, na kateri
je označena točna lokacija in kjer so prikazane posamezne
značilnosti in posebnosti dejanskega sprejemnega okolja na
ožjem območju vnosa ali gojitve in prostorske značilnosti
vplivnega območja, naravne vrednote, ekosistemi, ekološko
pomembna območja in geografske značilnosti.
(2) Vsi rezultati meritev, grafikoni, tabele in druga dokumentacija, ki zaradi svoje obsežnosti ali drugih vzrokov ni
bila vključena v poročilo, se prikaže v posebnih prilogah.
19. člen
(evidenca)
(1) Ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vodi evidenco presoj tveganja
za naravo. Javnost ima pravico do informacij iz evidence.
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(2) Evidenca obsega naslednje podatke:
1. ime rastline ali živali, vključno s sistematsko uvrstitvijo, za katero se je opravila presoja tveganja,
2. število ali količina rastlin ali živali, ki se je vnesla ali
se goji,
3. točno lokacijo, kamor se tujerodne rastline ali živali
vnašajo ali kjer se živali gojijo,
4. namen vnosa ali gojitve,
5. ime predlagatelja presoje tveganja,
6. ime pooblaščenca, ki je opravil presojo tveganja,
7. povzetek presoje tveganja.
(3) Evidenca se hrani trajno.
III. POOBLASTILO
20. člen
(pooblastilo)
(1) Pooblastilo za presojo tveganja lahko pridobi pravna ali fizična oseba.
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka izda ministrstvo.
21. člen
(pravna in fizična oseba)
Pravna ali fizična oseba lahko pridobi pooblastilo, če
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je gospodarska družba ali zavod ali samostojni
podjetnik,
2. da je registrirana za dejavnost raziskovanja s področja naravoslovja in tehnologije,
3. da ima najmanj ena oseba, ki je pri pravni osebi ali
samostojnem podjetniku odgovorna za izvedbo presoje tveganja, univerzitetno izobrazbo s področja naravoslovnih znanosti,
4. da je oseba iz prejšnje točke v zadnjih desetih letih
kot nosilec objavila najmanj eno znanstveno delo ali dva
recenzirana strokovna članka, s katerimi izkazuje poznavanje ekologije in biologije rastlinske ali živalske skupine, za
katero bo opravlja presojo tveganja.
22. člen
(vloga)
(1) Pooblastilo se pridobi na podlagi vloge za pridobitev pooblastila (v nadaljnjem besedilu: vloga) pri ministrstvu.
Seznam objavljenih del je priloga vlogi.
(2) Pooblastilo se pridobi za določene rastlinske ali
živalske vrste, za katere se bo opravljala presoja tveganja za
naravo.
(3) Pooblastilo se lahko pridobi za izvajanje presoje
tveganja za naslednje skupine:
– kopenski sesalci,
– morski sesalci,
– ptiči,
– dvoživke in plazilci,
– sladkovodne ribe,
– morske ribe,
– žuželke,
– ostali kopenski nevretenčarji,
– ostali morski nevretenčarji,
– ostali sladkovodni nevretenčarji,
– praprotnice in semenke,
– mahovi,
– sladkovodne alge,
– morske alge,
– glive,
– bakterije.
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(4) Pravna ali fizična oseba lahko predlaga eno ali več
skupin, za katero želi pridobiti pooblastilo za opravljanje
presoje tveganja.
23. člen
(veljavnost pooblastila, podaljšanje)
(1) Pooblastilo se izda za dobo petih let.
(2) Pooblastilo se lahko pred iztekom veljavnosti podaljša na podlagi vloge za podaljšanje pooblastila pod enakimi
pogoji, kot je bilo podeljeno.
(3) O vsaki spremembi izpolnjevanja pogojev iz 21.
člena tega pravilnika mora pooblaščenec obvestiti ministrstvo
v roku osmih dni.
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Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list RS, št. 57/99) je minister za okolje in prostor dne
6. 5. 2002 sprejel

SKLEP
o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

27. člen
Ministrstvo en mesec po uveljavitvi tega pravilnika objavi javni poziv za pridobitev pooblastila za opravljanje presoje
tveganj za naravo.

1
Za katastrske občine 2 Suhi Vrh, 28 Sotina, 29 Serdica, 32 Nuskova, 33 Rogašovci, 75 Predanovci, 76 Gorica, 77 Puconci, 78 Sebeborci, 79 Bokrači, 80 Krnci, 81
Ivanovci, 82 Kančevci, 83 Lončarovci, 84 Ratkovci, 85
Berkovci, 86 Ivanjševci, 87 Središče, 88 Prosenjakovci,
89 Selo, 90 Fokovci, 91 Andrejci, 92 Moravci, 93 Tešanovci, 94 Vučja Gomila, 95 Čikečka vas, 96 Pordašinci,
97 Motvarjevci, 99 Filovci, 100 Bogojina, 101 Ivanci, 102
Mlajtinci, 103 Lukačevci, 104 Rakičan, 105 Murska Sobota, 106 Noršinci, 107 Martjanci, 108 Nemčavci, 109
Markišavci, 110 Polana, 111 Černelavci, 112 Veščica,
113 Kupšinci, 114 Vanča vas, 115 Rankovci, 116 Borejci, 117 Krajna, 118 Gederovci, 119 Sodišinci, 120 Murski Petrovci, 121 Petanjci, 122 Tišina, 123 Tropovci, 124
Gradišče, 125 Murski Črnci, 126 Satahovci, 127 Krog,
128 Bakovci, 129 Gančani, 130 Lipa, 131 Beltinci, 132
Bratonci, 133 Lipovci, 134 Dokležovje, 135 Ižakovci, 136
Melinci, 728 Bojtina, 761 Božje, 762 Brezje pri Oplotnici,
741 Bukovec, 766 Cigonca, 751 Črešnjevec, 729 Frajhajm, 743 Gabernik, 757 Gladomes, 737 Jurišna vas,
739 Kalše, 760 Koritno, 725 Kot, 745 Kovača vas, 734
Malo Tinje, 740 Ogljenšak, 758 Okoška vas, 763 Oplotnica, 731 Ošelj, 726 Planina, 747 Pokoše, 738 Prebukovje, 771 Pretrež, 733 Rep, 744 Ritoznoj, 727 Smrečno,
755 Spodnja Ložnica, 748 Spodnja Polskava, 752 Spodnja Nova vas, 746 Šentovec, 730 Šmartno na Pohorju,
735 Tinjska Gora, 732 Urh, 736 Visole, 750 Vrhloga, 765
Vrhole pri Konjicah, 754 Zgornja Bistrica, 764 Zgornje
Grušovje, 756 Zgornja Ložnica, 742 Zgornja Polskava,
759 Zlogona Gora, 1515 Metlika, 1535 Črnomelj, 1540
Dobliče, 1850 Ježni Vrh, 1851 Gradišče, 1806 Sobrače,
1852 Poljane, 1853 Okrog, 2708 Rodež, 1889 Podkum,
1872 Dobovec, 1863 Podkraj in 2685 Šavna Peč se z
dnem sprejema tega sklepa začne uporabljati digitalni
katastrski načrt kot uradni grafični prikaz podatkov zemljiškega katastra.

28. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

24. člen
(odvzem)
Ministrstvo lahko pooblaščeni osebi pred iztekom veljavnosti pooblastilo odvzame, če ugotovi:
1. da ne izpolnjuje več pogojev iz 21. člena tega pravilnika ali
2. da opravljena presoja tveganja in vsebina poročila
ne ustrezata zahtevam tega pravilnika.
25. člen
(seznam)
(1) Ministrstvo vodi seznam izdanih pooblastil.
(2) Seznam iz prejšnjega odstavka vsebuje najmanj
naslednje podatke:
1. ime in sedež pravne ali fizične osebe,
2. datum izdaje pooblastila,
3. skupino rastlin ali živali, za presojo tveganja katerih
je pooblaščena oseba pridobila pooblastilo,
4. podatke o presoji tveganja, ki jo je pooblaščena
oseba že opravila vključno z imenom in izobrazbo odgovorne oseba za posamezno presojo tveganja,
5. doba trajanja pooblastila.
26. člen
(izbira pooblaščenca)
Predlagatelj vnosa ali gojitve tujerodnega organizma
izbere pooblaščenca za izvedbo presoje tveganja iz seznama, ki ga vodi ministrstvo.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Št. 354-06–7/2002
Ljubljana, dne 8. maja 2002.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor

Št. 453-00-14/2002
Ljubljana, dne 6. maja 2002.

Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.
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Seznam zdravil, za katera je bilo od 20. 3. 2002 do 7. 5. 2002 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja Urad
Republike Slovenije za zdravila

SEZNAM
zdravil, za katera je bilo od 20. 3. 2002 do 7. 5. 2002 izdano dovoljenje za promet

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Št. 5363-50/02-169
Ljubljana, dne 7. maja 2002.
Urad Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
Direktor

2034.

Seznam zdravil, za katera je od 20. 3. 2002 do
7. 5. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za
promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja
Urad Republike Slovenije za zdravila

SEZNAM
zdravil, za katera je od 20. 3. 2002 do 7. 5.
2002 prenehalo veljati dovoljenje
za promet

Stran
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Urad Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
Direktor

Uradni list Republike Slovenije

Št. 5363-51/02-170
Ljubljana, dne 7. maja 2002.

Uradni list Republike Slovenije

2035.

Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove »Skupaj«
– Regionalni center za psihosocialno dobrobit
otrok

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) minister za delo, družino in socialne zadeve
izdajam

SOGLASJE
k aktu o ustanovitvi Ustanove »Skupaj« –
Regionalni center za psihosocialno dobrobit
otrok
Soglašam z aktom o ustanovitvi Ustanove »Skupaj« –
Regionalni center za psihosocialno dobrobit, s katerim so:
– Republika Slovenija, ki jo po sklepu Vlade Republike
Slovenije, št. 568-01/2002-1 z dne 7. 2. 2002 zastopa dr.
Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
– Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva, Levstikova 22, Ljubljana, ki jo zastopa prim.
Anica Mikuš-Kos, predsednica,
– Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki
jo po sklepu Mestnega sveta mestne občine Ljubljana, št.
561-60/01-4 z dne 21. 1. 2001 zastopa Viktorija Potočnik,
županja,
ustanovili Ustanovo »Skupaj« – Regionalni center za
psihosocialno dobrobit otrok, s sedežem v Ljubljani, Levstikova ulica 22, o čemer je Andrej Škrk, notar v Ljubljani,
Dunajska 56, dne 18. 2. 2002, sestavil notarski zapis pod
opr. št.: SV 241/02.
Namen ustanove je trajno zagotavljanje celostnega in
organiziranega pristopa k zaščiti ter k zagotavljanju dobrobiti
in spodbujanja duševnega zdravja otrok z območij, prizadetih v oboroženih spopadih v Jugovzhodni Evropi, še zlasti
otrok s posebnimi potrebami. Člani prve uprave, v skladu z
ustanovitvenim aktom, so: dr. Andreja Črnak Meglič, načelnica oddelka za zdravstvo in socialno varstvo Mestne uprave
Mestne občine Ljubljana, Živko Pregl, podpredsednik Slovenske Filantropije in mag. Alenka Suhadolnik, svetovalka
vlade v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Krajše ime ustanove se glasi: »Ustanova Skupaj«.
Št. 01704-00017/2002
Ljubljana, dne 6. maja 2002.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

BANKA SLOVENIJE
2036.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 20. 5. do 26. 5.
2002

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

Št.
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SEZNAM
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno
okolje v obdobju od 20. 5. do 26. 5. 2002
Naziv pravne osebe

3F FAVORIT ŽGUR D.O.O.
A.I.A., D.O.O. KOPER
ABECEDARIJA D.O.O.
ABSTRACTA D.O.O.
AC KONIM D.O.O. LJUBLJANA
ACINUS D.O.O.
ACME D.O.O.
A-CORALA JURJEVČIČ ZALAR K.D.
ADF D.O.O.
ADLATUS, PROTNER & CO. D.N.O.
ADLER D.O.O.
ADRIA KOMBI D.O.O.
ADRIA KOMBI IN DRUGI KD
AERO KLUB PREBOLD
AEROKID D.O.O. ŠENČUR
AEROKLUB KRANJ
A-G AGENTURA D.O.O.
AGA D.O.O.
AGENCIJA IMELDA D.O.O.
AGM KOS D.N.O.
AGP D.O.O.
AGRO D.O.O.
AGROEVROTRADE D.O.O.
AGROMERKUR D.O.O. V STEČAJU
AJAX STUDIO D.O.O.
AK INTERNATIONAL D.O.O.
AK INZ. IN OPREMA, D.O.O.
AKA PCB D.O.O., LESCE
AKADEMIJA VEDA
AKADEMSKI JUDO KLUB
NAGAOKA
AKROSS, D.O.O.
AKSA, T.P. IN INŽ. D.O.O.
V STEČAJU
AKTON D.O.O.
AKT-PODJETJE ZA KULTURNE
DEJAVNOSTI D.O.O.,
RAZDRTO 3
AKUPROM D.O.O. KRANJ
ALBATROS COMMERCE
KOREN & CO. D.N.O.
ALENA D.O.O.
ALI RECORDS D.O.O.
ALKOMA, D.O.O. PREBOLD
ALMARKO D.O.O.
ALPHAINTER D.O.O.
ALPMETAL & CO D.O.O.
SELCA
ALPO GRAFIK D.O.O.
ALSTORE D.O.O.
ALTOS D.O.O. KRANJ
AMAZONA KRANJ D.O.O.
AMICA D.O.O.
AMIRAS D.O.O.
ANDREJA IN EDITA ŠTELCL D.N.O.
ANDREJA MEDVED ODVETNICA
APLIKON D.O.O.
ARISTOKRAT D.O.O.
ARISTOTEL D.O.O.
ART DECOR 2000 D.O.O.
LJUBLJANA
ARTAČ D.O.O.
ARTECO, D.O.O. ŽALEC
ARTIS D.O.O.
AS ŠPORT INŽENIRING D.O.O.
ASGRAD D.O.O.
ASTRID D.O.O.

Transakcijski račun v banki

04515-0000236024
10100-0035207988
10100-0000029871
02053-0017521588
06000-0096708426
02044-0013478778
05100-8010174516
03100-1000014422
03100-1000013646
04515-0000574263
03126-1000012857
02922-0017927923
02922-0019366918
06000-0144045493
07000-0000556385
07000-0000470637
18300-0018944651
04515-0000571062
25100-9704656158
04202-0000575923
03107-1000005931
04750-0000190268
25100-9706550180
02340-0090468112
02044-0050133526
25100-9705064140
25100-9705959159
25100-9706502165
02222-0052841095
02012-0013610811
02010-0017958449
02340-0089578719
02085-0013245424

10100-0035237185
07000-0000056835
10100-0035245236
02059-0035142702
25100-9707917104
06000-0115419241
05100-8010453682
27000-0000011721
24401-9004259229
18301-0051434170
05100-8010168502
07000-0000014640
07000-0000557549
02044-0018998078
02017-0089090825
02340-0089760885
02015-0015854080
02922-0020036897
03116-1000008303
02980-0035081859
06000-0894502095
02083-0017364821
06000-0076821971
02222-0013097188
05100-8010453876
02053-0089389761
05100-8010451742
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Naziv pravne osebe

ASTROIDA-PREŠEREN
IN DR.D.O.O.
AUTO MINEX D.O.O. KRANJ
AUTOSTAR D.O.O.
AVTO MOTO DRUŠTVO BOHINJ
AVTO SNOJ D.O.O.
AVTO SNOJ D.O.O.
AVTO ŠOLA KRAJNC, D.O.O.
CELJE
AVTO VUGA D.O.O.
NOVA GORICA
AVTOHIŠA KOLMANIČ
IN DOKL D.O.O.
B & T KOŠIR D.N.O.
B.E.R. D.O.O. LJUBLJANA
BAIER & PROSCHKO D.N.O.
BALA, D.O.O., LJUBLJANA
BALINARSKI KLUB BURJA
BALINARSKI KLUB KRASJE
BAMS D.O.O. LJUBNO
BDB D.O.O.
BDB-TIN D.O.O.
BE&HA TRG DEBELO
DROBNO, D.O.O.
BELI MEDVED D.O.O.
BELTIMPEKS EXP.- IMP. D.O.O.
V STEČAJU
BELTINKA, TOV. PLETENIN
V STEČAJU
BENO-COLOR D.O.O.
BERCO D.O.O.
BERTON D.O.O.
BEŠTER & BEŠTER D.N.O.
BI - TIM D.O.O.
BIM LINE D.O.O., ZG. BRNIK
BINI D.O.O.
BIOS-M D.O.O.
BIRO 90 D.O.O.
BIRO JA D.O.O.
BIRO M-14 ČERNEKA D.N.O.
BIROSTROJ COMPUTER
S D.D.
BIT 7 D.O.O.
BLAŽIČ ŠMARJEŠKE
TOPLICE D.O.O.
BLURENT D.O.O.
BMM D.O.O. BLED
BOA D.O.O.
BOKSARSKI KLUB KRANJ
BOMAR D.O.O.
BOMI D.O.O. ŽALEC
BONA D.O.O.
BONI D.O.O.
BORGIS D.O.O.
BO-TISK, D.O.O., KRANJ
BOX KRANJ D.O.O.
BRAZDA-PROIZVODNJA,
STORITVE, TRGOVINA, D.O.O.
PRESTRANEK
BUSINESS SERVIS D.O.O.
BVD TRADING D.O.O.
CALIX D.O.O.
CANONICUS - OMEROVIČ K.D.
CARE D.O.O.
CARNIOLA ANTIQUA D.O.O.
CARPE DIEM D.O.O.
CB KLUB KOROŠKA
CEMBOS D.O.O. KOPER
CHICO D.O.O.
CI & CA D.O.O. KAMNIK
CIPROŠ D.O.O.
COMMERCE COMPANY D.O.O.
COMMERCE D.D.

Transakcijski račun v banki

02031-0016295325
07000-0000558907
05100-8010449996
07000-0000395074
05100-8010444564
02011-0035265140
06000-0113137025
04750-0000581566
04515-0000241165
07000-0000559877
06000-0092259521
10100-0034794089
02010-0016039595
04751-0000568034
02059-0015809923
07000-0000395462
17000-0000063572
17000-0000024481
02340-0019140617
29000-0003193388
02340-0051465770
02340-0011802179
14000-0560174694
25100-9700123154
07000-0000561138
03138-1000015664
07000-0000554348
25100-9707544139
14000-0561770732
02060-0014661685
02222-0015465928
04515-0000577852
02340-0016791665
05100-8010176165
02021-0011456291
03151-1000004357
17000-0000036121
07000-0000396044
02312-0089117983
07000-0000554639
10100-0035223896
24302-9004235077
02053-0019272438
03135-1000008924
20470-0017538715
25100-9707663158
07000-0000554930

10100-0035236991
02059-0019866075
02068-0011369695
18303-0010156498
07000-0000555221
29000-0055034747
02222-0012399370
03138-1000015955
20470-0015619667
10100-0035047550
02053-0011967562
02312-0016802446
04515-0000570189
03116-1012798141
02923-0015342824

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe

COSMIC SHOCK
ČALASAN&C.D.N.O
CRIS D.O.O.
ČASAROV MLIN
PETJE/PETJE D.N.O.
ČEBELARSKO DRUŠTVO
LJ - CENTER
ČERNIC C.O.O.
ČIPKA IDRIJA D.O.O. V STEČAJU
ČISTA NARAVA JKP D.O.O.
ČISTO MESTO PTUJ D.O.O.
DAJA - ŠPORT D.O.O.
DARRTECH D.O.O.
DE MARK D.O.O.
DEFRE IMPEX D.O.O.
MURSKA SOBOTA
DEKORTEX D.O.O.
DELTA PROJECT D.O.O.
DESETICA D.O.O.
DESUS OBMOČNI ODBOR
ŽALEC
DINOS CELJE, D.O.O.
DIPIU RADOVLJICA D.O.O.
DISTEN D.O.O. LJUBLJANA
DKS D.O.O.
DMS D.O.O. GOLNIK
DOABLE D.O.O.
DOLENJSKE PEKARNE D.D.
DOM TRADE, TRG.
PODJETJE D.O.O.
DOMING D.O.O.
DORON D.O.O.
DPK D.O.O.
DROP SHOP D.O.O.
DRUŠTVO SKAM - SKUPNOST
KATOL. MLAD.
DRUŠTVO BIBLIOTEKARJEV
GORENJSKE
DRUŠTVO HEMOFILIKOV
SLOVENIJE
DRUŠTVO INŽENIRJEV IN
TEHNIKOV TEKSTILCEV
DRUŠTVO KADROVSKIH
DELAVCEV GORENJSKE
REGIJE
DRUŠTVO PARALITIKOV
SLOVENIJE
DRUŠTVO PARSKI PUSTI
DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER
ŽELEZARJEV
RAVNE NA KOROŠKEM
DRUŠTVO PRIJ. MLADINE PAKA
DRUŠTVO PRIJ. MLAD. KS
E. KARDELJ
DRUŠTVO PRIJ. MLADINE
TOPOLŠICA
DRUŠTVO PRIJATELJEV
MLADINE KRANJ
DRUŠTVO PRIJATELJEV
MLADINE ŠEMPETER
DRUŠTVO PRIJATELJEV
MLADINE ŠENČUR
DRUŠTVO PROMETNIH
INŽENRJEV IN TEHNIKOV
DRUŠTVO RAČUNOVODIJ
IN FINANČNIKOV POSTOJNA
DRUŠTVO RAČUNOVODSKIH IN
FINANČNIH DELAVCEV
KRANJ
DRUŠTVO SVETNIKOV N.
SI - KLS ŽALEC
DRUŠTVO ŠPORTNIH
PEDAGOGOV MARIBOR

Transakcijski račun v banki

02031-0012700602
14000-0561563152
29000-0055108273
02140-0012991596
02058-0015091978
04750-0000576813
02340-0015710697
04202-0000233610
07000-0000551535
04515-0000577658
04515-0000580665
02340-0051660352
04515-0000577173
05100-8010447571
02013-0051632531
05100-8010451645
06000-0078314510
07000-0000397402
02032-0035286130
04515-0000222347
07000-0000552117
02045-0010085184
02970-0017855052
02923-0010879466
19100-0010072243
07000-0000552408
03126-1012236409
02033-0035491915
02140-0012516781
07000-0000553281
02222-0014946590
06000-0007339319

07000-0000553669
02013-0017106157
10100-0035237961

20470-0015668361
02426-0015041160
02426-0013955924
02426-0010552485
07000-0000547849
06000-0008238412
07000-0000547655
06000-0026664726
10100-0035243684

07000-0000460840
06000-0895257434
04515-0000580180

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe

DRUŠTVO TABORNIKOV
POKLJUŠKI ROD GORJE
DRUŠTVO UPOK. ŠAMARTNO
OB PAKI
DRUŠTVO UPOKOJENCEV GORJE
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
KAMNA GORICA
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
LUKOVICA
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
STARA FUŽINA V BOHINJU
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
VELENJE
DRUŠTVO UPOKOJENCEV VIR
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
ZADVOR
DRUŠTVO UPORABNIKOV
KRS GEREČJA VAS
DRUŠTVO VARNOSTNIH
INŽENIRJEV IN TEHNIKOV
CELJE
DRUŠTVO VEZI
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV
MIRNA PEČ
DRUŠTVO ZA NEZAPOSL.
SLOVENIJE
DRUŠTVO ZA REHABILITACIJO
IN PREVENTIVO KRMA
DRUŠTVO ZA TEOR.
PSIHOANALIZO LJ.
DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET
NA VASI OBČINE RADOVLJICA
DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
DRUŠTVO ŽENSK Z DEŽELE
OBČINE RADOVLJICA
DUC D.O.O. LJUBLJANA
DUGBY ZVEZA SLOVENIJE
DVC-PLUS D.O.O.
E.D.F. MEN D.O.O.
EDIL D.O.O.
EDING D.O.O.
EDLEJA D.O.O.
EES D.O.O. LJUBLJANA
EGOLES
EHO D.O.O.
EHO-COMMERCE, D.O.O. LAŠKO
EKOPLAN D.O.O.
EKOS D.O.O.
ELECTA D.O.O.
ELEHID D.O.O.
ELEKTRARNA TOPLA D.O.O.
ELEKTROVOD INSTALACIJE Z.O.O.
ELGREGO D.O.O V STEČAJU
ELIO D.O.O.
ELISA D.O.O. MENGEŠ
ELMAR D.O.O.
ELTI D.O.O.
ELVAKS D.O.O.
EMA D.O.O.
EMO KONTEJNER, D.O.O. CELJE
V STEČAJU
EMO, D.O.O. CELJE V STEČAJU
ENG D.O.O.
ENGROTUŠ D.O.O.
ENGROTUŠ PODJETJE
ZA TRGOVINO, D.O.O
ENKA D.O.O.
EPI PACK D.O.O. MIREN
EPI PACK D.O.O. MIREN
EPTA D.O.O.
ERA, D.D., VELENJE
ERBOSS D.O.O. KRANJ
ERGOLINE SUN FOR YOU D.O.O.

Št.

Transakcijski račun v banki

07000-0000471413
02426-0011720268
07000-0000399439
07000-0000399536
18300-0018970744
07000-0000399924
02426-0018868392
18302-0011538215
02034-0015660992
04202-0000579803

06000-0007326127
02011-0012251890
03151-1000004551
02222-0013579763
07000-0000398275
02017-0018113209
07000-0000398372
04202-0000575341
07000-0000398469
02060-0011437114
02043-0050692489
02923-0018791659
02236-0089486524
03100-1000014616
05100-8010176262
05100-8010164040
06000-0119793262
19100-0010010842
06000-0056501635
06000-0093037752
18304-0017889871
14000-0531210882
03100-1006520212
02021-0010520629
20470-0016596845
03106-1000008017
02340-0089359596
02019-0018559602
02312-0014761275
04515-0000573972
04750-0000562069
10100-0035244848
04515-0000573293
06000-0894880104
06000-0895194287
05100-8010175583
05100-8000097089
06000-0064833741
04515-0000582314
04750-0000193372
14000-0545363182
17000-0000057946
06000-0063718144
07000-0000550565
04515-0000209834
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Naziv pravne osebe

ESO INŽENIRING D.O.O.
ESTUDIO D.O.O.
EUPROM D.O.O. PTUJ
EURO AGENT D.O.O.
EURO ŠOLA LJUBLJANA, ZAVOD
EUROCASH D.O.O.
EUROPOLIMER, D.O.O. ŠMARJE
V STEČAJU
EUROSERVIS KENDI, LEKIĆ &
OSTALI D.N.O.
EUROWEST D.O.O.
EXACTA KRANJ D.O.O
EX-MEGA D.O.O.
EXPERT D.O.O.
F.A.BOBO D.O.O.
FAKO, D.O.O.
FAMI D.O.O.
FASTER D.O.O.
FATAMORGANA D.O.O.
FEROGALANT D.O.O. ŠENČUR
FERTRADE D.O.O.
FIDOM D.O.O.
FILATELISTIČNO DRUŠTVO
LENDAVA
FILATELISTIČNO DRUŠTVO PTUJ
FILCOBAR D.O.O.
FILIPIDES, DRUŠTVO
LJUBITELJEV TEKA
FININ D.O.O.
FINPROM D.O.O.
FIRO OVEN IN DRUŽBENIK D.N.O.
FIRST D.O.O.
FISHER INTERNATIONAL D.O.O.
FISHER INTERNATIONAL D.O.O.
CELJE
FISTRADE D.O.O. SP. IDRIJA
V STEČAJU
FITTOP ŠC D.O.O. MENGEŠ
FORTRA D.O.O.
FORTRA D.O.O.
FORTUNA D.O.O. VELENJE
FRECE-MAG D.O.O.
F-RENT A CAR D.O.O.
FRIDRA D.O.O.
FRIPAK D.O.O.
FURI D.O.O.
GA-COM D.O.O. BLED
GALOP D.O.O.
GAMAPET D.O.O. KRANJ
GAPO D.O.O.
GASILSKA ZVEZA RADEČE,
RADEČE
GASILSKA ZVEZA ŠALOVCI
GAŠPERŠIČ & CO. D.N.O.
GENTIAN VOCI IN OSTALI D.N.O.
GEOTIM GEODETSKI IN GRADBENI
INŽENIRING D.O.O.
GLAS 2000 D.D.
GLASBENA AGENCIJA
NOTA D.O.O.
GOING VNG D.O.O.
GOLD KOPER D.O.O.
GOLDINVEST D.O.O.
GOLF INVEST D.O.O.
GOMBOC GRAD.
INŽENIRING D.O.O.
GOPRO D.O.O.
GORICA ELEMENTI D.O.O.
V STEČAJU
GORIŠKO DRUŠTVO ZA
KAKOVOST BIVANJA
GORO, PROIZV. MONT.
INŽ. TRG. D.O.O.

Transakcijski račun v banki

02033-0012682365
05100-8010448638
04202-0000576020
17000-0000059692
26330-0012513125
02011-0051720220
06000-0511089031
10100-0035226806
19100-0010000754
07000-0000640096
02060-0089517749
07000-0000053440
02222-0013397015
06000-0062536102
04750-0000581178
05100-8010449705
02140-0011002708
07000-0000545327
02970-0051930279
04515-0000276376
02342-0014087789
04202-0000579609
02014-0017916446
04750-0000573612
27000-0000021518
02045-0017465138
03160-1000020212
02340-0013970129
24300-9004221692
05100-8010451063
04750-0000576716
02312-0011290033
14000-0585702378
02241-0016826780
06000-0058672204
17000-0000038352
03100-1000013452
07000-0000064207
04515-0000581441
29000-0055005259
07000-0000401961
25100-9708449149
07000-0000546394
02010-0012264743
06000-0145054972
25100-9707224136
18300-0050986661
07000-0000562884
04883-0000571557
10100-0035112443
07000-0000059066
24300-9004394643
10100-0000001256
04515-0000578240
04202-0000576408
02340-0011308643
14000-0542865335
04750-0000571963
24500-9004068817
02496-0020186490
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GORSKA REŠEVALNA
SLUŽBA CELJE
GOSTILNA-DRAVA D.O.O.
GPT D.O.O.
GRADBEN. IN KOOPER.
TRIMLINI D.O.O.
GRADITELJSTVO MALTARIĆ D.O.O.
GRADNJE KRANJ D.D.
GRAMAG D.O.O.
GRAWE ZAVAROVALNICA D.D.
GRAWE ZAVAROVALNICA D.D.
GRČNIK D.O.O.
GRIFON KULTURNO UMETNIŠKO
DRUŠTVO
GTK D.O.O. LJUBLJANA
GUŠTIN & CO D.N.O.
GZL GEOPR. PODJ. ZA GEOT.
DELA D.D.
HABJAN DOM LOG D.O.O.
HELVER D.O.O.
HERKUL,D.O.O. ŽALEC
V STEČAJU
H-GIP D.O.O.
HIDROTEHNIKA
MOČNIK & CO D.N.O.
HIGI-ROKI D.O.O.
HIL D.O.O. MARIBOR
HIS EKOPROJEKT D.O.O.
HITBI D.O.O. BLED
HMEZAD KMETIJSTVO
ŽALEC D.D.
HMEZAD NIZKE GRADNJE P.O.
V STEČAJU
HMEZAD STROJNA, D.O.O. ŽALEC
V STEČAJU
HOJA OBLAZINJENO
POHIŠTVO D.O.O.
HOM RAKOVNIK D.O.O.
HORTIKULTURNO DRUŠTVO
KRANJ
HORŽEN IN HORŽEN D.N.O.
HUDINA ALJOŠA & JANEZ D.N.O.
I & I D.D.
I.Z.A. D.O.O.
IBA D.O.O.
IBN-JT D.D. LJUBLJANA
V STEČAJU
IC, IZTERJAVA IN PRODAJA, D.O.O.
IDA, D.O.O. PRESERJE
IDM KRANJ D.O.O.
IGM STREŠNIK D.D.
IKS D.O.O. RADEČE
IM DESIGN CENTER D.O.O.
IND.KONFEKCIJE
V. POLANA P.O. V ST.
INDUSTRIAL - COMMERCE D.O.O.
INI-MINI D.O.O.
INKA IMPEX D.O.O.
INOKS D.O.O.
INSERA D.O.O.
INST. ZA STATUS. PR. RAZ.
ISPRA LJ.
INSTALACIJE HOČEVAR K.D.
KRANJ
INSTAMONT D.O.O.
INSTRUMENTATION
TECHNOLOGIES D.O.O.
INTERMAC D.O.O.
INTERPRET D.O.O.
INTERSERVICE D.O.O.
INTER-TEC D.O.O.
INTERTRANSPORT
INTIO D.O.O. ŽALEC V STEČAJU

Transakcijski račun v banki

06000-0144267817
04515-0000568734
18308-0012054353
02342-0013687276
05100-8010165689
07000-0000068572
18300-0016722866
04515-0000570577
04515-0000570771
04515-0000580374
06000-0003826173
05100-8010447765
03100-1000013840
02923-0019948869
07000-0000179152
04202-0000276678
06000-0097572987
10100-0035244945
07000-0000543678
07000-0000403804
25100-9707916134
05100-8010450384
07000-0000543775
19100-0010027526
06000-0113202403
06000-0110165042
02053-0014623325
02021-0015751936
07000-0000543969
05100-8010447668
06000-0875945607
10100-0032520506
02970-0015935713
04515-0000570674
10100-0035077232
02970-0014221723
06000-0103213537
07000-0000544454
02970-0018045851
06000-0073345879
29000-0003093866
02340-0011412433
10100-0030303765
02053-0016826874
17000-0000020019
02496-0019031220
04515-0000570868
02011-0090420892
07000-0000563466
04515-0000578337
14000-0127702231
14000-0531224850
14000-0537249617
14000-0576598637
04515-0000229234
02922-0017283843
06000-0904323345
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ISKRA PIO D.O.O.
ISKRA VIDEOMATIKA PO
V STEČAJU
ISOGLAS D.O.O.
ITZ D.O.O. CELJE
ITZ INŽENIRING D.O.O.
IVITEXTIL D.O.O.
IZIX D.O.O.
JAGER, D.O.O. CELJE
JANČIČ & JANČIČ D.N.O.
JAVNO PODJETJE
VODOVOD-KANALIZACIJA
JEKLO P.O. - V STEČAJU
JELEN&ZAVERŠNIK BAMBI D.N.O.
JMB-PODJETJE D.O.O.
JUDO KLUB IVO REYA CELJE
JUMI NAKLO D.O.O.
JUPAK D.O.O.
JURIN D.O.O.
JUTING D.O.O.
K.O. ZVEZE BORCEV NOB
KADEL D.O.O.
KAJTAZ D.O.O.
KAJZER D.O.O.
KANKOST D.O.O.
KARATE KLUB KI-RYU
KARNION KRANJ
KARNTNER D.O.O.
KD CONCORDE D.O.O. KRANJ
KD JOŽE KERENČIČ ZG.
KUNGOTA
KD MIRAN JARC ŠKOCJAN
KEBLER D.O.O., KRANJ
KELITRONIC D.O.O.
KEMDI D.O.O.
KEPNIK D.O.O.
KERAMIČARSTVO
IN PEČARSTVO D.O.O.
KERMICOM D.O.O.
KIB D.O.O. LJUBLJANA
KINOLOŠKO DRUŠTVO
NOVO MESTO
KLASJE D.O.O.
KLUB GORSKIH KOLESARJEV
RED BULL RADOVLJICA
KLUB SVETNIC IN SVETNIKOV
ZLSD ŽALEC
KLUB ŠTUDENTOV IN
MLADIH JEZERSKO
KLUB ZA ŠP. RITMI.GIMNASTIKO
ŠIŠKA
KNSS SINDIKAT PODJETJA
TAPETNIŠTVO RADOVLJICA
KNSS SINDIKAT STEKLARSKA
ŠOLA
KO.PROM. D.O.O.
KOA DESIGN D.O.O.
KOCKA D.O.O.
KODO - TRADE D.O.O.
KOGRA-M D.O.O.
KOMUNALA JAVNO
PODJETJE D.O.O.
KOMUNALA
MURSKA SOBOTA D.O.O.
KOMUNALA RADEČE D.O.O.
KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
KONJENIŠKI KLUB BOHINJ
KONJENIŠKI KLUB KRANJ
KONJENIŠKI KLUB PTUJ
KONJENIŠKI KLUB STORŽIČ
KONJENIŠKO DRUŠTVO KRVAVEC
KONVIKT D.O.O.
KOP-LONGAR, D.O.O.

Transakcijski račun v banki

02970-0018108513
02043-0014630023
02033-0091083973
06000-0083782206
03106-1000008211
04515-0000574457
02222-0035835152
06000-0068516055
06000-0355077044
06000-0000112043
04515-0000571159
03116-1000008497
02236-0015679515
06000-0041405040
07000-0000541544
27000-0000270711
02025-0011583359
02042-0035069233
02980-0014102990
02340-0089643612
02970-0012817066
04515-0000175496
02085-0019294053
04750-0000571478
07000-0000640193
02086-0010904571
07000-0000640290
04515-0000571644
18302-0020084303
05100-8010453488
02083-0014545225
05100-8010448541
24100-9004393676
04515-0000578919
04750-0000580014
02032-0016893863
02970-0018326181
03138-1012001372
07000-0000492850
06000-0894925597
07000-0000537082
02010-0011635116
07000-0000467048
06000-0116099017
02045-0016564202
10100-0035218949
07000-0000537955
07000-0000460161
18308-0087608328
24900-9002489845
02340-0011260725
06000-0080753284
02013-0017619481
07000-0000488582
07000-0000538634
03128-1000003226
07000-0000538828
07000-0000538925
24800-9004102811
02970-0012497063
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KOPRIMA D.O.O., LJUBLJANA
KORKAD D.O.O.
KOROŠKA TISKARNA D.O.O.
KOŠARKARSKI KLUB VIKTORIJA
KOTA D.O.O.
KOVINAR D.O.O.
KOVINOPLASTIKA URH
RADOVLJICA D.O.O
KRALJIČ, D.O.O. ARCLIN
KRASNIQI IN BYTYQI D.N.O.
KRAŠ PLANIKA D.O.O. V STEČAJU
KROVSTVO D.O.O.
KUD GORIČKO
KUD SVOBODA ČRNUČE
KULTURNO DRUŠTVO
AKADEMSKI PEVSKI ZBOR
FRANCE PREŠEREN KRANJ
KULTURNO DRUŠTVO GORJUŠE
KULTURNO DRUŠTVO MOŠKI
PEVSKI ZBOR MAJ KRANJ
KULTURNO DRUŠTVO MPZ
SREČKO KUMAR
KULTURNO DRUŠTVO
PETER MARTINC
KULTURNO DRUŠTVO
PIHALNI ORKESTER OBČINE
DUPLEK
KULTURNO DRUŠTVO PODNART
KULTURNO DRUŠTVO RAKITNA
KULTURNO DRUŠTVO
RUDIJA JEDRETIČA RIBNO
KULTURNO DRUŠTVO
SCENA ŽELEZNIKI
KULTURNO PROSVETNO
DRUŠTVO SVOBODA
KULTURNO UMETNIŠKO
DRUŠTVO MAKSA FURJANA
ZAVRČ
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO
VALENTIN KOKALJ VISOKO
L & I GRIVEC D.N.O.
LALI SOUND D.O.O.
LAMAAL D.O.O. TEHARJE
LATIS D.O.O.
LAVA D.O.O.
LB INTERFINANZ AG
ZUERICH, PO. LJ.
LD DUPLEK
LD MALEČNIK
LEBE D.O.O.
LEGE ARTIS D.O.O.
LEMO D.O.O. NOVA GORICA
LESOPRODUKT D.O.O.
LESPAL D.O.O.
LIBELA ELSI D.O.O. CELJE
LIKA D.O.O.
LIKI D.O.O.
LINKER-COM D.O.O.
LIONS CLUB INT. ZEMONO
LIONS KLUB ŽALEC
LIVARSTVO PETEK D.O.O.
V STEČAJU
ŠMARJE PRI JELŠAH
LKG KONSTRUKCIJSKI
BIRO D.O.O.
LOGO PODJ. LOG.
OPREME D.O.O. V ST.
LOK KRANJ D.O.O.
LOKOSTRELSKI KLUB INDIANA
LOKOSTRELSKI KLUB ŠENČUR
LOREX D.O.O.
LOVSKA DRUŽINA BORIS KIDRIČ
HAJDINA

Št.

Transakcijski račun v banki

02010-0020094680
20470-0014254295
17000-0000058140
03138-1000016440
07000-0000108439
04202-0000575729
07000-0000489067
06000-0063163983
07000-0000533493
04753-0000540776
07000-0000489261
02492-0019067791
02019-0017365338

07000-0000563563
07000-0000489649
07000-0000536306
04750-0000568568
10100-0035224575

04515-0000581635
07000-0000466854
02083-0012852963
07000-0000404871
07000-0000184002
06000-0007342326

04202-0000575535
07000-0000534075
18300-0052069957
04515-0000569995
17000-0000037964
03160-1000020503
07000-0000470831
02913-0014717276
04515-0000577561
04515-0000582508
03118-1000006944
02011-0017176192
04750-0000573515
04430-0000567758
18300-0010298653
25100-9702486171
03138-1000016149
19100-0010070885
04515-0000577949
04751-0000569295
06000-0889164864

06000-0897570108
20470-0018363118
02340-0054814889
07000-0000530486
02426-0012582210
07000-0000530777
02970-0014243354
04202-0000579997
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LOVSKA DRUŽINA DEKANI
LOVSKA DRUŽINA DESTRNIK
LOVSKA DRUŽINA DOBRNA
LOVSKA DRUŽINA LESKOVEC
V HALOZAH
LOVSKA DRUŽINA LOG-ŠENTVID
LOVSKA DRUŽINA OLJKA
LOVSKA DRUŽINA POLHOV
GRADEC
LOVSKA DRUŽINA RAKA
LOVSKA DRUŽINA SELCA
LOVSKA DRUŽINA TIŠINA
LOVSKA DRUŽINA TRNOVSKA VAS
LOVSKA DRUŽINA TRSTELJ
LOVSKA DRUŽINA VELENJE
LOVSKA ZVEZA SLOVENIJE
LOVSKO DRUŠTVO KRVAVEC
LTS LIBELA TRADE - SERVIS
LUMA D.O.O.
LUNA D.O.O.
LUNA FILE D.O.O.
LUNCA D.O.O.
LUZNAR & KRAGELJ D.N.O.
M & M CIVIČ IN PIRNAT D.N.O.
M.J. D.O.O.
M-19 D.O.O.
M2 D.O.O.
MA EKSKLUZIV D.O.O.CELJE
MADWARE D.O.O.
MAGANJA M-S D.N.O.
MAGIS INTERNATIONAL D.O.O.
MAGNET D.O.O.
MAGNETOMEDICINA, D.O.O.
MAHER D.O.O.
MAI & CO D.O.O.
MAKEDONSKO KULTURNO
DRUŠTVO VATROSLAV OBLAK
MAKRA D.O.O.
MANA D.O.O. RADOVLJICA
MARINČIČ D.O.O.
MARNAD D.O.O. LJUBLJANA
MARTEX D.O.O.
MARTI S & D KRAJNC IN
DRUGI D.N.O.
MAT D.O.O.
MATIAS D.O.O.
MATIBO D.O.O.
MAVERICK-X
INTERNATIONAL D.O.O.
MB - NAKLO D.O.O.
MCM-INŽENIRING D.O.O.
MDM COMM.
KRAMBERGER&CO D.N.O.
MECHATRONICA D.O.O.
MEDIA TRGOVINA D.O.O.
MEDIACOM KRANJ D.O.O.
MEDICO DR. SETNIČAR D.O.O.
MEDOB. DRU. GLUHIH IN
NAGL.N.M.
MEDOBČ. DRU. DIABETIKOV
VELENJE
MEDOBČ. DRU. SLEPIH IN
SLABOV. N.M.
MEDOBČINSKO DRUŠTVO
NOGOMETNIH SODNIKOV
MEDVED ZOYA, TRGOVSKA
DRUŽBA, D.O.O.
MEGAFLEX D.O.O.
MEGAWIK D.O.O.
MEHANOPROM, D.O.O. POLZELA
MENTEX ADRIA D.O.O.
MEŠANI PEVSKI ZBOR GORENJE
METIS CO. D.N.O.

Transakcijski račun v banki

10100-0035250862
04202-0000580870
06000-0007899979
04202-0000579706
06000-0008226093
02426-0010818265
02053-0010404116
02980-0016392481
07000-0000185263
02340-0013577570
04202-0000575632
04750-0000572739
02426-0017223369
02010-0015687097
07000-0000531359
25100-9707653167
05100-8010171994
02922-0011439981
02053-0051332393
02013-0015960684
02053-0015813806
18301-0089189577
02058-0090152324
04515-0000577755
03138-1000016343
06000-0353673454
02053-0012236543
18300-0011773441
05100-8000092433
14000-0551942013
02010-0010807803
02045-0016322478
14000-0573569618
06000-0113704281
02045-0012458192
07000-0000491298
10100-0035174232
05100-8010168308
04750-0000205497
07000-0000491492
27000-0000122689
04515-0000175981
02042-0090570014
27000-0000072734
07000-0000047523
05100-8010447862
02053-0017275208
04515-0000578143
02340-0015271772
07000-0000526412
03100-1000013937
02970-0015859665
02426-0018002376
02970-0011435398
06000-0007369583
06000-0114661089
05100-8010453391
05100-8010447377
06000-0143039409
07000-0000485381
02426-0010332489
04515-0000188979
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METKA TEKSTIL D.O.O. CELJE
V STEČAJU
MID INVESTICIJE D.O.O.
MIKO ADROVIČ & CO. D.N.O.
MIKROPLUS D.O.O., LJUBLJANA
MIKROPROJEKT D.O.O.
MILAN ŠANKO
MILCOM, TRGOVI.S
PAPIRJEM D.O.O.
MIMAT D.O.O.
MINT STORITVENO
PODJETJE D.O.O.
MIREX D.O.O.
MIRMAR D.O.O.
MIXLAB D.O.O. LJUBLJANA
MIZAR, SPL. MIZ. D.O.O.
V STEČAJU
MLADINSKI SER.
POM.Š.S. D.O.O.
MM 96, BURGAR &
BURGAR D.N.O.
MM-STYLE D.O.O.
MNN FLOW D.O.O.
MOBILIFT D.O.O.
MOBITEL, D.D.
MODUL UQ D.O.O.
MONRY-MESIČ K.D.
MO-VE D.O.O.
MOZ PRIJATELJEV
MLADINE VELENJE
MR. TIVOX D.O.O.
MSJ, D.O.O.
MULTITEC D.O.O.
MURA-J.VODNOGOSPOD.
POD. D.D.
MURINOV D.O.O.
NABERGOJ VET. INŽ. M.
TOPLICE D.O.O.
NACIONALNO ZDRUŽENJE
DAVKOPLAČEVALCEV
NAMIZNOTENIŠKI KLUB
ŠKOFJA LOKA
NEODVISNOST KNSS SINDIKAT
DRUŽBA ISKRA OTOČE
NEODVISNOST KNSS SINDIKAT
PLANIKA-BREZNICA
NEON VAVPETIČ D.O.O.
NETFIN D.O.O.
NIKI D.O.O.
NIKO TRANSPORT D.O.O.
NIKO TRANSPORT D.O.O.
NIKOR D.O.O.
NINC, D.O.O.
NIP, D.O.O., SLOVENSKE KONJICE
NIPPON-COMNET, D.O.O.,
LJUBLJANA
NISSA D.O.O.
NIVO D.O.O. KRANJ
NIZKE GRADNJE D.D. PTUJ
NOGOMETNI KLUB BITNJE
NOGOMETNI KLUB BLED
NOGOMETNI KLUB BRDA
DOBROVO
NOGOMETNO DRUŠTVO ILIRIJA
NORD AMERICAN CARS D.O.O.
NOVA SLOVENIJA KLS OO
ŠENČUR
NOVA SLOVENIJA KLS OO
ŠKOFLJICA
NOVI VAL-NEW WAV-KOŠAK D.O.O.
NOVIFORUM D.O.O.
NOVIFORUM D.O.O.
NOV’NA RAZVOJ D.O.O.

Transakcijski račun v banki

06000-0145198726
02044-0035822340
04750-0000569053
02011-0011178779
02019-0012760069
02340-0019021889
02017-0014552727
03104-1000006272
04202-0000576117
02010-0016071896
05100-8010168405
02036-0011562741
02340-0050549411
02340-0018597708
02021-0018951772
05100-8010449511
03176-1000005266
02021-0090259091
25100-9704734146
03106-1000007726
18300-0016242910
14000-0547721252
02426-0011465352
02083-0020128545
03138-1000015858
03135-1000009021
02340-0011289437
04515-0000258237
02493-0035211452
03134-1000004705
03128-1000014505
07000-0000479949
07000-0000464817
18308-0016533130
10100-0035148624
02011-0012768803
05100-8010448056
18300-0017216402
25100-9709118158
03126-1000012663
06000-0088166024
02085-0012197533
02013-0016392140
07000-0000523502
04202-0000241661
07000-0000523696
07000-0000486836
04750-0000579335
02059-0010826839
02085-0018649391
24400-9004283140
24201-9004318790
02044-0050901475
29000-0003375166
25100-9704652181
20470-0018533935
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NOVODOM D.O.O.
NUMERO MIHALJ K.D.
O & Z D.O.O.
OBAD - SD D.O.O., LJUBLJANA
OBAD VAROVANJE
PREMOŽENJA D.O.O.
OBLAK & BRŽAN D.O.O.
OBM. OBRTNA ZBORN.
MOSTE-POLJE
OBMOČNO ZB IN UDELEŽENCEV
NOB CELJE
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA
KRIŽA RADOVLJICA
OCV D.O.O.
ODBOJKARSKO DRUŠTVO
VELENJE
ODPADTEN D.O.O.
ODVETNIŠKA PISARNA
ĐURAGIČ SOTLAR O.P. D.N.O.
OLIM D.O.O. ZGORNJE GORJE
OMBRA D.O.O.
OMIKRON D.O.O.
OO SINDIKATA ZDRAVSTVA
IN SOC. VARSTVA SLOVENIJE,
ZDRAVSTVENI DOM
SLOVENJ GRADEC
OPS-ING D.O.O.
OPTIMA D.O.O.
OPTIMA D.O.O.
OREHARA KRANJ D.O.O.
ORIN, NOVAK M & I D.N.O. TRŽIČ
ORION LTD D.O.O.
ORS D.O.O.
OST D.O.O. LJUBLJANA
OTTO SAUER ACHSENF.
KEILBERG, PODR. NG
OUR SPACE D.O.O. LJUBLJANA
OZ PRIJATELJEV MLADINE
ČRNOMELJ
PA-ARHING D.O.O.
PALFINGER D.O.O.
PAN AGRA, KOVIN. IND. D.O.O.
V ST.
PAN ART D.O.O. LESCE
PANCE - TOP D.O.O.
PANJ D.O.O. KRANJ
PBL D.O.O. KRANJ
PBM D.D.
PCP PUREBER D.O.O.
PEKARNA PEČJAK D.O.O.
PEKARNA PEČJAK D.O.O.
PELKO VISOKO D.O.O.
PENCA IN DRUGI D.N.O.
PERONI D.O.O.
PERPEN D.O.O.
PERSPEKT D.O.O.
PEVSKO DRUŠTVO ODMEV
PFS REHAR D.O.O.
PGD BABIČI
PGD BOROVCI
PGD CERKLJE
PGD GORJE
PGD GORJUŠE
PGD HOTEMAŽE
PGD NEMŠKI ROVT
PGD OLŠEVEK
PGD PODSMREKA
PGD POSTOJNA
PGD PROŽINSKA VAS
PGD SREDNJA DOBRAVA
PGD ŠALEK
PGD ŠINKOV TURN
PGD TERMOELEKTR. BRESTANICA

Transakcijski račun v banki

02970-0011698753
29000-0055106333
18300-0010547555
29000-0003149918
29000-0003016072
10100-0035246594
02056-0018514042
06000-0003637411
07000-0000487321
10100-0035208473
06000-0094431933
02053-0091548981
17000-0000032532
07000-0000640484
02011-0017810669
07000-0000524666

20470-0019286752
24302-9004216356
18300-0010923818
05100-8000057416
07000-0000525054
07000-0000525151
33000-2668094795
10100-0035246788
02036-0014877425
04750-0000576522
06000-0145968615
02430-0016581518
05100-8010170733
04515-0000174720
02340-0011178275
07000-0000488388
02060-0010647146
07000-0000520010
07000-0000520398
05100-8010168211
02970-0017796464
29000-0002023665
02923-0014789730
07000-0000639902
02970-0017595480
05100-8010443691
02496-0012796546
03138-1000015373
14000-0115029472
03160-1000020794
10100-0035201877
04202-0000575438
07000-0000463556
07000-0000481986
07000-0000483344
07000-0000518167
07000-0000483247
07000-0000518458
02053-0010945182
10100-0035237864
06000-0007564747
07000-0000402446
02426-0013131521
02033-0013745582
02986-0011959481
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PGD VELENJE
PGD VELESOVO
PGD VELIKA VAS
PGD VOGLJE
PGD ZAGRAD-PEČOVNIK
PGD ŽEJE-BISTRICA
PHILIPS SLOVENIJA D.O.O.
PIC ENGINEERING D.O.O.
PIETA D.O.O.
PIGD GARANT D.D. POLZELA
PIKO’S PRINTSHOP D.O.O.
PINUS TKI D.D.
PIVADA D.O.O.
PLANINSKO DRUŠTVO GORJE
PLANINSKO DRUŠTVO JEZERSKO
PLANINSKO DRUŠTVO
ZA SELŠKO DOLINO ŽELEZNIKI
PLASMA BLED D.O.O.
PLATNO D.O.O.
PLESKAR D.D.
PLESNI KLUB URŠKA KRANJ
PLESNI TEATER LJUBLJANA,
ZAVOD
PLEŠKO & NESA D.N.O.
PLIN D.O.O.
POCINKOVALNICA, D.O.O.
POČITNIŠKA SKUPNOST D.O.O.
POHIŠTVO FON K.D.
POK D.O.O.
POMEX D.O.O. V STEČAJU
POMURSKA DRUŽBA ZA
UPR.SKL. D.D.
POMURSKA INVEST.
DRUŽBA 1, D.D.
POPAJ D.O.O. KRANJ
POPAJ, PROIZ. TRŽ. SVET. D.O.O.
POPOTNIK, D.O.O.
POSLOVNE INFORMACIJE D.O.O.
POSLOVNI IZID D.O.O.
PRAGMA D.O.O.
PRAH & TEAM TRG. PROIZ.
STO. D.O.O.
PRAVNIŠKO DRUŠTVO LJUBLJANA
PREMI-LINK, D.O.O., LJUBLJANA
PREPIH D.O.O.
PREVOZI ŠKOBERNE & CO D.N.O.
PRIMA COMMERCE D.O.O.
PRIMATOM D.O.O.
PRIMEX CONSULTING D.O.O.
PRIMORJE EXPORT P.O.
V STEČAJU
PRIMORSKI TEHNOLOŠKI
PARK D.O.O.
PRIMULA COMMERCE D.O.O.
PRINCETON, D.O.O.
PRINS D.O.O. RADOVLJICA
PRINSIS D.O.O.
PRO-ARCH D.O.O.
PROCOM, DOBROVA D. O. O
PRODAN & CO. D.N.O.
PROMETKOMERC IZVOZ-UVOZ,
TRANSPORT, TRGOVINA IN
PROIZVODNJA D.O.O.
PETELINJE 117
PROSOL D.O.O.
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO
GASILSKO DRUŠTVO SAVA
KRANJ
PROTIP D.O.O.
PTS JEŽ & CO., K.D., ANKARAN
PUBI D.O.O.
QUALINEX D.O.O.
R DESIGN D.O.O.

Št.

Transakcijski račun v banki

02426-0018922712
07000-0000518070
02980-0016428953
07000-0000518555
06000-0007908127
07000-0000465496
29000-0001912891
02053-0014507798
24200-9004392171
06000-0008312714
04515-0000573487
04515-0000182383
24100-9004005676
07000-0000482471
07000-0000521756
07000-0000188658
07000-0000482665
02018-0020089147
04202-0000572625
07000-0000522047
02010-0020093322
02053-0012074165
03106-1000008502
06000-0107656622
02340-0018751550
07000-0000639805
04202-0000231185
02340-0089897752
02498-0017625689
02498-0014373279
07000-0000522726
02346-0013206542
02970-0018194358
02014-0018437142
18300-0019263296
10100-0035244751
02496-0051014060
02011-0035104314
02010-0011578856
02970-0089069348
33000-4388682541
05100-8010170151
02222-0010395641
14000-0554706707
04750-0000572060
04750-0000567695
10100-0011623796
03138-1000016634
07000-0000483053
02010-0019655076
04515-0000223996
02010-0010148688
02013-0011584044

10100-0035237088
17000-0000010416

07000-0000519137
03106-1000006466
02236-0090771483
02021-0016374191
02068-0011903874
02012-0018138868
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RACE INŽENIRING D.O.O. CELJE
V STEČAJU
RADIATOR D.O.O.
RADIOKLUB KRANJ
RADIOKLUB MARMOR HOTAVLJE
RADIOKLUB POKLJUKA GORJE
RADIX D.O.O.
RADOLES D.O.O.
RAFIX K.D.
RAFTING SOTOČJE RADOVLJICA
RAMASTRA LJUBLJANA D.O.O.
RANDY, D.O.O. LJUBLJANA
RATING,D.O.O. CELJE
RAUNIG D.O.O. LJUBLJANA
RAVBAR D.O.O.
REALTA D.O.O.
REBEL MURSKA SOBOTA D.O.O.
REBOLKOP D.O.O.
REGIONALNI SKLAD DELA
PODRAVJE
REKREAT. SM. DR.
TERMOELEKTR.
REKREATINO DRUŠTVO
METULJ KIDRIČEVO
RIBA, D.O.O.
RIBIŠKA DRUŽINA
BISTRICA-DOMŽALE
RIBIŠKA DRUŽINA POSTOJNA
RIC D.O.O. KRANJ
RIGIPS AUSTRIJA
GESELLSCHAFT M.B.H.
RIOSI INŽENIRING, D.O.O.
RO.LA VIEZZOLI& CO. D.N.O.
RODEO TRADE D.O.O.
ROLL-RUN D.O.O.
ROMB D.O.O.
RONE D.O.O.
ROSES D.O.O.
ROTO COMMERCE D.O.O.
RUDNIK IN RUDNIK D.N.O.
S & S, D.O.O. CELJE
V STEČAJU
S.I.C. D.O.O.
S.M.T. POSLOVNE
STORITVE D.O.O.
SAITS
SAMO ELEKTRONICS
KRANJ D.O.O.
SAMOST. SIND. INŠTIT. ZA
MET. KONSTR.
SANA, D.O.O. LJUBLJANA
SANKS D.O.O.
SARA LIGHTING D.O.O.
SAS GROUP D.O.O.
SAVANT D.O.O. KRANJ
SAVINJSKO DRUŠTVO
GOJITELJEV MALIH ŽIVALI
SC NOVO MESTO D.O.O.
SDGT SINDIKAT PODJETJA
ALPINUM BOHINJ
SEL D.O.O.
SEPRI D.O.O.
SERIN D.O.O.
SETNIKAR D.O.O.
SIA D.D. NOVA GORICA
SIBATRANS D.O.O.
SIMPS’S D.O.O.
SIMS D.O.O. LESCE
SIND. CESTN. PODJ.-ALTERNATIVA
SIND. DELAV. UPR. EN.
M.SOBOTA
SIND. JP LPP SAP IN KODES
NKNSS

Transakcijski račun v banki

06000-0909861560
03150-1000007607
07000-0000463362
07000-0000190695
07000-0000484993
04202-0000551479
03117-1000004277
10100-0035250765
07000-0000481404
05100-8010452130
02010-0018151479
06000-0087539210
29000-0001869241
02011-0010689802
10100-0032564253
25100-9706530198
07000-0000514869
04515-0000578434
26330-0010691174
04202-0000576311
02970-0017309524
18302-0013843129
10100-0035243878
07000-0000515451
29000-0003262937
26330-0019275480
05100-8000084091
03128-1007464493
17000-0000061341
04515-0000580762
29000-0055086448
03131-1000004658
04515-0000178115
06000-0085216351
06000-0076482568
04515-0000578822
27000-0000111437
05100-8010175486
07000-0000516033
02053-0018490521
02010-0010837194
04515-0000569413
24201-9004232751
05100-8010453585
07000-0000516421
06000-0915526069
03150-1000007510
07000-0000473935
03160-1000020697
02923-0018195303
10100-0035247952
02083-0016330122
04750-0000194342
04202-0000231088
33000-1553166028
07000-0000479270
02970-0051220530
02340-0051941846
02043-0017024856

Stran

4220 / Št. 43 / 17. 5. 2002

Naziv pravne osebe

SIND. OŠ ANTON AŠKERC
VELENJE
SIND. PODJ. VRTNARSTVO, ZSSS
SIND. PSS OPS MURSKA SOBOTA
SIND. Z.D. ST. OBČANOV
LJ. VIČ-RUDNIK
SIND. ZDRAV. ZOBOZDR.
FIDES
SIND.DEL. SE-SŽ-Ž. ZD LJUBLJANA
SIND.JP ELES-SDE, PODRUŽNICA
EGTK
SINDIKAT OŠ FOKOVCI
SINDIKAT C.P. SLO.
VATOR & VEKTOR
SINDIKAT CENTRA ZA SOCIALNO
DELO JESENICE
SINDIKAT DELAVCEV DOMPLAN
KRANJ
SINDIKAT DELAVCEV PALOMA
PERGAM
SINDIKAT DELAVCEV V
SAMOSTOJNEM OSEBNEM
DELU V OBČINI KRANJ
SINDIKAT DOMA UPOKOJENCEV
POLZELA
SINDIKAT GLASBENIKOV
SLOVENIJE
SINDIKAT GŠ FRANA GERBIČA
SINDIKAT IGRALNIŠKIH
DELAVCEV SLOVENIJE
ENOTA BLED
SINDIKAT KOMUNALE RADEČE
SINDIKAT MERCATOR
GORIŠKA D.D.
SINDIKAT MERILNE NAPRAVE
KRANJ
SINDIKAT MLINOPEK
MURSKA SOBOTA
SINDIKAT NEODVISNOST KNSS OBALNO KRAŠKE REGIJE
SINDIKAT NEZ.IN SOC. OGR. SLO.
SINDIKAT OSNOVNE ŠOLE KOMEN
SINDIKAT OŠ ADAMA BOHORIČA
SINDIKAT OŠ KRMELJ
SINDIKAT OŠ MIHA PINTAR
TOLEDO
SINDIKAT OŠ RADA ROBIČA
LIMBUŠ
SINDIKAT PIVOVARNE UNION D.D.
SINDIKAT PODJETJA ALPETOUR
POTOVALNA AGENCIJA D.D.
SINDIKAT PODJETJA GRADNJE
KRANJ
SINDIKAT PODJETJA ISKRATEL
KRANJ
SINDIKAT PODJETJA KOMPAS
SINDIKAT PODJETJA KROJ
LJUBLJANA
SINDIKAT PODJETJA TRIFIX TRŽIČ
SINDIKAT POKLICNIH GASILCEV
MARIBOR
SINDIKAT POLIGALANT
SINDIKAT PROM. PILOTOV
SLOVENIJE
SINDIKAT PUP P.O. VELENJE
SINDIKAT TERMOELEKTRARNE
SINDIKAT TPV NOVO MESTO
SINDIKAT VIZ I. GIMNAZIJE
V CELJU
SINDIKAT VIZ OBM. ODBOR
VELENJE
SINDIKAT VIZ OSNOVNE ŠOLE
JURIČEVEGA DREJČKA

Transakcijski račun v banki

02426-0017040136
02340-0014810343
02340-0012576821
02083-0012820759
02340-0015600214
02010-0018220349
02032-0015690481
02340-0015002791
02058-0017918558
07000-0000564824
07000-0000512444
04515-0000580956

07000-0000510892
06000-0008277503
02010-0015250306
02029-0015286138

07000-0000467242
06000-0014580757
14000-0596201367
05100-8010451451
02340-0015366056
10100-0035164823
02222-0018973933
10100-0035235633
02986-0012257950
02379-0018265997
02426-0016276067
04515-0000540410
02013-0019909263
07000-0000565697
07000-0000513802
07000-0000462877
02222-0016658446
02025-0013167660
07000-0000568510
04515-0000578725
04750-0000579529
02011-0011767569
02426-0017492544
02986-0019161343
02970-0051045445
06000-0007757777
02426-0018411716
20470-0011659933
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SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA
IN ZNANOSTI SLOVENIJE, SEPŠ
KOPER
SINDIKAT ZAVAROVALNICE
TRIGLAV
SINDIKAT ZAVODA DIJAŠKI
DOM CELJE
SINDIKAT ZAVODA GIMNAZIJA M.S.
SINDIKAT ZAVODA OSNOVNA ŠOLA
STRAŽIŠČE
SINDIKAT ZAVODA OSREDNJE
KNJIŽNICE OBČINE KRANJ
SINDIKAT ZAVODA SREDNJE
KEMIJSKE ŠOLE
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTVA BGP
KRANJ
SINDIKAT ZSSS MERCATOR
GORENJSKA
SIP SICO, D.O.O. ŠEMPETER
SIPRO, D.O.O. ŽALEC
SIRS, D.O.O. BELTINCI V STEČAJU
SKEI P ISKRA LIVARNA KOMEN
SKEI SINDIKAT PODJETJA
ELMONT BLED
SKUPINA EMONA D.O.O.
SKUPNOST LASTN. STAN.
NA JAMI 11
SLAVISTIČNO DRUŠTVO CELJE
SLO. DRUŠTVO ZA NEPO.
PREISKAVE
SLO. INSTITUT ZA GOSP. D.O.O.
SLOFIT D.O.O.
SLOTIN D.O.O.
SLOVENIJA PAPIR D.O.O.
SLOVENSKE ŽELEZARNE D.D.
SLOVENSKE ŽELEZNICE D.D.
SMA D.O.O. GRADIŠČE
SMERDEL & COMPANY K.D.
SMRKETA D.O.O.
SMUČARSKI KLUB ČRNA NA
KOROŠKEM
SMUČSRSKI KLUB LUČE
SOCCER, POIZV. TEG. D.O.O.
SOLUCIJA D.O.O.
SOMIT D.O.O.
SPARTAK D.O.O.
SPEKTER FOKUS D.O.O.
SPEKTER KRANJ D.O.O.
SPOJKA,D.O.O. ŠTORE
SSLOV. DRUŠT. ZA ODNOSE
Z JAVN.
SSS, SKEI FOTONA D.D.
STANOVANJSKA ZADRUGA Z.O.O.
STENA D.O.O.
STIGMA CEVNI SISTEMI D.O.O.
STOP D.O.O. SLOV. POT.
AGENCIJA
STRELSKA DRUŽINA KOVINAR
ŠTORE
STRELSKO DRUŠTVO MOŠNJE
STROJING CO., D.O.O
STROJING D.O.O.
STUDIO 2 INŽENIRING D.O.O.
STUDIO DMD D.O.O.
STUDIO KOŠMRLJ IN OSTALI K.D.
SUMAX TRG. IN
ZASTOPSTVO D.O.O.
SVIZ SLO. SIND. ZAV. ZA
GRAD. SLO.
SVIZ DAS MARIBOR
SVIZ OSNOVNE ŠOLE
TONETA ČUFARJA JESENICE

Transakcijski račun v banki

10100-0035216718
04750-0000581275
06000-0014560290
02340-0035527118
07000-0000505751
07000-0000467436
04515-0000571256

07000-0000510310
07000-0000201074
06000-0113191539
06000-0083237551
02340-0050549314
14000-0596390711
07000-0000568219
02042-0015255916
02013-0090841968
06000-0007332626
02010-0013509738
02011-0013278344
02045-0035522076
19100-0010039845
02922-0016951715
02923-0011615017
02923-0019346887
04750-0000567889
02019-0053949858
03138-1000015761
20470-0016993769
02426-0010619609
02340-0018247053
02053-0011230265
03116-1000008109
03126-1000012954
03138-1000014985
03138-1000014888
06000-0071212461
02031-0017571554
02033-0014851479
14000-0521624954
03138-1000016246
24200-9002732889
02015-0016731348
06000-0007695309
07000-0000475002
06000-0514299731
02013-0013174650
02018-0050782857
19100-0010064386
02038-0014594669
02970-0089174593
02044-0014278543
04515-0000574166
07000-0000566667
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SVIZ OŠ STOPIČE
SVIZ OŠ ŠEMPAS
SVIZ SINDIKALNA ORGANIZACIJA
OSNOVNE ŠOLE MATIJA ČOP
KRANJ
SVIZ SINDIKAT GLASBENE
ŠOLE RADOVLJICA
SVIZ SINDIKAT OSNOVNE
ŠOLE STANETA ŽAGARJA
LIPNICA
SVIZ SINDIKAT OŠ. MILAN
ŠUŠTERŠIČ
SVIZ SREDNJA GRADBENA
ŠOLA KRANJ
SVIZ SŠ TEHN. STROK IN
OS. STOR.
SVIZ, SINDIKAT DIJAŠKEGA
DOMA DRAVA
SVIZ, SINDIKAT ZAVODA
OSNOVNE ŠOLE
TONETA TOMŠIČA KNEŽAK
SVIZ-SINDIKAT OŠ GUSTAVA
ŠILIHA
SVIZ-SINDIKAT SREDNJE
TRGOVSKE ŠOLE MARIBOR
SVOBODNI SINDIKAT KNG
SAVA GOODYEAR
SVS ŠPORT D.O.O.
SWET D.O.O.
SZSS SINDIKAT CELJSKIH
LEKARN
SŽ JEKLOLIVARNA RAVNE D.O.O.V STEČAJU
ŠAH. DRU. RADENSKA
POMGRAD M.S.
ŠD EKONOMSKE FAKULTETE
V LJ.
ŠD ŠOŠTANJ NK USNJAR
ŠOLAR RAJKO IN IRENA
UMETNO KOVAŠTVO D.N.O.
ŠP. REKREAT. DRUŠTVO
“MAX CLUB“
ŠPES &CO D.N.O. NOVO MESTO
ŠPORT IGI BLED D.O.O.
ŠPORTNO DRUŠTVO ALTER SPORT
PODNART
ŠPORTNO DRUŠTVO BRANIK
ŠPORTNO DRUŠTVO BUDOKAI
ŠPORTNO DRUŠTVO FDV
ŠPORTNO DRUŠTVO KIDRIČEVO
ŠPORTNO DRUŠTVO KRANJ
ŠPORTNO DRUŠTVO MAVČIČE
ŠPORTNO DRUŠTVO PODNART
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO
ŠPORTNO DRUŠTVO
ŠMARTNO-TACEN
ŠPORTNO DRUŠTVO TRBOJE
ŠPORTNO DRUŠTVO
VENTUS POSTOJNA
ŠPORTNO DRUŠTVO ZA
KEGLANJE NA LEDU BLED
ŠPORTNO KINOLOŠKO
DRUŠTVO POSTOJNA
ŠPORTNO KULTURNO
DRUŠTVO TPV
ŠPORTNO RIBIŠKO
DRUŠTVO KIT KRANJ
ŠPRTNO DRUŠTVO MOŠNJE
ŠTED, D.O.O.CELJE
ŠTOKELJ D.O.O.
TAAS - ŠTEBLAJ D.N.O.
TAFIN D.O.O.
TAGIJA, D.O.O.

Št.

Transakcijski račun v banki

02970-0012418978
04750-0000568180

07000-0000506236
07000-0000566764

07000-0000488194
02011-0010352048
07000-0000506818
02011-0015259957
04515-0000577270

10100-0035250377
02426-0089955618
04515-0000578628
07000-0000567540
03100-1007500397
04515-0000572808
06000-0007860306
05100-8010451548
02340-0018632531
02013-0089585236
02426-0016119412
07000-0000567637
02053-0017020389
24800-9004062071
07000-0000476069
07000-0000393716
04750-0000567404
14000-0525601178
02011-0051622444
04202-0000576214
07000-0000502065
02021-0018314385
07000-0000477039
20470-0019504614
02032-0012068598
07000-0000502841
10100-0035237767
07000-0000468794
10100-0035237670
02970-0055550125
07000-0000503326
07000-0000476942
06000-0062565590
04515-0000579404
07000-0000477621
24201-9004081528
03106-1000007920
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TAJGA D.O.O. ŠUTNA
TALISMAN, D.O.O.
TAM BUS RADGONA, D.O.O. V ST.
TAMACHT D.O.O.
TAMAGRO D.O.O.
TAMASCHI D.O.O., LJUBLJANA
TB-BOLTA D.N.O. LJUBLJANA
TDR METALURGIJA D.D.
TDR-RAFISE D.O.O.
TECHNO D.O.O.
TEHNIČNA ZALOŽBA SLOVENIJA
TEHNOMAT KRANJ D.O.O.
TENIŠKI KLUB CC
TENIŠKI KLUB HOČE
TENIŠKI KLUB MODRI
TENIŠKI KLUB RADOVLJICA
TE-TRADE D.O.O.
TETRA-MARK D.O.O.
TEXCOM D.O.O.
TINEVA COMPANY D.O.O.
TINTA D.O.O.
TIPOCOM D.O.O.
TLOS D.O.O.
TNT 2000 D.O.O.
TOKA D.O.O.
TOMBY D.O.O.
TOMI ŠKERGET D+F D.N.O.
TONE D.O.O.
TOPOL IN OSTALI KRŠKO D.N.O.
TOV. POHIŠTVA ČEPOVAN D.D.
V STEČAJU
TOVARNA MERIL - KOVINE D.D.
TP ERIKA D.D.
TPO BATUJE, TOV. POLJ.ORODJA
V STEČ.
TRAC D.O.O., ŠENTJERNEJ
TRADING D.O.O.
TRANSKOR D.O.O.
TRANSPORTKOMERC D.O.O.
TRIGLAV KONFEKCIJA KRANJ D.D.
TRIGLAV STEBER I, PID D.D.
TRINA, D.O.O ŽALEC
TRINKO D.O.O.
TRIO NEVAR GOLD D.O.O.
TRTA D.O.O. KRANJ
TRTIN D.O.O. KRANJ
TURIST. DRUŠTVO POLANA V LIKV.
TURISTIČNO DRUŠTVO CELJE
TURISTIČNO DRUŠTVO KOKRICA
TURISTIČNO DRUŠTVO ORMOŽ
TURISTIČNO DRUŠTVO SAVLJE
TV CELJE, D.O.O. CELJE
TVIGS D.O.O.
TVIS D.O.O. KOPER
TVO, P.O. ŠKOFJA VAS V STEČAJU
TYPE ART D.O.O. KRANJ
UMARH D.O.O.
UMETNO KOVAŠTVO D.O.O.
UNIPORT D.O.O.
UNITECH, D.O.O. LJUBLJANA
URJA - JALEN & CO., K.D.
URŠA D.O.O.
USTAN. ZA POMOČ OTROKU
Z RAKOM
USTANOVA ZA NPK LJUBLJANA
UTRIS D.O.O.
VA VIDEO AUDIO FILM D.O.O.
VALENTINA A-Z D.O.O.
VARNOST MOSTE D.O.O.
VECTRA D.O.O.
VEGSS D.O.O.
VELBA D.O.O.
VELEIMPEX D.O.O.

Transakcijski račun v banki

07000-0000503714
03126-1012045707
02340-0016539562
04202-0000579124
02053-0014519438
29000-0003091635
02036-0011582917
25100-9704110145
04515-0000579016
02011-0015047430
02922-0012171943
07000-0000012118
05100-8010451936
04515-0000568249
07000-0000567831
07000-0000478009
04515-0000574360
02045-0013297048
24400-9002978296
02085-0019897684
02018-0017994529
02025-0035370378
04202-0000569521
03163-1000002702
03100-1000013743
07000-0000048784
04515-0000574069
02060-0089302409
03155-1000008623
04750-0000573806
25100-9700537150
03178-1000002161
04750-0000576910
02970-0019850730
14000-0580050188
20470-0012821508
14000-0542561143
02068-0019831975
05100-8010450772
06000-0096078023
05100-8010444273
05100-8010453779
05100-8010453197
07000-0000462198
02340-0090570641
06000-0003674950
07000-0000500319
04103-0000570007
03102-1000004139
06000-0143944807
02982-0019223231
10100-0035238640
06000-0119398860
07000-0000500804
04202-0000579221
04202-0000574662
04750-0000577007
02010-0013922473
07000-0000472771
03128-1000014990
02222-0016587830
05100-8010447959
03150-1000007413
04750-0000369815
05100-8010449802
03106-1000008405
02045-0012879075
03118-1000006750
10100-0035237573
04515-0000234666

Stran
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Naziv pravne osebe

VERZ, D.O.O.
VESEL D.O.O.
VIASAT D.O.O., LJUBLJANA
VIDAFLAG D.O.O.
VIDCOM D.O.O.
VINTOUR TURIZEM D.O.O.
VIRANT D.O.O.
VIRODENT D.O.O.
VITABAR D.O.O.
VITALEK D.O.O.
VIVA AVTO D.O.O.
VIVERA POTOČNIK
IN DRUŽB. D.N.O.
VODOVODNA ZADRUGA
GORIČE Z.O.O.
VOEST-ALPINE STAHL D.O.O.
VOP D.O.O.
VRTNARSTVO D.O.O.
W&P PROFIL D.O.O.
WAAL, D.O.O., ŽALEC
WELZ D.O.O. LJUBLJANA
WEST & SOUTH D.O.O.
WOLPAR D.O.O.
XELA D.O.O.
YERI D.O.O.
Z & Z TRADE D.O.O.
ZADIG D.O.O.
ZAKLAD D.O.O.
ZALOŽBA BELI LOTUS D.O.O.
ZALOŽBA FORMA 7 D.O.O.
ZALOŽBA OZIRIS D.O.O. LESCE
ZAVOD ENTRA
ZDRUŽ. SODNIH IZV. IN
CENILCEV SLO.
ZDRUŽ.ISKALCEV
STANOVANJ SLO.
ZDRUŽENJE VETERANOV
VOJNE ZA SLOV.
ZDRUŽENJE ZA MEDSOSEDSKO
POMOČ-STROJNI KROŽEK
ZEU DRUŽBA ZA NAČRT.
INŽEN. D.O.O.
ZGODOVINSKO DRUŠTVO
V MARIBORU
ZGORNJESAVINSKO GOVED.
DRUŠTVO
ZIDARSTVO
KADRIOSKI & CO. D.N.O.
ZORING KRANJ D.O.O.
ZORKA D.O.O. NAKLO
ZSS OO GLASBENE ŠOLE
ŠEMPETER
ZSS OO VODNOGOSPOD.
ENOTA
ZSSS PETOVIA AVTO PTUJ
ZSSS SIND. JAVNEGA
VZGOJNOVARSTVENEGA
ZAVODA PTUJ
ZSSS SINDIKAT DOMINVEST
JESENICE
ZSSS SINDIKAT VEZENINE
BLED
ZVD-ZAVOD ZA VAR. PRI
DELU D.D.
ZVEZA ČEBEL. DRUŠTEV
LENDAVA
ZVEZA DRUŠTEV ENERGETIKOV
SLOV.
ZVEZA KUD OBČINE DOL PRI LJ.
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV
N. GORICA
ZVEZA PEVSKIH ZBOROV
PRIMORSKE

Transakcijski račun v banki

02060-0035193578
02010-0011896725
02017-0089330318
02021-0078513652
03157-1000006003
02222-0051400839
02044-0019569117
04750-0000570411
02970-0089525054
02970-0016498410
14000-0142052605

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe

ZVEZA REJ. GOV. RJAVE
PASME SLO.
ŽENSKI ODBOJKARSKI
KLUB PTUJ
ŽLEBAK D.O.O.
ŽUPNIJA KRANJ - PRIMSKOVO

04202-0000576602
05100-8010448929
07000-0000495372

Ljubljana, dne 14. maja 2002.

07000-0000496827
29000-0001842857
02056-0011049407
02340-0020047955
04515-0000337583
06000-0093015636
05100-8000104752
02017-0011607710
04515-0000263087
03160-1000021182
10100-0035249116
02036-0016493348
02045-0011816731
02980-0010306022
04515-0000582411
02045-0011292252
07000-0000473547
02021-0089370959

02222-0035444436

02011-0087771143

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 20. 5 do 26. 5. 2002
so
na
internetni
strani
Banke
Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/

02010-0013110292

02017-0017208102

Transakcijski račun v banki

Mitja Gaspari l. r.
Guverner
Banka Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2037.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
OPEN DOORS 1, Student’s book, učbenik za
angleščino v 5. in 6. razredu osemletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

04750-0000573030

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
OPEN DOORS 1, Student’s book, učbenik
za angleščino v 5. in 6. razredu osemletne
osnovne šole

14000-0595135628
02340-0019896053
04515-0000570383
02426-0088387419
04750-0000580402
07000-0000048978
07000-0000461907

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 5., 6.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Norman Whitney.
Recenzent: asist. Mihaela Zavašnik, Julijana Turnšek

04750-0000571381
02340-0015104641
04202-0000575826

04202-0000580579
07000-0000494014
07000-0000471361
02924-0013679128
02342-0011794321
02010-0010106396
02036-0089585467
04750-0000567986
04750-0000573321

Heij.
Ilustrator: P. Burnell et al.
Fotograf: R. Judges et al.
Leto izdaje: 1995.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: OXFORD UNIVERSITY PRESS, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d., CENTER OXFORD OXFORD Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-167/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

2038.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
OPEN DOORS 1, Workbook, delovni zvezek za
angleščino v 5. in 6. razredu osemletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
OPEN DOORS 1, Workbook, delovni zvezek
za angleščino v 5. in 6. razredu osemletne
osnovne šole

Št.

43 / 17. 5. 2002 / Stran 4223

Recenzent: asist. Mihaela Zavašnik, Julijana Turnšek
Heij.
Ilustrator: K. Baxendale et al.
Fotograf: Allsport Ltd. Et al.
Leto izdaje: 1994.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: OXFORD UNIVERSITY PRESS, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d., CENTER OXFORD OXFORD Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-169/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

nje.
Predmet: angleščina.
Razred: 5., 6.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Norman Whitney, Mike Macfarlane.
Recenzent: asist. Mihaela Zavašnik, Julijana Turnšek
Heij.
Ilustrator: M. Allport et al.
Fotograf: E. Andersen, M. Sookias.
Leto izdaje: 1994.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: OXFORD UNIVERSITY PRESS, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d., CENTER OXFORD OXFORD Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-168/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2040.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
OPEN DOORS 2, Workbook, delovni zvezek za
angleščino v 6. in 7. razredu osemletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
OPEN DOORS 2, Workbook, delovni zvezek
za angleščino v 6. in 7. razredu osemletne
osnovne šole
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.

2039.

Predmet: angleščina.
Razred: 6., 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Norman Whitney, Ann Ward.
Recenzent: asist. Mihaela Zavašnik, Julijana Turnšek

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
OPEN DOORS 2, Student’s book, učbenik za
angleščino v 6. in 7. razredu osemletne osnovne
šole

Heij.
Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
OPEN DOORS 2, Student’s book, učbenik
za angleščino v 6. in 7. razredu osemletne
osnovne šole
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-

Ilustrator: M. Allport et al.
Fotograf: P. Mulcahy et al.
Leto izdaje: 1994.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: OXFORD UNIVERSITY PRESS, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d., CENTER OXFORD OXFORD Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-170/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

nje.
Predmet: angleščina.
Razred: 6., 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Norman Whitney.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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2041.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
OPEN DOORS 3, Student’s book, učbenik za
angleščino v 8. razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
OPEN DOORS 3, Student’s book, učbenik
za angleščino v 8. razredu osemletne
osnovne šole

Uradni list Republike Slovenije
Avtor: Norman Whitney, Michael Duckworth.
Recenzent: asist. Mihaela Zavašnik, Julijana Turnšek
Heij.
Ilustrator: H. Alles et al.
Fotograf: J. Gichigi et al.
Leto izdaje: 1996.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: OXFORD UNIVERSITY PRESS, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d., CENTER OXFORD OXFORD Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-172/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Norman Whitney.
Recenzent: asist. Mihaela Zavašnik, Julijana Turnšek

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Heij.
Ilustrator: K. Baxendale et al.
Fotograf: S. Banders et al.
Leto izdaje: 1995.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: OXFORD UNIVERSITY PRESS, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d., CENTER OXFORD OXFORD Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-171/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2043.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
TOUCHSTONE NEW 1, Angleški jezik 1, delovni
zvezek za angleščino v 5. razredu osemletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
TOUCHSTONE NEW 1, Angleški jezik 1, delovni
zvezek za angleščino v 5. razredu osemletne
osnovne šole
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.

2042.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
OPEN DOORS 3, Workbook, delovni zvezek za
angleščino v 8. razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
OPEN DOORS 3, Workbook, delovni zvezek
za angleščino v 8. razredu osemletne
osnovne šole

Predmet: angleščina.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Janez Skela, Dunja Marguč, Alenka Gvardjančič.
Recenzent: dr. Irena Kovačič, Darinka Šaubah Kovič.
Ilustrator: Andrejka Čufer, Nada Dellore.
Leto izdaje: 1996.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR, Partizanska
3-5, 2000 Maribor.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-173/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

2044.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
TOUCHSTONE NEW 1, Angleški jezik 1, učbenik
za angleščino v 5. razredu osemletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
TOUCHSTONE NEW 1, Angleški jezik 1, učbenik
za angleščino v 5. razredu osemletne
osnovne šole

Št.
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Recenzent: dr. Vlasta Hus, Igrid Boljka Štajdohar.
Ilustrator: Branka Schwarz.
Grafični oblikovalec: Davor Grgičević.
Fotograf: Jurij Senegačnik et al.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg
24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-175/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

nje.
Predmet: angleščina.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Janez Skela, Dunja Marguč, Alenka Gvardjančič.
Recenzent: dr. Irena Kovačič, Darinka Šaubah Kovič.
Ilustrator: Andrejka Čufer, Nada Dellore.
Leto izdaje: 1996.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR, Partizanska
3-5, 2000 Maribor.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

2046.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
DRUŽBA IN JAZ 1, delovni zvezek, družba za 4.
razred osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

Št. 613-174/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
DRUŽBA IN JAZ 1, delovni zvezek, družba
za 4. razred osemletne osnovne šole

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.

2045.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik, družba za 4. razred
osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik, družba za 4. razred
osemletne osnovne šole
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-

Predmet: spoznavanje družbe.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Maja Umek, Olga Janša Zorn.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Vlasta Hus, Igrid Boljka Štaudohar.
Ilustrator: Branka Schwarz.
Grafični oblikovalec: Davor Grgičević.
Fotograf: Jurij Senegačnik et al.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg
24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-176/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

nje.
Predmet: spoznavanje družbe.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Maja Umek, Olga Janša Zorn, Marija Košak.
Lektor: Renata Vrčkovnik.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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2047.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
MOJA GLASBA 3, delovni zvezek s CD-jem za
glasbeno vzgojo v 3. razredu osemletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
MOJA GLASBA 3, delovni zvezek s CD-jem
za glasbeno vzgojo v 3. razredu osemletne
osnovne šole

Uradni list Republike Slovenije
Avtor: Herta Orešič, Ivana Orešič, Mihael Koltak.
Lektor: Christiane Kordič.
Recenzent: dr. Vida Jesenšek, Breda Premzl.
Ilustrator: Andrejka Čufer.
Grafični oblikovalec: Viktor Šest.
Leto izdaje: 1993.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR, Partizanska
3-5, 2000 Maribor.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-178/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Breda Oblak.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Barbara Sicherl Kafol, dr. Branka Rotar
Pance, Zlatka Terlevič.
Ilustrator: Marjana Prelog.
Grafični oblikovalec: Tatjana Lješevič.
Notograf: Matej Grginič, Tadej Lenarčič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: ZALOŽBA IZOLIT d. o. o., Špruha 32, 1236
Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-177/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2048.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NEMŠKI JEZIK 1, učbenik za nemščino v 5.
razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NEMŠKI JEZIK 1, učbenik za nemščino
v 5. razredu osemletne osnovne šole

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2049.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NEMŠKI JEZIK 1, delovni zvezek za nemščino v
5. razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NEMŠKI JEZIK 1, delovni zvezek za nemščino
v 5. razredu osemletne osnovne šole
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Herta Orešič, Ivana Orešič, Mihael Koltak.
Lektor: Christiane Kordič.
Recenzent: dr. Vida Jesenšek, Breda Premzl.
Ilustrator: Viktor Šest.
Grafični oblikovalec: Viktor Šest.
Leto izdaje: 1993.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR, Partizanska
3-5, 2000 Maribor.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-179/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

2050.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NEMŠKI JEZIK 2, učbenik za nemščino v 6.
razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

Št.
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Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR, Partizanska
3-5, 2000 Maribor.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-181/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NEMŠKI JEZIK 2, učbenik za nemščino
v 6. razredu osemletne osnovne šole

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina.
Razred: 6.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Herta Orešič, Ivana Orešič, Mihael Koltak.
Lektor: Christiane Kordič.
Recenzent: dr. Vida Jesenšek, Breda Premzl.
Ilustrator: Viktor Šest.
Grafični oblikovalec: Viktor Šest.
Leto izdaje: 1993.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR, Partizanska
3-5, 2000 Maribor.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-180/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2051.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NEMŠKI JEZIK 2, delovni zvezek za nemščino v
6. razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

2052.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NEMŠKI JEZIK 3, učbenik za nemščino v 7.
razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NEMŠKI JEZIK 3, učbenik za nemščino
v 7. razredu osemletne osnovne šole
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Herta Orešič, Ivana Orešič, Mihael Koltak.
Lektor: Christiane Kordič.
Recenzent: dr. Vida Jesenšek, Breda Premzl.
Ilustrator: Viktor Šest.
Grafični oblikovalec: Viktor Šest.
Leto izdaje: 1994.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR, Partizanska
3-5, 2000 Maribor.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-182/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NEMŠKI JEZIK 2, delovni zvezek za nemščino
v 6. razredu osemletne osnovne šole

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina.
Razred: 6.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Herta Orešič, Ivana Orešič, Mihael Koltak.
Lektor: Christiane Kordič.
Recenzent: dr. Vida Jesenšek, Breda Premzl.
Ilustrator: Viktor Šest.
Grafični oblikovalec: Viktor Šest.
Leto izdaje: 1993.

2053.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NEMŠKI JEZIK 3, delovni zvezek za nemščino v
7. razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
Št. 613-184/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NEMŠKI JEZIK 3, delovni zvezek za nemščino
v 7. razredu osemletne osnovne šole

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Herta Orešič, Mihael Koltak.
Lektor: Christiane Kordič.
Recenzent: dr. Vida Jesenšek, Breda Premzl.
Ilustrator: Viktor Šest.
Grafični oblikovalec: Viktor Šest.
Leto izdaje: 1994.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR, Partizanska
3-5, 2000 Maribor.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-183/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

2055.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NEMŠKI JEZIK 4, delovni zvezek za nemščino v
8. razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NEMŠKI JEZIK 4, delovni zvezek za nemščino
v 8. razredu osemletne osnovne šole
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2054.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NEMŠKI JEZIK 4, učbenik za nemščino v 8.
razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

Predmet: nemščina.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Herta Orešič, Mihael Koltak.
Lektor: Christiane Kordič.
Recenzent: dr. Vida Jesenšek, Breda Premzl.
Ilustrator: Viktor Šest.
Grafični oblikovalec: Viktor Šest.
Leto izdaje: 1994.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR, Partizanska
3-5, 2000 Maribor.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-185/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NEMŠKI JEZIK 4, učbenik za nemščino
v 8. razredu osemletne osnovne šole

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Herta Orešič, Mihael Koltak.
Lektor: Christiane Kordič.
Recenzent: dr. Vida Jesenšek, Breda Premzl.
Ilustrator: Viktor Šest.
Grafični oblikovalec: Viktor Šest.
Leto izdaje: 1994.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR, Partizanska
3-5, 2000 Maribor.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

2056.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
FIZIKA 7, učbenik za fiziko v 7. razredu
osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
FIZIKA 7, učbenik za fiziko v 7. razredu
osemletne osnovne šole

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Št. 613-187/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: fizika.
Razred: 7.
Letnik: 70.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Milan Ambrožič, Erik Karič, Samo Kralj, Mitja
Slavinec, Aleksander Zidanšek.
Lektor: Rajko Korošec.
Recenzent: dr. Ivan Gerlič, Vida Lojevec Mrvič, Marjeta Petrica, Lucija Željko.
Ilustrator: Slavko Sraka.
Grafični oblikovalec: Irena Petrič.
Fotograf: Borut Žigon.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2058.

2057.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
TEHNIKA IN DELO 7, delovni listi za tehnično
vzojo v 7. razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEW
STEPPING STONES 1, učbenik za angleščino v
4. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NEW STEPPING STONES 1, učbenik
za angleščino v 4. razredu devetletne
osnovne šole

Št. 613-186/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Julie Ashworth, John Clark.
Recenzent: mag Melita Kukovec, Mojca Jerala Bedenk.
Ilustrator: Trevor Dunton et. al.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: LONGMAN, DZS d. d., Mestni trg 26, 1000
Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-188/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
TEHNIKA IN DELO 7, delovni listi za tehnično
vzojo v 7. razredu osemletne osnovne šole
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: tehnična vzgoja.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Drago Logar.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Amand Papotnik, Ludvik Hajdinjak.
Ilustrator: Drago Logar.
Grafični oblikovalec: Drago Logar.
Leto izdaje: 1994.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: TEHNIČNA ZALOŽBA SLOVENIJE, Lepi pot
6, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

2059.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEW
STEPPING STONES 1, Activity book, delovni
zvezek za angleščino v 4. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NEW STEPPING STONES 1, Activity book,
delovni zvezek za angleščino v 4. razredu
devetletne osnovne šole

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

2061.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Julie Ashworth, John Clark.
Recenzent: mag Melita Kukovec, Mojca Jerala Bedenk.
Ilustrator: Trevor Dunton et. al.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: LONGMAN, DZS d. d., Mestni trg 26, 1000
Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-189/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2060.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
HAPPY STREET 1, Class book, učbenik za
angleščino v 4. razredu devetletne osnovne šole

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
HAPPY STREET 1, Activity book, delovni zvezek
za angleščino v 4. razredu devetletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
HAPPY STREET 1, Activity book, delovni zvezek
za angleščino v 4. razredu devetletne
osnovne šole
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Stella Maidment, Lorena Roberts.
Recenzent: mag. Melita Kukovec, Marina Kočevar.
Ilustrator: Bernice Lum, Mark Ruffle, Peter Stevenson.
Fotograf: Sandi Friend.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MAX HUEBER VERLAG, OXFORD UNIVERSITY PRESS, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d., CENTER OXFORD OXFORD, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

Št. 613-191/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
HAPPY STREET 1, Class book, učbenik za
angleščino v 4. razredu devetletne osnovne šole

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Stella Maidment, Lorena Roberts.
Recenzent: mag. Melita Kukovec, Marina Kočevar.
Ilustrator: Peter Stevenson, Peret Richardson.
Fotograf: Haddon Davies, Sandi Friend.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: OXFORD UNIVERSITY PRESS, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d., CENTER OXFORD OXFORD, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-190/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

2062.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ANGLEŠKI JEZIK 2, TOUCHSTONE 2, učbenik
za angleščino v 7. razredu devetletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ANGLEŠKI JEZIK 2, TOUCHSTONE 2, učbenik
za angleščino v 7. razredu devetletne
osnovne šole
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

nje.
Predmet: angleščina.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.

Uradni list Republike Slovenije
Avtor: Lori King Videtič, Valter Mavrič, Janez Skela.
Lektor: Sabine Langridge, Samo Krušič.
Recenzent: mag. Melita Djurić, Zdenka Govednik.
Ilustrator: Fulvia Zudič.
Grafični oblikovalec: Darja Cjuha.
Leto izdaje: 1992.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA TANGRAM, Staretova 25, 1000
Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-192/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Št.

2064.
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Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ANGLEŠKI JEZIK 3, TOUCHSTONE 3, učbenik
za angleščino v 8. razredu devetletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ANGLEŠKI JEZIK 3, TOUCHSTONE 3, učbenik za
angleščino v 8. razredu devetletne osnovne šole
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2063.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ANGLEŠKI JEZIK 2, TOUCHSTONE 2, delovni
zvezek za angleščino v 7. razredu devetletne
osnovne šole

nje.
Predmet: angleščina.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Lori King Videtič, Janez Skela.
Lektor: Yvonne Robinson, Nuša Radinja.
Recenzent: mag. Melita Djurić, Zdenka Govednik.
Ilustrator: Majda Skrinar.
Grafični oblikovalec: Dušan Sivec.
Leto izdaje: 1993.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA TANGRAM, Staretova 25, 1000
Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

Št. 613-194/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ANGLEŠKI JEZIK 2, TOUCHSTONE 2, delovni
zvezek za angleščino v 7. razredu devetletne
osnovne šole
2065.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Lori King Videtič, Valter Mavrič, Janez Skela.
Lektor: Sabine Langridge, Samo Krušič.
Recenzent: mag. Melita Djurić, Zdenka Govednik.
Ilustrator: Fulvia Zudič.
Grafični oblikovalec: Darja Cjuha.
Leto izdaje: 1992.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA TANGRAM, Staretova 25, 1000
Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ANGLEŠKI JEZIK 3, TOUCHSTONE 3, delovni
zvezek za angleščino v 8. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ANGLEŠKI JEZIK 3, TOUCHSTONE 3, delovni
zvezek za angleščino v 8. razredu devetletne
osnovne šole
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

Št. 613-193/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

nje.
Predmet: angleščina.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Lori King Videtič, Janez Skela.
Lektor: Yvonne Robinson, Nuša Radinja.
Recenzent: mag. Melita Djurić, Zdenka Govednik.
Ilustrator: Majda Skrinar.
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Grafični oblikovalec: Dušan Sivec.
Leto izdaje: 1993.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA TANGRAM, Staretova 25, 1000
Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-195/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ANGLEŠKI JEZIK 4, TOUCHSTONE 4, delovni
zvezek za angleščino v 9. razredu devetletne
osnovne šole
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Lori King Videtič, Elenora Marendič, Janez Skela.
Lektor: Yvonne Robinson, Nuša Radinja.
Recenzent: mag. Melita Djurić, Zdenka Govednik.
Ilustrator: Aleš Lombergar, Dunja Zupančič, Fulvia Zu-

2066.

dič.
Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ANGLEŠKI JEZIK 4, TOUCHSTONE 4, učbenik
za angleščino v 9. razredu devetletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

Grafični oblikovalec: Rado Bajt.
Leto izdaje: 1994.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA TANGRAM, Staretova 25, 1000
Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-197/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ANGLEŠKI JEZIK 4, TOUCHSTONE 4, učbenik za
angleščino v 9. razredu devetletne osnovne šole

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Elenora Marendič, Janez Skela.
Lektor: Yvonne Robinson, Nuša Radinja.
Recenzent: mag. Melita Djurić, Zdenka Govednik.
Ilustrator: Aleš Lombergar, Dunja Zupančič.
Grafični oblikovalec: Založba Tangram.
Leto izdaje: 1994.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA TANGRAM, Staretova 25, 1000
Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-196/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2067.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ANGLEŠKI JEZIK 4, TOUCHSTONE 4, delovni
zvezek za angleščino v 9. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

2068.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik, družba za 4. razred
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik, družba za 4. razred
devetletne osnovne šole
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: družba.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Maja Umek, Olga Janša Zorn.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Vlasta Hus, Igrid Boljka Štaudohar.
Ilustrator: Branka Schwarz.
Grafični oblikovalec: Davor Grgičević.
Fotograf: Jurij Senegačnik et al.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg
24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 613-198/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2069.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
DRUŽBA IN JAZ 1, delovni zvezek, družba za 4.
razred devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

Št.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Breda Oblak.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Barbara Sicherl Kafol, dr. Branka Rotar
Pance, Zlatka Terlevič.
Ilustrator: Marjana Prelog.
Grafični oblikovalec: Tatjana Lješevič.
Notograf: Matej Grginič, Tadej Lenarčič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA IZOLIT d. o. o., Špruha 32, 1236
Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-200/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
DRUŽBA IN JAZ 1, delovni zvezek, družba
za 4. razred devetletne osnovne šole

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: družba.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Maja Umek, Olga Janša Zorn.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Vlasta Hus, Igrid Boljka Štaudohar.
Ilustrator: Branka Schwarz.
Grafični oblikovalec: Davor Grgičević.
Fotograf: Jurij Senegačnik et al.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg
24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-199/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2070.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
MOJA GLASBA 4, delovni zvezek s CD-jem za
glasbeno vzgojo v 4. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
MOJA GLASBA 4, delovni zvezek s CD-jem
za glasbeno vzgojo v 4. razredu devetletne
osnovne šole
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2071.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
GLASBA V 20. STOLETJU, učbenik za glasbeno
vzgojo v 9. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
GLASBA V 20. STOLETJU, učbenik za glasbeno
vzgojo v 9. razredu devetletne osnovne šole
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Breda Oblak.
Lektor: Marjan Kunej.
Recenzent: dr. Primož Kuret, Sonja Čibej.
Ilustrator: Marija Prelog.
Notograf: Milena Jarc.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-201/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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2072.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo UN,
DUE, TRE, delovni učbenik za italijanščino kot
drugi jezik na narodno mešanem območju
Slovenske Istre v 1. razredu devetletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
UN, DUE, TRE, delovni učbenik za italijanščino
kot drugi jezik na narodno mešanem območju
Slovenske Istre v 1. razredu devetletne
osnovne šole

Uradni list Republike Slovenije
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Tonka Tacol.
Lektor: mag. Branko Gradišnik.
Recenzent: mag. Črtomir Frelih, Irena Šimenc Mihalič.
Ilustrator: Alenka Vuk.
Grafični oblikovalec: Založba Debora.
Fotograf: Založba Debora.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DEBORA, založništvo in promocija kulture,
Lipahova ulica 23, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-203/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

nje.
Predmet: italijanščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju slovenske Istre.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni učbenik.
Avtor: Lucija Čok, Nada Dellore, Rado Pišot, Mirko
Slosar.
Lektor: Klara Lenassi Pahor.
Recenzent: dr. Janez Skela, Ticijana Čeh.
Ilustrator: Nada Dellore.
Grafični oblikovalec: Nada Dellore.
Leto izdaje: 1994.
Čas veljavnosti: 3 šolska let a.
Založnik: TEHNIČNA ZALOŽBA SLOVENIJE, Lepi pot
6, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

2074.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
LIKOVNE IGRARIJE, priročnik za učitelja k
učbeniku za likovno vzgojo v 2. razredu
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

Št. 613-202/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
LIKOVNE IGRARIJE, priročnik za učitelja
k učbeniku za likovno vzgojo v 2. razredu
devetletne osnovne šole

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

2073.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
LIKOVNE IGRARIJE, učbenik za likovno vzgojo v
2. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
LIKOVNE IGRARIJE, učbenik za likovno vzgojo
v 2. razredu devetletne osnovne šole
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: likovna vzgoja.

Predmet: likovna vzgoja.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Tonka Tacol.
Lektor: mag. Branko Gradišnik.
Recenzent: mag. Črtomir Frelih, Irena Šimenc Mihalič.
Grafični oblikovalec: Založba Debora.
Fotograf: Založba Debora.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DEBORA, založništvo in promocija kulture,
Lipahova ulica 23, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-204/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

2075.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
KOCKA 4, učbenik, matematika za 4. razred
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

Št.

Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Mojca Čepič, dr. Vlasta Hus, mag.
Dušan Vrščaj, mag. Sonja Zajc, Metka Dolinšek.
Ilustrator: Dunja Kofler.
Fotograf: Igor Modic, Dušan Vrščaj.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
KOCKA 4, učbenik, matematika za 4. razred
devetletne osnovne šole

Št. 613-206/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

nje.
Predmet: matematika.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Terezija Uran, Francka Bitenc, Snežana Mutić.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Izidor Hafner, Mateja Miklavčič, Natalija Ružič.
Ilustrator: Davor Grgičević.
Grafični oblikovalec: Davor Grgičević.
Fotograf: Igor Modic, Mojmir Fortuna, Jurij Senegačnik.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg
24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-205/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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2077.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
RAZISKUJEMO, GRADIMO 4, delovni zvezek za
naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
RAZISKUJEMO, GRADIMO 4, delovni zvezek
za naravoslovje in tehniko v 4. razredu
devetletne osnovne šole
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

2076.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
RAZISKUJEMO, GRADIMO 4, učbenik za
naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
RAZISKUJEMO, GRADIMO 4, učbenik
za naravoslovje in tehniko v 4. razredu
devetletne osnovne šole
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

Predmet: naravoslovje in tehnika.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Darja Srkribe Dimec, Ana Gostinčar Blagotinšek, Franko Florjančič.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Mojca Čepič, dr. Vlasta Hus, mag.
Dušan Vrščaj, Metka Dolinšek.
Ilustrator: Dunja Kofler.
Grafični oblikovalec: Helena Vrišer.
Fotograf: Igor Modic, Dušan Vrščaj.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-207/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

nje.
Predmet: naravoslovje in tehnika.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Darja Srkribe Dimec, Ana Gostinčar Blagotinšek, Franko Florjančič.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran
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2078.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OD
MRAVLJE DO SONCA 1, učbenik za pouk
naravoslovja in tehnike v 4. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Metka Kralj, Natalija Ružič, Mateja Miklavčič.
Ilustrator: Davor Grgičevič.
Grafični oblikovalec: Davor Grgičevič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
OD MRAVLJE DO SONCA 1, učbenik za pouk
naravoslovja in tehnike v 4. razredu devetletne
osnovne šole

Št. 613-209/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: naravoslovje in tehnika.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Dušan Krnel, Barbara Bajd, Seta Oblak, Saša A.
Glažar, Igor Hostnik.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Metka Kralj, Natalija Ružič, Mateja Miklavčič.
Ilustrator: Davor Grgičevič.
Grafični oblikovalec: Davor Grgičevič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-208/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2080.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, učbenik za tehniko
in tehnologijo v 7. razredu devetletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, učbenik za tehniko
in tehnologijo v 7. razredu devetletne
osnovne šole
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

2079.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OD
MRAVLJE DO SONCA 1, delovni zvezek za pouk
naravoslovja in tehnike v 4. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
OD MRAVLJE DO SONCA 1, delovni zvezek
za pouk naravoslovja in tehnike v 4. razredu
devetletne osnovne šole
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

Predmet: tehnika in tehnologija.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Slavko Kocjančič, Bogdan Sušnik, Ludvik Hajdinjak.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Tadej Tuma, mag. Polona Theuerschuh.
Ilustrator: Marko Kočevar.
Grafični oblikovalec: Marko Kočevar.
Fotograf: Bogdan Sušnik, Matija Barbič.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: TEHNIČNA ZALOŽBA SLOVENIJE, Lepi pot
6, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-210/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

nje.
Predmet: naravoslovje in tehnika.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Dušan Krnel, Barbara Bajd, Seta Oblak, Saša A.
Glažar, Igor Hostnik.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

2081.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
MOJE TELO, učbenik, biologija za 9. razred
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

Št.
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Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg
24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-212/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
MOJE TELO, učbenik, biologija za 9. razred
devetletne osnovne šole

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: biologija.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Tatjana Kordiš.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Tatjana Verčkovnik, dr. Kazimir Drašlar,
Lea Klemen.
Ilustrator: T. Rojc, J. Lasnibat.
Grafični oblikovalec: Simon Kajtna.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg
24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-211/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2082.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
MOJE TELO, delovni zvezek, biologija za 9.
razred devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

2083.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo NA
PRAGU BESEDILA 4, učbenik za jezik pri
slovenščini v 4. letniku gimnazij, strokovnih in
tehničnih šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
NA PRAGU BESEDILA 4, učbenik za jezik
pri slovenščini v 4. letniku gimnazij, strokovnih
in tehničnih šol
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Letnik: 4.vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar, Mojca
Bavdek, Mojca Poznanovič, Marija Končina.
Recenzent: dr. Janez Dular, Renata Čampelj Jurečič.
Ilustrator: Kostja Gatnik.
Grafični oblikovalec: Matjaž Vipotnik.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS d. o. o., Pot na Fužine 2,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-213/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
MOJE TELO, delovni zvezek, biologija
za 9. razred devetletne osnovne šole

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: biologija.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Tatjana Kordiš.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Tatjana Verčkovnik, dr. Kazimir Drašlar,
Lea Klemen.
Ilustrator: T. Rojc, J. Lasnibat.
Grafični oblikovalec: Simon Kajtna.

2084.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo NA
PRAGU BESEDILA 4, delovni zvezek za jezik pri
slovenščini v 4. letniku gimnazij, strokovnih in
tehničnih šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

Stran
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SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
NA PRAGU BESEDILA 4, delovni zvezek za jezik
pri slovenščini v 4. letniku gimnazij, strokovnih
in tehničnih šol
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar, Mojca
Bavdek, Mojca Poznanovič, Marija Končina.
Recenzent: dr. Janez Dular, Renata Čampelj Jurečič.
Ilustrator: Kostja Gatnik.
Grafični oblikovalec: Matjaž Vipotnik.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS d. o. o., Pot na Fužine 2,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-214/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2085.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo
BRANJA 3, učbenik za slovenščino v 3. letniku
gimnazij in štiriletnih srednjih šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
Št. 613-215/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2086.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
SVET KNJIŽEVNOSTI 3, učbenik za književnost
pri slovenščini v 3. letniku gimnazij
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Janko Kos, Tomo Virk, Gregor Kocijan, Nada
Barbarič.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Jožica Čeh, Danica Jordan, Danica
Cvikl, Boris Svetel.
Grafični oblikovalec: NETO.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR, Partizanska
3-5, 2000 Maribor.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-216/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
BRANJA 3, učbenik za slovenščino v 3. letniku
gimnazij in štiriletnih srednjih šol
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje poklicno oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Darinka Ambrož, Majda Degan Kapus, Boža Krakar Vogel, Irena Novak Popov, Marjan Štrancar, Katarina
Torkar Papež, Alojzija Zupan Sosič.
Lektor: Nuša Radinja.
Recenzent: dr. Tomo Virk, Brane Šimenc.
Ilustrator: Ksenija Konvalinka.
Grafični oblikovalec: Ksenija Konvalinka.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo SVET
KNJIŽEVNOSTI 3, učbenik za književnost pri
slovenščini v 3. letniku gimnazij

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2087.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo
BESEDE 2, učbenik za slovenščino za 2. letnik
triletnih srednjih šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
BESEDE 2, učbenik za slovenščino za 2. letnik
triletnih srednjih šol

Uradni list Republike Slovenije
Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Mateja Gomboc.
Lektor: Nuša Radinja.
Recenzent: dr. Irena Stramljič Breznik, Jožica Jožef
Beg, Dragica Debeljak.
Ilustrator: Vili Vrhovec.
Grafični oblikovalec: Nedžad Žujo.
Fotograf: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-217/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2088.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo
BESEDE 2, delovni zvezek za slovenščino za 2.
letnik triletnih srednjih šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
BESEDE 2, delovni zvezek za slovenščino
za 2. letnik triletnih srednjih šol
Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Mateja Gomboc.
Lektor: Nuša Radinja.
Recenzent: dr. Irena Stramljič Breznik, Jožica Jožef
Beg, Dragica Debeljak.
Ilustrator: Vili Vrhovec.
Grafični oblikovalec: Nedžad Žujo.
Fotograf: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-218/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Št.
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Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo NEW
HEADWAY ENGLISH COURSE, Intermediate,
Student’s book, učbenik za angleščino v 1. in 2.
letniku gimnazije, srednjih tehniških in
strokovnih šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
NEW HEADWAY ENGLISH COURSE,
Intermediate, Student’s book, učbenik
za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazije,
srednjih tehniških in strokovnih šol
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: angleščina kot 1. tuji jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Liz Soars, John Soars.
Recenzent: mag. Saša Benulič, Lučka Jurjec Žmavc.
Ilustrator: R. Allen et al.
Fotograf: M. Manson et al.
Leto izdaje: 1996.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: OXFORD UNIVERSITY PRESS, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d., CENTER OXFORD OXFORD Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-219/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2090.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo NEW
HEADWAY ENGLISH COURSE, Intermediate,
Woorkbook, delovni zvezek za angleščino v 1. in
2. letniku gimnazije, srednjih tehniških in
strokovnih šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
NEW HEADWAY ENGLISH COURSE,
Intermediate, Woorkbook, delovni zvezek
za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazije,
srednjih tehniških in strokovnih šol

Stran
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Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: angleščina kot 1. tuji jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Liz Soars, John Soars.
Recenzent: mag. Saša Benulič, Lučka Jurjec Žmavc.
Ilustrator: J. Anderson et al.
Fotograf: The Bridgemann Art Library et al.
Leto izdaje: 1996.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: OXFORD UNIVERSITY PRESS, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d., CENTER OXFORD OXFORD Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-220/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2091.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo
OPPORTUNITIES, Pre-Intermediate, Student’s
book, učbenik za angleščino

Uradni list Republike Slovenije

2092.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
OPPORTUNITIES, Pre-Intermediate, Language
Powerbook, delovni zvezek za angleščino
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje poklicno oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: angleščina kot 2. tuji jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Michael Dean, Anna Sikoryńska.
Recenzent: mag. Saša Benulič, Marta Pačnik.
Ilustrator: Grahame Baker Smith et al.
Grafični oblikovalec: Oliver Design.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LONGMAN, DZS d. d., Mestni trg 26, 1000
Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-222/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
OPPORTUNITIES, Pre-Intermediate, Student’s
book, učbenik za angleščino
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje poklicno oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: angleščina kot 2. tuji jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Michael Harris, David Mower, Anna Sikoryńska.
Recenzent: mag. Saša Benulič, Marta Pačnik.
Ilustrator: Grahame Baker Smith et al.
Grafični oblikovalec: Oliver Design.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LONGMAN, DZS d. d., Mestni trg 26, 1000
Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-221/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo
OPPORTUNITIES, Pre-Intermediate, Language
Powerbook, delovni zvezek za angleščino

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2093.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo
OPPORTUNITIES, Intermediate, Student’s book,
učbenik za angleščino

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
OPPORTUNITIES, Intermediate, Student’s book,
učbenik za angleščino
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje poklicno oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: angleščina kot 2. tuji jezik.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Michael Harris, David Mower, Anna Sikoryńska.
Recenzent: mag. Saša Benulič, Marta Pačnik.
Ilustrator: Grahame Baker Smith et al.
Grafični oblikovalec: Oliver Design.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.

Uradni list Republike Slovenije
Založnik: LONGMAN, DZS d. d., Mestni trg 26, 1000
Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-223/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2094.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo
OPPORTUNITIES, Intermediate, Language
Powerbook, delovni zvezek za angleščino

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
OPPORTUNITIES, Intermediate, Language
Powerbook, delovni zvezek za angleščino
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje poklicno oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: angleščina kot 2. tuji jezik.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Michael Dean, Anna Sikoryńska.
Recenzent: mag. Saša Benulič, Marta Pačnik.
Ilustrator: Grahame Baker Smith et al.
Grafični oblikovalec: Oliver Design.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LONGMAN, DZS d. d., Mestni trg 26, 1000
Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-224/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2095.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo
STUFEN INTERNATIONAL 1, Deutsch als
Fremdsprache für Jugendliche und Erwachsene,
Lehr- und Arbeitsbuch, učbenik za nemščino kot
2. tujega jezika v 1. letniku gimnazij s slovenskonemškim slovarčkom

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

Št.
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SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
STUFEN INTERNATIONAL 1, Deutsch als
Fremdsprache für Jugendliche und Erwachsene,
Lehr- und Arbeitsbuch, učbenik za nemščino kot
2. tujega jezika v 1. letniku gimnazij
s slovensko-nemškim slovarčkom
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: nemščina kot 2. tuji jezik.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Anne Vorderwülbecke, Klaus Vorderwülbecke.
Recenzent: mag. Brigita Kosevski, Nadja Gliha.
Grafični oblikovalec: Sabine Rüthing.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: KLETT, DZS d. d., Mestni trg 26, 1000
Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-225/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2096.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo OBČA
GEOGRAFIJA, učbenik

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
OBČA GEOGRAFIJA, učbenik
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, turistični
tehnik.
Predmet: geografija.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Metka Špes, Ingrid Florjanc.
Ilustrator: Gregor Markelj.
Grafični oblikovalec: Gorazd Rogelj.
Fotograf: Jurij Senegačnik et al.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg
24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Stran

4242 / Št. 43 / 17. 5. 2002
Št. 613-226/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2097.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo
KEMIJA ZA GIMNAZIJE 2, učbenik za kemijo v
2., 3. in 4. letniku gimnazije

Uradni list Republike Slovenije
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: kemija.
Letnik: 1., 2., 4.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Nataša Bukovec, Saša Aleksij Glažar.
Lektor: Judita Mohar.
Recenzent: dr. Jurij Brenčič, Stanislava Florjančič.
Grafični oblikovalec: Nedžad Žujo.
Fotograf: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

Št. 613-228/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
KEMIJA ZA GIMNAZIJE 2, učbenik za kemijo
v 2., 3. in 4. letniku gimnazije
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: kemija.
Letnik: 2. - 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Nataša Bukovec, Darko Dolenc, Boris Šket.
Lektor: Tatjana Hosta.
Recenzent: dr. Primož Šegedin, dr. Slovenko Polanc,
dr. Saša Aleksij Glažar, Breda Novak, Irena Ilc.
Grafični oblikovalec: Metka Škrabar.
Fotograf: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2099.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
BIOLOGIJA, Celica, učbenik za biologijo
v 1. letniku gimnazije

Št. 613-227/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2098.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo
NALOGE IZ SPLOŠNE IN ANORGANSKE KEMIJE
ZA SREDNJO ŠOLO, zbirka nalog za kemijo v 1.,
2. in 4. letniku gimnazij in srednjih tehniških in
strokovnih šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
NALOGE IZ SPLOŠNE IN ANORGANSKE KEMIJE
ZA SREDNJO ŠOLO, zbirka nalog za kemijo
v 1., 2. in 4. letniku gimnazij in srednjih tehniških
in strokovnih šol

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo
BIOLOGIJA, Celica, učbenik za biologijo v 1.
letniku gimnazije

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: biologija.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Peter Stušek, Andrej Podobnik, Nada Gogala.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: dr. Tomaž Amon, Majda Kamenšek Gajšek.
Ilustrator: Marija Prelog.
Grafični oblikovalec: Irena Petrič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-229/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

2100.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo
BIOLOGIJA, Raznolikost živih bitij, učbenik za
biologijo v 2. letniku gimnazije

Št.

Št. 613-231/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
BIOLOGIJA, Raznolikost živih bitij, učbenik
za biologijo v 2. letniku gimnazije
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: biologija.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Andrej Podobnik, Dušan Devetak.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: dr. Tomaž Amon, Urška Škof.
Ilustrator: Marija Prelog.
Grafični oblikovalec: Irena Petrič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-230/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2101.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo
BIOLOGIJA, Ekologija, učbenik za biologijo v 3.
letniku gimnazije

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

2102.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo
BIOLOGIJA ČLOVEKA, delovni zvezek za
biologijo v 3. letniku gimnazije

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
BIOLOGIJA ČLOVEKA, delovni zvezek
za biologijo v 3. letniku gimnazije
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: biologija.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Tanja Mozetič, Andreja Slapnik, Majda Kamenšk
Gajšek.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Peter Stušek, Erika Jarič.
Ilustrator: Erika ujič Omerzel.
Grafični oblikovalec: Meta Škrabar.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-232/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
BIOLOGIJA, Ekologija, učbenik za biologijo
v 3. letniku gimnazije
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: biologija.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Kazimir Tarman.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: dr. Tomaž Amon, Brigita Brajkovič.
Ilustrator: Jurij Mikuletič.
Grafični oblikovalec: Irena Petrič.
Fotograf: Boštjan Tarman.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
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2103.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo
BIOLOGIJA, Funkcionalna anatomija s
fiziologijo, učbenik za biologijo v 4. letniku
gimnazije

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
BIOLOGIJA, Funkcionalna anatomija s fiziologijo,
učbenik za biologijo v 4. letniku gimnazije

Stran

4244 / Št. 43 / 17. 5. 2002
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: biologija.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Peter Stušek, Nada Gogala.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: dr. Tomaž Amon, Erika Jarič.
Ilustrator: Marija Prelog.
Grafični oblikovalec: Irena Petrič.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-233/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2104.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo
ZGODOVINA 1, učbenik za zgodovino v 1.
letniku gimnazije

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
ZGODOVINA 1, učbenik za zgodovino v 1. letniku
gimnazije
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: zgodovina.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Vilma Brodnik, Robert A. Jernejčič, Zoran Radonjič, Tjaša Urankar Dornik.
Lektor: Pavle Vozlič.
Recenzent: dr. Peter Štih, Ana Kastelic, Bojan Končan.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-234/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

2105.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo
STARE DOBE, Zgodovina za 1. letnik gimnazij,
učbenik

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
STARE DOBE, Zgodovina za 1. letnik gimnazij,
učbenik
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: zgodovina.
Letnik: 1.
Število ur: 70.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Stane Berzelak.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Peter Vodopivec, Tatjana Rozman, Stane Rozman.
Grafični oblikovalec: Blaž de Glleria.
Fotograf: Arhiv Založbe, Tomaž Lauko.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg
24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-235/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2106.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo
SREDNJI IN NOVI VEK, Zgodovina za 2. letnik
gimnazij

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
SREDNJI IN NOVI VEK, Zgodovina za 2. letnik
gimnazij
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: zgodovina.
Letnik: 2.
Število ur: 70.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Stane Berzelak.
Lektor: Mija Longyka.
Recenzent: dr. Peter Štih, dr. Peter Vodopivec, Vanda
Bertoncelj, Andreja Valič Zupan.
Grafični oblikovalec: Blaž de Glleria.
Fotograf: Arhiv Založbe, Tomaž Lauko.

Uradni list Republike Slovenije
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg
24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-236/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2107.

Št.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Romana Bider.
Lektor: Janez Sivec.
Recenzent: dr. Vida Medved Udovič, Barbara Hanuš,
Ana Porenta, Andreja Jaklič Šimic.
Ilustrator: Jožef Muhovič.
Grafični oblikovalec: Jožef Muhovič.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo
BIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik za pouk biologije

Št. 613-238/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

SKLEP
o potrditvi učbenika za srednjo šolo
BIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik za pouk biologije
Vrsta programa: srednje tehniško oz strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje, strokovne gimnazije.
Predmet: biologija.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Berta Korošak.
Recenzent: dr. Barbara Bajd, Helena Mršič, Dora Velnar.
Ilustrator: A. Hribar, Košmerlj.
Grafični oblikovalec: Anka Hribar-Košmerlj.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MOHORJEVA ZALOŽBA, Poljanska 97,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

2109.

2108.

Sklep o potrditvi učnega sredstva BUBAFON,
zvočno berilo za književnost pri slovenščini v 1.
razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva
BUBAFON, zvočno berilo za književnost pri
slovenščini v 1. razredu devetletne osnovne šole

Sklep o potrditvi učnega sredstva BUBALISTI,
delovni zvezek za književnost pri slovenščini v 1.
razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva
BUBALISTI, delovni zvezek za književnost
pri slovenščini v 1. razredu devetletne
osnovne šole

Št. 613-237/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Romana Bider.
Lektor: Janez Sivec.
Recenzent: mag. Ana Porenta, Metka Šaler, Majda
Jurkovič, Barbara Hanuš.
Ilustrator: Jožef Muhovič.
Grafični oblikovalec: Jožef Muhovič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-239/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
Št. 613-241/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Sklep o potrditvi učnega sredstva BUBAGOG,
priročnik za književnost pri slovenščini v 1.
razredu devetletne osnovne šole

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva
BUBAGOG, priročnik za književnost pri
slovenščini v 1. razredu devetletne osnovne šole
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Romana Bider.
Lektor: Janez Sivec.
Recenzent: mag. Ana Porenta, Ana Porenta, Metka
Šaler, Majda Jurkovič, Barbara Hanuš.
Ilustrator: Jožef Muhovič.
Grafični oblikovalec: Jožef Muhovič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-240/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2111.

Sklep o potrditvi učnega sredstva MOJ PRVI
SLOVAR

2112.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva
BILOGIJA 6, delovni listi za biologijo v 6. razredu
osemletne osnovne šole
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: biologija.
Razred: 6.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Marina Svečko.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: mag. Dušan Vrščaj, Milan Jalen.
Ilustrator: Marina Svečko.
Grafični oblikovalec: Irena Petrič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-242/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva
MOJ PRVI SLOVAR
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 2., 3.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Breda Sivec, Damjana Šubic.
Lektor: Mojca Schlamberger Brezar.
Recenzent: dr. Mojca Schlamberger Brezar, Ana Porenta.
Ilustrator: Peter Škerl.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Sklep o potrditvi učnega sredstva BILOGIJA 6,
delovni listi za biologijo v 6. razredu osemletne
osnovne šole

2113.

Sklep o potrditvi učnega sredstva BIOLOGIJA 7,
NAŠE TELO, delovni listi za biologijo v 7,
razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva
BIOLOGIJA 7, NAŠE TELO, delovni listi za
biologijo v 7, razredu osemletne osnovne šole

Uradni list Republike Slovenije
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-

Št.

2115.

nje.
Predmet: biologija.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Marina Svečko.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: mag. Dušan Vrščaj, Milan Jalen.
Ilustrator: Marina Svečko.
Grafični oblikovalec: Irena Petrič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-243/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2114.

Sklep o potrditvi učnega sredstva BIOLOGIJA 8,
delovni listi za biologijo v 8. razredu osemletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel
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Sklep o potrditvi učnega sredstva VADNICA
KNJIŽEVNOSTI 1, delovni zvezek za slovenščino
v 1. letniku srednje poklicnih, srednje tehniških
oz strokovnih in srednje poklicnih-tehniških šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva
VADNICA KNJIŽEVNOSTI 1, delovni zvezek
za slovenščino v 1. letniku srednje poklicnih,
srednje tehniških oz strokovnih in srednje
poklicnih-tehniških šol
Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje, srednje poklicno tehniško izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Tanja Jelenko.
Lektor: Jožef Skaza.
Recenzent: dr. Boža Krakar Vogel, mag. Alenka Žbogar, Marjana Jus.
Ilustrator: Janja Vogrin.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: EKNJIGA založništvo, trgovina in računalništvo d. o. o., Dobrna 35 a, 3204 Doobrna.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-245/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva
BIOLOGIJA 8, delovni listi za biologijo
v 8. razredu osemletne osnovne šole
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: biologija.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Marina Svečko.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: mag. Dušan Vrščaj, Milan Jalen.
Ilustrator: Marina Svečko.
Grafični oblikovalec: Irena Petrič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-244/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2116.

Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O
KROŽENJU VODE, videokaseta

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva
VSE O KROŽENJU VODE, videokaseta
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: spoznavanje narave in družbe, spoznavanje
narave, naravoslovje in tehnika.
Razred: 3., 4., 5.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Schlessinger Media
prevajalec: Marija Rupar.
Lektor: Meta Poličar.

Stran
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Recenzent: dr. Marko Marhl, Mateja Kocjančič, Dragica Cvetrežnik.
Grafični oblikovalec: Videofon.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: VIDEOFON d. o. o., Blejska Dobrava 139,
4273 Blejska Dobrava.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-246/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2117.

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva
JEDILNI LIST, učno sredstvo
Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje, poklicno tehniško izobraževanje, kuhar, natakar.
Predmet: angleščina, nemščina.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Romana Slavič Žnudrel, Renata Kovačevič.
Lektor: mag. Blanka Vombergar, Majda Strašek Januš.
Recenzent: dr. Nataša Potočnik, Metka Ritonja.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: GRAFIČNI STUDIO GOLOB, SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR, Mladinska
14a, 2000 Maribor.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O VETRU
IN OBLAKIH, videokaseta

Št. 613-248/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva
VSE O VETRU IN OBLAKIH, videokaseta
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: spoznavanje narave, naravoslovje in tehnika.
Razred: 4., 5.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Schlessinger Media
prevajalec: Marija Rupar.
Lektor: Meta Poličar.
Recenzent: dr. Marko Marhl, Mateja Kocjančič, Dragica Cvetrežnik.
Grafični oblikovalec: Videofon.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: VIDEOFON d. o. o., Blejska Dobrava 139,
4273 Blejska Dobrava.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

2119.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva
VAJE IZ SLOVENSKEGA JEZIKA ZA 3. RAZRED,
delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 3.
razredu osemletne osnovne šole

Št. 613-247/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2118.

Sklep o potrditvi učnega sredstva JEDILNI LIST,
učno sredstvo

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

Sklep o potrditvi učnega sredstva VAJE IZ
SLOVENSKEGA JEZIKA ZA 3. RAZRED, delovni
zvezek za jezik pri slovenščini v 3. razredu
osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Herma Groznik, Peter Groznik Peč.
Lektor: Ljudmila Ivšek.
Recenzent: dr. Sonja Hudej, Mira Strmčnik.
Ilustrator: Peter Groznik Peč.
Grafični oblikovalec: Peter Rihtarič.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa.
Založnik: ZALOŽBA PROMA, Stari trg 35, 3320 Velenje.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 613-249/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Št.
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Št. 613-250/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2120.

Sklep o potrditvi učnega sredstva NEMŠKA
VADNICA ZA SREDNJE ŠOLE IN MATURO

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 11. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva
NEMŠKA VADNICA ZA SREDNJE ŠOLE
IN MATURO
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: nemščina.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Nelka Kramar, Antonija Greif, Metoda Kolar.
Lektor: Mojca Bavdek.
Recenzent: mag. Hilda Haš Tegelj, Sonja Resnik, Gerlinda Šarlota Golob.
Grafični oblikovalec: Jože Trobec.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: GYRUS d. o. o., Streliška 1a, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2121.

Spremembe in dopolnitve pravilnika o vrstah,
vsebini in poteku specializacij zdravnikov

Na podlagi 17. člena zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99) ter 9. in 28. člena statuta Zdravniške
zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96, 22/98 in
113/00), je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na
38. redni seji dne 20. 3. 2002 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
o vrstah, vsebini in poteku specializacij
zdravnikov
1. člen
V pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 44-2148/1999, 59-2835/1999,
109-5065/1999, 35-1650/2000, 42-1967/2000, 575/2000,
107-4447/2000,
113-4716/2000,
502734/2001, 69-5/2001, 7-379/2002; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), se v prvem odstavku 22. člena v drugem
stavku črta besedilo “pooblaščenega izvajalca in“.
2. člen
Priloga št. 1 se spremeni tako, da se po novem glasi:
“PRILOGA št. 1. Seznam specializacij, njihovo trajanje,
datum sprejetja ter vsebine specializacij:

Tabela 1:
Zap.
št.

Vrsta specializacije

1
2
3

Abdominalna kirurgija
Anatomska patologija in citopatologija
Anesteziologija, reanimatologija in
perioperativna intenzivna medicina
Čeljustna in zobna ortopedija
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Gastroenterologija
Ginekologija in porodništvo
Infektologija
Interna medicina
Internistična onkologija
Javno zdravje
Kardiovaskularna kirurgija
Klinična genetika
Klinična mikrobiologija
Maksilofacialna kirurgija
Med. dela, prometa in športa
Nefrologija
Nevrokirurgija

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Trajanje

Datum
sprejetja

Organ
sprejetja

Uporaba
od dne

6
5
6

4. 4. 00
4. 4. 00
9. 5. 00

ZZS
ZZS
ZZS

1. 6. 00
1. 6. 00
1. 6. 00

3
4
4
5
6
5
6
6
6
4
6
6
5
4
4
6
4

9. 5. 00
9. 5. 00
4. 4. 00
29. 3. 01
4. 4. 00
9. 5. 00
4. 4. 00
4. 4. 00
4. 4. 00
20. 3. 02
4. 4. 00
29. 3. 01
4. 4. 00
26. 10. 00
29. 3. 01
9. 5. 00
26. 3. 90

ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
RKZSV

1. 6. 00
1. 6. 00
1. 6. 00
1. 5. 01
1. 6. 00
1. 6. 00
1. 6. 00
1. 6. 00
1. 6. 00
1. 5. 02
1. 6. 00
1. 5. 01
1. 6. 00
1.12.00
1. 5. 01
1. 6. 00
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Zap.
št.

Vrsta specializacije

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Nevrologija
Nuklearna medicina
Oftalmologija
Oralna kirurgija
Ortopedska kirurgija
Otorinolaringologija
Otroška in mladostniška psihiatrija
Otroško in preventivno zobozdravstvo
Parodontologija
Pediatrija
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
Pnevmologija
Psihiatrija
Radiologija
Radioterapija in onkologija
Sodna medicina
Splošna kirurgija
Stomatološka protetika
Torakalna kirurgija
Transfuzijska medicina
Travmatologija
Urologija
Zobne bolezni in endodontija

3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo po
izdaji soglasja ministra za zdravje v Uradnem listu RS in
začnejo veljati 1. 5. 2002.
Št. 049/02
Ljubljana, dne 20. marca 2002.
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Predsednik
Skupščine Zdravniške zbornice
Slovenije
Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

2122.

Spremembe in dopolnitve statuta Zdravniške
zbornice Slovenije

Na podlagi 85. člena zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 45/01) ter 6. in 12.
člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS,
št. 65/94, 54/95, 64/96, 22/98, 113/00, 30/01) je
skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na korespondenčni seji dne 28. 2. 2002 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Zdravniške zbornice Slovenije
1. člen
V statutu Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS,
št. 65/94, 54/95, 64/96, 22/98, 113/00, 30/01) se za
deseto alineo prvega odstavka 9. člena doda nova enajsta
alinea z besedilom:

Uradni list Republike Slovenije
Trajanje

Datum
sprejetja

Organ
sprejetja

Uporaba
od dne

6
5
4.5
4
6
6
5
3
3
5
6
6
5
5
4
5
6
3
6
5
6
6
3

4. 4. 00
9. 5. 00
29. 3. 01
26. 10. 00
4. 4. 00
4. 4. 00
4. 4. 00
9. 5. 00
9. 5. 00
20. 3. 02
4. 4. 00
4. 4. 00
9. 5. 00
4. 4. 00
4. 4. 00
4. 4. 00
4. 4. 00
9. 5. 00
4. 4. 00
4. 4. 00
4. 4. 00
4. 4. 00
9. 5. 00

ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS

1. 6. 00
1. 6. 00
1. 5. 01
1.12.00
1. 6. 00
1. 6. 00
1. 6. 00
1. 6. 00
1. 6. 00
1. 5. 02
1. 6. 00
1. 6. 00
1. 6. 00
1. 6. 00
1. 6. 00
1. 6. 00
1. 6. 00
1. 6. 00
1. 6. 00
1. 6. 00
1. 6. 00
1. 6. 00
1. 6. 00

“– podeljuje odličje “Hipokratovo priznanje“ in naziv
“častni član Zdravniške zbornice Slovenije,“
Sedanja enajsta alinea postane dvanajsta alinea.
2. člen
Za devetnajsto alineo 27. člena se doda nova dvajseta
alinea z besedilom:
“– pravilnik o delu odbora za strokovno-medicinska
vprašanja.“
3. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, z besedilom:
“Zbornica zdravnikom in zobozdravnikom podeljuje za
izjemne dosežke na področju dela zbornice Hipokratovo
priznanje. Podrobnejša določila o priznanju in postopku za
podelitev se uredijo s posebnim pravilnikom. Pravilnik sprejme izvršilni odbor po predhodni obravnavi na skupščinskem
svetu.“
4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z
dnem sprejema na seji skupščine, uporabljajo pa se od
dneva objave v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 8. maja 2002.
Predsednik
Skupščine Zdravniške zbornice
Slovenije
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.

2123.

Spremembe in dopolnitve pravilnika o zdravniški
tarifi

Na podlagi 27. in 29. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96, 22/98, 113/00 in
30/01) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 38.
redni seji dne 20. 3. 2002 sprejela

Uradni list Republike Slovenije

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
o zdravniški tarifi
1. člen
V pravilniku o zdravniški tarifi (Uradni list RS, št. 54/95,
55/96, 57/98, 78/99, 39/00, 8/01 in 82/01) se v
poglavju št. III. IZDELAVA OBVESTILA O TELESNI POŠKODBI ZA ORGANE PREGONA pravilnika in sklepa o spremembi vrednosti točke zdravniške tarife (Uradni list RS, št. 55/96,
78/99, 39/00, 8/01, 82/01) besedilo spremeni, tako da
se glasi:
“Tarifa št. 3
1. Klinični pregled ter natančen opis vseh
(ta trenutek znanih) poškodb ter izpolnitev obrazca
“Obvestilo o telesni poškodbi“
65 točk
2. Klinični pregled z anamnezo ter izvedba
vseh predpisanih poskusov ter izpolnitev obrazca
Inštituta za sodno medicino ter odvzem
telesnih tekočin
130 točk
2. člen
V poglavju št. IV. IZDELAVA ZDRAVNIŠKE OCENE O
STOPNJI TELESNE OKVARE se besedilo spremeni tako,
da se sedaj naslov poglavja glasi: IV. IZDELAVA ZDRAVNIŠKE OCENE O STOPNJI TELESNE OKVARE, INVALIDNOSTI IN POTREBI PO DODATKU ZA POMOČ IN POSTREŽBO. Poglavju se doda nova točka št. 4., besedilo drugih
točk se spremeni tako, da se sedaj glasi:
“Tarifa št. 4
1. pregled dokumentacije z izpolnjevanjem
in posredovanjem posebnega obrazca ZPIZ –
Predlog za uvedbo postopka za ugotovitev
telesne okvare (obr. 8,120 DZS)
75 točk
2. pregled in priprava dokumentacije
z izpolnjevanjem posebnega obrazca in vprašalnika
ZPIZ – Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje
pravice do dodatka za pomoč in postrežbo
z vprašalnikom (obr. 8,119 DZS)
90 točk
3. priprava popolnega predloga za izvedbo
postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega
zavarovanja (obr. 8,118 DZS) na zahtevo
zavarovanca
200 točk
4. izdelava ocene invalidnosti
(delazmožnosti), ocene telesne okvare ali
dodatka za pomoč in postrežbo kot član
Invalidske komisije
300 točk“
3. člen
V poglavju št. VI. ZDRAVNIŠKO POTRDILO se izpusti
besedilo v oklepaju (vključuje potrdilo za vrtec, za šolanje v
tujini). Spremeni se besedilo točke št. 1, ter doda nova
točka št. 2.
Poglavje št. VI. se po novem glasi:
“Tarifa št. 6
1. zdravniško potrdilo – izdaja fotokopij
originalne med. dokumentacije in/ali podpis
na potrdilo o trajanju odsotnosti z dela
37 točk
2. obsežnejši opis zdravljenja in rehabilitacije,
opis mehanizma poškodbe, delazmožnosti ter
opis posledic z izdajo pisnega poročila
90 točk“

Št.

43 / 17. 5. 2002 / Stran 4251

4. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
z dnem sprejema na skupščini Zdravniške zbornice Slovenije, uporabljati pa se začnejo osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Skupščine Zdravniške zbornice
Slovenije
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.

2124.

Sklep o spremembi vrednosti točke zdravniške
tarife

Na podlagi 6. člena pravilnika o zdravniški tarifi (Uradni
list RS, št. 54/95, 55/96, 57/98, 78/99, 39/00, 8/01 in
82/01) je izvršilni odbor Zdravniške zbornice Slovenije na
8. seji dne 24. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o spremembi vrednosti točke zdravniške tarife
1
Ugotovi se, da je rast cen življenjskih potrebščin od
zadnjega zvišanja vrednosti točke znašala več kot 5%.
2
Vrednost točke zdravniške tarife iz 6. člena pravilnika o
zdravniški tarifi se spremeni tako, da znaša 122 SIT.
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, uporabljati pa
se začne osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 8. maja 2002.
Predsednik
Zdravniške zbornice Slovenije
asist. mag. Marko Bitenc, dr. med. l. r.

2125.

Sklep o razpisu prostega mesta namestnika
predstojnika Sodnika za prekrške Lendava

Na podlagi tretjega odstavka 258. in 258.č člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85,
2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91,
13/93, 66/93, 61/96 – odl. US, 35/97, 73/97 – odl.
US, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00 – odl. US in 24/01) v
zvezi s četrtim odstavkom 62. člena in tretjim odstavkom
61. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94,
45/95, 38/99 in 28/00) je Svet sodnikov za prekrške na
4. seji dne 7. 5. 2002 sprejel

SKLEP
1
Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije razpisuje prosto mesto namestnika predstojnika Sodnika za prekrške Lendava.
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2
Kandidati naj prijave z življenjepisom z opisom svoje
strokovne dejavnosti in organizacijskimi izkušnjami po izvolitvi v sodniško funkcijo pošljejo na naslov: Svet sodnikov za
prekrške Republike Slovenije, Mala ulica 3, Ljubljana, v
15 dneh od dneva objave razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Predsednica
Sveta sodnikov za prekrške
Želja Cilenšek Bončina l. r.

2126.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april
2002

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

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do aprila 2002 je bil 0,016.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do aprila
2002 je bil 0,004.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih aprila 2002 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,057.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
aprila 2002 v primerjavi z marcem 2002 je bil 0,014.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do aprila 2002 je bil 0,046.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do aprila 2002 je bil 0,011.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin aprila
2002 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,084.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do aprila 2002 v primerjavi s povprečjem leta 2001 je bil 0,054.
Št. 941-04-22/2002
Ljubljana, dne 8. maja 2002.

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, april 2002

Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih aprila 2002 v primerjavi z marcem 2002 je
bil 0,004.

OBČINE

– parc. št. 277, v naravi cesta v izmeri 339 m2, k.o. Ce-

CELJE
lje;

2127.

Spremembe in dopolnitve sklepa o ukinitvi
statusa zemljišča v splošni rabi

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi
17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99) na 31. redni seji
dne 19. 2. 2002 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
SKLEPA
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se odpravi sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (Uradni list RS, št. 91/00), za nepremičnine, po starih podatkih iz zemljiškega katastra označene s
parc. št., vrsto rabe in površino:
– parc. št. 253/1, v naravi cesta v izmeri 263 m2,
k.o. Celje;
– parc. št. 259, v naravi cesta v izmeri 1650 m2,
k.o. Celje;

– parc. št. 229/6, v naravi pot v izmeri 157 m2, k.o. Celje;
vpisane v ZK vložek št. 1443, k.o. Celje, zaradi napačnih podatkov po pridobitvi uradnih podatkov iz zemljiškega
katastra in zemljišče knjige Okrajnega sodišča v Celju po
izvršenih pravnomočnih parcelacijah, vsled česar so podane ovire pri vpisu v zemljiško knjigo.
2. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
za nepremičnine, označeno s parc. št., vrsto rabe in površinami:
– parc. št. 253/1, v naravi neplodno v izmeri 1089 m2,
k.o. Celje;
– parc. št. 259, v naravi neplodno v izmeri 1066 m2,
k.o. Celje;
– parc. št. 277, v naravi neplodno v izmeri 206 m2,
k.o. Celje;
– parc. št. 229/6, v naravi neplodno v izmeri 65 m 2,
k.o. Celje;
vpisano v ZK vložek, št. 1443, k.o. Celje.

Uradni list Republike Slovenije
Nepremičnina iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa
preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postane last
Mestne občine Celje.

Št.

Št. 350-03-01/01
Črna na Koroškem, dne 13. maja 2002.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-2/00
Celje, dne 30. januarja 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

ČRNA NA KOROŠKEM
2128.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta »Pristava«

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 30. člena statuta Občine Črna na Koroškem
(Uradni list RS, št. 62/99, 40/01) je župan dne 13. 5.
2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta
»Pristava«
I
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta »Pristava« v Črni na Koroškem (v nadaljevanju besedila: osnutek
ZN), ki ga je izdelal Biro Godec, Sanja Godec, s. p. Ravne
na Koroškem, št. projekta 43/01-ZN.
II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen
v prostorih Občine Črna na Koroškem, Center 101, Črna na
Koroškem. Javna razgrnitev se začne naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja
30 dni.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek ZN podajo svoje pisne pripombe in predloge vsi zainteresirani ter jih posredujejo Občini Črna na Koroškem.
IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih Občine Črna na
Koroškem, dne 12. 6. 2002 ob 17. uri, javna obravnava, ki
jo bo organizirala Občina Črna na Koroškem.
V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine
Črna na Koroškem stališče do vseh pripomb in predlogov, ki
so bili podani na osnutek ZN v času javne razgrnitve, Občina
Črna na Koroškem pa poskrbi za pripravo predloga ZN.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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DIVAČA
2129.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Divača za leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99)
je Občinski svet občine Divača na 31. redni seji dne 25. 4.
2002 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Divača
za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača
za leto 2001.
2. člen
Proračun Občine Divača za leto 2001 je bil realiziran v
naslednjih zneskih:
Zneski so
v 000 SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
419.379
II. Skupaj odhodki
348.044
III. Proračunski presežek (I-II)
71.335
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
In prodanih kapitalskih deležev
–
V. Dana posojila in povečanje
Kapitalskih deležev
–
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev(IV.-V.)
–
VII. Skupni presežek (I+IV)-(II+V)
71.335
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
–
IX. Odplačilo dolga 2.867
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
-2.867
XI. Povečanje sredstev
na računih (VII.-X.)
68.468
3. člen
Povečanje sredstev na računih po zaključnem računu
proračuna iz leta 2001 se izkazuje kot povečanje splošnega
sklada za 68.468 SIT.
Sredstva proračunskega presežka po stanju na dan
31. 12. 2001 se prenesejo v proračun Občine Divača za
leto 2002 za dokončanje programov iz leta 2001.
4. člen
Splošni in posebni del zaključnega računa ter obrazložitev zaključnega računa Občine Divača so sestavni del tega
odloka.
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 31/07
Divača, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

HODOŠ
2130.

Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah

Občinski svet občine Hodoš je na podlagi 1., 2. in 4.
člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št.
29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, 18/91) 3. in 25.
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/87
in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91) in 18. člena statuta
Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99) je na 27. redni
seji dne 11. 4. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o komunalnih taksah
1. člen
V odloku o komunalnih taksah (Uradni list RS, št.
112/00) se spremeni 2. člen tako, da se črta 1. točka in
ima sedaj šest točk.
2. člen
Spremeni se 15. člen odloka, ki se glasi:
Tarifa komunalnih taks
Tar. št. 1
Za vsak glasbeni avtomat v javnem lokalu se plača
letno 2000 točk.
Pojasnilo:
1. javni lokali so poslovni lokali (gostilne, restavracije,
menze, bifeji itd.), kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi,
terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gosti. Javni
lokali so tudi društveni prostori, ki so namenjeni za shajanje
članov društva zaradi zabav oziroma razvedrila,
2. glede opredelitve javnega lokala se uporablja pojasnilo v 2. členu tega odloka.
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JESENICE
2131.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta Center Jesenice, osnutka zazidalnega
načrta Za štreko – Straža, osnutka ureditvenega
načrta Črna vas, osnutka zazidalnega načrta
Poslovne cona Jesenice

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97, 9/01, 23/02) in 33. člena statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je župan Občine
Jesenice dne 10. 5. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
– osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta Center Jesenice
– osnutka zazidalnega načrta Za štreko – Straža
– osnutka ureditvenega načrta Črna vas
– osnutka zazidalnega načrta Poslovna cona
Jesenice
1. člen
Javno se razgrnejo osnutek sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Center Jesenice, osnutek zazidalnega
načrta Za štreko – Straža, osnutek ureditvenega načrta
Črna vas, osnutek zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice.
2. člen
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine
Jesenice ter prizadetih krajevnih skupnostih.
Javna razgrnitev bo trajala od 20. maja 2002 do
20. junija 2002.
3. člen
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava za
vse predmetne prostorsko izvedbene načrte, in sicer v sredo, 5. junija 2002 ob 17. uri, v sejni dvorani Občine Jesenice ter javna obravnava osnutka UN Črna vas, in sicer v
sredo, 5. junija 2000 ob 20. uri, v dvorani KS Blejska
Dobrava.

3. člen
Pri tarifni št. 3 se doda 4. točka:
4. za postavitev točilnic ni potrebno plačevati takse
društvom, ki imajo sedež v Občini Hodoš.

4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe, mnenja in predloge v knjigo pripomb, ki bo na
mestih javne razgrnitve, ali jih pisno posredujejo na naslov
Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice, in sicer najkasneje v roku 7 dni
po zaključku javne razgrnitve.

4. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu RS.

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 199/02
Hodoš, dne 3. maja 2002.

Št. 352-2/2002, 352-4/00, 352-12/00, 352-3/00
Jesenice, dne 10. maja 2002.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
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KAMNIK
2132.

Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem
načrtu območja B25-Fructal

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
39/95 in 44/97) in 27. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je župan Občine Kamnik dne
10. 5. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu
območja B25-Fructal
I
Župan Občine Kamnik odreja javno razgrnitev predloga
odloka o zazidalnem načrtu območja B25-Fructal.
II
Javna razgrnitev predloga odloka o zazidalnem načrtu
območja B25-Fructal se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS. Javna razgrnitev bo na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24, v II. nadstropju in v prostorih
KS Podgorje in bo trajala 30 dni.
III
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani na mestu razgrnitve v pisni obliki
v knjigo pripomb, oziroma jih v pisni obliki posredujejo Občini Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.
V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna
obravnava. O datumu in kraju javne obravnave bo Krajevna
skupnost Podgorje obveščena na krajevno običajen način.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-3700
Kamnik, dne 10. maja 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

LAŠKO
2133.

Sklep o javni razgrnitvi: 1. osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavinah dolgoročnega plana Občine Laško
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško
dopolnitev v letu 2002;
– za industrijski obrat za predelavo in trženje
mesa s transportom KZ Laško – Sevce – za
čistilno napravo Laško in kolektor Laško-čistilna
naprava-Rimske Toplice; – za ureditev reke
Savinje – ovinek Marija Gradec – ovinek Udmat;
2. osnutka odloka o ureditvenem načrtu za
industrijski obrat za predelavo in trženja mesa s
transportom KZ Laško – Sevce; 3. osnutka
odloka o lokacijskem načrtu za čistilno napravo;
4. osnutka odloka o lokacijskem načrtu za
kolektor Laško – čistilna naprava – Rimske
Toplice

Št.
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Občina Laško, župan, izdaja na podlagi 37. člena in
39. zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 8/84, 18/84, 37/85, 29/86, 43/89
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 19/93, 47/93, 71/93,
29/95 in 44/97) in 36. člena statuta Občine Laško (Uradni
list RS, št. 8/00)

SKLEP
o javni razgrnitvi:
1. osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavinah dolgoročnega plana
Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega plana Občine Laško
za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za Občino Laško dopolnitev v letu 2002
– za industrijski obrat za predelavo in trženje
mesa s transportom KZ Laško – Sevce
– za čistilno napravo Laško in kolektor
Laško-čistilna naprava-Rimske Toplice
– za ureditev reke Savinje – ovinek Marija
Gradec – ovinek Udmat;
2. osnutka odloka o ureditvenem načrtu
za industrijski obrat za predelavo in trženja mesa
s transportom KZ Laško – Sevce;
3. osnutka odloka o lokacijskem načrtu
za čistilno napravo;
4. osnutka odloka o lokacijskem načrtu
za kolektor Laško – čistilna naprava –
Rimske Toplice
I
Javno se razgrnejo osnutki odlokov pod zaporednimi
številkami od 1 do 4.
II
Osnutki odlokov bodo razgrnjeni v preddverju Urada župana občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, v delovnem času
Občinske uprave, v prostorih KS Laško, Savinjsko nabrežje 6,
Laško, ter v prostorih KS Rimske Toplice, Ul. XIV. divizije 8,
Rimske Toplice, prav tako v času uradnih ur krajevne skupnosti, in sicer 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
III
V času javne razgrnitve bo Občinska uprava organizirala javno obravnavo in o tem obvestila občane na primeren
način.
IV
Občani in ostali zainteresirani, lahko dajo v času javne
razgrnitve pisne pripombe in predloge na javno razgrnjene
osnutke v knjigo pripomb v tajništvu Urada župana, občine
Laško, Mestna ulica 2, Laško, v prostorih KS Laško, Savinjsko nabrežje 6, Laško ter v prostorih KS Rimske Toplice, Ul.
XIV. divizije 8, Rimske Toplice, vse v času uradnih ur.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35001/2/01
Laško, dne 10. maja 2001.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.
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METLIKA
2134.

Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za
reorganizacijo deponije odpadkov Bočka

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93,
47/93, 7/93, 29/95 in 44/97) ter 11., 12. in 18. člena
statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99 in 71/01),
je Občinski svet občine Metlika na 26. redni seji dne 9. 5.
2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi lokacijskega načrta
za reorganizacijo deponije odpadkov Bočka
I
Javno se razgrne osnutek lokacijskega načrta za reorganizacijo deponije odpadkov Bočka.
II
Osnutek se razgrne na sedežu Občine Metlika, Metlika, Mestni trg 24, soba št. 9 in na Upravni enoti Metlika,
Naselje Borisa Kidriča 14, Metlika.
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave tega
sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o spremembah odloka o določitvi pomožnih
objektov in drugih posegov v prostor, za katere
ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju
Občine Mislinja
1. člen
V odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na
območju Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 9/01) se spremeni 5. točka 2. člena, ki glasi:
5. kašče, tople grede in zaprti rastlinjaki do bruto gradbene površine 40 m2 in lesene lope za vrtno orodje (brez
pasovnih temeljev in oken), če ne presegajo bruto gradbene
površine 10 m2.
2. člen
8. točka 2. člena istega odloka se spremeni in glasi:
8. leseni kozolci, ute za shrambo sena, krme, stelje,
poljščin ter začasna zavetišča za živino (vse brez bivalnih
prostorov, brez pasovnih temeljev in brez oken) do bruto
gradbene površine 40 m2, če so namenjeni kmetijstvu.
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS.
Št. 35001-00004/2001
Mislinja, dne 9. maja 2002.

III
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, organizacije, skupnosti ter vsi zainteresirani pisne pripombe
pri Občinski upravi občine Metlika, Mestni trg 24, Metlika.

Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

IV
Javna obravnava osnutka lokacijskega načrta bo potekala v sejni sobi Občine Metlika v torek, 18. junija 2002, ob
19.30.
Št. 352-3/02
Metlika, dne 9. maja 2002.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

MISLINJA
2135.

Odlok o spremembah odloka o določitvi
pomožnih objektov in drugih posegov v prostor,
za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na
območju Občine Mislinja

Občinski svet občine Mislinja je na podlagi 51. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v
prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list
SRS, št. 27/85) in na podlagi 21. člena statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo in
115/00) na 36. seji dne 8. 5. 2002 sprejel

SEŽANA
2136.

Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti
turističnih društev in drugih društev, ki se
ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma v
Občini Sežana

Na podlagi 2. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) in na podlagi 16. in 122. člena
statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99,
3/01) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 18. 4.
2002 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za sofinanciranje dejavnosti turističnih
društev in drugih društev, ki se ukvarjajo s
pospeševanjem razvoja turizma v Občini Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in kriteriji za sofinanciranje iz občinskega proračuna: dejavnosti društev na
področju pospeševanja in razvoja turizma.
2. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva iz 1. člena
tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
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Št.

– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov društev s strani občine.
Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet
tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Sežana. Sredstva se dodeljujejo na podlagi
javnega razpisa, ki ga objavi župan v občinskem glasilu,
oziroma v sredstvih javnega obveščanja.
5. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
– navedbo, da gre za zbiranje programov s področja
pospeševanja razvoja turizma,
– okvirno vrednost finančnih sredstev,
– rok za prijavo.
Društva se prijavijo na razpis z razpisno dokumentacijo,
ki jo pripravi občinska uprava.
6. člen
Pregled in ocenitev s predlogom izbora programov ter
določitev predloga višine sofinanciranja opravi odbor za kmetijstvo in turizem in ga predloži v potrditev županu. Z izbranimi društvi sklene Občina Sežana pogodbo o sofinanciranju,
ki jo podpiše župan.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva,
– navedbo programa, ki se sofinancira,
– višina dodeljenih sredstev in način financiranja,
– način nadzora,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske
porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja
programa.
Predlagatelj vloge, ki meni da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa in da mu razpisana sredstva niso bila
dodeljena v skladu z merili, lahko pri županu vloži zahtevek
za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev oziroma pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O zahtevku
oziroma pritožbi odloča župan.
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– izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in
mladine za delovanje na področju turizma
– projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več
turističnih in drugih društev ter drugih
organizacij
3. Število članov društva iz Občine Sežana
– do trideset članov
– od trideset do petdeset članov
– nad petdeset članov
4. Drugo – izobraževanje članov društva

do 15 točk
do 10 točk
do 5 točk
do 10 točk
do 15 točk
do 5 točk

8. člen
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in
ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov.
Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto.
Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od
skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Začne se uporabljati za
sofinanciranje v letu 2002.
Št. 06202-3/02-10
Sežana, dne 18. aprila 2002.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

2137.

Pravilnik o finančnih intervencijah v kmetijstvu v
Občini Sežana

Na podlagi 16. in 122. člena statuta Občine Sežana
(Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet
občine Sežana na seji dne 18. 4. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o finančnih intervencijah v kmetijstvu v Občini
Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE

III. MERILA IN KRITERIJI
7. člen
Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se
upošteva naslednja merila in kriteriji:
1. Poročilo o delu preteklega leta
2. Program dela za razpisano leto:
– aktivnosti za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine, urejanju in varstvu okolja,
lepšanju okolja
– organiziranje in usklajevanje prireditev
– izvajanje promocijske in informativne
dejavnosti v kraju

1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblika dodelitev sredstev, namenjenih za
finančne intervencije v kmetijstvu ter pogoje, kriterije in način sofinanciranja izvajanja melioracij na območju Občine
Sežana.

do 5 točk

do 20 točk
do 20 točk
do 10 točk

2. člen
Sredstva za finančne intervencije se zagotovijo:
– iz sredstev proračuna Občine Sežana za programe
ohranjanja in razvoja kmetijstva,
– iz namenskih sredstev – prispevki od spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov,
– iz drugih virov.
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3. člen
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoj kmetijstva določi Občinski svet občine Sežana z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Namen sredstev je pospeševati naložbe v kmetijstvu v
smeri ohranjanja kmetijske pridelave na primerni višini, dvigu kakovosti kmetijskih pridelkov, ohranjanja poseljenosti
podeželja in kulturne krajine, preprečevanju zaraščanja kmetijskih površin, zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega
strokovnega izobraževanja (tečaji, predavanja, ekskurzije),
izvajati druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva.
5. člen
Do sredstev so upravičene fizične osebe, in pravne
osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ki imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Sežana. Zemljišča, ki so
predmet zahtevkov, morajo biti na območju Občine Sežana.
Upravičenci uveljavljajo sredstva pod pogoji določenimi s tem pravilnikom, z razpisi ali javnimi objavami, ki jih s
sklepom sprejme župan ter objavi v glasilu javnega obveščanja in morajo vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev za posamezno vrsto finančne intervencije,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoji za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15 dni
od dneva objave v glasilu javnega obveščanja in ne daljši od
30 dni od dneva objave ter naslov, na katerega se vložijo
prošnje.
6. člen
Upravičenost zahtevka in predlog za dodelitev sredstev
pripravi Občinska uprava občine Sežana. Upravičenost zahtevka na osnovi razpisov in predlog za dodelitev sredstev
preveri pristojna komisija za kmetijstvo oziroma odbor. Na
osnovi predloga komisije, odbora župan odloči o dodelitvi
sredstev s sklepom.
7. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja Občinska uprava občine Sežana, sredstev dodeljenih na osnovi razpisa pa komisija za kmetijstvo.
V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik
dolžan vrniti sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva odobritve do dneva vračila
sredstev.
II. UKREPI
8. člen
Finančne ukrepi za pospeševanje in razvoj kmetijstva v
Občini Sežana so razdeljeni po naslednjih področjih:
1. Izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva
in drugi ukrepi
1. Izobraževanje za potrebe kmetijstva
Izobraževanja morajo potekati v okviru organizacije in
po programu pristojne kmetijske svetovalne službe (v nadaljevanju: KSS).
Na podlagi vloge KSS se izvede sofinanciranje izobraževanj, ki obsega plačilo honorarjev predavateljem, demon-
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stratorjem, stroškov najema prostorov za izobraževanja (krije
se do 100% stroškov) in prevozov za strokovne ekskurzije
(krije se do 30% stroškov prevoza) ter do 30% stroškov
prireditev in tekmovanj.
KSS Sežana k vlogi priloži program izobraževanja, račune in spisek udeležencev iz Občine Sežana.
2. Poskusi
Krije se 100% stroškov nabave semena in sadik, vendar največ do 100.000 SIT. Upravičenec mora k vlogi priložiti dokazilo o lastništvu zemljišča, kjer se poskus izvaja,
mnenje KSS Sežana, račun o nabavi.
3. Analize zemlje in krme
Pogoji za pridobitev sredstev:
– najmanjša velikost zemljišča je 0,2 ha,
– upravičenec mora biti vpisan pri vinogradih v register
pridelovalcev grozdja in vina.
Sofinanciranje poteka preko izvajalske organizacije, ki
za upravičence uveljavlja subvencijo iz občinskega proračuna. Strošek analiz se sofinancira v višini 50%. Izvajalec
analiz bo 50% stroška zaračunal lastniku vzorca, ostalo pa
občini. Analize se izvajajo na podlagi naročila kmetijske
svetovalne službe in v dogovoru z upravičenci. Z izvajalcem
se sklene posebna pogodba.
4. Sofinanciranje prve osemenitve krav
Občina sofinancira do 50% stroškov osemenitve po
kravi.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni rejci v Občini Sežana. Sredstva se nakažejo neposredno
rejcu na osnovi predloga kmetijske svetovalne službe. Storitev se subvencionira rejcu enkrat v letu po priloženem seznamu koristnikov storitve.
5. Servisiranje molznih strojev
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni proizvajalci mleka. Krijejo se stroški pregleda molznih
strojev (do 100%).
Sredstva se izplačajo izvajalcem storitve, s katerimi ima
občina sklenjeno pogodbo. Sredstva se nakažejo na podlagi računa in priloženega seznama koristnikov.
6. Sofinanciranje programov društev
a) Sofinancirajo se programi strokovnega dela društev:
– izobraževanje in seznanjanje z novimi tehnološkimi
dosežki na področju pridelave, dodelave in predelave kmetijskih pridelkov ter dopolnilnih dejavnosti,
– pridobivanje strokovnih in tržnih informacij,
– zastopanje članov na promocijah društev in promociji
njihovih dejavnosti.
b) Prireditve, ki jih organizirajo društva.
Upravičenci lahko pridobijo do največ 50% sredstev od
vrednosti predloženega programa.
Pravico do sofinanciranja programov imajo tisti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani po zakonu o društvih,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini Sežana,
– da imajo sedež izven območja Občine Sežana, vendar so člani tudi občani iz Občine Sežana,
– da izpolnjujejo druge pogoje, ki so potrebni za delovanje društev.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijave se zberejo na
podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v sredstvih javnega obveščanja. V razpisu je natančneje definirana dokumentacija, ki jo mora vloga vsebovati.
7. Sofinanciranje odprave škode zaradi elementarnih
nesreč v kmetijstvu
Izplačilo povračila škode kmetovalcem se izvede na
podlagi predloga komisije za oceno škode. Pogoj je, da
imajo zavarovan pridelek pri zavarovalnici. Krije se do 20%
ugotovljene škode.
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8. Sofinanciranje prevoza mleka
Sredstva se dodelijo za delno pokrivanje prevoznih stroškov pri odkupu in oddaji mleka mlekarni.
Sredstva se dodelijo pod naslednjimi pogoji:
– subvencija znaša do največ 20 SIT po litru oddanega
mleka mlekarni,
– subvencija se bo izplačevala trimesečno za nazaj,
– upravičenec mora priložiti za uveljavljanje subvencije
za delno kritje stroškov prevoza, mleka zahtevek s priloženim računom organizatorja odkupa mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijave se zberejo na
podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v sredstvih javnega obveščanja. V razpisu je natančneje definirana dokumentacija, ki jo mora vloga vsebovati.
9. Strokovna združenja (konzorcij za zaščito terana)
Sofinancira se:
– priprava ustrezne dokumentacije za registracijo združenja,
– strokovne ekskurzije in izobraževanje v zvezi z nastajanjem in delovanjem združenja.
Nosilec organiziranja združenja k vlogi za sofinanciranje predloži terminski in finančni plan organiziranja združenja ter poročilo o izvedenih nalogah.
Krije se do 70% od vrednosti predloženega programa.
10. Ekološko kmetovanje
Spodbujanje ekološkega programa se izvaja z zagotovitvijo sredstev za:
– izobraževanje kmetov o ekološkem kmetovanju in
– financiranju kontrole, in sicer do 30% stroškov.
Upravičenci k vlogi priložijo račune o nastalih stroških
in mnenje kmetijske svetovalne službe.
11. Sofinanciranje ureditve poljskih poti
Sredstva se dodelijo krajevnim skupnostim na osnovi
njihovih letnih programov.
Krije se do 30% stroškov investicije.
2. Urejanje zemljišč
1. Zasaditev ali obnovo trajnih nasadov
a) Vinogradi:
Namen je ohranjanje obsega vinogradov v občini:
– sredstva pridobi upravičenec za dokončan nasad,
– minimalno število zasajenih trt je 500 na površini, ki
ni manjša od 0,1 ha.
Regres na trto se določi glede na oceno težavnosti
terena (1-3 točke) in vrednost točke do 150 SIT.
Upravičenci lahko pridobijo do največ 20% vrednosti
naložbe.
b)Sadovnjaki:
– zasaditev na sadjarskih legah,
– za sadovnjake veljajo republiški kriteriji (Uradni list
RS, št. 41/95).
Vrednost subvencije na sadiko se določi v enakem
razmerju kot velja pri trti do polne cene sadike.
Upravičenci lahko pridobijo do največ 20% vrednosti
naložbe.
2. Ureditev namakalnega sistema v vinogradih:
– sredstva pridobi upravičenec po strokovni ureditvi
sistema,
– najmanjša velikost namakalnega sistema je 0,2 ha,
– subvencija pripada za ocenjeno težavnost terena od
2 do 3 točke. Upravičenec k vlogi priloži projekt izvedbe
namakalnega sistema.
Upravičenci lahko pridobijo do največ 20% vrednosti
naložbe.
3. Urejanje pašnikov za živino in drobnico
Namen je spodbujanje pašništva v občini tudi v smislu
preprečevanja zaraščanja krajine in s tem vzdrževanja kulturne krajine.
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Sredstva pridobi upravičenec za končano ureditev pašnika:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha,
– najmanjša obtežba pašnika je 0,5 GVŽ na ha, največja pa 2 GVŽ na ha,
Upravičenec k vlogi priloži načrt ureditve pašnika z
opisom tehnologije, ki ga izdela kmetijska svetovalna služba.
Upravičenci lahko pridobijo do največ 20% vrednosti
naložbe.
3. Druge investicije
1. Izgradnja in obnova objektov za živino
Sredstva za objekte so pogojena s sonaravno vzrejo
živali z obveznimi izpusti in pašo:
– minimalno število živali po vhlevitvi,
– govedoreja – 10 GVŽ,
– prašičjereja – 10 pl. svinj oziroma 25 pitancev,
– drobnica – 50 živali.
Subvencija:
– višina subvencije za projektno dokumentacijo, krije
se do 50% stroškov, vendar največ do 300.000 SIT in
– za investicijo v primeru novogradnje oziroma za
adaptacijo se krije do 20% stroškov investicije, pri novogradnji največ do 1,000.000 SIT oziroma adaptaciji do
500.000 SIT.
4. Dopolnilne dejavnosti
1. Subvencije malim proizvajalcem mlečnih izdelkov in
suhomesnatih izdelkov na kmetijah
– minimalno število drobnice (ovce, koze): 30,
– minimalno število prašičev pitancev: 20,
– subvencija se dodeljuje: 1. za pridobitev projektne
dokumentacije, 2. za ureditev prostorov namenjenih predelavi lastnih surovin,
– višina subvencije za pridobitev projektne dokumentacije znaša do 50% stroškov, vendar največ do 300.000 SIT
in
– za ureditev prostorov namenjenih predelavi lastnih
surovin do 20% investicije, vendar največ do 700.000 SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev za investicije:
– prijave se zberejo na podlagi javnega razpisa, ki ga
objavi župan v sredstvih javnega obveščanja,
– v razpisu je natančneje definirana dokumentacija, ki
jo mora vloga vsebovati.
Upravičenec mora za investicijo subvencionirano na
osnovi tega pravilnika vzdrževati in jo uporabljati za kmetijsko dejavnost najmanj 10 let.
5. Projekti regionalnega in celostnega razvoja
podeželja
V tem okviru se zagotavljajo sredstva za:
– pripravo in izdelavo projektov CRPOV,
– izvedbo letnih del iz naslova CRPOV, v skladu z določenimi prioritetami,
– pripravo regionalnih projektov za razvoj podeželja,
– izvedbo aktivnosti iz naslova regionalnih projektov,
– pripravo in izdelavo projektov v okviru programa
SAPARD
– druge raziskovalne naloge za potrebe kmetijstva.
V občinskem proračunu se zagotovi razlika med dodeljenimi državnimi in celotnimi potrebnimi sredstvi za te
namene.
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev
za posamezno vrsto intervencije se le-ta prerazporedijo v
druge namene, določene v skladu z določbami tega pravilnika, o čemer odloča župan Občine Sežana.
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III. KONČNA DOLOČBA

5. člen
Višina obrestne mere za kredite in delež sofinanciranja
obresti se določi pri vsakem natečaju posebej, glede na
obrestne mere, ki veljajo za tovrstne kredite pri banki, s
katero se sklepa pogodba.

9. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 06202-3/02-11
Sežana, dne 18. aprila 2002.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

2138.

Pravilnik o dodeljevanju kreditov in
subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in kmetijstva v Občini Sežana

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni
list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet občine
Sežana na seji dne 18. 4. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju kreditov in subvencioniranju
obresti iz sredstev občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
in kmetijstva v Občini Sežana
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki dodeljevanja kreditov in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Sežana.
2. člen
Za sredstva lahko zaprosijo pravne in fizične osebe s
sedežem, dejavnostjo in krajem investicije na območju Občine Sežana.
3. člen
Sredstva se odobravajo za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo, poslovnih prostorov,
– nakup, graditev ali adaptacijo poslovnih prostorov,
– nakup nove opreme,
– posodobitev obstoječe proizvodnje in storitev,
– razvoj in pospeševanje turizma,
– razvoj in pospeševanje kmetijstva,
– razvoj in pospeševanje malega gospodarstva.
4. člen
Sredstva se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki poleg pogojev poslovne banke v večji meri izpolnjujejo naslednje kriterije:
– zagotavljajo nova delovna mesta,
– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne
onesnažujejo okolja,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev,
– vlagajo v dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– vlagajo v izboljšanje oskrbe in dvig kvalitete storitev.

6. člen
Krediti se odobravajo za dobo vračila do 5 let.
7. člen
Višina kredita ne sme presegati 40% predračunske
vrednosti investicije.
8. člen
Sklep o razpisu in pogojih za pridobitev kredita in sofinanciranje obresti sprejme župan Občine Sežana in ga objavi v javnem glasilu.
9. člen
Vloge za kredit sprejema in obravnava najprej banka, ki
o svoji odločitvi obvesti občino. Dokončni sklep o odobritvi
sprejme občinska komisija, ki jo imenuje župan Občine
Sežana. O morebitnih pritožbah odloča župan. Razmerja
med posameznimi kreditojemalci in banko se urejajo v kreditnih pogodbah, ki ne smejo biti v nasprotju s pogodbo iz
10. člena.
10. člen
Sklepanje in izvajanje kreditnih pogodb izvaja banka
oziroma druga finančna organizacija, s katero župan Občine
Sežana sklene ustrezno pogodbo.
11. člen
Kreditna pogodba, sklenjena med kreditodajalcem in
kreditojemalcem v skladu s tem pravilnikom in pravnomočnim sklepom Občinske uprave občine Sežana, vsebuje poleg bančnih določb še naslednje:
– obveznosti kreditojemalca, da kredit porabi namensko,
– rok za dokončanje investicije,
– rok za začetek poslovanja, če obratovalnica ali podjetje še ne posluje,
– obveznosti, da kreditojemalec v primeru, če ne izpolni katerokoli obveznosti iz kreditne pogodbe, takoj vrne
kredit ali neodplačan del kredita z obrestmi po zakoniti zamudni obrestni meri,
– določbo glede zavarovanja plačila.
12. člen
Kreditojemalec začne črpati kredit takoj po podpisu in
v skladu s kreditno pogodbo. Rok vračila kredita začne teči
po dokončnem črpanju kredita, vendar najkasneje po poteku 6 mesecev po podpisu kreditne pogodbe.
13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 06202-3/02-12
Sežana, dne 18. aprila 2002.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.
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Št. 025-2/2002-9201-29/3
Slovenske Konjice, dne 4. aprila 2002.

SLOVENSKE KONJICE
2139.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenske Konjice za leto 2001

Na podlagi 96., 98. in 99. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 106.
člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št.
31/99 in 19/01) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 29. seji dne 4. 4. 2002 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenske Konjice za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2001.
2. člen
I. Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2001 izkazuje:
Prihodki
Odhodki
Presežek prihodkov
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(v tisočih SIT)
1,346.719
1,302.171
44.548

II. Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2001
izkazuje:
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
4.160
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
2.355
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev
1.805
III. Račun financiranja za leto 2001 izkazuje:
Zadolževanje
–
Odplačila dolga
10.39
Neto odplačilo dolga
10.39
Povečanje sredstev na računih
za leto 2001 znaša
35.962
3. člen
Rezervni sklad za leto 2001 izkazuje:
Prihodki
16.862
Odhodki
9.366
Presežek prihodkov
7.496
Presežek prihodkov rezervnega sklada se prenese v
naslednje leto.
4. člen
Bilance prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti za
leto 2001 izkazujejo:
Prihodki
163.937
Odhodki
156.708
Presežek prihodkov
7.229
Povečanje sredstev na računih krajevnih
skupnosti za leto 2001 znaša
7.229
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

2140.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij
Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje,
znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja –
za razširitev območje urejanja z evid. št. 6 v
Slovenskh Konjicah

Na podlagi 37. in 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89, 5/90 in Uradni list RS, št. 26/90,
3/91, 10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 18/93, 47/93,
71/93, 29/95 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01) je
Občinski svet občine Slovenske Konjice na 29. seji dne 4.
4. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij
Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje,
znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja –
za razširitev območje urejanja z evid. št. 6
v Slovenskh Konjicah
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer
so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki
načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (v nadaljevanju besedila: osnovni
odlok o PUP za dele naselij), ki je bil objavljen v Uradnem
listu SRS, št. 22/89, s spremembami, ki so bile objavljene v
Uradnem listu RS, št. 56/98 in 4/00.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na razširitev
območja urejanja z evid. št. 6 v naselju Slovenske Konjice:
predel pod Konjiško goro Slovenske Konjice.
3. člen
V poglavju II. OPIS OBMOČIJ osnovnega odloka o
PUP za dele naselij se spremenijo in dopolnijo naslednji
členi:
a) v 3. členu se v tabeli z navedbo območij urejanja, za
evid. št. območja urejanja 6 spremeni velikost območja iz
4,00ha v „4,4ha“.
b) v 4. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek besedila, ki se glasi:
„Razširitev območja urejanja z evid št. 6 je vrisana na
grafičnih prilogah št. 3 in 4 v projektu, ki ga je izdelalo
podjetje URBANA Kočar in Kočar d.n.o. Velenje, pod št.
proj. 336/01 z datumom Junij 2001 in ki je sestavni del
tega odloka.“
c) v 5. členu se v 6. točki, na koncu navedenih parcelnih številk dodajo še naslednje parcelne številke:
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„100/7, 100/6, 100/8, 100/10 del, 996/ 2del,
1335/1 del in 1595“
4. člen
V poglavju III. FUNKCIJA OBMOČIJ S POGOJI ZA
IZRABO IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV
V PROSTOR, v podpoglavju 1. Opredelitev možnih posegov
v prostor, osnovnega odloka o PUP za dele naselij, se
dopolni 7. člen v alinei d) tako, na se na koncu besedila
doda stavek, ki se glasi:
Na razširitvi območja urejanja z evid št. 6 so dovoljeni
naslednji posegi: gradnja lovskega doma na območju z oznako LD, ureditev parkirnih površin na območju z oznako P
ter ohranjanje zelenih površin na območju z oznako Z. Razširitev ter prej navedena območja so vrisana na grafični
prilogi št. 4 v projektu iz 1. člena tega odloka.
5. člen
Vsi ostali členi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni
načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje
(Uradni list SRS, št. 22/89 in Uradni list RS, št. 56/98 in
4/00), ki jih ta odlok ne spreminja in ki veljajo za omočje
urejanja z evid. št. 6, ostanejo še naprej v veljavi tudi za
razširitev območja urejanja z evid. št. 6.
6. člen
Projekt iz točke b) tretjega člena tega odloka je na
vpogled pri pristojnih službah Občine Slovenske Konjice in
na Upravni enoti Slovenske Konjice.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-7/01-9204
Slovenske Konjice, dne 4. aprila 2002.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

2141.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditvena območja naselij in odprt prostor
Občine Slovenske Konjice

Na podlagi 37. in 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89, 5/90 in Uradni list RS, št. 26/90,
3/91, 10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 18/93, 47/93,
71/93, 29/95 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01) je
Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 29. seji dne 4.
4. 2002 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena
območja naselij in odprt prostor Občine
Slovenske Konjice

Uradni list Republike Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Prostorski ureditveni pogoji za ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine
Slovenske Konjice, ki jih je izdelalo podjetje URBANA Kočar
in Kočar d.n.o. Velenje pod št. projekta 338/01 z datumom
Oktober 2001, in ki so sestavni del tega odloka.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji (v nadaljevanju: PUP) za
ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora
Občine Slovenske Konjice določajo:
– meje in funkcije območja urejanja,
– merila in pogoje za posege v prostor,
– merila in pogoje glede oblikovanja novogradenj in
drugih posegov v prostor;
– merila za določanje parcel in funkcionalnih zemljišč,
– merila in pogoje za komunalno urejanje stavbnih zemljišč,
– merila in pogoje za posege v zavarovana in varstvena
območja,
– merila in pogoje za varovanje naravnih vrednot in
kulturne dediščine,
– merila in pogoje za varovanje in izboljšanje okolja,
– pogoje pri urejanju prostora za obrambo in zaščito.
3. člen
PUP za ureditvena območja neselij ter območje odprtega prostora Občine Slovenske Konjice so podlaga za pripravo lokacijske dokumentacije in v nadaljevanju za pridobitev
lokacijskega dovoljenja oziroma izdajo odločbe o dovolitvi
priglašenih del za posege v prostor.
II. USKLAJENOST PUP S PROSTORSKIMI SESTAVINAMI
PLANSKIH AKTOV OBČINE SLOVENSKE KONJICE
4. člen
PUP za ureditvena območja neselij ter območje odprtega prostora Občine Slovenske Konjice so skladni z odlokom
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–
2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1986–1990 za območje Občine Slovenske Konjice – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, 72/00).
III. MEJE IN FUNKCIJE OBMOČIJ UREJANJA
Opredelitev območij urejanja s PUP
5. člen
Prostor Občine Slovenske Konjice, ki ga urejajo ti PUP,
sestavljajo naslednja območja:
1. 59 ureditvenih območij naselij:
a) območja za poselitev – ureditvena območja naselij;
2. odprt prostor Občine Slovenske Konjice, ki ga sestavljajo:
b) območja za poselitev – opredeljena stavbna zemljišča z oznako u izven ureditvenih območij naselij;
c) kmetijska območja:
– najboljša kmetijska zemljišča,
– druga kmetijska zemljišča;
č) gozdna območja;
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d) območje vodotokov;
e) območja prometnih površin ter območja komunalne
in energetske infrastrukture.
6. člen
Meje Občine Slovenske Konjice, njenega odprtega prostora s posameznimi območji urejanja ter ureditvenimi območji naselij, ki se urejajo s temi PUP, so prikazane na
grafičnih prilogah št. 1, 3 in 4 v merilih 1:25000 in 1:5000,
v projektu iz 1. člena tega odloka.
7. člen
Ureditvena območja naselij (meja, evid. št. in ime) izhajajo iz odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za
obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Slovenske
Konjice – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 72/00) v
nadaljevanju: odlok o PSPA Občine Slovenske Konjice v
letu 1998.
8. člen
Ti PUP ne veljajo za naslednja ureditvena območja
naselij, kot so bila določena z odlokom o PSPA Občine
Slovenske Konjice v letu 1998:
Evid. Ime ureditvenega
št.
območja naselja

Evid. Ime ureditvenega
št.
območja naselja

7
8
10
14
15
19
22

Slovenske Konjice
Bezina
Golič
Tepanje
Tepanje – cestna baza
Kamnolom Kongrad
Konjiška vas

31
32
33
35
65
67
69

23
24

Draža vas
Žiče

80
81

28

Stare Slemene – Žička
kartuzija
Špitalič pri Slovenskih
Konjicah 1
Špitalič pri Slovenskih
Konjicah 2

82

29
30

83

Škedenj
Liče pri Poljčanah
Mlače – grad Pogled
Zbelovo
Škedenj 2
Žiče – obrtna cona
konjeniški center
Tepanje
Zbelovo – ŠC
vinska klet Zlati grič
Škalce
stanovanjska gradnja
Škalce
območje posebnih
ureditev

Opredelitev funkcij – namembnosti v območjih urejanja
s PUP
9. člen
Za vsa območja so s tem odlokom določene prevladujoče (pretežne) namembnosti – funkcije objektov in površin,
ki jih je dovoljeno razvijati znotraj območij. Določene so
prevladujoče namembnosti ter tiste dodatne namembnosti,
ki jih je dovoljeno dodatno razvijati v posameznem območju
s tem, da ima določena prevladujoča namembnost v območju prednost oziroma se morajo dodatno dovoljene namembnosti prevladujoči podrejati.
10. člen
Oznaka namembnosti po območjih urejanja je naslednja:
Namembnost

Oznaka

individualna stanovanjska gradnja

S

mešane dejavnosti (stanovanja in centralne dejavnosti)

M

obrtne in obrtno storitvene dejavnosti

O
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Namembnost

Oznaka

športne in rekreacijske dejavnosti na manjših površinah

ŠR

turizem in dopolnilne dejavnosti v zvezi s turizmom

TD

kmetijska dejavnost z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji

K

počitniški objekti

V

posebne dejavnosti (državne rezerve, čistilne naprave)

PD

komunalne dejavnosti

KO

11. člen
Na osnovi členitve prostora iz 5. člena tega odloka so
opredeljene za 1.a) ureditvena območja naselij naslednje
prevladujoče in dodatne dovoljene namembnosti:
Ureditveno območje naselja

Namembnost/funkcija

Evid. št. Ime

Prevladujoča

Dodatna dovoljena

1
2
3
4
5
6
9
11
12
13
16
17
18
20
21
25
26
27
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
66
68
70
71
72
73
74
75

S, K
S, K
S, K
S, K
S, K
K, S
K, S
K, S
S, K
S, K
K, S
K, S
K, S
S, K
KO, PD
K, S
S, K
K, S
S, K
K, S
K, S
K, S
K, S
K, S
K, S
K, S
S, K
S, K
S
S
K, S
S, K
K, S
V
V
K, S
S
K, S
K, S
K, S
K, S
K, S
K, S
K, S
K, S
K, S
K, S
K, S
K, S
K, S
K, S
K, S
K, S
K, S
K, S

O
M, O, ŠR
M, O, ŠR, TD
M, O, ŠR, TD
M, O, ŠR, TD
M, TD
M, O, ŠR, TD,
M, O, ŠR, TD,
O, ŠR, TD
O, ŠR, TD
O, ŠR, V, TD
O, ŠR, V, TD
O, ŠR, V, TD
M, O, ŠR, TD,
–
O, ŠR, TD
M, O, ŠR, TD
O, ŠR, TD
M, O, ŠR, TD
O, ŠR, TD
O, TD
O, TD
O, TD
O, TD
O, TD
O, TD
O, ŠR, TD
O, ŠR, TD
M, O, ŠR, TD
V, TD
O, ŠR, TD
O, ŠR, TD
O, ŠR, TD
–
–
O, TD
O, ŠR, TD
O, TD
O, TD
O, TD
O, TD
O, TD
O, TD
O, ŠR, TD
O, TD
O, TD
O, TD
O, TD, V
O, TD
O, TD, V
O, TD
O, TD
O, TD
O, TD
O, PD

Zeče 1
Polene 1
Polene 2
Zgornja Pristava 1
Zgornja Pristava 2
Dobje
Gabrovnik
Brdo
Tepanjski vrh 1
Tepanjski vrh 2
Sojek 1
Sojek 2
Kamna gora
Blato
Sl. Konjie: CERO in ČN
Koble
Jernej pri Ločah 1
Jernej pri Ločah 2
Mlače 1
Spodnje Laže 1
Zeče 2
Zeče 3
Zeče 4
Zeče 5
Zeče 6
Zeče 7
Škalce 3
Škalce 2
Škalce 1
Vešenik 1
Tepanje–Sp. Grušovje
Sp. Grušovje
Ličenca
Kumno
Zorko
Perovec
Draža vas – sever
Nova vas
Brezje 1
Brezje 2
Kolačno 1
Kolačno 2
Podob
Mali Breg
Zg. Laže 1
Zg. Laže 3
Zg. Laže 3
Suhadol 1
Žiče – Na gmajni
Suhadol 2
Kravjek 1
Kravjek 2
Kravjek 3
Mlače 2
Mlače 3
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Namembnost/funkcija

Evid. št. Ime

Prevladujoča

Dodatna dovoljena

76
77
78
79

K, S
PD
K, S
K, S

O, TD
–
O, TD
O

Mlače 4
Zbelovo – DR
Penoje
Sp. Laže 2

12. člen
Na osnovi členitve prostora iz 5. člena, tč. 2 tega
odloka so za odprt prostor Občine Slovenske Konjice opredeljene naslednje prevladujoče in dodatne dovoljene namebnosti:
(b) za b) območja za poselitev – opredeljena stavbna
zemljišča z oznako u izven ureditvenih območij: prevladujoča je kmetijska dejavnost z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji (K); dodatno dovoljene namembnosti pa so: individualna
stanovanjska gradnja (S), mešane dejavnosti – stanovanja in
centralne dejavnosti (M), obrtne in obrtno storitvene dejavnosti (O), športne in rekreacijske površine manjših obsegov
(ŠR) in turizem in dopolnilne dejavnosti v zvezi s turizmom
(TD);
(c) za c) kmetijska območja je prevladujoča namembnost kmetijska dajavnost z dopolnilnimi dejavnostmi na
kmetiji (K);
(č) za č) gozdna območja je prevladujoča namembnost
gozdarstvo;
(d) za d) območja vodotokov je prevladujoča namembnost vodnogospodarska dejavnost;
(e) za e) območja prometnih površin ter območja komunalne in energetske infrastrukture, je prevladujoča dejavnost v povezavi s prometom ter komunalno in energetsko
infrastrukturo.
IV. MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR
0) Pogoji za posege v vseh območjih, ki se urejajo
s temi PUP
13. člen
Znotraj vseh območij urejanja, ki so opredeljena v 5.
členu tega odloka, je dovoljena gradnja objektov, naprav in
izvedba drugih posegov v prostor, ki so pomembni za razvoj
Občine Slovenske Konjice:
– cestno omrežje in naprave, hodniki za pešce, avtobusna postajališča,
– komunalno omrežje in naprave, ureditev in širitev
pokopališč,
– javna razsvetljava,
– omrežje zvez ter omrežje in postaje za prenos elektične energije,
– plinovodno omrežje ter objekti za oskrbo s plinom,
– melioracije in regulacije vodotokov,
– izvedba posegov za preprečevanje in sanacije plazov,
– gradnja in vzdrževanje gozdnih vlak,
– postavitev spominskih in sakralnih obeležij.
Posegi na obstoječih objektih
14. člen
Obstoječe objekte in naprave, ki so zgrajeni z ustreznimi dovoljenji, je dovoljeno dozidati, nadzidati ter jim spremeniti namembnost pod enakimi pogoji, ki veljajo za novogradnje, kolikor to ni v nasprotju z ostalimi določili tega odloka.

Dovoljena so tekoča vzdrževalna dela in notranje adaptacije,
kolikor s tem odlokom ni določeno drugače.
Dozidava obstoječega objekta je dovoljena pod naslednjimi pogoji:
a) takrat, ko je ugotovljeno, da sta obstoječi objekt ali
prejšnja dozidava zgrajena z ustreznim dovoljenjem;
b) takrat, ko je ugotovljeno, da obstoječi objekt še ni bil
dozidan ali pa da prejšnja dozidava ni presegla površine
tlorisa, ki je dovoljen za dozidave;
c) velikost dozidanega dela objekta se določi ob upoštevanju razmerja med pozidano in nepozidano površino parcele tako, da skupni tloris obstoječega in dozidanega dela
objekta ne presega 35% površine parcele, istočasno pa
mora biti s tlorisnimi gabariti prilagojen sosednjim objektom,
ki imajo enako namembnost;
d) velikost dozidanega dela za zidanice se določi tako,
skupni tloris obstoječega in dozidanega dela objekta ne
presega 42m2;
e) velikost dozidanega dela za počitniške hiše se določi tako, skupni tloris obstoječega in dozidanega dela objekta ne presega 65m2;
f) objekt je mogoče dozidati večkrat, pri tem pa tlorisne
dimezije vseh dozidanih delov skupaj ne smejo presegati
velikosti, ki je določena v točkah c, d in e tega člena.
Nadzidava obstoječega objekta je dovoljena takrat, ko
je ugotovljeno, da obstoječi objekt še ni bil nadzidan, ali je
bil nadzidan le na enem delu, in ko je obstoječi objekt ali
njegov nadzidan del po višinskih gabaritih izrazito nižji od
sosednjih objektov, ki imajo enako namembnost in so zgrajeni z ustreznimi dovoljenji.
Sprememba namembnosti obstoječih objektov
15. člen
Spremembe namembnosti obstoječih objektov in naprav so dovoljene takrat, ko je nova namembnost skladna s
pretežno namembnostjo območja urejanja, v katerem se
nahaja objekt. Sprememba namembnosti objekta za novo
namembnost, ki bo skladna z dodatno dovoljeno namebnostjo območja urejanja, je dovoljena na osnovi predhodnega soglasja Občine Slovenske Konjice ter ob pogoju, da
nova namembnost ne bo motilno vplivala na bivalne in delovne pogoje ter druge značilnosti prostora.
Nadomestna gradnja objektov
16. člen
Z nadomestno gradnjo se nadomešča obstoječ dotrajan objekt, za katerega je ugotovljeno, da je bil zgrajen z
ustreznimi dovoljenji. Za odločitev o nadomestni gradnji ni
odločilno stanje vpisano v katastru (stavbišče), temveč je
gradnja nadomestnih objektov dovoljena le takrat, ko je po
ogledu stanja na terenu ugotovljeno, da objekt še obstaja.
Namembnost nadomestnega objekta se ne sme spremeniti
oziroma mora ostati enaka namembnosti obstoječega objekta, ki se nadomešča.
Gradnja nadomestnih objektov je dovoljena, če je objekt dotrajan in funkcionalno nespremenjen ali površinsko
nezadosten in če zanj še ni bila izkoriščena možnost gradnje
nadomestnega objekta.
Gradnja nadomestnih objektov je praviloma dovoljena
po predhodni odstranitvi obstoječega objekta, ki se nadomešča, na isti lokaciji.
Začasna ohranitev obstoječega stanovanjskega objekta, ki se nadomešča, je izjemoma dovoljena le, če investitor
za čas gradnje nadomestnega objekta nima drugega bivališča, kolikor gre za gradnjo nadomestne stanovanjske hiše.
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Začasna ohranitev obstoječega hleva za živino, ki se nadomešča, je izjemoma dovoljena le, če investitor za čas gradnje nadomestnega hleva nima drugega prostora za ustrezno
namestitev živine.
Investitor mora obstoječi objekt, ki ga z gradnjo nadomešča, pa je zanj dovoljena začasna ohranitev, odstraniti
najpozneje v roku enega leta po izdaji uporabnega dovoljenja oziroma po pričetku uporabe novega objekta.
V primerih, da je za obstoječi objekt dovoljena začasna
ohranitev, je gradnja nadomestnega objekta dovoljena le v
okviru opredeljenega stavbnega zemljišča (u) ali funkcionalnega zemljišča obstoječega objekta, če se ta nahaja v ureditvenem območju naselja. Nadomestni objekt sme biti oddaljen največ 3m od obstoječega objekta, ki se nadomešča,
oziroma morajo biti zagotovljeni odmiki od parcelnih mej ter
sosednjih objektov.
1. Pogoji za posege v ureditvena območja naselij
a) Posegi v območjih za poselitev – v ureditvenih
območjih naselij
17. člen
Znotraj vseh ureditvenih območij, ki so opredeljena v
11. členu tega odloka, je dovoljena gradnja objektov, naprav in izvedba drugih posegov v prostor, ki so pomembni za
razvoj Občine Slovenske Konjice: športni objekti in ureditve
manjših obsegov, otroška igrišča manjših obsegov, ureditve
avtobusnih postajališč.
18. člen
Novogradnja objektov in naprav in izvedba drugih posegov v prostor se v Občini Slovenske Konjice usmerja
prednostno v ureditvena območja naselij, ki so opredeljena
v a) odstavku 5. člena oziroma v 11. členu tega odloka.
Pri določanju namembnosti gradenj in drugih posegov
v prostor ureditvenih območij naselij je potrebno upoštevati
prevladujoče in dovoljene dodatne namembnosti, ki so določene za posamezna ureditvena območja naselij v 11. členu tega odloka.
19. člen
Znotraj vseh ureditvenih območij, ki so opredeljena v
11. členu tega odloka, je dovoljena gradnja objektov, naprav in izvedba drugih posegov in sicer:
1. Novogradnja individualnih stanovanjskih objektov.
2. Prizidava, nadzidava in rekonstrukcija obstoječih stanovanjskih objektov ali objektov z drugimi namembnostmi,
ki so dovoljene znotraj ureditvenega območja.
3. Nadomestna gradnja stanovanjskih objektov ali objektov z drugimi namembnostmi, ki so dovoljene znotraj
ureditvenega območja.
4. Novogradnja in nadomestna gradnja, prizidave, nadzidave in rekonstrukcija objektov za centralne (oskrbne in
storitvene) dejavnosti, v vseh ureditvenih območjih, za katera je določena je dodatna namembnost M.
5. Novogradnja in nadomestna gradnja, prizidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov obrtno storitvenih dejavnosti, obrtno–stanovanjskih objektov in spremljajočih objektov za obrtno storitveno dejavnost, v vseh ureditvenih območjih, za katera je določena je dodatna namembnost O, ob upoštevanju pogojev za to dejavnost. Prej
navedeni posegi so dovoljeni po predhodnem soglasju Občine Slovenske Konjice; soglasje se nanaša na dejavnosti v
objektu ter na opredelitev pogojev, ki jih je potrebno izpolniti, da objekt ne bo imel negativnih vplivov na prometno
infrastrukturo.
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6. Ureditve športno rekreacijskih površin manjših obsegov, po predhodnem soglasju Občine Slovenske Konjice, so dovoljene v vseh ureditvenih območjih, za katera je
določena je dodatna namembnost ŠR.
7. Novogradnja, dozidava, nadzidava in rekonstrukcije
obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov za potrebe turistične dejavnosti (kmečki turizem, turistične sobe,
gostinski in spremljajoči prostori), in ureditve stanovanjskih
prostorov za turistično dejavnost, v vseh ureditvenih območjih, za katera je določena je dodatna namembnost TD.
8. Novogradnja, dozidava, nadzidava ali rekonstrukcija
objektov za potrebe kmetijstva (hlevi, silosi, gnojišča, gnojne jame, kozolci, skednji, strojne lope, vinske kleti in podobno) v vseh ureditvenih območjih, za katera je določena
namembnost K. Gradnja gospodarskih poslopij za potrebe
kmetovalcev je dovoljena na tistih zemljiščih, kjer to omogočajo velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov
in ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.
9. Gradnja počitniških objektov, v vseh ureditvenih območjih, za katera je določena prevladujoča ali dodatno dovoljena namembnost V.
10. Gradnja pomožnih objektov, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev obstoječih stanovanjskih oziroma gospodarskih poslopij ter ostalih pomožnih objektov, ki so
namenjeni splošni javni rabi, in ki so opredeljeni v veljavnem
odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v
prostor na območju Občine Slovenske Konjice, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje. Pri novogradnjah se garaže
in drugi pomožni objekti praviloma uredijo v sklopu objekta.
11. Postavitev kioskov je dovoljena za storitvene in
služnostne dejavnosti, po predhodnem soglasju Občine Slovenske Konjice, da objekt ne bo imel negativnih vplivov na
prometno infrastrukturo.
2. Pogoji za posege v odprt prostor
b) Posegi v območjih za poselitev – b) opredeljena stavbna
zemljišča z oznako u izven ureditvenih območij
območjih naselij
20. člen
V primeru, da se na terenu ugotovi obstoj objekta ali
naprave, za katerega pa v kartografski dokumentaciji, ki je
sestavni del odlok o PSPA Občine Slovenske Konjice v letu
1998 iz 7. člena tega odloka, oziroma v grafičnih prilogah
št. 4.1 do 4.19 v projektu iz 1. člena tega odloka, ni opredeljeno stavbno zemljišče u, so za objekt dovoljeni posegi,
ki so opredeljeni v 14., 15. in 16. členu tega odloka.
Določila zgornjega odstavka se lahko uporabijo le v
primeru, da sta objekt ali naprava zgrajena z ustreznim dovoljenjem ali da sta zgrajena pred letom 1967 ter po predhodnem soglasju Občine Slovenske Konjice, ki bo na osnovi
dokumentacije za objekt ali napravo pri izvedbi naslednjega
postopka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov zagotovila vris stavbnega zemljišča za objekt ali
napravo v smislu ažuriranja kartografske dokumentacije z
dejanskim stanjem.
Posegi v okviru domačij na kmetijah
21. člen
Znotraj vseh opredeljenih stavbnih zemljišč z oznako u,
izven ureditvenih območij naselij, ki so opredeljena v odstavku 2.b) 5. člena tega odloka, in ki predstavljajo zaokroženo
domačijo (objekti in funkcionalno zemljišče) na kmetiji je
dovoljena gradnja objektov, naprav in izvedba posegov, in
sicer:
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1. Novogradnja stanovanjskih objektov, prizidava, nadzidava in rekonstrukcija obstoječih stanovanjskih objektov
znotraj opredeljenega stavbnega zemljišča u.
2. Nadomestna gradnja stanovanjskih objektov znotraj
opredeljenega stavbnega zemljišča u.
3. Novogradnja, nadomestna gradnja pod pogoji za
nadomestno gradnjo, dozidava, nadzidava ali rekonstrukcija
objektov za potrebe kmetijstva (hlevi, silosi, gnojišča, gnojne jame, kozolci, skednji, strojne lope, zidanice – vinske
kleti in podobno).
Prej našteti posegi na objektih za potrebe kmetijstva so
dovoljeni znotraj opredeljenega stavbnega zemljišča u.
V primeru, da prej naštetih posegov na objektih za
potrebe kmetijstva, zaradi prostorskih omejitev (majhnost
parcele, nezadostni odmiki od sosednjih objektov in neustrezen prostor za dovoz in manipulacijo), ni možno v celoti
umestiti znotraj opredeljenega stavbnega zemljišča u, lahko
objekti izjemoma segajo tudi izven meje u, vendar ne več kot
60% zazidanega tlorisa objekta in s pogojem, da se namembnost objekta ne sme spremeniti najmanj 10 let od izdaje
gradbenega dovoljenja. Za poseg izven opredeljenega stavbnega zemljišča u je potrebno pridobiti predhodno soglasje
Občine Slovenske Konjice, ki bo na osnovi dokumentacije
za objekt, pri izvedbi naslednjega postopka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov zagotovila vris
stavbnega zemljišča za objekt v smislu ažuriranja kartografske dokumentacije z dejanskim stanjem.
4. Novogradnja in nadomestna gradnja, prizidave, nadzidave in rekonstrukcija objektov za namene dodatnih dejavnosti na kmetiji (kmečki turizem, vinotoč, vinska klet, gostilna, dejavnosti v povezavi s turistično ponudbo ipd.).
5. V primeru opuščanja kmetijske dejavnosti, je dovoljena sprememba namembnosti obstoječih objektov, ki so
služili potrebam kmetijstva (hlevi, silosi, gnojišča, gnojne
jame, kozolci, skednji, strojne lope, vinske kleti in podobno)
za nove dejavnosti v okviru domačije in sicer: obrtne in
obrtno storitvene dejavnosti (O), športne in rekreacijske površine manjših obsegov (ŠR) in turizem in dopolnilne dejavnosti v zvezi s turizmom (TD). Prej navedeni posegi so dovoljeni po predhodnem soglasju Občine Slovenske Konjice;
soglasje se nanaša na dejavnosti v objektu ter na opredelitev
pogojev, ki jih je potrebno izpolniti, da objekt ne bo imel
negativnih vplivov na prometno infrastrukturo.
6. Gradnja pomožnih objektov, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev obstoječih stanovanjskih oziroma gospodarskih poslopij in ki so opredeljeni v veljavnem odloku o
določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na
območju Občine Slovenske Konjice, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje. Pri novogradnjah se garaže in drugi
pomožni objekti praviloma uredijo v sklopu objekta.

našteti posegi na objektih za potrebe kmetijstva so dovoljeni
le znotraj opredeljenega stavbnega zemljišča u.
4. Gradnja zidanic oziroma vinskih kleti ob upoštevanju
pogojev:
– da je investitor lastnik najmanj 20 arov urejenega
intenzivnega nasada, na območju Škalc, Vešenika, Gabrovelj, Tepanjskega vrha in Žičke gorce pa najmanj 30 arov
intenzivnega nasada, za kar mora investitor predložiti potrdilo iz registra vinogradov pri Upravni enoti Slovenske Konjice
– da je lokacija zidanice oddaljena najmanj 2km od
investitorjevega bivališča oziroma gospodarskega dvorišča.
5. Novogradnja in nadomestna gradnja, prizidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov obrtno storitvenih dejavnosti, obrtno–stanovanjskih objektov in spremljajočih objektov za obrtno storitveno dejavnost, ob upoštevanju
pogojev za to dejavnost, vendar le znotraj opredeljenega
stavbnega zemljišča u. Prej navedeni posegi so dovoljeni po
predhodnem soglasju Občine Slovenske Konjice; soglasje
se nanaša na dejavnosti v objektu ter na opredelitev pogojev, ki jih je potrebno izpolniti, da objekt ne bo imel negativnih vplivov na prometno infrastrukturo.
6. Ureditve športno-rekreacijskih površin manjših obsegov, vendar le znotraj opredeljenega stavbnega zemljišča u.
7. Novogradnja, dozidava, nadzidava in rekonstrukcije
obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov za potrebe turistične dejavnosti (kmečki turizem, turistične sobe,
gostinski in spremljajoči prostori), in ureditve stanovanjskih
prostorov za turistično dejavnost, vendar le znotraj opredeljenega stavbnega zemljišča u.
8. Gradnja pomožnih objektov, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev obstoječih stanovanjskih oziroma gospodarskih poslopij in ki so opredeljeni v veljavnem odloku o
določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na
območju Občine Slovenske Konjice, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje, vendar le znotraj opredeljenega stavbnega zemljišča u.
9. Gradnja parkirišč za manjše tovornjake dolžine do
12m. Nosilnost tovornjakov ne sme presegati nosilnosti, ki
je določena za cesto, na katero se bo priključevalo parkirišče. Število parkirnih mest na parkirišču ne sme presegati 2
parkirni mesti. V okviru parkirišča morajo biti zagotovljene
potrebne manipulativne površine za parkiranje in priključevanje na cesto.
10. Gradnja farm za vzrejo živine na osnovi posebnih
strokovnih podlag za poseg v prostor ter po predhodnem
soglasju Občine Slovenske Konjice; soglasje se nanaša na
dejavnost ter na opredelitev pogojev, ki jih je potrebno izpolniti, da objekt ne bo imel negativnih vplivov na prometno
infrastrukturo.

Posegi v okviru drugih opredeljenih stavbnih zemljišč
z oznako u

c) Posegi v prostor na kmetijskih območjih

22. člen
Znotraj vseh opredeljenih stavbnih zemljišč z oznako u,
izven ureditvenih območij naselij, ki so opredeljena v odstavku 2.b) 5. člena tega odloka, je dovoljena gradnja objektov,
naprav in izvedba drugih posegov in sicer:
1. Novogradnja, prizidava, nadzidava in rekonstrukcija
individualnih stanovanjskih objektov.
2. Nadomestna gradnja stanovanjskih objektov ali drugih objektov.
3. Novogradnja, nadomestna gradnja pod pogoji za
nadomestno gradnjo, dozidava, nadzidava ali rekonstrukcija
objektov za potrebe kmetijstva (hlevi, silosi, gnojišča, gnojne jame, kozolci, skednji, strojne lope in podobno). Prej

23. člen
Prostor na kmetijskih območjih, ki so opredeljena v
odstavku 2.c) 5. člena tega odloka, se ureja z določili zakona o kmetijskih zemljiščih, praviloma na podlagi agrokarte,
pri tem pa je na opredeljenih območjih naravne in kulturne
dediščine potrebno čimbolj ohraniti obstoječo rabo kmetijskih površin. Območja obstoječih in predvidenih trajnih nasadov je potrebno varovati za nadaljno uporabo v te namene. Morebitne agrooperacije je dovoljeno izvajati le na podlagi predhodno izdelanih posebnih strokovnih podlag. Pri
bodočem izkoriščanju kmetijskih površin je potrebno zagotoviti takšen način obdelave, da bo ohranjena in zagotovljena pestrost krajine. Prepovedana je sečnja posameznih dreves in omejkov.
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Na območju drugih kmetijskih zemljišč je s soglasjem
kmetijske službe Občine Slovenske Konjice dovoljena postavitev čebelnjakov z najmanjšim številom 6 panjev, za kar
je potrebno predhodno soglasje Čebelarske družine Slovenske Konjice in pristojne veterinarske inšpekcije.
Na območju kmetijskih zemljišč so dovoljeni posegi v
prostor, ki so opredeljeni v 13. členu tega odloka, po predhodnem soglasju občinske kmetijske službe. Druge novogradnje v območju kmetijskih zemljišč niso dovoljene.

odloka, je potrebno urejati tako, da bo ureditveno območje
naselja varno pred visokimi vodami.
c) Vse novogradnje in druge ureditve (prometnice, parkirni prostori, ograje, zasaditve ipd.) morajo biti od vodotoka
oddaljeni najmanj 5m oziroma skladno s pogoji pristojne
službe za urejanje voda.

č) Posegi v prostor na gozdnih območjih

26. člen
Skladno z opredelitvami iz odloka o PSPA Občine 1998
iz 7. člena tega odloka so dovoljeni naslednji posegi:
a) rekonstrukcije prometnega omrežja (regionalne ceste, lokalne ceste, javne poti) pri čemer se v rekonstrukcijo
šteje tudi izvedba hodnikov za pešce ob obstoječih trasah,
avtobusnih postajališč, parkirnih prostorov ter drugih objektov prometne infrastukture;
b) rekonstrukcije in vsi posegi za normalno funkcioniranje železniške proge Celje–Maribor;
c) rekonstrukcije in vsi posegi za normalno funkcioniranje avoceste Ljubljana–Maribor;
d) posegi za normalno funkcioniranje komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod), infrastrukture zvez in
energetske infrastrukture (omrežje in objekti za prenos električne energije, plinovodno omrežje).
Posegi v območja prometnih površin ter območja komunalne in energetske infrastrukture so praviloma dovoljeni
le ob poprejšnjem soglasju upravljalcev infrastrukturnih objektov in naprav.
Območja prometnih površin ter območja komunalne in
energetske infrastrukture so prikazana na grafičnih prilogah
od št. 2.5, 2.7, 2.8 in 2.9 v projektu iz 1. člena tega
odloka.

24. člen
Prostor na gozdnih območjih, ki so opredeljena v odstavku 2.č) 5. člena tega odloka, se ureja z določili zakona o
gozdovih, z gozdnogospodarskimi načrti in skladno z določili tega odloka. Za vse posege v območju gozdov in gozdnega prostora je potrebno predhodno pridobiti soglasje
Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
Krčitve se smejo izvajati le v primeru spreminjanja terena v kmetijska zemljišča in v primeru trasnih koridorjev infrastrukture, kjer niso možne druge izpeljave tras. Pri takšnih
posegih je obvezna ureditev gozdnih robov. Na opredeljenih
območjih naravne in kulturne dediščine krčitve niso dovoljene. Za vse predvidene krčitve gozdov, ki so namenjene
povečavi kmetijskih zemljišč, je potrebno predhodno uskladiti kategorizacijo kmetijskih zemljišč.
Melioracije gozdnih zemljišč se naj na opredeljenih
območjih izvajajo skladno z gozdnogospodarskimi načrti.
Pogozdovanje naj praviloma upošteva vegetacijo, ki primerna rastišču glede na naravno sestavo drevesnih vrst
oziroma ugotovljeno gozdno združbo na tem rastišču. Še
posebej to velja na opredeljenih območjih naravne in kulturne dediščine.
V okviru gozdnih zemljišč so posebej opredeljeni varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim pomenom, kjer je omejena možnost gospodarjenja z gozdovi. V teh gozdovih so
prepovedane golosečnje in krčitve, dovoljena so le sanacijska dela, ki so opredeljena z gozdnogospodarskimi načrti.
Na območju gozdnih zemljišč so dovoljeni posegi v
prostor, ki so opredeljeni v 13. členu tega odloka, po predhodnem soglasju skrbnika gozdov. Druge novogradnje v
območju gozdov niso dovoljene.
d) Posegi v prostor na območjih vodotokov
25. člen
Prostor na območjih vodotokov, ki so opredeljena v
odstavku 2.d) 5. člena tega odloka, so dovoljeni naslednji
posegi:
a) Dovoljeni so manjši posegi za vzdrževanje struge
reke Dravinje ter drugih vodotokov, za zaščito pred poplavami, za izsuševanje, za vzdrževanje obstoječih in izgradnjo
novih infrastrukturnih objektov in naprav (mostovi, ceste in
podobno). Za večje posege v struge vodotokov je zahtevana
izdelava posebnih strokovnih podlag. Za vse posege, ki
lahko vplivajo na pretočni režim vodotoka ali na njegovo
ekološko stanje, ali se nahajajo v obvodnem prostoru (varstvenem pasu vodotoka) v širini 5m, je potrebno predhodno
pridobiti strokovno stališče pristojne javne vodnogospodarske službe, pred izdajo gradbenega dovoljenja pa vodnogospodarsko soglasje te službe. Objekti na vodotokih morajo
biti prilagojeni naravnim pretočnim razmeram ob upoštevanju potrebne stopnje varnosti. Zaradi objektov na vodotokih
ne sme biti poslabšano ekološko ravnovesje vodotoka.
b) Vodotoke, ki tečejo znotraj ureditvenih območjih naselij, kjer je predvidena gradnja skladno z določili tega

e) Posegi v območja prometnih površin ter območja
komunalne in energetske infrastrukture

V. MERILA IN POGOJI GLEDE OBLIKOVANJA
NOVOGRADENJ IN DRUGIH POSEGOV
V PROSTOR
a) Lega objektov
27. člen
Odmiki novih objektov, to so novogradnje objektov,
prizidave in nadzidave obstoječih objektov, se določajo tako, da se odmik meri od zunanjega roba zida objekta s
pogojem, da napušč pri morebitno predvideni izvedbi strehe
ne presega 80cm. Novi objekti in naprave morajo biti odmaknjeni od parcelne meje tako, da ni motena sosednja
posest, da je možno vzdrževanje objektov in naprav ter da
so upoštevani varstveni pogoji.
Novogradnja mora biti oddaljena najmanj 4m od najbližje točke parcelne meje sosednje parcele. Oddaljenost je
lahko izjemoma manjša, če s tem soglaša lastnik sosednje
meje, vendar ne manj kot 2m.
Odmik novega objekta ali naprave od sosednjega objekta mora biti najmanj 8m. Manjši odmiki so dovoljeni v
primerih, ko so zagotovljeni požarnovarstveni ter sanitarni
pogoji in če s takim odmikom soglaša lastnik sosednjega
objekta.
Odmiki novih objektov ali naprav od javnih cest morajo
biti pri novih objektih in napravah usklajeni s pogoji iz zakona
o cestah. Odmiki od nekategoriziranih cest in gozdnih prometnic praviloma ne smejo biti manjši od 4m. V naseljih, kjer
se je potrebno prilagajati obcestni zazidavi, so ti odmiki
lahko manjši, za kar pa je potrebno pridobiti soglasje upravljalca ceste.
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V primeru, da bo odmiki novih objektov ali naprav od
gozdnega roba manjši od ene polovice sestojne višine dreves na gozdnem robu, je potrebno pridobiti soglasje lastnika
oziroma upravljalca gozda.
Odmiki novih objektov ali naprav od tras komunalnih
vodov in naprav morajo biti v skladu z predpisi in tehničnimi
normativi, ki veljajo za posamezne komunalne vode in naprave. Pogoje za odmike novogradenj in drugih posegov v
prostor od komunalnih vodov in naprav določijo upravljalci
komunalnih vodov in naprav.
Odmiki od vodotokov morajo biti najmanj 5m oziroma v
skladu s pogoji upravljalca vodotokov.
28. člen
Kioski, namenjeni storitvenim in nekaterim specifičnim
dejavnostim, naj bodo locirani tako, da ne bo oviran promet
in funkcija sosednjih objektov. Površina funkcionalnega zemljišča za kiosk naj bo prilagojena velikosti in predvideni namembnosti kioska.
29. člen
Lokacija pomožnih objektov, ki so namenjeni splošni
javni rabi, ter lokacija za postavitev spominskih in sakralnih
objektov ter obeležij naj bo izbrana na podlagi vsakokratne
podrobne urbanistične presoje tako, da se s postavitvijo
dopolnjuje prostor in ne ovira promet.
Spominski in sakralni objekti ter obeležja morajo biti
postavljeni tako, da ne poslabšajo bivalnih pogojev in varnosti objekta.
b) Pogoji za oblikovanje objektov
Splošni pogoji za oblikovanje objektov
30. člen
Novogradnje, nadzidave in dozidave se morajo prilagajati okoliškim objektom po:
– površini in gradbeni črti;
– naklonu streh in smereh slemena;
– videzu gradbenih materialov, ki so uporabljeni za strehe in fasade;
– zasnovi izrabe zemljišča in
– merilih arhitekturnih elementov.
31. člen
Za oblikovanje samostojnih stanovanjskih in drugih objektov, dozidav in nadzidav je potrebno upoštevati naslednje
pogoje:
a) Oblikovanje samostojnih stanovanjskih objektov:
– tloris: praviloma podolgovat (razmerje stranic 1:1,2
do 1:1,5), na strmejših legah mora biti daljša stranica vzporedna s terenskimi plastnicami; dovoljeni so izzidki, ki pa ne
smejo presegati 1/3 dolžine daljše stranice objekta, ter ne
smejo bistveno porušiti ostalih razmerij na fasadah;
– višinski gabarit: praviloma klet, pritličje in izkoriščeno
podstrešje oziroma prilagojeno višinskim gabaritom na sosednjih objektih z enako namembnostjo;
– streha: praviloma simetrična dvokapnica z naklonom strešin 30° do 45° oziroma prilagojena streham na
sosednjih objektih; smer slemena mora biti vzporedna z
daljšo stranico objekta; dovoljena je izvedba zaključkov
streh s čopi in izvedba frčad tam, kjer je to značilnost na
strehah obstoječih sosednjih objektov; strehe nad izzidki
morajo biti oblikovane enako kot nad osnovnim delom
objekta, pri tem pa niso dovoljene stožčaste oblike streh;
strešna kritina mora biti v temnordeči, opečni barvi (pravi-
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loma v nižinskih legah) ali v temnosivi barvi (praviloma v
višinskih legah) oziroma prilagojena po barvi in materialu
sosednjim obstoječim objektom, če je to ugotovljena značilnost obstoječe pozidave.
b) Dozidava k stanovanjskim objektom:
– prizidani del mora biti funkcionalno povezan z obstoječo hišo, lahko tudi kot zaključena stanovanjska enota s
svojim vhodom,
– višinski gabarit je lahko le enak kot na osnovnemu
objektu ali nižji,
– streha: naklon in kritina usklajeno s streho osnovnega objekta.
c) Nadzidava stanovanjskih objektov:
– nadzidava je mogoča, če novi gabarit ne bo presegal
višin sosednjih najvišjih stanovanjskih objektov;
– v oblikovanju se mora podrejati obstoječi zazidavi.
č) Za oblikovanje pomožnih objektov je potrebno upoštevati pogoje iz veljavnega odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Slovenske Konjice, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje.
Za pomožne objekte veljajo enaki pogoji glede motilnih vplivov na okolico, kot to velja za novogradnje.
d) Objekti za primarno kmetijsko proizvodnjo:
Gospodarski objekti (gospodarska poslopja, hlevi,
skednji, kašče, strojne lope, vinske kleti) so lahko samostojni ali prizidani k obstoječim stanovanjskim ali gospodarskim
poslopjem.
Objekti so praviloma podolgovatega tlorisa s tem, da
skupna dolžina ne sme presegati 30m. Objekti so lahko
enoetažni z možnostjo izvedbe izkoriščenega podstrešja, pri
čemer višina slemena ne sme presegati 12m od najnižje
točke na terenu oziroma mersko ne sme presegati širine
objekta. Streha mora biti simetrična dvokapnica z naklonom
strešin 30° do 45° ter kritino v temnordeči, opečni barvi
(praviloma v nižinskih legah) ali temnosivi barvi (praviloma v
višinskih legah). Za hrambo kmetijskih strojev je dovoljena
izvedba nadstrešnic, ki morajo biti po obliki in izvedbi prilagojeni podobnim bližnjim obstoječim objektom.
Gnojne jame in gnojišča morajo biti vodotesna in ustrezno vzdrževana.
Pomožni in začasni objekti za potrebe kmetovanja (kozolci, shrambe orodja) so praviloma v leseni izvedbi, pritlični
s kapno lego do višine največ 2,6m, naklon strehe 30° do
45° oziroma kot pri sosednjih objektih, kritina praviloma
temnordeče, opečne barve (praviloma v nižinskih legah) ali
temnosive barve (praviloma v višinskih legah).
Čebelnjaki so praviloma leseni do največje površine
15m2, pritlični s kapno lego do višine največ 2,6m, naklon
strehe 30° do 45° oziroma kot pri sosednjih objektih, enako
velja za kritino, ki mora biti praviloma temnordeče, opečne
barve. V objektu so lahko površine panjev, čebelarska delavnica in priročna skladišča. Objekt ne sme biti podkleten,
konstrukcija je lahko postavljena le na točkovnih temeljih.
e) Oblikovanje zidanic ali vinskih kleti:
– tloris: praviloma podolgovata tlorisna zasnova z zazidano površino največ 42m2; za investitorje, ki jim velikost
intenzivnega nasada presega 30 arov, se velikost objekta
določi po potrebi glede na pridelavo; daljša stranica je praviloma vzporedna s terenskimi plastnicami;
– višinski gabarit: klet in izkoriščeno podstrešje;
– streha: praviloma simetrična dvokapnica z naklonom
strešin 30° do 45° oziroma prilagojena streham na sosednjih objektih; smer slemena mora biti vzporedna z daljšo
stranico objekta; strešna kritina mora biti v temnordeči, opečni barvi.
f) Proizvodni objekti, obrtno – storitveni objekti, objekti
centralnih dejavnosti:
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Pri oblikovanju teh objektov je potrebno načeloma
upoštevati pogoje, ki so opredeljeni za novogradnje; kadar
to ni mogoče zaradi zahtev, ki izhajajo iz funkcij objekta, pa
naj se upoštevajo načela za določanje stavbne gmote in
fasadnih razmerij, na osnovi bodoče funkcije objekta, ter
tlorisne in višinske gabarite in strukturo obstoječe pozidave.
g) Za oblikovanje nadomestnih stanovanjskih in gospodarskih objektov veljajo enaki pogoji kot za novogradnje pod
točkami a), b) in c) tega člena.
h) Za oblikovanje počitniških objektov veljajo določila
točke a) tega člena s tem, da je lahko zazidana površina
objekta največ 65m2.
i) Za druge objekte (lovski, gozdno gospodarski) veljajo
pogoji oblikovanja iz točk a), b) in c) tega člena.
j) Ostali objekti:
Njihovo oblikovanje se določa na osnovi funkcije, skupnih meril in posebnosti prostora, v posebnem projektu, na
osnovi katerega se izdela lokacijska dokumentacija.
Posebni pogoji za oblikovanje objektov
32. člen
Na zahodnem delu prostora Občine Slovenske Konjice, ki ga urejajo ti PUP, je opredeljeno večje območje
urejanja, kjer veljajo posebni pogoji za oblikovanje objektov.
To območje sestavljajo:
– del odprtega prostora znotraj opredeljene meje, ki je
vrisana na grafičnih prilogah št. 1, 3, 4.1 in 4.2 v projektu iz
1. člena tega odloka,
– ureditvena območja naselij ali njihovi deli, ki ležijo
znotraj zgoraj navedene opredeljene meje:
Ev. št. u.o.:

Ime u.o.:

1.
2.
3.
4.
5.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Zeče 1
Polene 1
Polene 2
Zgornja Pristava 1
Zgornja Pristava 2
Zeče 2 – del južno od regionalne ceste R 430
Zeče 3 – del jugozahodno od regionalne ceste R 430
Zeče 3 – del zahodno od regionalne ceste R 430
Zeče 5 – del zahodno od regionalne ceste R 430
Zeče 6
Zeče 7

33. člen
Sestavni del projektne dokumentacije za objekte, ki
bodo oblikovani na osnovi teh posebnih pogojev za oblikovanje objektov oziroma na osnovi 32., 33. in 34. člena tega
odloka, je mnenje odbora za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor pri Občini Slovenske Konjice k projektni dokumentaciji.
34. člen
Pri oblikovanju samostojnih stanovanjskih in drugih objektov je dovoljeno:
– oblikovanje razgibane, neformalne tlorisne zasnove
objekta;
– oblikovanje razgibane etažnosti objekta tako, da se
prilagaja terenu;
– oblikovanje razgibane strehe, z več strešinami, neobveznim naklonom strešin in z višinskimi poudarki;
– oblikovanje neformalnih fasad,
– uporaba sodobnih materialov v konstrukciji in obdelavi fasad,
– neobvezna barva na fasadah in kritine.
Izhodišča za oblikovanje, ki so podana v prvem odstavku tega člena, se lahko uporabijo tudi pri dozidavah in nadzi-
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davah obstoječih objektov, vendar tako, da bo nov del objekta tvoril z obstoječim delom objekta oblikovno celoto.
c) Adaptacije, rekonstrukcije in vzdrževalna dela
35. člen
Za oblikovanje objektov, ki se adaptirajo ali rekonstruirajo, ter pri vzdrževalnih delih na objektih veljajo enaka merila in pogoji kot za novogradnje.
č) Urejanje okolice
36. člen
Ograje okoli funkcionalnega zemljišča je možno postavljati tja, kjer so okoliška zemljišča pretežno že urejena na
podoben način. Ograja naj bo praviloma lesena ali živa meja
do višine največ 1,60m, na križiščih oziroma kjer je zahtevana preglednost pa ne sme presegati 0,8m. Ograja ob prometnici mora biti oddaljena 0,8m od zunanjega roba hodnika za pešce oziroma, če ni hodnika vsaj 2,0m od roba
bankine, zunanjega roba obcestnega jarka in vznožja cestnega nasipa.
Izjemoma se lahko pri objektih – delavnicah, zaradi
zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (hrup, neprimerni
pogledi), z lokacijsko dokumentacijo predpiše ograja do
višine 2,20m, kolikor s tem odlokom ni določeno drugače.
Višinske razlike terena naj bodo praviloma premoščene s travnatimi brežinami. V primeru postavitve opornih zidov, naj bodo le-ti intenzivno ozelenjeni. Okolica se lahko
zasadi praviloma le z avtohtono vegetacijo.
VI. MERILA ZA DOLOČANJE PARCEL
IN FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ
37. člen
Velikost parcel za novogradnje stanovanjskih hiš se
določi ob upoštevanju kriterijev za gostoto poselitve; priporočena je gostota od 40 do 70 prebivalcev na hektar v
ureditvenih območjih naselij ter do 40 prebivalcev na hektar
izven ureditvenih območij naselij.
V ureditvenih območjih naselij iz 1.a) alinee 5. člena
oziroma iz 11. člena tega odloka naj bo velikost parcele za
stanovanjski objekt od 400m2 do 900m2. Na območjih opredeljenih stavbnih zemljišč u iz alinee 2.b) 5. člena tega
odloka naj velikost parcele za stanovanjski objekt ne presega 1.000m2.
Na strmejših in reliefno zahtevnejših legah ter na območjih gozdnih zemljišč, kjer je težje izpolniti pogoje za
odmike objekta, je lahko velikost parcele za stanovanjski
objekt tudi do enkrat večja.
Na območju urejanja, kjer veljajo posebni pogoji za
oblikovanje objektov in ki je opredeljeno v 32. členu tega
odloka, ni omejitev glede velikosti parcele za novogradnjo
stanovanjskih in drugih objektov.
Za druge objekte se velikost parcele določi ob upoštevanju zahtev, ki jih narekuje funkcija objekta.
38. člen
Funkcionalna zemljišča za posamezne vrste objektov
in ureditve se določajo na osnovi naslednjih kriterijev:
a) V funkcionalno zemljišče objekta se šteje zazidana
površina objekta z dodanim 2m širokim pasom okrog objekta, ki je potreben za normalno vzdrževanje objekta, ter površine za dovoz do objekta ter druge zunanje ureditve, s
katerimi se spreminja raba zemljišča v neplodno zemljišče
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(parkirni prostori, manipulativne površine, utrjene pohodne
površine, škarpe ipd.).
b) Kolikor velikost parcele ne zagotavlja normalnega
funkcioniranja objekta oziroma ni omogočeno oblikovanje
funkcionalnega zemljišča, gradnja objekta ni dovoljena.
c) Za pomožne objekte se funkcionalno zemljišče določi na osnovi namembnosti in velikosti objekta ter naravnih
lastnosti razpoložljive parcele, namembnostjo in funkcijo.
d) Za kmetijske (gospodarske) objekte se velikost funkcionalnega zemljišča določi glede na namembnost objekta, medsebojne razporeditve objektov, vrste in možnosti
širjenja proizvodnje ter manipulacijskega prostora. Širina
funkcionalnega zemljišča okoli kmetijskih gospodarskih objektov naj bo praviloma najmanj 5,0m, v kolikor zaradi upoštevanja identitete okoliške zazidave ni potrebna prilagojena
zasnova. Manipulativni prostor mora biti v radiju najmanj
15m, širina dovozov pa 3,5m.
e) Pri lokaciji objekta za obrtno dejavnost, proizvodno
in storitveno, tako pri novogradnjah kot pri spremembi namembnosti, je potrebno določiti površine za izgradnjo manipulativnih površin in parkirnih mest ter za morebitno potrebne deponije materialov oziroma izdelkov.
VII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
STAVBNIH ZEMLJIŠČ
a) Splošni pogoji
39. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma
kasneje na novo zgrajeno komunalno in energetsko omrežje
in naprave v skladu s pogoji upravljalcev. Za komunalno
urejanje stavbnega zemljišča skrbi investitor.
Območja urejanja namenjena poselitvi, morajo biti
opremljena vsaj z minimalno komunalno opremo, ki obsega
cestno prometno omrežje, za okolje varno odvodnjo fekalnih in meteornih vod, omrežje in naprave za oskrbo s pitno
vodo, omrežje in naprave za oskrbo z električno energijo in
urejeno zbiranje in odstranjevanje komunalnih odpadkov.
Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki
zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrezno obrambno zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom,
oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženosti ipd.).
Gradnja objektov, nadomestna gradnja, gradnja prizidkov ter drugi posegi v prostor niso možni, če ni zagotovljen
dovoz in dostop do zemljišča, na katerem je predviden
poseg.
Interni dovozi in pristopi morajo biti navezani na javno
prometno omrežje s skupnim priključkom. Dovozi in priključki se smejo graditi samo s soglasjem pristojne organizacije za vzdrževanje cest.
b) Odvodnjavanje odpadnih vod
40. člen
Vse objekte, ki so priključeni na vodovod, je potrebno
priključiti na obstoječe kanalizacijsko omrežje za odvod odpadnih vod.
Na območjih, kjer ni urejene kanalizacije, se odvod
odpadnih vod rešuje z individualnimi ali skupinskimi greznicami brez odtoka (na praznjenje) oziroma s čistilno napravo,
kar naj bo usklajeno s strokovnim navodilom o urejanju
gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85) in z uredbo o
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emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96).
Gnojišča pri kmečkih gospodarskih poslopjih morajo
biti grajena po določilih Strokovnega navodila o urejanju
gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85).
Vse samostojne garaže in garaže v objektih morajo biti
opremljene z lovilcem olj.
Vsi objekti morajo imeti zagotovljen odvod meteornih
vod.
c) Oskrba z vodo
41. člen
Na območjih, kjer obstaja javno vodovodno omrežje,
mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena na vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljalca.
Na območjih, kjer ni možno zagotoviti oskrbe iz javnega vodovodnega omrežja, niti ni predvidena napeljava letega, si mora investitor zagraditi ustrezno vodooskrbno napravo (vodnjak, kapnica) v skladu s higienskimi in sanitarno
tehničnimi pogoji, praviloma za več objektov skupaj. Pri
objektih, ki imajo vodooskrbo urejeno s kapnico, ni dovoljena uporaba azbestno-cementne kritine.
Na območjih, kjer vodovodno omrežje in naprave ne
zagotavljajo zadostne rezerve požarne vode, je potrebno
urediti ustrezne požarne bazene oziroma zagotoviti dostope
k površinskim vodotokom, če pretoki to dopuščajo, ob pogojih, ki jih določi pristojna občinska služba.
Graditev objektov, za katere je predvidena poraba večjih količin vode (hlevi ipd.), je dovoljena le v primerih, da se
predhodno zagotovi ustrezna vodooskrba.
č) Oskrba z električno energijo in javna razsvetljava
42. člen
Priključitev novogradenj, adaptiranih in rekonstruktuiranih objektov na električno omrežje je dovoljena le v skladu
s pogoji upraljalca.
Graditev objektov, za katere je predvidena poraba večjih količin električne energije, je dovoljena le v primeru, da
se predhodno zagotovijo ustrezni pogoji, ki jih podpiše pristojna strokovna služba.
Prehodi za pešce preko cest ob avtobusnih postajališčih morajo biti osvetljeni.
d) Odstranjevanje komunalnih odpadkov
43. člen
Pri ravnanju z komunalnimi in drugimi odpadki je potrebno upoštevati določila veljavnega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki Občine Slovenske Konjice.
VIII. MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V ZAVAROVANA
IN VARSTVENA OBMOČJA
44. člen
Za vse posege v prostor, ki bi segli v varovalne pasove
že zgrajenih ali z odlokom o PSPA Občine Slovenske Konjice načrtovanih infrastrukturnih objektov in naprav, je potrebno pridobiti predhodne pogoje in soglasja upravljalcev.
Zavarovana in vastvena območja so prikazana na grafičnih prilogah od št. 2.1 do 2.10 in št. 2.12 v projektu iz 1.
člena tega odloka.
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a) Cestno omrežje
45. člen
V koridorjih, ki so opredeljeni za gradnjo novih prometnic ali komunalne infrastrukture in v koridorjih prometnic, ki
so predvidene za rekonstrukcijo, je na obstoječih objektih
dovoljeno opravljati le nujna vzdrževalna dela. V varovalnih
pasovih ostalih obstoječih prometnic so dovoljene novogradnje in spremembe namembnosti pod pogoji, ki jih predpiše upravljalec ceste. V varovalnih pasovih notranjega cestnega omrežja so dovoljeni posegi, ki ne slabšajo prometnih pogojev.
46. člen
Cestam so določeni varovalni pasovi, ki se merijo od
zunanjega roba cestnega sveta, na vsako stran ceste, in
sicer:
– pri avtocestah 40m;
– pri državnih regionalnih cestah 15m;
– pri občinskih lokalnih cestah 8m;
– pri občinskih javnih poteh 6m.
Za vse posege v varovalnih pasovih cest je potrebno
predhodno pridobiti soglasje upravljalca ceste. Posegi v
varovalnem pasu ceste ne smejo biti v nasprotju z njenimi
koristmi. Pri novogradnjah ali adaptacijah obstoječih objektov v varovalnem pasu državnih cest in avtocest, Direkcija
RS za ceste in DARS ne prevzemata nobenih obveznosti
zaradi hrupa, tresenja in drugih vplivov ceste.
Objekti se navezujejo na kategorizirane ceste praviloma preko obstoječih cestnih priključkov. Priključki iz posameznih območij urejanja na državno cesto morajo biti locirani na takšnih medsebojnih razdaljah, da je omogočena vpeljava tretjega pasu za leve zavijalce, kjer je to potrebno. Za
morebitno gradnjo novih priključkov na kategorizirane ceste
oziroma za rekonstrukcijo obstoječih cestnih priključkov,
mora investitor na podlagi projektne dokumentacije pred
izdajo dovoljenj za gradnjo pridobiti soglasje upravljalca ceste.
Ograje ob državnih regionalnih cestah morajo biti oddaljene najmanj 2m od zunanjega roba pločnika oziroma, če
ni pločnika pa 5m od zunanjega roba asfalta ceste. V naseljih, kjer se je treba prilagajati obcestni pozidavi, so ti odmiki
lahko manjši.
Odpadne vode z objektov, parcel in zunanjih ureditev
ne smejo pritekati na cesto ter ne smejo biti speljane v
naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.
Na celotni trasi ceste kot tudi znotraj ureditvenih območij naselij je potrebno predvideti in izvesti ustrezno vertikalno
in horizontalno prometno signalizacijo skladno z zakoni in
predpisi, ki urejajo to področje.
Bodoče rekonstruirane obstoječe ali nove prometnice,
ki jim še ni določen dokončni potek ali tehnične značilnosti
na osnovi projektne dokumentacije, imajo določen rezervat.
V njem so na obstoječih objektih in napravah dovoljena le
nujna vzdrževalna dela ter posegi v zvezi s komunalnim
urejanjem.
Širine rezervatov za ceste so glede na kategorijo prometnice, število voznih pasov in stopnjo izdelave projektne
dokumentacije, naslednje:
– 20m – rezervati za ceste brez idejnih projektov z
dvema voznima pasovoma za mešani motorni promet, javni
potniški promet s postajališči izven vozišča in hodniki za
pešce ter kolesarske steze, s stranskimi zelenimi pasovi,
– 18m – rezervati za zbirne stanovanjske ceste in povezovalne lokalne ceste brez idejnih projektov z dvema voznima pasovoma za mešani motorni promet, hodnik za pešce
ter kolesarske steze,
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– 13m – rezervati za zbirne stanovanjske ceste, povezovalne in lokalne dvopasovne ceste in hodniki za pešce ter
kolesarske steze, pri katerih so idejne osnove trasno tehničnih elementov izdelane.
Za vse posege v območju rezervatov cest predpiše
pogoje predlagatelj rezervata in upošteva morebitne izboljšave prometnih uslug (nova trasa, postajališča, parkirišča,
zavijalni pasovi) ter ščiti interese varnega poteka prometa.
b) Železnica
47. člen
Železnici se določa varovalni progovni pas 200m od
osi skrajnega zunanjega tira.
Za posege v prostor v varovalnem progovnem pasu je
potrebno pridobiti pogoje in soglasje upravljalca železniške
proge, upoštevati pa je potrebno tudi določila zakona o
varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) in
pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov in drugih
objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem
pragovnem pasu in varovalnem pasu ob industrijskem tiru
(Uradni list SRS, št. 2/87 in 25/88).
c) Primarne energetske napeljave
48. člen
Pri lociranju objektov in naprav ter drugih posegih v
prostor je potrebno upoštevati varovalne koridorje elektro
daljnovodov, ki so naslednji:
– za 10–20 kV:
– za 110 kV:
– za 220 kV:
– za 400kV:

20m (2 x 10m)
30m (2 x 15m)
40m (2 x 20m)
50m (2 x 25m).

Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih
daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje upravljalca
daljnovoda.
Za vse objekte (novogradnje, nadzidave in dozidave
objektov, ki so namenjeni za stalno in občasno bivanje ter za
pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov je potrebno
predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja kot
to določa uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem
in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
49. člen
Pri lociranju objektov in naprav ter drugih posegih v
prostor je potrebno upoštevati zaščitni pas predvidenega
plinovoda in sicer merjeno od osi plinovoda:
– za magistralni (visokotlačni) plinovod 200m
– za primarni (srednjetlačni) vodovod 5m.
Gradnja stanovanjskih in poslovno storitvenih objektov
praviloma ni možna v 30m pasu magistralnega plinovoda ter
v 5m pasu primarnega plinovoda. Za vsak poseg v zaščitnih
pasovih plinovoda je potrebno pridobiti pogoje upravljalca
plinskega omrežja.
IX. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNIH
VREDNOT IN KULTURNE DEDIŠČINE
a) Naravne vrednote
50. člen
Objekti in območja naravnih vradnot so vrisani na grafični prilogi št. 2.3 v projektu iz 1. člena tega odloka. V tem
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odloku so upoštevani le tisti objekti in območja, ki ležijo
znotraj območij urejanja s tem odlokom, kot so opredeljena
v 5. členu tega odloka.
Na osnovi strokovnega gradiva Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje so kot naravne vrednote
uvrščeni naslednji objekti in območja:
Kot obvezno izhodišče dolgoročnega plana RSlovenije
1986 – 2000 (dopolnjen 1989, spremenjen 1998) je kot
naravna dediščina opredeljen: naravni spomenik N 0367
Žiče – kamnolom /rastišče konjiškega grobeljnika.
Kot naravni spomeniki so opredeljeni:
1 – Konjiška vas, Prežigal (787) – gozdni rezervat –
botanični, dendrološki spomenik
6 – Spodnje Laže (712) – mrtvica s trstičjem – botanični, zoološki spomenik
7 – Spodnje Laže (713) – trstičje – botanični, zoološki
spomenik
8 – Spodnje Laže (714) – jelševje – botanični, zoološki spomenik
Za objekte in območja naravne dediščine veljajo varstveni režimi za posamezne zvrsti.

Uradni list Republike Slovenije
V primeru odkritja naravne vrednote je potrebno o tem
obvestiti pristojno naravovarstveno službo, da izdela smernice in navodila za tako rabo prostora, ki ne bo ogrožala
naravne vrednote; do takrat je potrebno zaustaviti vse dejavnosti, ki bi ogrozile naravno vrednoto.
b) Kulturna dediščina

Seznam naravne dediščine:
2 – Kamnolom v Žičah (303) – botanična dediščina
5 – Slovenske Konjice – gnezdo štorkelj (711) – zoološka dediščina
9 – Zbelovo – močvirje (715) – botanična, zoološka
dediščina
10 – Ličenca – poplavni travniki (716) – botanična,
zoološka dediščina
17 – Gabrovlje – vaška lipa (724) – drevesna dediščina
18 – Spodnje Preloge – obcestna lipa (725) – drevesna dediščina
19 – Strtenik 1 – Stoparjeva lipa – drevesna dediščina
26 – Mlače – ribniki (768) – botanična, zoološka dediščina
27 – Zbelovo – izvir pod Zbelovsko goro (769) –
hidrološka dediščina
28 – Selski vrh – ribnik Jernejček (773) – botanična,
zoološka dediščina

51. člen
Objekti in območja kulturne dediščine so vrisani na
grafični prilogi št. 2.3 v projektu iz 1. člena tega odloka. V
tem odloku so upoštevani le tisti objekti in območja, ki ležijo
znotraj območij urejajna s tem odlokom, kot so opredeljena
v 5. členu tega odloka.
Na osnovi strokovnega gradiva Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje kot kulturna dediščina
uvrščeni naslednji objekti in območja:
Kot obvezno izhodišče dolgoročnega plana R Slovenije 1986–2000 (dopolnjen 1989, spremenjen 1998) so kot
pomembnejši kulturni spomeniki: umetnostno – arhitektonski grad Slovenske Konjice (Gonobitz) / 2960.
Občina Slovenske Konjice je z odlokom o razglasitvi
kulturnih spomenikov in spomenikov oblikovanje narave v
Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 50/98) razglasila kulturne spomenike:
2. arheološki spomeniki:
2.1 Podob, prazgodovinska naselbina
2.2 Zbelovska gora – Marija Ljubična, prazgodovinska in poznoantična naselbina
3. umetnostni spomeniki.
3.1 gradovi: Dobje, Zbelovo
3.3 sakralni spomeniki:
* Jernej pri Ločah – ž.c. sv. Jerneja
* Zbelovska gora – p.c. Matere Božje
4. etnološki spomeniki:
4.1 Kamna gora št. 19
4.2 Zbelovska gora – župnijska hiša

Za vse posege v območjih varovanih naravnih vrednot
je potrebno pridobiti predhodne pogoje in soglasje pristojne
službe za varstvo naravne dediščine.

Dodatno evidentirani objekti etnološke dediščine iz strokovnega gradiva Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje so naslednji objekti in območja:

5 E – Dobrava pri Konjicah 23 – stanovanjska hiša
6 E – Kamna gora 3 – stanovanjska hiša /opuščena
7 E – Kamna gora 8 – hlev
8 E – Kraberk 24 – stanovanjska hiša
9 E – Ličenca 27 – stanovanjska hiša
10 E – Polene 12 – stanovanjska hiša

11 E – Polene 18 – hlev
17 E – Sojek 5 – hiša kozolec, koča
18 E – Sojek 23 – stanovanjska hiša
19 E – Sp. Laže 14 – stanovanjska hiša
31 E – Zeče 31 – stanovanjska hiša

Za vse posege v prostor – pozidan in nepozidan, ki je
opredeljen kot kulturna dediščina ali spomenik, velja, da se
morajo izvajati v sodelovanju s pooblaščeno službo za varstvo kulturne dediščine, ki predpiše pogoje in izda soglasje.

V skladu z veljavnim zakonom o vodah (Uradni list RS,
št. 38/81) je potrebno pridobiti vodnogospodarsko soglasje in vodnogospodarsko dovoljenje za vsako spremembo
vodnega režima, ki lahko nastane:
– z rabo in izkoriščanjem vode,
– z izpuščanjem onesnažene vode oziroma snovi, ki
onesnažuje vodo,
– z gradnjo in rekonstrukcijo vodnogospodarskih in
drugih objektov in naprav,
– z drugimi posegi v naravni ali umetni vodotok in vodna zemljišča, s katerimi se spreminja količina, kakovost,
prostorska ali časovna razporeditev voda oziroma se spreminjajo razmere na vodnih in priobalnih zemljiščih.

X. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE
OKOLJA
52. člen
Pred posegom v prostor, ki bi lahko imel negativne
vplive na okolje, mora investitor izpolnjevati zahteve zakona
o varstvu okolje (Uradni list RS, št. 32/93).

Uradni list Republike Slovenije
Za gradnjo objektov in naprav za obrtno in obrtno storitveno dejavnost, na lokacijah znotraj območij urejanja, za
katera je v 5. in 11. členu tega odloka določena kot prevladujoča (pretežna) namembnost stanovanjska, je potrebno v
lokacijskem postopku pridobiti presojo vplivov na okolje.
53. člen
Pri gospodarjenju s prostorom (kmetijska proizvodnja
in gospodarstvo, prenova, obnova, novogradnja, vzdrževalni ukrepi vodnega gospodarstva, agro in hidromelioracije,
vzdrževanje obrežij in drugega vaškega zelenja), je potrebno
upoštevati pogoje varovanja naravnih prvin:
– ohranjanje krajinskih vzorcev naravnih prvin in njihovih površinskih in volumenskih razmerij ter fiziografske in
ekološke strukture krajine (predvsem mikro vegetacijski elementi in specifične biocenoze),
– ohranjanje krajinsko-oblikovne strukture rabe prostora (razmerja kmetijske rabe, naselij in gozda) ter zaščita
gozdnega roba.
Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja
(sanacije plazov, preprečevanje erozije in drugo). Vsi posegi
v prostor morajo biti izvedeni v obliki in na način, ki sledi
strukturam v prostoru in obstoječi rabi, ter upošteva naravne
značilnosti prostora (materiali, vegetacija, neformalna zasnova zasaditve, značilne smeri in oblike pri regulacijah in
melioracijah).
Za vse posege v prostor je potrebno pridobiti in upoštevati pogoje iz geotehničnega poročila, ki bo obsegalo
pogoje za temeljenje objektov in pogoje za varno odvodnjavanje terena, brez negativnih posledic za okolje.
54. člen
Za varovanje vodnih virov je potrebno upoštevati poleg
drugih predpisov, ki urejajo vodnogospodarstvo, tudi naslednje pogoje:
Posegi v območje širšega varstvenega pasu vodnega
vira pitne vode so mogoči ob upoštevanju pogojev iz predhodnega soglasja upravljalca oziroma skrbnika vodnih virov
pitne vode v občini.
V proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni le takšni tehnološki postopki, katerih morebitne škodljive
vplive v okolje (prekomerni hrup, onesnaževanje zraka, površinskih voda in podtalnice ter odvodnjavanje tekočih in
trdnih odpadkov) je možno z ustreznimi ukrepi preprečiti,
kar je potrebno prikazati v investicijskem elaboratu in zagotoviti s projektno dokumentacijo in samo izvedbo objekta.
Da bi se zavarovali vodni viri pred onesnaženjem, je pri
posegih v varstvene pasove varovanja virov pitne vode, potrebno upoštevati določila odloka o določitvi varstvenega
pasu za varovanje vodnih virov konjiškega vodovoda (Uradni
vestnik Celje, št. 67/64) in odloka o varstvenem območju
izvirov pitne vode občinskega vodovoda v Žičah (Uradni list
SRS, 19/73).
Za vse posege v varstvene pasove daje pogoje in soglasja upravljalec in skrbnik vodnih virov za oskrbo s pitno
vodo.
Varujejo se tudi vsi vodni viri z manjšo izdatnostjo (zajeti
in nezajeti), ki nimajo določenega varstvenega pasu.
Obstoječe hišne vodnjake je potrebno ohranjati in vzdrževati.
55. člen
Za varstvo zraka pred onesnaževanjem je potrebno za
obstoječe objekte, ki so vir onesnaževanja, pridobiti meritve
emisij v zrak ter pripraviti program sanacije. Pri gradnji novih
objektov in naprav pa je potrebno zagotoviti, da ne bodo
prekoračene s predpisi dopustne emisije.
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56. člen
Območja urejanja po teh PUP, kot so opredeljena v
določilih od 5. do 8. člena tega odloka, se po 4. in 5. členu
uredbe o hrupu v naravnem in življenskem okolju (Uradni list
RS, št. 45/95), opredeljujejo v več stopenj varstva pred
hrupom. Za posamezna območja urejanja se stopnja varstva
pred hrupom določa na osnovi prevladujoče namembnosti,
kot je za posamezna območja urejanja določena v 11. in
12. členu tega odloka:
Obravnavana ureditvena območja PUP se na osnovi
zgoraj navedenih parametrov opredeljujejo v:
a) območja za poselitev – ureditvena območja naselij:
1. Ureditvena območja naselij, za katera so določene
prevladujoče namembnosti proizvodna dejavnost (P), dejavnost za potrebe komunalne deponije (KO) in za posebne
dejavnosti (PD) se opredeljujejo v IV. stopnjo varstva pred
hrupom (IV. območje), ki navaja: območje, kjer je dopusten
poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja
hrupa, to je območje brez stanovanj, namenjeno industrijski
ali obrtni ali drugi podobni proizvodnji, transportni, skladiščni in servisni dejavnosti ter hrupnejšim komunalnim dejavnostim. Za to območje so določene mejne dnevne in nočne
ravni hrupa in sicer nočna raven: 70 dBA (od 22. do 6. ure)
in dnevna raven: 70 dBA (od 6. do 22. ure).
2. Ureditvena območja naselij, za katera so določene
prevladujoče namembnosti individualna stanovanjska gradnja (S), večstanovanjska (blokovna) gradnja (SB), centralne
dejavnosti naselja – oskrbne in storitvene – (C), mešane
dejavnosti – stanovanja in centralne dejavnosti (M), obrtne
in obrtno storitvene dejavnosti (O) in kmetijske dejavnosti
(K), se opredeljujejo v III. stopnjo varstva pred hrupom (III.
območje), ki navaja: trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z
varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim
dejavnostim (mešano območje), območje, namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske storitvene ali gostinske dejavnosti. Za to območje so določene mejne dnevne in nočne ravni hrupa in sicer
nočna raven: 50 dBA (od 22. do 6. ure) in dnevna raven:
60dBA (od 6. do 22. ure).
3. Ureditvena območja naselij, za katera so določene
prevladujoča namembnost športne in rekreacijske površine,
parkovne površine (ŠR), počitniški objekti (V) in dejavnosti
za potrebe turistične dejavnosti (TD), se opredeljujejo v
II. stopnjo varstva pred hrupom (II. območje), ki navaja:
območje, kjer ni dopusten noben poseg v okolje, ki je
moteč zaradi povzročanja hrupa, to je območje, ki je primarno namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori, čisto stanovanjsko območje, okolica objektov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa ter programa
osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter javnih
parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin. Za to območje so določene mejne dnevne in nočne ravni hrupa in sicer
nočna raven: 45 dBA (od 22. do 6. ure) in dnevna raven:
50 dBA (od 6. do 22. ure).
b) območja za poselitev – opredeljena stavbna zemljišča z oznako u izven ureditvenih območij naselij in
d) območje vodotokov:
Opredeljena stavbna zemljišča z oznako u ter območja
vodotokov (skupaj s pasom 5m na obe strani vodotoka) so
opredeljena v tisto stopnjo varstva pred hrupom, kot je določena za sosednje območje urejanja, ki obkroža stavbno
zemljišče oziroma leži ob vodotoku.
c) kmetijska območja, kjer je prevladujoča (pretežna)
namembnost kmetijska dajavnost, to so najboljša kmetijska
zemljišča ter druga kmetijska zemljišča in
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č) gozdna območja z oznako G, kjer je prevladujoča
namembnost gozdarstvo:
Kmetijska in gozdna območja se opredeljujejo v III.
stopnjo varstva pred hrupom (III. območje), razen tistih gozdnih območij, ki so opredeljena kot območja gozdov s posebnim pomenom oziroma gozdovi s prvo (1.) stopnjo poudarjenosti biotopske funkcije, ki se opredeljujejo v II. stopnjo
varstva pred hrupom (II. območje).
e) Območja prometnih površin ter območja komunalne
in energetske infrastrukture (skupaj v varstvenimi pasovi) se
opredeljujejo v IV. stopnjo varstva pred hrupom (IV. območje).
Pri načrtovanju objektov in naprav je potrebno upoštevati raven hrupa, ki bo nastajala zaradi dejavnosti v objektih
in predvideti ustrezne rešitve (izolacija fasadnih elementov,
ipd.) za zmanjšanje teh vplivov.
Ob začetku obratovanja oziroma uporabe objektov in
naprav, v katerih bi utegnil nastajati prekomerni hrup, je
potrebno opraviti meritve hrupa pri najbližjem objektu. V
primeru, da bi bilo stanje hrupnosti poslabšano oziroma bi
bile presežene dovoljene ekvivalentne ravni hrupa, je potrebno stanje hrupnosti sanirati z ustreznimi tehničnimi ukrepi
(aktivna, pasivna zaščita).
XI. POGOJI PRI UREJANJE PROSTORA ZA OBRAMBO
IN ZAŠČITO
57. člen
Interesi in potrebe po zaklanjanju in zavarovanju prebivalstva in dobrin v izrednih razmerah je potrebno urejati
skladno z veljavnimi predpisi za to področje.
Za varstvo pred požarom je potrebno upoštevati požarnovarnostne predpise, zlasti pa je potrebno:
– zagotoviti dostop interventnih vozil vsaj iz treh strani
objekta ali naprave,
– zagotoviti takšno izvedbo cest, interventnih poti in
dostopov, da bodo omogočale vožnjo za interventna vozila
(širina vsaj 3,5m ter da prenesejo osni pritisk vozil do 10t),
– zagotoviti zadostne količine požarne vode iz obstoječe oziroma predvidene hidrantne mreže,
– ob objektih in napravah zagotoviti zadosten zunanji
prostor, ki omogoča morebitno evakuacijo ljudi in dobrin iz
objektov in naprav,
– upoštevati je potrebno razdalje, čas prihoda in oddaljenost najbljižje gasilske enote.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
58. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati za
območje urejanja s temi PUP, kot so določena v 5. členu
tega odloka, naslednji odloki:
a) odlok o prostorski ureditvenih pogojih za območja
gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice (Uradni list SRS, 28/89 in Uradni list RS, št.
82/94)
b) odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za 2. območja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij, za katera
ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov (Uradni list SRS, št. 34/87)
c) odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne
posege v prostor na osnovi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenske Konjice –
dopolnjenih v letu 1998 (Uradni list RS, št. 71/00).

Uradni list Republike Slovenije
59. člen
Prostorski ureditveni pogoji oziroma projekt iz 1. člena
tega odloka so na vpogled na upravi Občine Slovenske
Konjice in Upravni enoti Slovenske Konjice.
60. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne državne in občinske inšpekcijske službe.
61. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-5/01-9204
Slovenske Konjice, dne 4. aprila 2002.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

2142.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditveno območje Vešenik (območja urejanja
S13, S29 in D5) v Slovenskih Konjicah

Na podlagi 37. in 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89, 5/90 in Uradni list RS, št. 26/90,
3/91, 10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 18/93, 47/93,
71/93, 29/95 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01) je
Občinski svet občine Slovenske Konjice na 29. seji dne 4.
4. 2002 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno
območje Vešenik (območja urejanja S13, S29
in D5) v Slovenskih Konjicah
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Prostorski ureditveni pogoji za ureditveno območje Vešenik (območja urejanja S13,
S29 in D5) v Slovenskih Konjicah, ki jih je izdelalo podjetje
URBANA Kočar in Kočar d.n.o. Velenje pod št. projekta
263/01 z datumom November 2001 – Februar 2002, in ki
so sestavni del tega odloka.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji za ureditveno območje Vešenik (območja urejanja S13, S29 in D5) – v nadaljevanju
besedila: PUP Vešenik – določajo:
– meje in ureditvenega območja,
– merila in pogoje za posege v prostor,
– merila in pogoje glede oblikovanja novogradenj in
drugih posegov v prostor;
– merila za določanje parcel in funkcionalnih zemljišč,
– merila in pogoje za komunalno urejanje stavbnih zemljišč,
– merila in pogoje za varovanje naravnih vrednot in
kulturne dediščine,

Uradni list Republike Slovenije
– merila in pogoje za varovanje in izboljšanje okolja,
– pogoje pri urejanju prostora za obrambo in zaščito.
3. člen
PUP Vešenik so podlaga za pripravo lokacijske dokumentacije in v nadaljevanju za pridobitev lokacijskega dovoljenja oziroma izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del za
posege v prostor. Sestavni del lokacijske dokumentacije je
tudi izjava Občine Slovenske Konjice, da je lokacijska dokumentacija izdelana skladno s pogoji tega odloka.
4. člen
Za posamična zaključena območja urejanja, ki so v
7. in 10. členu tega odloka opredeljena pod oznako PZP za
pozidavo, je potrebna izdelavo strokovnih podlag za poseg v
prostor v primeru, da bi se parcelacija zemljišča bistevno
razlikovala od predlagane parcelacije na grafični prilogi 5.2
v projektu iz 1. člena tega odloka. K rešitvam v posebnih
strokovnih podlagah mora investitor pridobiti soglasje Občine Slovenske Konjice, nato pa postanejo osnova za izdelavo posamičnih lokacijskih dokumentacij za posege v prostor.
II. MEJE UREDITVENEGA OBMOČA
5. člen
Meja ureditvenega območje, ki ga urejajo PUP Vešenik, je prikazana na grafičnih prilogah v projektu iz 1. člena
tega odloka. Velikost ureditvenega območja je 33,4488ha.
Ureditveno območje PUP Vešenik zajema parcele v
k.o. Tepanje ter k.o. Bezina in sicer naslednje parcele ali
dele parcel:
k.o. Tepanje (šifra 1107):
*120/1, *120/2, *123, *127, *130, *131, *132/1,
*132/2, *137/2, *138, *139, *140/1, *151/1, *151/2,
*203, *205, *218, *224, *237, *260, *261, *266, *277,
*297, *298, *309, *324,
944/1, 944/2, 948, 972 (del), 974, 975, 976, 977,
978,
980, 981/1, 981/2, 993/1, 995, 997, 998,
1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007/1, 1007/2, 1008/1, 1008/2, 1008/3,
1013, 1014, 1015, 1016, 1017/1, 1017/2,
1018/1, 1018/2, 1018/3, 1018/4, 1019/1, 1019/3,
1019/5,
1020/1, 1020/3, 1020/4, 1020/5, 1020/6,
1020/7, 1021/1, 1021/2, 1021/3, 1022, 1023/1,
1023/3 (del), 1023/4, 1023/5 (del), 1023/6, 1024/1
(del), 1024/6, 1024/7, 1026/9, 1027/4,
1050/1, 1055/1, 1055/2, 1055/3, 1056/1 (del),
1059/1, 1059/2, 1059/3, 1059/4, 1059/5, 1059/6,
1060, 1061/1, 1061/2, 1061/3, 1061/4, 1062,
1063, 1064/1, 1064/2, 1066 (del), 1068/2, 1068/4,
1076/5, 1077, 1078/2,
1080/2 (del), 1081 (del) , 1083, 1084, 1085, 1086,
1087/2, 1088, 1089,
1090/1, 1090/2, 1090/3, 1091, 1095, 1096,
1097, 1098/1, 1098/2, 1098/3, 1098/4, 1099/1,
1099/2, 1099/3, 1099/4, 1099/5, 1099/7, 1099/8,
1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107,
1112/1, 1112/2, 1112/3, 1113/1, 1113/2, 1116
(del), 1117/1, 1117/2, 1119,
1120, 1121, 1123/1, 1123/2, 1126, 1127/2,
1128, 1129,
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1130, 1131/1, 1131/2, 1132/2, 1132/3, 1132/4,
1132/5, 1132/6, 1132/7, 1133, 1134, 1135/1,
1135/3, 1137, 1138, 1139/1, 1139/3,
1140/1, 1140/2, 1141, 1142, 1143/1, 1143/2,
1144, 1145/1, 1145/2, 1145/3, 1147/1, 1147/2,
1147/3, 1148/1, 1148/2, 1148/3, 1149/1, 1149/2,
1150/1, 1150/2, 1151/1, 1151/3, 1152, 1153,
1154, 1155, 1156/1, 1156/2, 1157, 1158/1, 1158/2,
1158/3, 1158/4, 1158/5, 1158/6, 1158/7, 1158/8,
1158/9, 1158/10, 1158/11, 1158/12, 1158/13,
1158/14, 1159/1, 1159/3, 1159/4,
1160/1, 1160/2, 1160/3, 1160/4, 1160/5,
1161/1, 1161/2, 1161/3, 1163/1, 1163/2, 1164/1,
1164/2, 1164/3, 1164/4, 1164/5, 1165, 1167/1 (del),
1167/2, 1167/3 (del), 1167/4 (del), 1168/6, 1168/7,
1168/8, 1170/1 (del), 1170/2, 1171, 1175, 1178,
1217.
k.o. Bezina (šifra 1106):
529, 530/2, 581/2, 581/7, 581/8, 581/9, 581/10,
582/2, 582/3, 582/4, 1187/1.
Kolikor bodo po sprejemu tega odloka izvedene parcelacijske spremembe, se smiselno uporabljajo nove parcelne
številke.
III. USKLAJENOST PUP S PROSTORSKIMI SESTAVINAMI
PLANSKIH AKTOV OBČINE SLOVENSKE KONJICE
6. člen
Ureditveno območje PUP Vešenik je v odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 –
dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990
za območje Občine Slovenske Konjice – dopolnjen 1998
(Uradni list RS, št. 72/00), v zasnovi Območja za poselitev
opredeljeno v ureditveno območje naselja Slovenske Konjice. V Urbanistični zasnovi naselja Slovenske Konjice je ureditveno območje PUP Vešenik opredeljeno kot območje za
stanovanjsko gradnjo (S) ter območje drugih površin (D),
kjer načeloma ni dovoljena gradnja objektov. V zasnovi načinov urejanja je za to ureditveno območje predvidena izdelava prostorskih ureditvenih pogojev. Nove predvidene ureditve, kot so določene v projektu iz 1. člena tega odloka, so
usklajene z usmeritvami iz prej navedenega odloka.
IV. MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR
Členitev ureditvenega območja
7. člen
Ureditveno območje PUP Vešenik je členjeno na naslednja območja urejanja:
OZS – območja obstoječih zazidanih struktur
PZP – območja predvidena za pozidavo
CVKS – območja cest z varovalnim koridorjem – stanje
CVKZ – območja cest z varovalnim koridorjem – zasnova
ZNP – Območja zelenih nezazidljivih površin.
Meja med posameznimi območji urejanja je razvidna na
grafičnih prilogah št. 5 v projektu iz 1. člena tega odloka.
Namembnost – dovoljeni posegi v območjih urejanja
8. člen
Znotraj vseh območij urejanja, ki so opredeljena v
7. členu tega odloka, je dovoljena gradnja objektov, naprav
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in izvedba drugih posegov v prostor, ki so potrebni za normalno funkcioniranje komunalne infrastrukture (ceste vključno s hodniki za pešce in javno razsvetljavo, kanalizacija,
vodovod), infrastrukture zvez (telefonsko omrežje) in energetske infrastrukture (omrežje in objekti za prenos električne energije, plinovodno omrežje) ter izvedba posegov za
preprečevanje in sanacijo plazov.
9. člen
V območjih urejanja OZS, ki je opredeljeno v 7. členu
tega odloka kot območje obstoječih zazidanih struktur, so
dovoljeni naslednji posegi v prostor:
1. Posegi na obstoječih objektih
Obstoječe objekte in naprave, ki so zgrajeni z ustreznimi dovoljenji, je dovoljeno dozidati, nadzidati ter jim spremeniti namembnost pod enakimi pogoji, ki veljajo za novogradnje, kolikor to ni v nasprotju z ostalimi določili tega odloka.
Dovoljena so tekoča vzdrževalna dela in notranje adaptacije.
Dozidava obstoječega objekta je dovoljena pod naslednjimi pogoji:
a) takrat, ko je ugotovljeno, da sta obstoječi objekt ali
prejšnja dozidava zgrajena z ustreznim dovoljenjem;
b) takrat, ko je ugotovljeno, da obstoječi objekt še ni bil
dozidan ali pa da prejšnja dozidava ni presegla površine
tlorisa, ki je dovoljen za dozidave;
c) velikost dozidanega dela objekta se določi ob upoštevanju razmerja med pozidano in nepozidano površino parcele tako, da skupni tloris obstoječega in dozidanega dela
objekta ne presega 60% površine parcele, istočasno pa
mora biti s tlorisnimi gabariti prilagojen sosednjim objektom,
ki imajo enako namembnost;
d) objekt je mogoče dozidati večkrat, pri tem pa tlorisne dimezije vseh dozidanih delov skupaj ne smejo presegati velikosti, ki je določena v točkah c tega člena.
Nadzidava obstoječega objekta je dovoljena takrat, ko
je ugotovljeno, da obstoječi objekt zgrajen z ustreznim dovoljenjem, da še ni bil nadzidan, ali je bil nadzidan le na
enem delu, in ko je obstoječi objekt ali njegov nadzidan del
po višinskih gabaritih izrazito nižji od sosednjih objektov, ki
imajo enako namembnost in so zgrajeni z ustreznimi dovoljenji.
2. Sprememba namembnosti obstoječih objektov
Dovoljena je spremembe namembnosti obstoječih nestanovanjskih objektov v stanovanjske namene, v namene
mirne storitvene in poslovne dejavnosti ter za turistične dejavnosti (turistične sobe, apartmaji, in spremljajoči prostori).
Dovoljena je sprememba namembnosti v delih obstoječih stanovanjskih objektov za mirne storitvene in poslovne
dejavnosti brez motilnih vplivov na bivalne pogoje, z minimalnimi potrebnimi zunanjimi ureditvami, ter za turistične dejavnosti (turistične sobe, apartmaji, in spremljajoči prostori). Pri
taki spremembi namembnosti mora ostati več kot polovica
bruto površine objekta namenjena stanovanjski funkciji.
3. Nadomestna gradnja objektov
Z nadomestno gradnjo se nadomešča obstoječ dotrajan objekt. Za odločitev o nadomestni gradnji ni odločilno
stanje vpisano v katastru (stavbišče), temveč je gradnja nadomestnih objektov dovoljena le takrat, ko je po ogledu
stanja na terenu ugotovljeno, da objekt še obstaja. Namembnost nadomestnega objekta se sme spremeniti le pod pogoji, ki veljajo za spremembe namembnosti obstoječih objektov.
Gradnja nadomestnih objektov je dovoljena, če je objekt dotrajan in funkcionalno nespremenjen ali površinsko
nezadosten in če zanj še ni bila izkoriščena možnost gradnje
nadomestnega objekta.
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Gradnja nadomestnih objektov je praviloma dovoljena
po predhodni odstranitvi obstoječega objekta, ki se nadomešča, na isti lokaciji.
Začasna ohranitev obstoječega stanovanjskega objekta, ki se nadomešča, je izjemoma dovoljena le, če investitor
za čas gradnje nadomestnega objekta nima drugega bivališča, kolikor gre za gradnjo nadomestne stanovanjske hiše.
Investitor mora obstoječi objekt, ki ga z gradnjo nadomešča,
pa je zanj dovoljena začasna ohranitev, odstraniti najpozneje v roku enega leta po izdaji uporabnega dovoljenja oziroma
po pričetku uporabe novega objekta.
Nadomestni objekt mora biti lociran znotraj mej območja OZS oziroma morajo biti zagotovljeni odmiki od parcelnih mej ter sosednjih objektov.
4. Novogradnja individualnih stanovanjskih objektov.
5. Gradnja pomožnih objektov, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev obstoječih stanovanjskih oziroma gospodarskih poslopij ter ostalih pomožnih objektov in ki so opredeljeni v veljavnem odloku o določitvi pomožnih objektov in
drugih posegov v prostor na območju Občine Slovenske
Konjice, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje. Pri
novogradnjah se garaže in drugi pomožni objekti praviloma
uredijo v sklopu objekta.
10. člen
V območjih urejanja PZP, ki so opredeljena v 7. členu
tega odloka kot območja predvidena za pozidavo, je dovoljena novogradnja individualnih stanovanjskih objektov pod
naslednjimi pogoji:
a) V primeru, da nov individualni stanovanjski objekt ne
bo lociran na osnovi predloga za parcelacijo zemljišča, ki je
opredeljen na grafični prilogi št. 5 v projektu iz 1. člena tega
odloka, je potrebno pred izdelavo lokacijske dokumentacije
pridobiti strokovne podlage iz 4. člena tega odloka.
b) Poleg stanovanjske funkcije je v delu novega objekta dovoljena tudi ureditev prostorov za mirne storitvene in
poslovne dejavnosti brez motilnih vplivov na bivalne pogoje z
minimalnimi potrebnimi zunanjimi ureditvami ter za dejavnosti za turistične dejavnosti (turistične sobe, apartmaji in
spremljajoči prostori). Pri taki dodatni namembnosti v novem stanovanjskem objektu mora ostati več kot polovica
bruto površine objekta namenjena stanovanjski funkciji.
V območjih urejanja PZP je dovoljena tudi gradnja pomožnih objektov, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev
obstoječih stanovanjskih objektov ter ostalih pomožnih objektov in ki so opredeljeni v veljavnem odloku o določitvi
pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju
Občine Slovenske Konjice, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje. Pri novogradnjah se garaže praviloma uredijo v
sklopu objekta.
11. člen
Območja urejanja z oznako CVKS, ki so opredeljena v
7. členu tega odloka kot rezervat obstoječe ceste, se varujejo kot rezerviran prostor za rekonstrukcijo obstoječih cest.
V rezervatu, ki je širok 10m, je vključena širina obstoječe
ceste, prostor za predvideno rekonstrukcijo ceste na širino
5,5m ter potrebne ureditve bankin, nasipov in usekov. Na
predelih obstoječih cest, kjer se ceste približajo obstoječim
objektov, se rezervat razširi z obojestransko toleranco ±5m.
Pri izdelavi idejnih projektov za rekonstrukcije obstoječih
cest je na teh predelih, v okviru toleranc, potrebno prilagajati traso rekonstruirane ceste obstoječim objektom, kolikor
so ti zgrajeni z ustreznimi dovoljenji. Območje z oznako
OVCK je opredeljeno tudi kot koridor za bodočo izvedbo
primarnih komunalnih vodov. V območjih z oznako CVKS ni
dovoljena parcelacija za novo predvideno gradnjo vse do
izdelave idejnih projektov za rekonstrukcijo obstoječih cest.
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12. člen
Območja urejanja z oznako CVKZ, ki so opredeljena v
7. členu tega odloka kot rezervat predvidenih cest, se varujejo kot rezervati za izvedbo predvidenih internih dovoznih
cest. V rezervatu, ki je širok 6m je vključena širina predvidene ceste min. 4m ter prostor za potrebne ureditve bankin,
nasipov in usekov. Območje z oznako OVCZ je opredeljeno
tudi kot koridor za bodočo izvedbo primarnih komunalnih
vodov. V teh območjih ni dovoljena parcelacija za novo
predvideno gradnjo.
13. člen
Območja urejanja z oznako ZNP, ki so opredeljena v 7.
členu tega odloka kot zelene nezazidljive površine, se varujejo kot zelene površine znotraj ureditvenega območja PUP
Vešenik. Dovoljena je kmetijska, neintenzivna raba zemljišča (ljubiteljsko vinogradništvo, vrtičkarstvo, sadjarstvo, travniška raba).
Območja ZNP so nezazidljiva, dovoljeni so le posegi, ki
so opredeljeni v 8. členu tega odloka.
V. MERILA IN POGOJI GLEDE OBLIKOVANJA
NOVOGRADENJ IN DRUGIH POSEGOV
V PROSTOR
a) Lega objektov
14. člen
Odmiki novih objektov, to so novogradnje objektov,
prizidave in nadzidave obstoječih objektov, se določajo tako, da se odmik meri od zunanjega roba zida objekta s
pogojem, da napušč strehe ne presega 80cm. Novi objekti
in naprave morajo biti odmaknjeni od parcelne meje tako,
da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje
objektov in naprav ter da so upoštevani varstveni pogoji.
Novogradnja mora biti oddaljena najmanj 4m od najbližje točke parcelne meje sosednje parcele. Oddaljenost je
lahko izjemoma manjša, če s tem soglaša lastnik sosednje
meje, vendar ne manj kot 2m.
Odmik novega objekta ali naprave od sosednjega objekta mora biti najmanj 8m. Manjši odmiki so dovoljeni v
primerih, ko so zagotovljeni požarnovarstveni ter sanitarni
pogoji in če s takim odmikom soglaša lastnik sosednjega
objekta.
Odmiki od javnih cest morajo biti pri novih objektih in
napravah usklajeni s pogoji iz zakona o cestah. Odmiki od
nekategoriziranih cest praviloma ne smejo biti manjši od
4m.
Odmiki od tras komunalnih vodov in naprav morajo biti
v skladu z predpisi in tehničnimi normativi, ki veljajo za
posamezne komunalne vode in naprave. Pogoje za odmike
novogradenj in drugih posegov v prostor od komunalnih
vodov in naprav določijo upravljalci komunalnih vodov in
naprav.
Izraba zemljišča naj bo prilagojena obstoječi izrabi v
okolici. Zazidanost parcele, ne glede na vrsto posega, ne
sme presegati 60% zemljišča.
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– oblikovanje razgibane etažnosti objekta tako, da se
prilagaja terenu;
– oblikovanje razgibane strehe, z več strešinami, neobveznim naklonom strešin in z višinskimi poudarki;
– oblikovanje neformalnih fasad,
– uporaba sodobnih materialov v konstrukciji in obdelavi fasad,
– neobvezna barva na fasadah in kritine.
Izhodišča za oblikovanje, ki so podana v prvem odstavku tega člena, se lahko uporabijo tudi pri dozidavah in nadzidavah obstoječih objektov, vendar tako, da bo nov del objekta tvoril z obstoječim delom objekta oblikovno celoto.
Za oblikovanje pomožnih objektov je potrebno upoštevati pogoje iz veljavnega odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Slovenske Konjice, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje. Za
pomožne objekte veljajo enaki pogoji glede motilnih vplivov
na okolico, kot to velja za novogradnje.
16. člen
Sestavni del projektne dokumentacije za objekte je
mnenje Odbora za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor pri Občini Slovenske Konjice k projektni dokumentaciji.
c) Urejanje okolice
17. člen
Ograje okoli funkcionalnega zemljišča je možno postavljati tja, kjer so okoliška zemljišča pretežno že urejena na
podoben način. Ograja naj bo praviloma lesena ali živa meja
do višine največ 1,60m, na križiščih ter na nepreglednih
delih ob cesti oziroma tam, kjer je zahtevana preglednost,
pa ne sme presegati 0,6m.
Ograje na zemljiščih ob obstoječih cestah ne smejo
segati v koridor obstoječih cest CVKS, kot je določen v 7.
oziroma v 12. členu tega odloka, razen v primeru, da so
izpolnjeni pogoji iz 12. člena tega odloka. Ograje na zemljiščih ob predvidenih cestah ne smejo segati v koridor predvidenih cest CVKZ, kot je določen v 7. oziroma v 13. členu
tega odloka.
Ograja mora biti oddaljena 0,8m od zunanjega roba
hodnika za pešce oziroma, če ni hodnika vsaj 2,0m od roba
cestnega telesa.
Višinske razlike terena naj bodo praviloma premoščene s travnatimi brežinami. V primeru postavitve opornih zidov, naj bodo le-ti intenzivno ozelenjeni. Okolica se lahko
zasadi praviloma le z avtohtono vegetacijo.
VI. MERILA ZA DOLOČANJE PARCEL
IN FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ

b) Pogoji za oblikovanje objektov

18. člen
Za območja urejanja PZP je na graf. prilogi št 5 v
projektu iz 1. člena tega odloka opredeljen predlog za bodočo parcelacijo. V primeru, da bo lastnik zemljišča izvedel
drugačno parcelacijo zemljišča, je potrebno za vse parcele
zagotoviti nemoten dostop do obstoječih in predvidenih cestnih povezav oziroma do območij CVKS in CVKZ, kar je
potrebno prikazati v strokovnih podlagah, ki so opredeljene
v 4. členu tega odloka.

15. člen
Za oblikovanje samostojnih stanovanjskih in drugih objektov objektov je dovoljeno:
– oblikovanje razgibane, neformalne tlorisne zasnove
objekta;

19. člen
Funkcionalna zemljišča za posamezne objekte in zunanje ureditve se določajo na osnovi naslednjih kriterijev:
a) V funkcionalno zemljišče objekta se šteje zazidana
površina objekta z dodanim 2m širokim pasom okrog objek-
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ta, ki je potreben za normalno vzdrževanje objekta, ter površine za dovoz do objekta ter druge zunanje ureditve, s
katerimi se spreminja raba zemljišča v neplodno zemljišče
(parkirni prostori, manipulativne površine, utrjene pohodne
površine, škarpe ipd.).
b) Kolikor velikost parcele ne zagotavlja normalnega
funkcioniranja objekta oziroma ni omogočeno oblikovanje
funkcionalnega zemljišča, gradnja objekta ni dovoljena.
c) Za pomožne objekte se funkcionalno zemljišče določi na osnovi namembnosti in velikosti objekta ter naravnih
lastnosti razpoložljive parcele, namembnostjo in funkcijo.
VII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
STAVBNIH ZEMLJIŠČ
Splošni pogoji
20. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma
kasneje na novo zgrajeno komunalno in energetsko omrežje
in naprave. Komunalne ureditve morajo biti izvedene na
način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla)
in ustrezno obrambno zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom, oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženosti ipd.).
Ceste
21. člen
Pri načrtovanju in izvedbi novih cest in rekonstrukcij
obstoječih cest v koridorjih CVKS in CVKZ, kot so opredeljeni v 7., 11. in 12. členu tega odloka, ter pri načrtovanju in
izvedbi priključkov na te ceste, je potrebno upoštevati veljavne občinske odloke, ki urejajo to področje v Občini Slovenske Konjice.
Na križiščih in nepreglednih odsekih prometnih poti je
dovoljena izvedba ograj ali živih mej le do višine 0,6m.
Objekti ob prometnicah morajo biti oddaljeni od cestnega
telesa najmanj 2,0m oziroma skladno z ostalimi določili tega
odloka.
Cestni priključki morajo biti projektirani in izvedeni v
niveleti ceste, pravokotni na os občinske ceste, oziroma
morajo biti določeni na osnovi izračuna preglednostnega
trikotnika, ter z ustreznimi priključnimi radiji.
Za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje ali odločba o priglasitvi
del, je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo
ter na tej osnovi pridoboti cestno soglaje upravljalca občinske ceste.
Obstoječi objekti. ki so zgrajeni brez ustreznih dovoljenj v varovalnem pasu občinskih cest, in za katere se
ugotovi, da zmanjšujejo prometno varnost, se morajo prilagoditi pogojem iz tega odloka.
Kanalizacija in vodovod
22. člen
Na območjih, kjer še ni urejene kanalizacije, se odvod
odpadnih vod rešuje z individualnimi ali skupinskimi greznicami brez odtoka (na praznjenje) oziroma s čistilno napravo,
kar naj bo usklajeno s strokovnim navodilom o urejanju
gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85) in z uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96).
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Pogoji za kanalizacijsko omrežje so naslednji:
a) Mesto priključka sanitarne kanalizacije in priključitev
na predvideni zbirni kanal Bezina – CČN Slovenske Konjice
(za predvideni objekt I. faze zbirnega kanala Bezina) določi
in izvede uradni predstavnik upravljalca javne kanalizacije,
izvede pa se na stroške investitorja. Upravljalec javne kanalizacije prav tako določi mesto začasnega izpusta sanitarne
kanalizacije v odprti odvodnik v I. fazi, to je do izgradnje
zbirnega kanala Bezina – CČN Slovenskih Konjic.
b) Padavinske in odpadne vode s povoznih površin se
zberejo preko cestnih rešetk in peskolovov v zbirnem jašku
in se vodijo v odprte odvodnike oziroma obcestne jarke
preko lovilca olj in bencina po veljavnem občinskem odloku
o odvajanju odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št.
35/96).
c) Eventualno dodatno obremenjene odpadne vode iz
posameznih objektov morajo biti speljane preko lovilcev olj
in maščob, lovilcev bencina in vnetljivih tekočin v javno
kanalizacijo. Za lovilce olj in maščob je potrebno voditi poslovnik o obratovanju in vzdrževanju in mora biti na vpogled
vzdrževalcu javne kanalizacije.
d) V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki
ustrezajo MDK-ju (strokovno navodilo o snoveh, ki so nevarne in škodljive – Uradni list RS, št. 35/96).
e) Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja mora investitor pridobiti izjavo upravljalca kanalizacije o tehnično pravilni izvedbi, ter o izpolnjevanju zahtevanih pogojev predloženega soglasja za odvodnjavanje in izvedbo priključka na
javno kanalizacijo.
f) Eventualni potrebni objekti predčiščenja za posamezne investitorje predvidenih stanovanjskih gradenj se izvedejo po predloženi tehnični dokumentaciji, ki mora biti usklajena s pogoji predloženega soglasja, potrjena s strani upravljalca javne kanalizacije in locirani izključno na zemljišču, ki
je v lasti takšnega onesnaževalca odpadnih voda.
g) Odnos med upravljalcem javne kanalizacije in investitorjem je reguliran v skladu z veljavnim občinskim odlokom
o odvajanju odpadne in padavinske vode na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/97).
Vse samostojne garaže in garaže v objektih morajo biti
opremljene z lovilcem olj. Vsi objekti morajo imeti zagotovljen odvod meteornih vod.
23. člen
Vsa nova in dopolnilna gradnja mora biti priključena na
vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljalca.
Pogoji za vodovod so naslednji:
a) Stanovanjska enota oziroma eventualni poslovni del
objekta morata imeti obvezno ločene vodomere, za katere
določi lokacijo in izvede priključek upravljalec objekta. Poraba vode se odčitava preko posameznega vodomera za stanovanjske enote in poslovno dejavnost, vsi vodomeri pa so
obvezno izvedeni izven teh enot, na dostopne mestu za
upravljalca vodovoda.
b) Glavni vodomer se vgradi v tipski oziroma ustrezno
dimenzioniran vodomerni jašek, katerega predlaga upravljalec glede na priključno moč – presek vodovodnega priključka. Jašek naj bo lociran na primernem mestu v neposredni
bližini priključka voda, ter ustrezno zaščiten proti zmrzovanju.
c) Upravljalec vodovoda si pridržuje pravico do priključevanja ostalih uporabnikov preko tega priključka in preureditev, če je to potrebno.
d) Odnos med dobaviteljem in potrošnikom je reguliran
z odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/97).
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e) Upravljalec se zavezuje vzdrževati vodovodni priključek za razdalje do 30m od mesta priključitve na javni vodovod. Stroški na ostalem delu vodovoda v primeru poškodb
bremenijo investitorja.
f) Upravljalec bo lahko zagotavljal normalno vodooskrbo na obravanem območju ZN Vešenik izključno po
zahtevanih izgradnjah objektov in naprav s tlaki do 4 barov
ob normalnih razmerah na javnem vodovodnem omrežju.
Eventuelne dodatne zahteve pristojnih inšpekcij za izvedbo
nadzemnih hidrantov bodo v celoti bremenile bodoče uporabnike.
g) Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja mora investitor pridobiti izjavo upravljalca vodovoda o tehnično pravilni
izvedbi in izpolnjevanju pogojev soglasja glede izgrajenih
objektov, vodovodov ter primarnega priključka na javni vodovod.
24. člen
Drugi pogoji za kanalizacijo in vodovod so naslednji:
a) Pred pričetkom gradbenih del je potrebno pri upravljalcu komunalnih vodov JKP Slovenske Konice naročiti zakoličbo obstoječega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter nadzor med gradnjo.
b) Med gradnjo je potrebno upoštevati zahtevane minimalne odmike gradbenih linij objektov od osi vodovoda, ki
znaša 4m.
c) Med gradnjo in po izgradnji mora biti omogočeno
nemoteno vzdrževanje obstoječih komunalnih vodov in objektov z urejenimi dostopi za potrebe vzdrževanje obstoječih
komunalnih vodov in objektov z urejenimi dostopi za potrebe
vzdrževanja, npr. tovorna cisterna za črpanje fekalij.
d) Obveznost do tretjih oseb v zvezi z izkoriščanjem
zemljišča, na katerem se izvede vodovodni ali kanalizacijski
priljuček nosi naročnik sam.
e) Investitor je dolžan plačati vse prispevke za priključitev na javni vodovod in kanalizacijo upravljalcu vodov pred
izvedbo priključkov.
f) V primeru, ko vodovodni ali kanalizacijski priključek
poteka ali križa druge komunalne naprave, je naročnik dolžan pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja lastnikov teh
naprav na svoje stroške.
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hrupa (uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju, Uradni list RS, št. 70/96 in uredba o hrupu v naravnem
in življenskem okolju, Uradni list RS, št. 45/95).
e) Za ureditveno območje PUP Vešenik v Slovenskih
Konjicah je potrebno izdelati idejni projekt za izgradnjo elektroenergetskih vodov in prestavitev obstoječih elektroenergetskih vodov. V idejnem projektu mora biti določena lokacija nove transformatorske postaje, trasa priključnega 20kV
voda in 0,4kV razvoda ter lokacije morebitnih prestavljenih
elektroenergetskih vodov.
f) Kot koordinator za izdelavo idejnega projekta in kasneje izgradnjo nove elektroenergetske infrastrukture, ter za
morebitne potrebne preureditve elektroenergetskih vodov in
naprav, lahko nastopa Občina Slovenske Konjice ali od nje
pooblaščena pravna ali fizična oseba.
g) Za vsako poznejšo detajlnejšo izdelavo prostorske
dokumentacije si mora projektant pri upravljalcu elektroenergetskih naprav pridobiti natančne podatke o poteku tras
elektroenergetskih vodov in lokacije posameznih elektroenergetskih objektov.
h) V skladu s splošnimi pogoji za dobavo in odjem
električne energije (Uradni list SRS, št. 27/85) si bodo
morali investitorji za vsako novo priključitev ali povečanje
priključne moči pridobiti elektroenergetska soglasja in izpolniti z njim predpisane pogoje.
Telefon
26. člen
Za pozamezna območja pozidave OZS in PZS ko so
določena v 7. 9. in 10. členu tega odloka, je potrebno
izdelati idejno zasnovo telefonskega omrežja.
Pri določanju lege objektov od TK infrastrukture je potrebno upoštevati odmike oziroma zaščitne ukrepe, ki jih
predpiše Telekom Slovenije v soglasju k lokaciji ali gradbenemu dovoljenju za posamezne objekte.
Izgradnja in vzdrževanje telefonskega omrežja se izvaja
z upoštevanjem ostalih določil tega odloka.

Elektrika

Ogrevanje

25. člen
Priključitev novogradenj, adaptiranih in rekonstruktuiranih objektov na električno omrežje je dovoljena le v skladu
s pogoji upraljalca.
Pogoji za električno omrežje so naslednji:
a) Pri načrtovanju in gradnji objektov na ureditvenem
območju za katerega bodo izdelani prostorsko izvedbeni
akti in lokacijske dokumentacije je potrebno upoštevati vse
pravilnike, normative in tipizacijo, ki urejajo to področje.
b) Srednje in nizkonapetostni vodi bodo večinoma grajeni v nadzemni izvedbi, v podzemni oziroma kabelski izvedbi bodo vodi grajeni le v strnjenih, urbanih območjih.
c) Potrebna izgradnja nove transformatorske postaje
(TP 20/0,4 kV) in pripadajočega omrežja (20 kV in 0,4 kV)
na obravnavanem območju bo določena na osnovi števila,
lokacije in tipa novogradenj ter od napetostnih razmer pri
odjemalcih, priključenih na obstoječe elektroenergetske vode in objekte.
d) Nova transformatorska postaja z pripadajočim priključnim 20 kV vodom mora bit zgrajena kot samostojni
objekt. Pri tem je potrebno pri lociranju novih objektov v
bližini nove transformatorske postaje in priključnega 20kV
voda izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in

27. člen
Ogrevanje objektov je potrebno urediti z individualnimi
kurišči v objektih, pri tem pa ni dovoljena uporaba trdih goriv
oziroma je potrebno zagotoviti, da ne bodo prekoračene s
predpisi dopustne emisije.
Ravnanje z odpadki
28. člen
Pri ravnanju z komunalnimi in drugimi odpadki je potrebno upoštevati določila odlokov, ki urejajo to področje v
občini Slovenske Konjice.
Vsak posamezni investitor poslovno–stanovanjskega
objekta je dolžan na svojem zemljišču urediti ustrezno dimenzioniran ekološki otok za zbiranje odpadkov, ter nabaviti
ustrezne tipske posode. Ureditev ekološkega otoka mora
zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov ter ustrezati vsem sanitarno tehničnim predpisom, vključno z vizuelno ter mehansko zaščito proti vetru.
Ekološki otok mora imeti stalno zagotovljen dostop
specializiranemu tovornemu smetarskemu vozilu.
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VIII. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNIH
VREDNOT IN KULTURNE DEDIŠČINE
29. člen
Znotraj ureditvenega območja PUP Vešenik ni evidentiranih objektov in območij naravnih vrednot in kulturne dediščine.
V primeru odkritja naravne vrednote je potrebno o tem
obvestiti pristojno naravovarstveno službo, da izdela smernice in navodila za tako rabo prostora, ki ne bo ogrožala
naravne vrednote; do takrat je potrebno zaustaviti vse dejavnosti, ki bi ogrozile naravno vrednoto.
IX. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE
IN IZBOLJŠANJE OKOLJA
30. člen
Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja
(sanacije plazov, preprečevanje erozije in drugo). Vsi posegi
v prostor morajo biti izvedeni v obliki in na način, ki sledi
strukturam v prostoru in obstoječi rabi, ter upošteva naravne
značilnosti prostora (materiali, vegetacija, neformalna zasnova zasaditve, značilne smeri in oblike pri regulacijah in
melioracijah).
V skladu z veljavnim zakonom o vodah (Uradni list RS,
št. 38/81) je potrebno pridobiti vodnogospodarsko soglasje in vodnogospodarsko dovoljenje za vsako spremembo
vodnega režima, ki lahko nastane:
– z rabo in izkoriščanjem vode,
– z izpuščanjem onesnažene vode oziroma snovi, ki
onesnažuje vodo,
– z gradnjo in rekonstrukcijo vodnogospodarskih in
drugih objektov in naprav,
– z drugimi posegi v naravni ali umetni vodotok in vodna zemljišča, s katerimi se spreminja količina, kakovost,
prostorska ali časovna razporeditev voda oziroma se spreminjajo razmere na vodnih in priobalnih zemljiščih.
Obstoječe hišne vodnjake je potrebno ohranjati in vzdrževati.
31. člen
Za varstvo zraka pred onesnaževanjem je potrebno za
obstoječe objekte, ki so vir onesnaževanja, pridobiti meritve
emisij v zrak ter pripraviti program sanacije. Pri gradnji novih
objektov in naprav pa je potrebno zagotoviti, da ne bodo
prekoračene s predpisi dopustne emisije.
32. člen
Območja urejanja po teh PUP, kot so opredeljena v
določilih od 5. do 8. člena tega odloka, se po 4. in 5. členu
uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list
RS, št. 45/95), opredeljujejo v III. stopnjo varstva pred
hrupom (III. območje), ki navaja: trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma
zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim
proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje, namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se
opravljajo upravne, trgovske storitvene ali gostinske dejavnosti. Za to območje so določene mejne dnevne in nočne
ravni hrupa in sicer nočna raven: 50 dBA (od 22. do 6. ure)
in dnevna raven: 60dBA (od 6. do 22. ure).
Pri načrtovanju objektov in naprav je potrebno upoštevati raven hrupa, ki bo nastajala zaradi dejavnosti v objektih
in predvideti ustrezne rešitve (izolacija fasadnih elementov
ipd.) za zmanjšanje teh vplivov.
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Ob začetku obratovanja oziroma uporabe objektov in
naprav, v katerih bi utegnil nastajati prekomerni hrup, je
potrebno opraviti meritve hrupa pri najbližjem objektu. V
primeru, da bi bilo stanje hrupnosti poslabšano oziroma bi
bile presežene dovoljene ekvivalentne ravni hrupa, je potrebno stanje hrupnosti sanirati z ustreznimi tehničnimi ukrepi
(aktivna, pasivna zaščita).
X. POGOJI PRI UREJANJE PROSTORA ZA OBRAMBO
IN ZAŠČITO
33. člen
Interesi in potrebe po zaklanjanju in zavarovanju prebivalstva in dobrin v izrednih razmerah je potrebno urejati
skladno z veljavnimi predpisi za to področje.
Za varstvo pred požarom je potrebno upoštevati požarnovarnostne predpise, zlasti pa je potrebno:
– zagotoviti dostop interventnih vozil vsaj iz treh strani
objekta ali naprave,
– zagotoviti takšno izvedbo cest, interventnih poti in
dostopov, da bodo omogočale vožnjo za interventna vozila
(širina vsaj 3,5m ter da prenesejo osni pritisk vozil do 10t),
– zagotoviti zadostne količine požarne vode iz obstoječe oziroma predvidene hidrantne mreže,
– ob objektih in napravah zagotoviti zadosten zunanji
prostor, ki omogoča morebitno evakuacijo ljudi in dobrin iz
objektov in naprav,
– upoštevati je potrebno razdalje, čas prihoda in oddaljenost najbljižje gasilske enote.
34. člen
Pri izdelavi projektne dokumentacije za posamezne posege v prostor ter pri njihovi izvedbi je potrebno pridobiti in
upoštevati pogoje iz geološko geomehanskega poročila, ki
ga mora pridobi investitor za vsak poseg posebej.
Splošni pogoji gradnje so opredeljeni v Geološko –
geomehanskem poročilu sestavi in nosilnosti tal teh pogojih
gradnje (GEOSVET Geološko svetovanje in raziskave, Samo Marinc s.p.; arh. št. 41-6/99 z datumom april-maj
1999), ki je sestavni del projekta iz 1. člena tega odloka.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN DRUGI POGOJI
ZA IZVAJANJE ODLOKA
35. člen
Za komunalno opremo zemljišč so odgovorni investitorji posamičnih posegov v prostor. Občina Slovenske Konjice lahko nastopa kot koordinator aktivnosti v zvezi z načrtovanjem in izvedbo potrebne komunalne in energetske infrastrukture ter infrastrukture zvez, na osnovi dogovora z
zainteresiranimi investitorji.
Občina Slovenske Konjice bo potrebno infrastrukturo
izgrajevala fazno v skladu s prilivom sredstev.
Prodajalci parcel morajo ob vsaki prodaji gradbene
parcele zemljišče, ki je namenjeno za cesto oziroma za
dostop do parcele, brezplačno prenesti v last Občine Slovenske Konjice oziroma v javno dobro.
Investitorji novogradenj so pred izdajo gradbenega dovoljenja dolžni poravnati Občini Slovenske Konjice vrednost
predvidenih investicijskih vlaganj v primarno infrastrukturo.
Plačilo sorazmernega dela stroškov predvidenih infrastrukturnih vlaganj je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.
To plačilo nadomesti plačilo komunalnega prispevka. Sestavni del tega odloka je potrjen program opremljanja stavbnih zemljišč potrebnih investicijskih vlaganj (št.
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01200/0010/98 9207, marec 2002) na ureditvenem območju PUP Vešenik.
Stroške investicijskih vlaganj plačajo novograditelji, medtem ko se komunalni prispevek za posege na obstoječih
objektih, ki so bili zgrajeni na osnovi ustreznih dovoljenj, plača
po veljavnem odloku.
Investitorji posegov v prostor morajo upoštevati:
– določbe lokacijskega dovoljenja in gradbenega dovoljenja oziroma odločbe o priglasivi del, ki temeljijo na pogojih
tega odloka;
– ne sme spreminjati namembnosti površin in objektov,
razen za namene kot jih določa ta odlok.
36. člen
Načeloma velja, da je pred začetkom gradnje novih objektov, obvezna izvedba osnovne komunalne infrastrukturne
mreže (dostopna cesta, odvodnjavanje fekalij, odvodnjavanje
meteornih vod, oskrba z elektriko) do take mere, da je omogočeno normalno funkcioniranje območja oziroma objektov.
Občina Slovenske Konjice bo potrebno infrastrukturo izgrajevala fazno v smeri od juga proti severu ureditvenega območja.
V primeru, da se ugotovi, da je komunalna opremljenost
zemljišča nezadostna, ni dovoljena nova gradnja.
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SKLEP
I
Sprejme se program opremljanja stavbnih zemljišč (št.
01200/0010/98 9207, marec 2002) na območju, za katero velja odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Vešenik (območja urejanja S13, S29 in D5)
v Slovenskih Konjicah. Program je sestavni del tega sklepa.
II
Ta sklep velja z dnem sprejema.
Št. 025-1/2002-9201- 29/6
Slovenske Konjice, dne 4. aprila 2002.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati za
območje urejanja s temi PUP, kot so določeno v 5. členu tega
odloka, naslednja odloka:
a) odlok o Prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij
Slovenske Konjice, Zreče, Loče, Vitanje, znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89)
b) odlok o Prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij
Slovenske Konjice, Zreče, Loče, Vitanje, znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja – za območje urejanja z evid. št.
8 Vešenik (Uradni list RS, št. 56/98).
38. člen
Prostorski ureditveni pogoji oziroma projekt iz 1. člena
tega odloka so na vpogled na upravi Občine Slovenske Konjice in Upravni enoti Slovenske Konjice.
39. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne državne in občinske inšpekcijske službe.
40. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 01200-0010/98-9101
Slovenske Konjice, dne 4. aprila 2002.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

2143.

Sklep o programu opremljanja stavbnih zemljišč

Na podlagi 39. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01) je
Občinski svet občine Slovenske Konjice na 29. seji dne 4.
4. 2002 sprejel naslednji
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VRANSKO
2144.

Program priprave izdelave in sprejemanja
prostorsko izvedbenega načrta za
poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem
priključku Čeplje

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
29/95, 44/97 in 9/01) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine
Vransko na 33. redni seji dne 29. 4. 2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
izdelave in sprejemanja prostorsko izvedbenega
načrta za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob
avtocestnem priključku Čeplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in cilj prostorsko izvedbenega načrta)
S tem programom priprave se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v
postopku priprave in sprejemanja prostorsko izvedbenega
načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem
priključku Čeplje; v nadaljevanju: prostorsko izvedbeni načrt
Čeplje: PIN Čeplje ali zazidalni načrt Čeplje: ZN Čeplje,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi in sprejemanju ZN
Čeplje,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave in sprejemanja ZN
Čeplje,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilec strokovnih aktivnosti priprav izdelave in sprejemanja ZN Čeplje in način izbora omenjenega nosilca.
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2. člen
(vsebina in obseg zazidalnega načrta Čeplje)
Zazidalni načrt Čeplje se pripravi v tekstualni in grafični
obliki tako, da bo pri tem ustrezno upoštevan:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in
9/01)
– navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85),
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96),
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2002 (Uradni list RS, št. 19/02),
– proj. št. 414/00 – programska zasnova za poslovno
obrtno cono ob avtocestnem priključku Čeplje – strokovna
podlaga sprememb in dopolnitev občinskih planskih prostorskih aktov.
Območje zazidalnega načrta leži vzhodno in zahodno
od avtocestnega priključka Čeplje in se nahaja vzhodno od
naselja Vransko. Površine v območju so kmetijske in delno
stavbna zemljišča v približni oceni izmere16,86 ha.
Obravnavano območje je namenjeno poslovno, obrtno
trgovski in industrijski gradnji objektov, izgradnji prometnega in energetskega omrežja in ureditvi zelenih površin.
3. člen
Nosilca strokovnih aktivnosti bo izbral pobudnik. Kot
koordinator postopka priprave in sprejemanja ZN Čeplje se
določi župan Občine Vransko oziroma občinska strokovna
služba, pristojna za prostor.
Pobudnik poskrbi, da nosilec strokovnih aktivnosti priprave izdelave in sprejemanja zazidalnega načrta Čeplje izdela v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave tega
prostorsko izvedbenega načrta:
– tekstualni in grafični del ZN Čeplje (faze: osnutek,
usklajen osnutek s pridobljenimi mnenji in pogoji organov,
organizacij ter skupnosti, usklajen predlog),
– pridobitev mnenj in pogojev pristojnih organov, organizacij in skupnosti,
– sodelovanje na organizirani javni razpravi ter v vseh
postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah,
ki bo osnova za odločanje in sprejemanje tega ZN,
– usklajen predlog z odlokom.
II. STROKOVNE PODLAGE
4. člen
Pri izdelavi ZN Čeplje je potrebno upoštevati veljavno
prostorsko dokumentacijo:
– vsebino veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega
plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko,
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje
Občine Vransko dopolnitev v letu 2000
in izdelane strokovne podlage.

Uradni list Republike Slovenije
III. SOGLASODAJALCI
5. člen
(postopek priprave soglasij)
Pobudnik priprave ZN Čeplje z izbranim nosilcem strokovnih aktivnosti ter koordinatorjem postopka sprejemanja
tega dokumenta sodeluje pri postopku pridobivanja pogojev
in mnenj pristojnih organov, organizacij ter skupnosti.
Nosilec izdelave zazidalnega načrta Čeplje pridobi pogoje in mnenja soglasodajalcev.
Organi in organizacije ter skupnosti (soglasodajalci)
podajo svoja mnenja in pogoje na osnutek ZN Čeplje in
izjavo na usklajeni predlog prostorsko izvedbenega načrta
(predlog ZN, ki je že usklajen s stališči župana do pripomb in
predlogov iz javne razgrnitve).
6. člen
(soglasjodajalci)
Organi in organizacije ter skupnosti, ki sodelujejo pri
pripravi zazidalnega načrta so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Žalec,
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat
RS, območna enota Žalec,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje d.d.,
– Energetika,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, območna pisarna Celje,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec,
– Direkcija RS za ceste Celje.
– Geoplin Ljubljana.
Če se v postopku priprave ZN Čeplje ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna menja in pogoje ter soglasja
organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev in mnenj posredovati svoje
pogoje in mnenja pismeno, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje v postopku izdelave predloga
ZN ni potrebno prav tako pa ne pridobitev njihove izjave o
usklajenosti.
IV. TERMINSKI PLAN
7. člen
(roki za posamezne faze izdelave zazidalnega načrta)
Postopek priprave in sprejemanja zazidalnega načrta
Čeplje bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– osnutek ZN Čeplje se dostavi strokovni službi občine
po pridobitvi in uskladitvi s pogoji in mnenji soglasodajalcev,
– župan sprejeme sklep o enomesečni javni razgrnitvi
osnutka. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu
RS,
– javna razgrnitev se izvede na sedežu občine in traja
30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje
alinee,
– javna razprava se izvede na sedežu Občine Vransko
v času trajanja javne razgrnitve,
– občani, organi, organizacije in skupnosti obveščeni
o javni razgrnitvi in dnevu javne obravnave na krajevno običajen način,

Uradni list Republike Slovenije

Št.

– občani, organi in organizacije, ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN Čeplje,
– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve,
– v roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in
predlogov iz prejšnjega odstavka, pobudnik poskrbi za pripravo usklajenega predloga ZN Čeplje oziroma dopolnitev
in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi,
– župan posreduje usklajeni ZN Čeplje z odlokom občinskemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme.
V. KONČNI DOLOČBI
8. člen
(finančna sredstva)
Finančna sredstva za pripravo in sprejemanje ZN Čeplje zagotovi pobudnik postopka za pripravo in sprejem zazidalnega načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnen priključku Čeplje.
9. člen
Ta program priprave in sprejemanja začne veljati, ko ga
sprejme Občinski svet občine Vransko.
Št. 350-03/01/02
Vransko, dne 29. aprila 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2145.

Program priprave izdelave in sprejema
prostorsko izvedbenega načrta za obrtno
stanovanjsko območje Brode

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
29/95, 44/97 in 9/01) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine
Vransko na 33. redni seji dne 29. 4. 2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
izdelave in sprejema prostorsko izvedbenega
načrta za obrtno stanovanjsko območje Brode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in cilj prostorsko izvedbenega načrta)
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v
postopku priprave izdelave in sprejemanja prostorsko izvedbenega načrta za obrtno stanovanjsko območje Brode; v
nadaljevanju: prostorsko izvedbeni načrt Brode: PIN Brode
ali zazidalni načrt: ZN Brode,
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– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi izdelave in sprejemanju ZN,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave in sprejemanja ZN,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilec strokovnih aktivnosti priprav izdelave in sprejemanja ZN in način izbora omenjenega nosilca.
2. člen
(vsebina in obseg zazidalnega načrta)
Zazidalni načrt Brode se pripravi v tekstualni in grafični
obliki tako, da bodo pri tem upoštevane zahteve:
– zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in
9/01),
– navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85),
– zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96),
– odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2002 (Uradni list RS, št. 19/02),
– proj. št. 424-7/00 – programska zasnova za obrtno
stanovanjsko cono Brode – strokovno podlago odloka iz
zgornje alinee.
Obravnavano območje ZN Brode obsega vzhodni del
naselja Brode in leži med ureditvenim območjem naselja
Brode na zahodu in jugu, na vzhodu do lokalne ceste in na
severu meji s kmetijskimi površinami. V naravi je obravnavano območje kmetijsko in delno stavbno zemljišče. Površina
območja zazidalnega načrta je 3,55 ha.
Obravnavano območje je namenjeno gradnji obrtno
stanovanjskih objektov, zgostitvi pozidave znotraj območja
obstoječe pozidave, ohranitvi sedanjih obrtno stanovanjskih
objektov, izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega omrežja ter ureditvi zelenih površin.
3. člen
(organizacija priprave izdelave ZN Brode)
Nosilca strokovnih aktivnosti bo izbral pobudnik izdelave ZN Brode. Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja ZN Brode se določi župan Občine Vransko oziroma
občinska strokovna služba, pristojna za prostor.
Naloga nosilca strokovnih aktivnosti je priprava izdelave, izdelava in sodelovanje v postopku sprejemanja ZN Brode. Pobudnik izdelave ZN Brode poskrbi, da nosilec strokovnih aktivnosti v skladu z zakoni, sprejetimi spremembami
prostorskih občinskih planskih aktov in sprejetim programom priprave izdela:
– tekstualni in grafični del ZN Brode (faze: strokovno
izbran idejni osnutek, predlog usklajen z vsemi mnenji in
pogoji, usklajen predlog),
– pridobi mnenja in pogoje pristojnih organov, organizacij in skupnosti,
– sodeluje na organizirani javni razpravi ter v vseh postopkih sprejemanja,
– pripravi strokovnego mnenje o zbranih pripombah, ki
bo osnova za odločanje in sprejemanje ZN Brode in oblikovanje odloka,
– priprava odloka za objavo v Uradnem listu RS.
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II. STROKOVNE PODLAGE

IV. TERMINSKI PLAN

4. člen
Pri izdelavi ZN Brode je potrebno upoštevati veljavno
zakonodajo in prostorske akte;
– vsebino veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega
plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko,
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje
Občine Vransko – dopolnitev v letu 2000
in že izdelane stokovne podlage.

7. člen
(roki za posamezne faze izdelave zazidalnega načrta)
Postopek priprave in sprejemanja ZN Brode bo potekal
po naslednjem terminskem planu:
– osnutek ZN se dostavi strokovni službi občine po
pridobitvi in uskladitvi pogojev in mnenj soglasjedajalcev,
– župan sprejeme sklep o enomesečni javni razgrnitvi
osnutka. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu
RS,
– javna razgrnitev se izvede na sedežu občine in traja
30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje
alinee,
– javna razprava se izvede na sedežu Občine Vransko
v času trajanja javne razgrnitve,
– občani, organi in organizacije bodo obveščeni o pričetku javne razgrnitve in dnevu javne obravnave na krajevno
običajen način,
– občani, organi in organizacije, ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve na javno razgrnjeni dokument,
– župan in občinski svet zavzameta stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve,
– v roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in
predlogov iz prejšnjega odstavka, pobudnik poskrbi za pripravo usklajenega predloga ZN Brode oziroma dopolnitev in
popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi,
– župan posreduje usklajeni predlog ZN Brode občinskemu svetu s predlogom idelanega ZN, da ga obravnava
ter sprejme.

III. SOGLASODAJALCI
5. člen
(postopek priprave soglasij)
V postopku priprave ZN Brode je potrebno pridobiti
pogoje in mnenja pristojnih organov, organizacij in skupnosti.
Pobudnik izdelave ZN Brode, izbrani nosilec strokovnih aktivnosti ter koordinator postopka priprave in sprejema
te prostorske dokumentacije v sodelovanju v čim krajšem
možnem času pridobijo potrebna mnenja in pogoje na osnutke.
Organi, organizacije ter skupnosti (soglasodajalci) podajo svoja mnenja in pogoje na osnutek ZN Brode in podajo
izjavo o usklajenosti na predlog ZN (predlog o ZN Brode, ki
je že usklajen s stališči župana do pripomb in predlogov iz
javne razgrnitve).
6. člen
(soglasodajalci)
Organi in organizacije ter skupnosti, ki sodelujejo pri
pripravi ZN Brode so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Žalec,
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat
RS, območna enota Žalec,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje d.d.,
– Energetika,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, območna pisarna Celje,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec,
– Direkcija RS za ceste Celje,
– Geoplin Ljubljana.
Če se v postopku priprave ZN Brode ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna menja in pogoje ter soglasja
organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev posredovati svoje pogoje
pismeno, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo
sodelovanje in soglasje k osnutku ni potrebno.

V. KONČNE DOLOČBE
8. člen
(finančna sredstva)
Finančna sredstva za pripravo in sprejemanje ZN zagotovi pobudnik postopka za pripravo in sprejem ZN za območje obrtno stanovanjske cone Brode.
9. člen
Postopek sprejemanja zazidalnega načrta vodi Občina
Vransko in vsamem postopku sodeluje s pobudnikom za
izdelavo tega prostorskega izvedbenega akta.
10. člen
Ta program priprave izdelave, izdelava in sprejemanja
začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet občine Vransko.
Št. 350-03/02/02
Vransko, dne 29. aprila 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2023. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Bolgariji 4193
2024. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ukrajini
4193
2025. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Moldovi
4193

VLADA
2026. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in
članov regijskih štabov Civilne zaščite
4193

MINISTRSTVA
2027. Odredba o spremembi odredbe o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje
vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih
derivatov in za prijavo o članarini
2028. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
2029. Pravilnik o spremembi pravilnika o opremljanju fitofarmacevtskih sredstev
2030. Navodilo o vsebini programov promocije vina in o
načinu pridobitve podpore za promocijo vina
2031. Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o
pridobitvi pooblastila
2032. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
2033. Seznam zdravil, za katera je bilo od 20. 3. 2002
do 7. 5. 2002 izdano dovoljenje za promet
2034. Seznam zdravil, za katera je od 20. 3. 2002 do
7. 5. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za promet
2035. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove »Skupaj«
– Regionalni center za psihosocialno dobrobit
otrok
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BANKA SLOVENIJE
2036. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 20. 5. do 26. 5.
2002
4213

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2037. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OPEN
DOORS 1, Student’s book, učbenik za angleščino v 5. in 6. razredu osemletne osnovne šole
4222
2038. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OPEN
DOORS 1, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 5. in 6. razredu osemletne osnovne šole 4223
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2039. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OPEN
DOORS 2, Student’s book, učbenik za angleščino v 6. in 7. razredu osemletne osnovne šole
2040. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OPEN
DOORS 2, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 6. in 7. razredu osemletne osnovne šole
2041. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OPEN
DOORS 3, Student’s book, učbenik za angleščino v 8. razredu osemletne osnovne šole
2042. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OPEN
DOORS 3, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 8. razredu osemletne osnovne šole
2043. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TOUCHSTONE NEW 1, Angleški jezik 1, delovni zvezek za angleščino v 5. razredu osemletne osnovne šole
2044. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TOUCHSTONE NEW 1, Angleški jezik 1, učbenik
za angleščino v 5. razredu osemletne osnovne
šole
2045. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik, družba za 4. razred osemletne osnovne šole
2046. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo DRUŽBA IN JAZ 1, delovni zvezek, družba za 4. razred osemletne osnovne šole
2047. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJA GLASBA 3, delovni zvezek s CD-jem za glasbeno vzgojo v 3. razredu osemletne osnovne šole
2048. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 1, učbenik za nemščino v 5. razredu
osemletne osnovne šole
2049. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 1, delovni zvezek za nemščino v 5.
razredu osemletne osnovne šole
2050. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 2, učbenik za nemščino v 6. razredu
osemletne osnovne šole
2051. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 2, delovni zvezek za nemščino v 6.
razredu osemletne osnovne šole
2052. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 3, učbenik za nemščino v 7. razredu
osemletne osnovne šole
2053. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 3, delovni zvezek za nemščino v 7.
razredu osemletne osnovne šole
2054. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 4, učbenik za nemščino v 8. razredu
osemletne osnovne šole
2055. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 4, delovni zvezek za nemščino v 8.
razredu osemletne osnovne šole
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2056. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo FIZIKA 7, učbenik za fiziko v 7. razredu osemletne
osnovne šole
2057. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TEHNIKA IN DELO 7, delovni listi za tehnično vzojo
v 7. razredu osemletne osnovne šole
2058. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEW
STEPPING STONES 1, učbenik za angleščino v
4. razredu devetletne osnovne šole
2059. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEW
STEPPING STONES 1, Activity book, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu devetletne osnovne šole
2060. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
HAPPY STREET 1, Class book, učbenik za angleščino v 4. razredu devetletne osnovne šole
2061. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
HAPPY STREET 1, Activity book, delovni zvezek
za angleščino v 4. razredu devetletne osnovne
šole
2062. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ANGLEŠKI JEZIK 2, TOUCHSTONE 2, učbenik za
angleščino v 7. razredu devetletne osnovne šole
2063. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ANGLEŠKI JEZIK 2, TOUCHSTONE 2, delovni zvezek za angleščino v 7. razredu devetletne osnovne šole
2064. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ANGLEŠKI JEZIK 3, TOUCHSTONE 3, učbenik za
angleščino v 8. razredu devetletne osnovne šole
2065. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ANGLEŠKI JEZIK 3, TOUCHSTONE 3, delovni zvezek za angleščino v 8. razredu devetletne osnovne šole
2066. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ANGLEŠKI JEZIK 4, TOUCHSTONE 4, učbenik za
angleščino v 9. razredu devetletne osnovne šole
2067. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ANGLEŠKI JEZIK 4, TOUCHSTONE 4, delovni zvezek za angleščino v 9. razredu devetletne osnovne šole
2068. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik, družba za 4. razred devetletne osnovne šole
2069. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo DRUŽBA IN JAZ 1, delovni zvezek, družba za 4. razred devetletne osnovne šole
2070. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJA
GLASBA 4, delovni zvezek s CD-jem za glasbeno
vzgojo v 4. razredu devetletne osnovne šole
2071. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GLASBA V 20. STOLETJU, učbenik za glasbeno vzgojo v 9. razredu devetletne osnovne šole
2072. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo UN,
DUE, TRE, delovni učbenik za italijanščino kot drugi
jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre v 1. razredu devetletne osnovne šole
2073. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo LIKOVNE IGRARIJE, učbenik za likovno vzgojo v
2. razredu devetletne osnovne šole
2074. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo LIKOVNE IGRARIJE, priročnik za učitelja k učbeniku za likovno vzgojo v 2. razredu devetletne osnovne šole
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2075. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo KOCKA 4, učbenik, matematika za 4. razred devetletne osnovne šole
4235

4229

4229

4229

2076. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo RAZISKUJEMO, GRADIMO 4, učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletne osnovne
šole
4235
2077. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo RAZISKUJEMO, GRADIMO 4, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletne
osnovne šole
4235
2078. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OD
MRAVLJE DO SONCA 1, učbenik za pouk naravoslovja in tehnike v 4. razredu devetletne osnovne šole
4236

4230

2079. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OD
MRAVLJE DO SONCA 1, delovni zvezek za pouk
naravoslovja in tehnike v 4. razredu devetletne
osnovne šole
4236

4230

2080. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, učbenik za tehniko in
tehnologijo v 7. razredu devetletne osnovne šole
2081. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJE TELO, učbenik, biologija za 9. razred devetletne osnovne šole
2082. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJE TELO, delovni zvezek, biologija za 9. razred
devetletne osnovne šole
2083. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo NA
PRAGU BESEDILA 4, učbenik za jezik pri slovenščini v 4. letniku gimnazij, strokovnih in tehničnih šol
2084. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo NA
PRAGU BESEDILA 4, delovni zvezek za jezik pri
slovenščini v 4. letniku gimnazij, strokovnih in tehničnih šol
2085. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo BRANJA 3, učbenik za slovenščino v 3. letniku gimnazij in štiriletnih srednjih šol
2086. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo SVET
KNJIŽEVNOSTI 3, učbenik za književnost pri slovenščini v 3. letniku gimnazij
2087. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo BESEDE 2, učbenik za slovenščino za 2. letnik triletnih srednjih šol
2088. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo BESEDE 2, delovni zvezek za slovenščino za 2. letnik triletnih srednjih šol
2089. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo NEW
HEADWAY ENGLISH COURSE, Intermediate,
Student’s book, učbenik za angleščino v 1. in 2.
letniku gimnazije, srednjih tehniških in strokovnih
šol
2090. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo NEW
HEADWAY ENGLISH COURSE, Intermediate,
Woorkbook, delovni zvezek za angleščino v 1. in
2. letniku gimnazije, srednjih tehniških in strokovnih šol
2091. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo OPPORTUNITIES, Pre-Intermediate, Student’s book, učbenik za angleščino
2092. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo OPPORTUNITIES, Pre-Intermediate, Language
Powerbook, delovni zvezek za angleščino

4230

4231

4231

4231

4232

4232

4232

4233

4233

4233

4234

4234

4234

4236

4237

4237

4237

4237

4238

4238

4238

4239

4239

4239

4240

4240

Uradni list Republike Slovenije

Št.

43 / 17. 5. 2002 / Stran 4287

Stran

2093. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo OPPORTUNITIES, Intermediate, Student’s book, učbenik za angleščino
2094. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo OPPORTUNITIES, Intermediate, Language
Powerbook, delovni zvezek za angleščino
2095. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo STUFEN INTERNATIONAL 1, Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche und Erwachsene, Lehr- und
Arbeitsbuch, učbenik za nemščino kot 2. tujega
jezika v 1. letniku gimnazij s slovensko-nemškim
slovarčkom
2096. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo OBČA
GEOGRAFIJA, učbenik
2097. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo KEMIJA ZA GIMNAZIJE 2, učbenik za kemijo v 2., 3.
in 4. letniku gimnazije
2098. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo NALOGE IZ SPLOŠNE IN ANORGANSKE KEMIJE
ZA SREDNJO ŠOLO, zbirka nalog za kemijo v
1., 2. in 4. letniku gimnazij in srednjih tehniških in
strokovnih šol
2099. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo BIOLOGIJA, Celica, učbenik za biologijo v 1. letniku
gimnazije
2100. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo BIOLOGIJA, Raznolikost živih bitij, učbenik za biologijo v 2. letniku gimnazije
2101. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo BIOLOGIJA, Ekologija, učbenik za biologijo v 3. letniku gimnazije
2102. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo BIOLOGIJA ČLOVEKA, delovni zvezek za biologijo v
3. letniku gimnazije
2103. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo BIOLOGIJA, Funkcionalna anatomija s fiziologijo, učbenik za biologijo v 4. letniku gimnazije
2104. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo ZGODOVINA 1, učbenik za zgodovino v 1. letniku gimnazije
2105. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo STARE
DOBE, Zgodovina za 1. letnik gimnazij, učbenik
2106. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo SREDNJI IN NOVI VEK, Zgodovina za 2. letnik gimnazij
2107. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo BIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik za pouk biologije
2108. Sklep o potrditvi učnega sredstva BUBAFON,
zvočno berilo za književnost pri slovenščini v 1.
razredu devetletne osnovne šole
2109. Sklep o potrditvi učnega sredstva BUBALISTI, delovni zvezek za književnost pri slovenščini v 1. razredu devetletne osnovne šole
2110. Sklep o potrditvi učnega sredstva BUBAGOG, priročnik za književnost pri slovenščini v 1. razredu
devetletne osnovne šole
2111. Sklep o potrditvi učnega sredstva MOJ PRVI SLOVAR
2112. Sklep o potrditvi učnega sredstva BILOGIJA 6,
delovni listi za biologijo v 6. razredu osemletne
osnovne šole
2113. Sklep o potrditvi učnega sredstva BIOLOGIJA 7,
NAŠE TELO, delovni listi za biologijo v 7, razredu
osemletne osnovne šole
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2114. Sklep o potrditvi učnega sredstva BIOLOGIJA 8,
delovni listi za biologijo v 8. razredu osemletne
osnovne šole
2115. Sklep o potrditvi učnega sredstva VADNICA KNJIŽEVNOSTI 1, delovni zvezek za slovenščino v 1.
letniku srednje poklicnih, srednje tehniških oz
strokovnih in srednje poklicnih-tehniških šol
2116. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O KROŽENJU VODE, videokaseta
2117. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O VETRU
IN OBLAKIH, videokaseta
2118. Sklep o potrditvi učnega sredstva JEDILNI LIST,
učno sredstvo
2119. Sklep o potrditvi učnega sredstva VAJE IZ SLOVENSKEGA JEZIKA ZA 3. RAZRED, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 3. razredu osemletne osnovne šole
2120. Sklep o potrditvi učnega sredstva NEMŠKA VADNICA ZA SREDNJE ŠOLE IN MATURO
2121. Spremembe in dopolnitve pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
2122. Spremembe in dopolnitve statuta Zdravniške zbornice Slovenije
2123. Spremembe in dopolnitve pravilnika o zdravniški
tarifi
2124. Sklep o spremembi vrednosti točke zdravniške
tarife
2125. Sklep o razpisu prostega mesta namestnika predstojnika Sodnika za prekrške Lendava
2126. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april
2002

4247
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4247
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4249
4249
4250
4250
4251
4251
4252

OBČINE
CELJE
2127. Spremembe in dopolnitve sklepa o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
4252
ČRNA NA KOROŠKEM
2128. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta »Pristava«
4253
DIVAČA
2129. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2001
4253

4245

HODOŠ
2130. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah 4254

4245

JESENICE
2131. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Center Jesenice, osnutka zazidalnega načrta Za štreko – Straža, osnutka ureditvenega načrta Črna
vas, osnutka zazidalnega načrta Poslovne cona
Jesenice
4254

4245

4246
4246

4246

4246

KAMNIK
2132. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu območja B25-Fructal
4255
LAŠKO
2133. Sklep o javni razgrnitvi: 1. osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavinah
dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana
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Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za Občino Laško dopolnitev v letu 2002; –
za industrijski obrat za predelavo in trženje mesa
s transportom KZ Laško – Sevce – za čistilno napravo Laško in kolektor Laško-čistilna napravaRimske Toplice; – za ureditev reke Savinje – ovinek Marija Gradec – ovinek Udmat; 2. osnutka
odloka o ureditvenem načrtu za industrijski obrat
za predelavo in trženja mesa s transportom KZ
Laško – Sevce; 3. osnutka odloka o lokacijskem
načrtu za čistilno napravo; 4. osnutka odloka o
lokacijskem načrtu za kolektor Laško – čistilna
naprava – Rimske Toplice
4255

2138. Pravilnik o dodeljevanju kreditov in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in
kmetijstva v Občini Sežana
4260

METLIKA
2134. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za reorganizacijo deponije odpadkov Bočka
4256

4261

MISLINJA
2135. Odlok o spremembah odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju
Občine Mislinja
4256

SLOVENSKE KONJICE
2139. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenske Konjice za leto 2001
2140. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje, znotraj
mej ureditvenih območij za ta naselja – za razširitev območje urejanja z evid. št. 6 v Slovenskh
Konjicah
2141. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Slovenske Konjice
2142. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Vešenik (območja urejanja S13,
S29 in D5) v Slovenskih Konjicah
2143. Sklep o programu opremljanja stavbnih zemljišč

SEŽANA
2136. Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih društev, ki se ukvarjajo
s pospeševanjem razvoja turizma v Občini Sežana
4256
2137. Pravilnik o finančnih intervencijah v kmetijstvu v
Občini Sežana
4257

VRANSKO
2144. Program priprave izdelave in sprejemanja prostorsko izvedbenega načrta za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje
4281
2145. Program priprave izdelave in sprejema prostorsko izvedbenega načrta za obrtno stanovanjsko
območje Brode
4283

4261

4262

4274
4281

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

