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ZAKON
O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU
ZAVAROVALNIC (ZLPZ-1)
I. SPLOŠNI DOLOČBI
Predmet zakona
1. člen
(1) Ta zakon ureja način določitve deleža nenominiranega kapitala v kapitalu zavarovalnice oziroma pozavarovalnice, prenos delnic, izdanih za nenominirani kapital v kapitalu zavarovalnic oziroma pozavarovalnice na skrbnika, način
določitve upravičencev do delnic za nenominirani del kapitala zavarovalnice oziroma pozavarovalnice ob upoštevanju
pričakovanih upravičenj po 123. in 123.a členu zakona o
temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja
(Uradni list SFRJ, št. 17/90 in 82/90) in prenos navedenih
delnic v last teh upravičencev.
(2) Ta zakon velja za naslednje zavarovalnice in pozavarovalnice in njihove morebitne pravne naslednice (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica):
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1. Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana,
2. Adriatic, zavarovalna družba, d.d., Koper,
3. Zavarovalnica Maribor d.d., Maribor,
4. Zavarovalnica Tilia d.d., Novo mesto,
5. Generali zavarovalnica d.d., Ljubljana,
6. Pozavarovalnica Sava d.d., Ljubljana.
(3) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na zavarovalnice, veljajo tudi za pozavarovalnico, če ni v posameznem
primeru drugače določeno.
Pomen uporabljenih kratic in pojmov
2. člen
(1) Posamezne kratice, uporabljene v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. ZGD je zakon o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99,
54/99 in 45/01),
2. ZNVP je zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99),
3. CRVP je Centralni register vrednostnih papirjev po
3. členu ZNVP,
4. ZTSPOZ 90 je zakon o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 17/90
in 82/90),
5. KDD je klirinško depotna družba, ki vodi CRVP po
drugem odstavku 3. člena ZNVP,
6. ZZavar je zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št.
13/00, 91/00 in 21/02).
(2) Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo
naslednji pomen:
1. nominirani kapital zavarovalnice je del celotnega kapitala, ki je že razdeljen na delnice (v nadaljnjem besedilu:
delniški kapital), katerih imetniki so znane osebe (v nadaljnjem besedilu: znani delničarji),
2. nenominirani kapital je del celotnega kapitala zavarovalnice, za katerega imetniki delnic še niso določeni,
3. izhodiščni dan je 1. januar 1991 ali dan, na katerega je bila sestavljena otvoritvena bilanca stanja delniške
družbe, ki je nastala s preoblikovanjem zavarovalne skupnosti oziroma pozavarovalne skupnosti po določilih
ZTSPOZ 90, če ta dan ni bil 1. januar 1991,
4. celotni kapital zavarovalnice oziroma pozavarovalnice na izhodiščni dan so naslednje postavke računovodskih
izkazov na ta dan: začetni varnostni sklad, ki predstavlja
nominirani kapital, ter nenominirani kapital, ki ga sestavljajo
poslovni sklad, polovica sklada varnostne rezerve, sklad
skupne porabe, preventivni sklad in preneseni dobiček ali
izguba,

Stran

4290 / Št. 44 / 21. 5. 2002

5. dan zadnje spremembe je 31. december tistega
leta, ki se izteče pred letom, v katerem je nastopil zadnji od
poslovnih dogodkov iz 3., 4. in 5. člena tega zakona, vendar najkasneje dne 31. decembra 1999,
6. otvoritvena bilanca stanja je bilanca stanja, ki je bila
sestavljena ob preoblikovanju zavarovalne oziroma pozavarovalne skupnosti po določilih ZTSPOZ 90 v delniško družbo,
7. prenos delnic pomeni prenos novih delnic z vpisom
delnic v CRVP na račun upravičene osebe, ki s tem postane
imetnik nove delnice,
8. prva skupščina je skupščina zavarovalnice, ki se
opravi po tem, ko so pravne posledice lastninjenja nenominiranega kapitala vpisane v sodni register,
9. Kapitalska družba je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. po prvem odstavku
243. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99 in 72/00) v zvezi s tretjim
odstavkom 60. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS,
št. 22/00),
10. Odškodninska družba je Slovenska odškodninska
družba d.d. po zakonu o slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93 in 48/94) v zvezi s tretjim
odstavkom 60. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS,
št. 22/00),
11. skrbnik je Odškodninska družba, kadar nastopa
kot fiduciarni imetnik novih delnic v izključno korist upravičencev do lastninjenja,
12. nove delnice so navadne, prosto prenosljive imenske delnice, ki jih zavarovalnica oziroma pozavarovalnica
izda po tem zakonu zaradi uresničitve pravice upravičencev
do lastninjenja,
13. upravičenci do lastninjenja so osebe iz 19. člena
tega zakona.
II. DOLOČITEV DELEŽA NENOMINIRANEGA KAPITALA
V CELOTNEM KAPITALU ZAVAROVALNIC
Način določitve deleža nenominiranega kapitala
3. člen
(1) Delež nenominiranega kapitala v celotnem kapitalu
posamezne zavarovalnice na izhodiščni dan se ugotovi kot
razmerje med vrednostjo celotnega kapitala zavarovalnice,
zmanjšanega za vrednost nominiranega kapitala na izhodiščni dan, in vrednostjo celotnega kapitala zavarovalnice na
isti dan.
(2) Če je prišlo po izhodiščnem dnevu in do vključno
31. decembra 2000 do sprememb razmerja med obema
vrstama kapitala zaradi izplačil dobička znanim delničarjem
in/ali povečanja osnovnega kapitala z vložki, se delež nenominiranega kapitala iz prejšnjega odstavka uskladi z vplivom
teh dogodkov tako, da se upošteva načelo enakega obravnavanja vseh kapitalskih deležev. Uskladitev se opravi po
stanju na dan zadnjih letnih računovodskih izkazov pred
spremembo razmerja med obema vrstama kapitala oziroma
pred sklepom skupščine o izplačilu dobička.
Način uskladitve deleža nenominiranega kapitala
zaradi izplačila dobička
4. člen
(1) Uskladitev deleža nenominiranega kapitala v celotnem kapitalu zavarovalnice se v primeru izplačila dobička
znanim delničarjem po izhodiščnem dnevu opravi tako, da
se najprej ugotovi znesek dividende, ki pripada nenomini-
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ranemu kapitalu. Ta znesek se ugotovi upoštevaje znesek
dividend, ki je bil izplačan znanim delničarjem, in deleža, ki
ga ima ob uskladitvi oziroma ob vsaki nadaljnji spremembi
razmerja med obema vrstama kapitala nenominirani kapital v
celotnem kapitalu zavarovalnice.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom ugotovljeni znesek
dividende, ki pripada nenominiranemu kapitalu, predstavlja terjatev, ki se šteje za stvarni vložek, za katerega vrednost se poveča nenominirani kapital v celotnem kapitalu
zavarovalnice.
(3) Izhodiščna osnova za povečanje nenominiranega
kapitala s stvarnimi vložki iz prejšnjega odstavka tega člena
je enaka zmnožku celotnega kapitala, kot izhaja iz zadnjih
letnih računovodskih izkazov zavarovalnice pred sprejemom
sklepa skupščine o izplačilu dividend delničarjem, in deleža
nenominiranega kapitala na izhodiščni dan oziroma dan zadnje spremembe razmerja med obema vrstama kapitala.
(4) V celotnem kapitalu iz prejšnjega odstavka se ne
upoštevajo dividende, ki so bile po sklepu skupščine namenjene znanim delničarjem, nagrade nadzornemu svetu in
upravi, udeležba zavarovancev življenjskih zavarovanj v dobičku ter del dividend, ki pripada nenominiranemu kapitalu.
(5) Za poslovna leta od vključno leta 1994 dalje se
uporabljajo računovodski izkazi, sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.
(6) Usklajeni delež nenominiranega kapitala je enak
razmerju med nenominiranim kapitalom zavarovalnice po
povečanju iz tega člena in celotnim kapitalom po tem povečanju.
(7) Ne glede na določbo 5. točke drugega odstavka
2. člena tega zakona se šteje, da je dan zadnje spremembe
31. december 2000, če je zavarovalnica v obdobju od
1. januarja 2001 do dokončnosti odločbe iz prvega odstavka 11. člena tega zakona sprejela sklep o delitvi dobička za
poslovna leta do vključno leta 2000.
Način uskladitve deleža nenominiranega kapitala
zaradi povečanja delniškega kapitala z vložki
5. člen
(1) Uskladitev deleža nenominiranega in delniškega
kapitala zavarovalnice v celotnem kapitalu v primeru povečanja delniškega kapitala z vložki se opravi tako, da se ugotovi
znesek delniškega kapitala na dan zadnjih letnih računovodskih izkazov zavarovalnice pred sklepom skupščine o povečanju osnovnega kapitala.
(2) Znesek iz prvega odstavka tega člena se ugotovi
kot zmnožek deleža delniškega kapitala pred povečanjem in
celotnega kapitala, kot izhaja iz računovodskih izkazov. Pri
izračunu se upošteva celotni kapital zmanjšan za del dobička, ki je bil do povečanja osnovnega kapitala namenjen za
dividende znanim delničarjem, nagrade nadzornemu svetu
in upravi ali zavarovancem življenjskega zavarovanja kot udeležba na dobičku. Dodatno se celotni kapital zmanjša tudi za
znesek dividend, ki pripadajo nenominiranemu kapitalu.
(3) V skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena se
ugotovljeni znesek delniškega kapitala na dan zadnjih letnih
računovodskih izkazov revalorizira z indeksom cen na malo
oziroma indeksom cen življenjskih potrebščin do vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
(4) Revalorizirani znesek iz prejšnjega odstavka, povečan za celotni emisijski znesek delnic, predstavlja znesek
delniškega kapitala po povečanju.
(5) Usklajeni delež delniškega kapitala je razmerje med
delniškim kapitalom po povečanju in celotnim kapitalom kot
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izhaja iz zadnjih letnih računovodskih izkazov, zmanjšanim
za postavke iz drugega odstavka tega člena in povečanim za
celoten emisijski znesek delniškega kapitala nove emisije, ki
je revaloriziran do dne vpisa povečanja osnovnega kapitala v
sodni register.
Uskladitev osnovnega kapitala in števila delnic
6. člen
(1) Na podlagi usklajenega deleža nenomiranega kapitala na dan zadnje spremembe se mora opraviti uskladitev
osnovnega kapitala in števila delnic tako, da po uskladitvi
upravičenci do lastninjenja skupaj pridobijo takšno število
delnic, katerih nominalni znesek predstavlja v osnovnem
kapitalu enak delež kot je usklajeni delež nenominiranega
kapitala v celotnem kapitalu zavarovalnice na dan zadnje
spremembe.
(2) Uskladitev iz prvega odstavka tega člena se izvede:
– bodisi s povečanjem osnovnega kapitala z izdajo novih delnic za povečani osnovni kapital (v nadaljnjem besedilu: uskladitev s povečanjem osnovnega kapitala),
– bodisi z združitvijo delnic znanih delničarjev, pri čemer se ob nespremenjenem osnovnem kapitalu namesto
delnic, ki se zaradi združitve razveljavijo, izdajo nadomestne
delnice (v nadaljnjem besedilu: uskladitev z združitvijo obstoječih delnic).
Uskladitev s povečanjem osnovnega kapitala
7. člen
(1) Uskladitev s povečanjem osnovnega kapitala se
izvede tako, da se osnovni kapital poveča iz sredstev družbe
za toliko, da je razmerje med osnovnim kapitalom pred
povečanjem in osnovnim kapitalom po povečanju enako
razmerju med usklajenim nominiranim kapitalom in celotnim
kapitalom na dan zadnje spremembe.
(2) Za povečanje osnovnega kapitala zavarovalnice po
prvem odstavku tega člena se smiselno uporabljata prvi in
drugi odstavek 334. člen ZGD.
(3) Zavarovalnica mora po vpisu pravnih posledic lastninjenja nenominiranega kapitala v sodni register izdati
upravičencem do lastninjenja nove delnice v nominalni vrednosti, ki ustreza povečanju osnovnega kapitala.
Uskladitev z združitvijo delnic
8. člen
(1) Uskladitev z združitvijo delnic se izvede, kadar ni
mogoče izvesti uskladitve s povečanjem osnovnega kapitala, ker zavarovalnica nima zadosti virov lastnega kapitala iz
334. člena ZGD. Uskladitev z združitvijo delnic se izvede
tako, da se delnice znanih delničarjev združijo v razmerju, ki
zagotavlja, da je njihova skupna nominalna vrednost po združitvi v osnovnem kapitalu enaka deležu nominiranega kapitala v celotnem kapitalu zavarovalnice na dan zadnje spremembe.
(2) Za združitev delnic po prvem odstavku tega člena
se smiselno uporablja prvi odstavek 74. člena ZNVP.
(3) Namesto delnic, ki se zaradi združitve razveljavijo,
mora zavarovalnica po vpisu pravnih posledic lastninjenja
nenominiranega kapitala v sodni register upravičencem do
lastninjenja izdati nadomestne delnice, oziroma delnice enakega razreda, ki znanim delničarjem zagotavljajo, upoštevaje ugotovljeni delež nominiranega kapitala, enake pravice
kot nadomeščene delnice.
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Poročilo Slovenskega inštituta za revizijo
9. člen
(1) Delež nenominiranega kapitala iz 3. člena tega
zakona ugotovi na podlagi računovodskih izkazov zavarovalnice Slovenski inštitut za revizijo ter o tem izdela poročilo.
(2) Slovenski inštitut za revizijo izdela poročilo na podlagi računovodskih izkazov za poslovna leta od vključno
izhodiščnega dneva do dneva zadnje spremembe, ki jih je
zavarovalnica v skladu s predpisi predložila Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet oziroma njenim pravnim prednicam. Agencija Republike Slovenije za plačilni promet je
dolžna Slovenskemu inštitutu za revizijo predložiti računovodske izkaze zavarovalnic v roku 15 dni od dneva uveljavitve tega zakona.
(3) V poročilu Slovenski inštitut za revizijo ugotovi:
1. delež nenominiranega kapitala na izhodiščni dan,
upoštevaje vrednosti celotnega in nominiranega kapitala
zavarovalnice, izkazane v otvoritveni bilanci stanja zavarovalnice,
2. posamične spremembe deleža nenominiranega kapitala, do katerih je prišlo zaradi razlogov iz drugega odstavka 3. člena ter 4. in 5. člena tega zakona,
3. v skladu z ugotovitvami iz 1. in 2. točke tega odstavka usklajeni delež nenominiranega kapitala v celotnem kapitalu posamezne zavarovalnice na dan zadnje spremembe.
(4) Na podlagi ugotovitev iz prejšnjega odstavka tega
člena Slovenski inštitut za revizijo v poročilu predlaga, ali
naj se uskladitev osnovnega kapitala z nenominiranim kapitalom izvede s povečanjem osnovnega kapitala z izdajo
novih delnic, ali pa naj se delnice znanih delničarjev združijo in namesto njih izdajo nadomestne delnice. Slovenski
inštitut za revizijo v poročilu ugotovi tudi število in nominalno vrednost novih delnic, ki naj se izdajo za povečanje
osnovnega kapitala oziroma število in nominalno vrednost
nadomestnih delnic, s katerimi se zamenjajo delnice znanih delničarjev in novih delnic, ki se izdajo za nenominirani
kapital.
(5) Za zavarovalnice iz 1. do 4. točke drugega odstavka 1. člena tega zakona izdela Slovenski inštitut za revizijo
poleg poročila iz tretjega odstavka še posebno poročilo o
kapitalskih deležih v nenominiranem kapitalu, v katerem ugotovi kapitalske deleže iz drugega, tretjega in petega odstavka 20. člena in drugega odstavka 24. člena tega zakona ter
število novih delnic, ki jih zavarovalnica izda za navedene
kapitalske deleže.
(6) Poročilo iz tretjega odstavka tega člena je Slovenski
inštitut za revizijo dolžan izdelati v roku 60 dni od dneva
uveljavitve tega zakona, poročilo iz petega odstavka tega
člena pa v roku 60 dni od dneva prejema podatkov iz drugega odstavka 10. člena tega zakona.
(7) Poročili iz tretjega in petega odstavka tega člena
Slovenski inštitut za revizijo vroči Vladi Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: vlada), zavarovalnici in skrbniku. Na
poročilo lahko zavarovalnica, na katero se poročilo nanaša,
in skrbnik podata pisne pripombe v roku 15 dni od dneva
vročitve. Slovenski inštitut za revizijo izdela pisno mnenje do
danih pripomb v 30 dneh od dneva prejema pripomb, in ga
vroči vladi, zavarovalnici in skrbniku.
(8) Poročili iz tretjega in petega odstavka tega člena,
spremenjeni predlog uskladitve osnovnega kapitala in mnenje Slovenskega inštituta za revizijo niso upravne odločbe,
ampak predlogi vladi za izdajo odločbe iz 11. člena tega
zakona. Zavarovalnica in skrbnik lahko ugotovitve iz navedenih listin izpodbijata le s tožbo, s katero izpodbijata
odločbi vlade iz prvega in drugega odstavka 11. člena tega
zakona.
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Obveznosti zavarovalnic pri zagotavljanju podatkov
Slovenskega inštituta za revizijo za pripravo in
izvedbo odločbe vlade
10. člen
(1) Zavarovalnica je dolžna Slovenskemu inštitutu za
revizijo na podlagi njegove pisne zahteve posredovati dodatne podatke, ki jih ta potrebuje za pripravo poročila iz tretjega
odstavka prejšnjega člena.
(2) Zavarovalnica iz 1. do 4. točke drugega odstavka
1. člena je dolžna v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona
posredovati Slovenskemu inštitutu za revizijo in skrbniku
podatke o premijah, ki so jih v razdobju 1 leta pred izhodiščnim dnem plačale posamezne pravne in fizične osebe, ter
firmo in naslov pravne osebe in ime, priimek in naslov fizične
osebe. Zavarovalnica je dolžna te podatke sporočiti v pisni
obliki ter v obliki elektronskega zapisa na način, ki omogoča
računalniško obdelavo.
(3) Na zahtevo Slovenskega inštituta za revizijo in/ali
skrbnika je zavarovalnica dolžna Slovenskemu inštitutu za
revizijo ali osebi, ki jo on določi, omogočiti dostop v svoje
prostore, pregled vseh poslovnih knjig, spisov in druge dokumentacije, ki se tičejo podatkov iz prvega in drugega
odstavka tega člena in Slovenskemu inštitutu za revizijo oziroma skrbniku na podlagi pisne zahteve izročiti računalniške
izpiske oziroma kopije evidenc oziroma drugih poslovnih
knjig in dokumentacije, ki se tičejo podatkov iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.
(4) Slovenski inštitut za revizijo in skrbnik sta dolžna
podatke, ki jih sporoči zavarovalnica in so poslovna skrivnost, ustrezno varovati.
(5) Kolikor zavarovalnica in/ali njena uprava ne posreduje razpoložljivih podatkov iz prvega odstavka tega člena
in/ali ne izpolni zahteve iz tretjega odstavka tega člena, se
šteje, da ovira nadzor nad poslovanjem zavarovalnice in ji
Agencija za zavarovalni nadzor zaradi takšne kršitve lahko
naloži odpravo kršitev po postopku iz poglavja 16.6.3 ZZavar in ji lahko, če kljub odredbi podatkov ne zagotovi v roku
določenem z odredbo, izreče ukrepe iz poglavja 11.3.
ZZavar.
Odločba vlade o uskladitvi kapitalskih razmerjih
v zavarovalnici
11. člen
(1) Po prejemu poročila iz tretjega odstavka 9. člena
tega zakona in morebitnega mnenja Slovenskega inštituta za
revizijo, vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, z
odločbo:
1. ugotovi delež nenominiranega kapitala na izhodiščni
dan, vse spremembe tega deleža po izhodiščnem dnevu in
usklajeni delež tega kapitala na dan zadnje spremembe,
2. ugotovi vrednost celotnega kapitala zavarovalnice
na dan zadnje spremembe,
3. odloči, ali se osnovni kapital zavarovalnice uskladi
na podlagi 7. ali 8. člena tega zakona,
4. v skladu s 7. oziroma 8. členom tega zakona ugotovi
znesek usklajenega osnovnega kapitala, število delnic in
nominalno vrednost delnic, na katerega je razdeljen (v primeru več razredov tudi razred delnic), število novih delnic, ki
se izdajo za nenominirani kapital, ter število delnic, ki pripadajo znanim delničarjem (v primeru več razredov tudi razred
teh delnic).
(2) Vlada za zavarovalnice iz 1. do 4. točke drugega
odstavka 1. člena tega zakona izda poleg odločbe iz prvega
odstavka tega člena še posebno odločbo, s katero na podlagi poročila Slovenskega inštituta za revizijo iz petega od-
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stavka 9. člena tega zakona določi kapitalske deleže iz
drugega, tretjega in petega odstavka 20. člena in drugega
odstavka 24. člena tega zakona ter število novih delnic, ki
jih je zavarovalnica dolžna izdati za vsakega od teh kapitalskih deležev.
(3) Odločbe vlade se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Zoper odločbo vlade iz prvega in drugega odstavka
tega člena ni pritožbe. Zavarovalnica lahko v imenu znanih
delničarjev, skrbnik pa v imenu lastninskih upravičencev,
izpodbija odločbo vlade iz prvega in drugega odstavka tega
člena s tožbo po postopku o upravnem sporu. Zavarovalnica
je dolžna izpodbijati odločbo vlade, če to zahtevajo znani
delničarji in če skupna nominalna vrednost njihovih delnic
predstavlja najmanj eno desetino osnovnega kapitala ali najmanj 100 milijonov tolarjev.
(5) Šteje se, da je z dnem dokončnosti odločbe vlade
iz prvega odstavka tega člena, vložek za delnice, izdane za
nenominirani kapital, v celoti vplačan. S tem dnem prenehajo veljati morebitne določbe statuta zavarovalnice, ki omejujejo glasovalne pravice novih delničarjev, ki pridobijo delnice po tem zakonu. Morebitne določbe statuta, s katerimi je
omejena prenosljivost delnic, ne veljajo za nove delnice.
(6) V primeru povečanja osnovnega kapitala po 1. januarju 2001 vlada z odločbo iz prvega odstavka tega člena
ugotovi tudi osnovni kapital in število vseh delnic na dan
izdaje odločbe, pri čemer število vseh delnic zavarovalnice
določi tako, da število delnic na dan zadnje spremembe, ki
pripadajo znanim delničarjem, poveča za enak delež, kot ga
predstavljajo delnice izdane zaradi povečanja osnovnega
kapitala proti vsem delnicam zavarovalnice, vpisanim v sodni
register pred povečanjem.
Predlog za vpis pravnih posledic lastninjenja
nenominiranega kapitala v sodni register
12. člen
(1) Uprava zavarovalnice mora vložiti predlog za vpis
pravnih posledic lastninjenja nenominiranega kapitala v sodni register v 15 dneh po vročitvi dokončne odločbe vlade iz
prvega odstavka 11. člena tega zakona.
(2) Ne glede na določbe ZGD in predpisov, ki urejajo
vpis v sodni register, se predlogu iz prvega odstavka tega
člena priloži le odločbo vlade iz prvega odstavka 11. člena,
v primeru iz 18. člena tega zakona pa tudi dokazilo o vplačilu povečanega osnovnega kapitala.
(3) Kadar se uskladitev opravi s povečanjem osnovnega kapitala po 7. členu tega zakona, mora uprava zavarovalnice hkrati predlagati tudi vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
(4) Kolikor uprava zavarovalnice v roku iz prvega odstavka tega člena ne predlaga vpisa pravnih posledic lastninjenja nenominiranega kapitala oziroma povečanja osnovnega kapitala v sodni register, predlaga vpis skrbnik.
Vpis pravnih posledic lastninjenja nenominiranega
kapitala v sodni register
13. člen
(1) Kadar je z odločbo vlade iz prvega odstavka
11. člena tega zakona naložena uskladitev nenominiranega
kapitala iz 7. člena tega zakona, sodišče v sodni register
vpiše, da se lastninjenje nenominiranega kapitala opravi s
povečanjem osnovnega kapitala in hkrati vpiše povečanje
osnovnega kapitala.
(2) Kadar je z odločbo vlade iz prvega odstavka
11. člena določena uskladitev nenominiranega kapitala z
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združitvijo delnic iz 8. člena tega zakona, sodišče v sodni
register vpiše, da se lastninjenje nenominiranega kapitala
opravi z združitvijo delnic in navede razmerje, po katerem se
delnice združijo in o tem izda poseben sklep.
(3) Sodišče je dolžno odločiti o vpisu pravnih posledic
lastninjenja nenominiranega kapitala v sodni register v roku
30 dni od dneva prejema predloga za vpis.
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znanih delničarjev, ki so uveljavili pravico iz tega člena ter
število njihovih delnic. Skrbnik ima pravico do vpogleda v
vse poslovne listine zavarovalnice, ki se tičejo uveljavitve
pravic iz tega člena. Če zavarovalnica skrbniku odkloni vpogled v navedene listine, se šteje da ovira nadzor nad poslovanjem zavarovalnice in se ji lahko naložijo ukrepi nadzora
po petem odstavku 10. člena tega zakona.

Izdaja oziroma združitev delnic
III. SKRBNIK IN PRENOS V UPRAVLJANJE
14. člen
(1) Kadar je z odločbo vlade iz prvega odstavka
11. člena kot način uskladitve določena uskladitev s povečanjem osnovnega kapitala, mora uprava zavarovalnice v
15 dneh po prejemu sklepa o vpisu pravnih posledic lastninjenja v sodni register Klirinško depotni družbi izdati nalog
za izdajo novih delnic in vpis teh delnic na registrski račun
skrbnika.
(2) Kadar je z odločbo vlade iz prvega odstavka
11. člena tega zakona kot način uskladitve določena uskladitev z združitvijo delnic, mora uprava zavarovalnice v
15 dneh po prejemu sklepa o vpisu pravnih posledic lastninjenja v sodni register Klirinško depotni družbi izdati nalog
za združitev in zamenjavo delnic znanih delničarjev in nalog
za izdajo novih delnic ter prenos teh delnic na skrbnika.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena Klirinško
depotna družba vpiše v CRVP na novo izdane delnice ter
hkrati izbriše delnice, ki se zaradi združitve razveljavijo.
(4) Kolikor uprava zavarovalnice v roku iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena Klirinško depotni družbi ne
izda naloga iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena,
izda te naloge skrbnik.
Pravica znanih delničarjev do izstopa
15. člen
(1) Znani delničarji, ki so pridobili delnice zavarovalnice na podlagi vplačila vložka ob ustanovitvi oziroma ob povečanju osnovnega kapitala zavarovalnice, ter znani delničarji, ki so pridobili te delnice v nadaljnjem prometu, lahko v
šestih mesecih od objave odločbe vlade iz prvega odstavka
11. člena tega zakona v Uradnem listu Republike Slovenije
zahtevajo, da zavarovalnica prevzame njihove delnice proti
plačilu denarne odpravnine.
(2) Denarno odpravnino predstavlja znesek, ki je enak
nominalni vrednosti vplačanega vložka ob izdaji delnice na
podlagi povečanja osnovnega kapitala, povečanega za obresti, ki so jih poslovne banke priznavale na vloge nad enim
letom, za obdobje od dneva vplačila vložka do dneva vložitve
zahtevka za prevzem delnic, zmanjšan za vse izplačane dividende, ki se obrestujejo na enak način kot vplačani vložki.
(3) Denarno odpravnino mora plačati zavarovalnica delničarju v roku 3 let od dneva zahtevka.
(4) Delnice, ki jih zavarovalnica pridobi po tem členu,
imajo značaj lastnih delnic in se umaknejo v 30 dneh po
pridobitvi zadnje od delnic.
(5) Za zmanjšanje osnovnega kapitala za nominalni znesek umaknjenih delnic ni potreben skupščinski sklep. Ne
uporablja se določba 350. člena ZGD.
(6) Za potrebno uskladitev statuta v tem delu je pooblaščen nadzorni svet zavarovalnice.
(7) Zavarovalnica lahko hkrati z zmanjšanjem osnovnega kapitala po tem členu izvede tudi povečanje osnovnega
kapitala v višini obveznosti za plačilo prevzetih delnic.
(8) Zavarovalnica je dolžna skrbniku poslati sklep nadzornega sveta o zmanjšanju in/ali povečanju osnovnega
kapitala, spremembe statuta in čistopis statuta ter seznam

Prenos delnic, izdanih za nenominirani kapital
zavarovalnic, na skrbnika
16. člen
(1) Skrbnik od dneva dokončnosti odločbe vlade iz
prvega odstavka 11. člena tega zakona do dneva prenosa
novih delnic lastninskim upravičencem, varuje interese in
koristi lastninskih upravičencev ter uresničuje pravice iz novih delnic v njihovo korist. Skrbnik je pri tem dolžan ravnati s
skrbnostjo dobrega gospodarja in uresničevati pooblastila iz
tega zakona ter gospodariti z izplačanimi dividendami iz
novih delnic in morebitnimi drugimi izplačili na podlagi novih
delnic v izključno korist upravičencev do lastninjenja. Lastninski upravičenci so dolžni v sorazmerju s pridobljenimi
novimi delnicami skrbniku povrniti stroške, nastale pri izpolnjevanju skrbniških pooblastil.
(2) Skrbnik se v CRVP vpiše kot imetnik novih delnic,
vendar z novimi delnicami, izdanimi za nenominirani kapital,
ne sme razpolagati tj. odtujiti ali obremeniti s katerokoli
pravico v korist tretje osebe. Prepoved razpolaganja se na
predlog zavarovalnice vpiše v CRVP.
(3) Prepoved razpolaganja in obremenitev iz drugega
odstavka tega člena velja, dokler skrbnik novih delnic ne
prenese upravičencem oziroma dokler Odškodninska družba sama na podlagi pravnomočne odločbe vlade ne postane dokončni lastnik delnic.
(4) Višino stroškov, do katerih je upravičen skrbnik ter
način poplačila teh stroškov, predpiše vlada v roku 30 dni
od uveljavitve tega zakona.
Prva skupščina
17. člen
(1) Uprava zavarovalnice je dolžna sklicati prvo skupščino zavarovalnice najkasneje v roku 30 dni po vpisu pravnih posledic lastninskega preoblikovanja v sodni register. V
objavi dnevnega reda morata uprava in nadzorni svet podati
predlog za sprejem sklepa o določitvi prečiščenega besedila statuta skladno z vsebino odločbe vlade iz prvega odstavka 11. člena tega zakona. Kadar ta zakon ne določa drugače, se za sklic prve skupščine uporabljajo določbe ZGD o
sklicu skupščine.
(2) Uprava zavarovalnice mora v roku 12 dni po objavi
sklica prve skupščine skrbniku sporočiti vse, kar mora uprava po 287. členu ZGD sporočiti finančnim organizacijam in
združenjem delničarjev ter sporočilu priložiti še: prečiščeno
besedilo predloga statuta zavarovalnice, morebitni poslovnik skupščine in poslovnik nadzornega sveta.
(3) Skrbnik lahko, ne glede na višino deleža nenominiranega kapitala, za katerega so bile izdane nove delnice
zavarovalnice, v roku 7 dni po prejemu sporočila iz drugega
odstavka tega člena poda predloge sklepov, o katerih naj
poleg tistih, navedenih v objavi dnevnega reda (dopolnilni
predlogi), sklepa skupščina. Uprava je dolžna dopolnilne
predloge objaviti v roku 7 dni od prejema, sicer jih v nadaljnjih 7 dneh objavi skrbnik.
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(4) Če uprava ne skliče prve skupščine v roku iz prvega
odstavka tega člena, jo v nadaljnjem roku 15 dni, ne glede
na višino deleža nenominiranega kapitala v celotnem kapitalu zavarovalnice, skliče skrbnik. Skrbnik za sklic ne potrebuje pooblastila sodišča iz tretjega odstavka 284. člena ZGD.
(5) Če prva skupščina ni sklicana v roku iz prvega
odstavka tega člena, se od dneva izteka tega roka do dneva,
ko prva skupščina v skladu z odločbo vlade iz prvega odstavka 11. člena tega zakona sprejme spremembe statuta, za
vsa vprašanja v zvezi s pravnimi razmerji med družbo in
delničarji, organi zavarovalnice kot delniške družbe oziroma
upravljanjem delniške družbe, spremembami statuta in povečanjem oziroma zmanjšanjem osnovnega kapitala, ničnostjo in izpodbojnostjo sklepov skupščine ter prenehanjem
družbe, ne uporablja statut zavarovalnice, ampak se neposredno uporabljajo določbe ZGD.
(6) Ne glede na 265. člen ZGD mandat članov nadzornega sveta preneha z dnem prve skupščine.
(7) Če je bila skupščina sklicana v nasprotju z določili iz
prvega odstavka tega člena in če uprava skrbnika ne obvesti
o sklicu skupščine v skladu z drugim odstavkom tega člena
ali je bila glasovalna pravica delničarjev omejena v nasprotju
s petim odstavkom 11. člena tega zakona, so vsi sklepi
skupščine, ne glede na določbe ZGD o ničnosti in izpodbojnosti sklepov skupščine, nični.
(8) Prva skupščina zavarovalnice mora v skladu s prvim
odstavkom 67. člena zakona o prevzemih (Uradni list RS, št.
47/97) imenovati posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov zavarovalnic od 1. januarja 1990
dalje. Pri preveritvi vodenja posameznih poslov je revizor
dolžan upoštevati vse ugotovitve iz poročil Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij. Pri imenovanju in izvedbi posebne revizije in uveljavljanje odškodninskih zahtevkov se smiselno uporabljajo določila 67. do 73. člena zakona o prevzemih. Določbe tega
odstavka ne veljajo za zavarovalnice, za katere se uporablja
22. člen tega zakona.
IV. ZAČASNA UREDITEV POVEČANJA OSNOVNEGA
KAPITALA V ZAVAROVALNICAH
Upravičenje skrbnika
18. člen
(1) Določbe tega člena se nanašajo na povečanja
osnovnega kapitala zavarovalnice, o katerih je skupščina
zavarovalnice odločila po 1. januarju 2001 in/ali bo o njih
odločila do dokončnosti odločbe vlade iz prvega odstavka
11. člena tega zakona.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima skrbnik
pravico, da proti vplačilu denarnega vložka prevzame sorazmerni delež povečanega osnovnega kapitala zavarovalnice, ki ustreza deležu usklajenega nenominiranega kapitala v
celotnem kapitalu na dan zadnje spremembe. Skrbnik je
dolžan vplačati v zavarovalnico denarni vložek in prevzeti
nove delnice po enaki ceni, kot jih vplačajo upravičenci
vsake predhodno izvedene dokapitalizacije, revalorizirani z
indeksom cen življenjskih potrebščin za čas od prvotnega
vplačila do dneva, ko vložek vplača skrbnik. Upravičenci
imajo pravico, da v sorazmerju s številom novih delnic, ki jih
pridobijo na podlagi drugega odstavka 20. člena in četrtega
odstavka 21. člena tega zakona, od skrbnika prevzamejo
delnice proti vplačilu zneska, ki ga je za delnico vplačal
skrbnik, povečanega za stroške financiranja. Upravičenci
uveljavijo pravico do prevzema delnic po tem odstavku po
postopku iz 26. do 30. člena tega zakona.
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(3) Skrbnikova pravica iz drugega odstavka 18. člena
tega zakona se izvrši tako, da se ne glede na določbe ZGD
osnovni kapital zavarovalnice najprej zmanjša in takoj nato
poveča za toliko, kolikor je potrebno, da skrbnik v osnovnem kapitalu zavarovalnice pridobi takšen delež, kot ga ima
na dan zadnje spremembe.
(4) Iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala pridobi
vsak delničar po stanju delniške knjige na dan dokončnosti
odločbe vlade iz prvega odstavka 11. člena tega zakona
terjatev do zavarovalnice. Terjatev delničarja se izračuna
tako, da se celotna emisijska vrednost povečanja osnovnega kapitala pomnoži z usklajenim deležem nenominiranega
kapitala. Tako dobljeni znesek se pomnoži z deležem delnic, ki jih ima posamezni znani delničar v vseh delnicah, ki
pripadajo znanim delničarjem na dan izdaje odločbe vlade.
Skrbnik je dolžan v roku 30 dni od dokončnosti odločbe
vlade iz prvega odstavka 11. člena tega zakona vplačati
tolarsko protivrednost iz naslova povečanja osnovnega kapitala, ki je enaka seštevku terjatev vseh delničarjev. Vlada v
odločbi iz prvega odstavka 11. člena tega zakona ob smiselni uporabi določb ZGD določi vse elemente povečanja in
zmanjšanja osnovnega kapitala. Odločba vlade nadomesti
ustrezen sklep skupščine zavarovalnice.
(5) Obvezna točka dnevnega reda prve skupščine zavarovalnice po tem zakonu je sklepanje o morebitnem povečanju osnovnega kapitala zavarovalnice. Predlog višine povečanja osnovnega kapitala pripravi uprava zavarovalnice.
Če skupščina zavarovalnice sprejme sklep o povečanju
osnovnega kapitala, se obveznost plačila denarnega vložka
posameznega znanega delničarja pobota z njegovo terjatvijo
do zavarovalnice iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala.
Preostanek terjatve je zavarovalnica dolžna delničarju izplačati revalorizirano z indeksom cen življenjskih potrebščin v
roku 30 dni od izteka roka za vplačilo povečanja osnovnega
kapitala.
(6) Zavarovalnica delničarju, ki pri povečanju osnovnega kapitala ne sodeluje, izplača celotno njegovo terjatev iz
naslova zmanjšanja osnovnega kapitala, revalorizirano z indeksom cen življenjskih potrebščin v roku 30 dni od izteka
roka za vplačilo osnovnega kapitala.
(7) Če skupščina predlagano povečanje osnovnega
kapitala zavrne, je zavarovalnica dolžna delničarjem izplačati
njihove terjatve iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala,
revalorizirane z indeksom cen življenjskih potrebščin, v roku
30 dni od sklepa skupščine.
(8) Skrbnik pravico iz drugega odstavka tega člena
uveljavi najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe
vlade iz prvega odstavka 11. člena tega zakona in to pisno
sporoči vladi. Vlada skrbnikovo zahtevo posreduje Slovenskemu inštitutu za revizijo, ki v roku 15 dni od prejema
zahteve, ob smiselni uporabi določb 9. in 11. člena tega
zakona, izdela dopolnilno poročilo. Po prejemu dopolnilnega poročila Slovenskega inštituta za revizijo vlada na predlog
ministra, pristojnega za finance, izda odločbo iz prvega odstavka 11. člena tega zakona, oziroma v primeru, da je to že
izdala, dopolnilno odločbo, s katero dopolni prvotno odločbo iz 11. člena tega zakona in posebej določi povečani
osnovni kapital, nominalno vrednost in število dodatnih delnic, izdanih za povečanje osnovnega kapitala ter ugotovi
njihovo ceno.
(9) Za postopek izvedbe povečanja osnovnega kapitala po tem členu se smiselno uporabljajo določbe 9. do
14. člena tega zakona.
(10) Skrbnik je dolžan v celoti vplačati denarni vložek
za prevzem delnic iz povečanja osnovnega kapitala po tem
členu v roku 90 dni od dokončnosti odločbe vlade, s katero
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je to povečanje ugotovljeno, sicer odločba v delu, s katerim
je določeno povečanje osnovnega kapitala, izgubi veljavo.
V. DOLOČITEV UPRAVIČENCEV DO LASTNINJENJA
ZA NENOMINIRANI KAPITAL
Upravičenci do lastninjenja
19. člen
(1) Upravičenci do lastninjenja nenominiranega kapitala in do pridobitve delnic, izdanih za nenominirani kapital
zavarovalnic, so:
1. zavarovanci – pravne osebe, iz drugega odstavka
20. člena tega zakona, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona
sedež v Republiki Sloveniji,
2. Kapitalska družba,
3. Odškodninska družba.
Podlaga za določitev pričakovanih upravičenj
v posamezni zavarovalnici
20. člen
(1) Nenominirani kapital zavarovalnice iz 1. do 4. točke
drugega odstavka 1. člena tega zakona se razdeli na dva
deleža. Deleža se določita v razmerju med vsemi premijami,
ki so jih v času enega leta pred izhodiščnim dnem vplačale
pravne osebe in vsemi premijami, ki so jih v tem obdobju
vplačale fizične osebe.
(2) Upravičenci do delnic, izdanih za delež nenominiranega kapitala, ki ustreza deležu premij, ki so jih plačale
pravne osebe v obdobju iz prvega odstavka tega člena, v
znesku vseh v navedenem obdobju vplačanih premij, so
pravne osebe, ki so plačale premijo v obdobju iz prvega
odstavka tega člena. Upravičenci niso osebe iz drugega
odstavka 24. člena.
(3) Upravičenec do delnic, izdanih za delež nenominiranega kapitala, ki ustreza deležu premij, ki so jih v obdobju
iz prvega odstavka tega člena plačale fizične osebe, v znesku vseh v navedenem obdobju plačanih premij, je Kapitalska družba.
(4) Ne glede na čas vplačila se šteje, da so bile v
obdobju iz prvega odstavka tega člena plačane vse tiste
premije, ki so bile pravočasno plačane v skladu z določbami
police, ki je veljala v navedenem obdobju ali njegovem delu.
(5) Če zavarovalnica iz prvega odstavka tega člena ne
razpolaga s podatki o zavarovancih pravnih osebah ter o
premijah, ki jih je posamezni zavarovanec plačal v letu pred
izhodiščnim dnem, pridobi delnice s pravnomočnostjo odločbe vlade iz drugega odstavka 11. člena tega zakona Odškodninska družba.
(6) Besedilo tega člena ter 23. do 28. člen, prvi,
drugi in tretji odstavek 29. člena ter 30. člen tega zakona
ne veljajo za pozavarovalnico iz 6. točke drugega odstavka
1. člena, zavarovalnico iz 5. točke drugega odstavka
1. člena ter zavarovalnice iz 22. člena tega zakona.
Pravica Odškodninske in Kapitalske družbe
do dokončnega prevzema novih delnic
21. člen
(1) Odškodninska družba z dnem pravnomočnosti
odločbe vlade iz prvega odstavka 11. člena tega zakona
postane dokončni imetnik novih delnic:
– pozavarovalnice iz 6. točke in zavarovalnice iz
5. točke drugega odstavka 1. člena tega zakona,
– zavarovalnic iz 22. člena tega zakona.
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(2) Odškodninska družba z dnem pravnomočnosti
odločbe vlade iz drugega odstavka 11. člena tega zakona
postane dokončni imetnik novih delnic iz petega odstavka
20. člena ter drugega odstavka 24. člena tega zakona.
(3) Z dnem izteka rokov iz 29. člena postane Slovenska odškodninska družba dokončni lastnik tistih delnic, ki
jih upravičenci po tem zakonu niso odkupili.
(4) Z dnem pravnomočnosti odločbe vlade iz drugega
odstavka 11. člena tega zakona pridobi Kapitalska družba
pravico do prevzema novih delnic zavarovalnice iz tretjega
odstavka prejšnjega člena tega zakona.
(5) Skrbnik je dolžan v roku 15 dni od dneva, ko
postane odločba vlade iz drugega odstavka 11. člena tega
zakona pravnomočna, nove delnice, ki ustrezajo deležu nenominiranega kapitala iz tretjega odstavka 20. člena tega
zakona, prenesti v last Kapitalske družbe.
(6) V roku 12 mesecev od uveljavitve tega zakona se s
posebnim zakonom določijo kriteriji, po katerih bodo fizične
osebe upravičene do delnic zavarovalnice, pokojninskih bonov ali police pokojninskega zavarovanja.
(7) Do uveljavitve zakona iz prejšnjega odstavka Kapitalska družba z delnicami zavarovalnic, ki jih je prejela po
tem zakonu, ne more razpolagati.
Posebno pravilo
22. člen
(1) V zavarovalnicah, v katerih je delež nenominiranega
kapitala v celotnem kapitalu zavarovalnice enak ali manjši od
petih odstotkov, se razdelitev na podlagi vplačanih premij,
ne izvede.
(2) Za zavarovalnice iz prvega odstavka tega člena ne
veljajo določila 15. člena tega zakona.
VI. PRENOS DELNIC NA UPRAVIČENCE DO
LASTNINJENJA DELNIC ZAVAROVALNIC
Določitev pričakovanih upravičenj posameznega
zavarovanca
23. člen
(1) Pri določitvi upravičencev za lastninjenje nenominiranega kapitala zavarovalnice iz 1. do 4. točke drugega
odstavka 1. člena tega zakona se upoštevajo premije iz
drugega odstavka 20. člena, plačane za zavarovanja, sklenjena v naslednjih območnih skupnostih oziroma skupnosti
temeljnih rizičnih skupnostih, združenih v Zavarovalni skupnosti Triglav n.sol.o.:
1. v Skupnosti temeljnih rizičnih skupnosti Koper
n.sol.o. – pri določitvi upravičencev za nenominirani kapital
v Zavarovalnici Adriatic d.d. Koper,
2. v Območni skupnosti Maribor n.sol.o. – pri določitvi
upravičencev za nenominirani kapital v Zavarovalnici Maribor d.d. Maribor,
3. v Dolenjski skupnosti temeljnih rizičnih skupnosti
n.sol.o. – pri določitvi upravičencev za nenominirani kapital
v Zavarovalnici Tilia d.d. Novo mesto,
4. v ostalih območnih skupnostih in skupnostih temeljnih rizičnih skupnosti – pri določitvi upravičencev za nenominirani kapital v Zavarovalnici Triglav d.d. Ljubljana.
(2) Število novih delnic, ki je predmet upravičenja posameznega zavarovanca-pravne osebe, se določi v celem
številu, ki ustreza deležu vseh z njegove strani vplačanih
premij v obdobju enega leta pred izhodiščnim dnem v vrednosti vseh premij, ki so jih vplačale pravne osebe – zavarovanci v navedenem obdobju. Število novih delnic, ki jih
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pridobi posamezna pravna oseba na podlagi premij, vplačanih v enem letu pred izhodiščnim dnem uskladitve, se ugotovi tako, da se ugotovijo zneski premije, ki jo je pravna
oseba plačala v navedenem obdobju. Ti zneski se revalorizirajo z indeksom cen na malo do izhodiščnega dneva. Število
vseh delnic, izdanih za delež nenominiranega kapitala iz
drugega odstavka 20. člena tega zakona se nato pomnoži z
deležem, ki ga predstavlja seštevek vseh revaloriziranih premij, ki jih je plačala v navedenem razdobju pravna oseba, v
vrednosti vseh revaloriziranih premij, ki so jih v navedenem
razdobju plačale vse pravne osebe.
(3) Če izid izračuna števila delnic, ki ustrezajo deležu
posameznega upravičenca do delnic v kapitalu zavarovalnice, ni celo število, pridobi upravičenec pravico do prvega
nižjega celega števila delnic. Delnice iz drugega odstavka
tega člena v številu, ki je enako seštevku razlik nad celim
številom iz prejšnjega stavka, pa se prenesejo v last Odškodninske družbe. To pravilo se upošteva pri vseh izračunih
števila novih delnic po tem zakonu.

novih delnic, ki jih odkupi posamezni upravičenec, v razmerju do celotnega števila novih delnic. Znesek stroškov se v
primeru, ko so bile za delnice izplačane dividende oziroma
druge koristi, do višine dividend oziroma koristi pobota.
(5) Kupnina za delnice iz prvega odstavka tega člena
pripada Republiki Sloveniji. Skrbnik je dolžan znesek kupnine, ki jo je prejel v posameznem koledarskem četrtletju,
nakazati v proračun Republike Slovenije v 15 dneh po izteku
tega četrtletja.

Odplačni in neodplačni način uresničitve pravice
zavarovancev – pravnih oseb do pridobitve novih
delnic zavarovalnice

26. člen
(1) Skrbnik v roku 30 dni od dneva, ko so nanj prenešene nove delnice zavarovalnice iz 1. do 4. točke drugega
odstavka 1. člena tega zakona, v Uradnem listu Republike
Slovenije objavi poziv upravičencem naj pri njem vložijo zahteve za pridobitev delnic.
(2) Skrbnik v pozivu iz prejšnjega odstavka navede:
1. firmo, sedež in naslov zavarovalnice,
2. višino njenega osnovnega kapitala po povečanju oziroma spremembi v skladu s tem zakonom, oziroma v primerih, ko se uskladitev kapitalskih deležev nenominiranega in
nominiranega kapitala ne izvede s povečanjem osnovnega
kapitala, število novih delnic in število vseh delnic po uskladitvi, število delnic prenesenih na skrbnika v skladu z drugim
odstavkom 16. člena tega zakona,
3. nominalno vrednost ene delnice zavarovalnice,
4. razdobje plačevanja premij, ki se upošteva v skladu
s prvim oziroma četrtim odstavkom 20. člena tega zakona,
5. znesek premij, ki v vsakem poslovnem letu v navedenem razdobju zagotavlja eno delnico zavarovalnice,
6. ceno delnice kot izhaja iz ocenitve zavarovalnice iz
četrtega odstavka 24. člena tega zakona,
7. rok za vložitev zahtevka in naslov skrbnika, na katerega naj upravičenci vložijo zahtevek.

24. člen
(1) Pravne osebe – zavarovanci iz drugega odstavka
prejšnjega člena tega zakona, ki so gospodarske družbe in
so se lastninsko preoblikovale po zakonu o družbenem kapitalu, zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, zakonu
o zadrugah, zakonu o gospodarskih javnih službah, zakonu
o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije
za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo ter zakonu o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe oziroma drugega zakona ter gospodarske družbe, v katerih so imele navedene družbe kapitalski delež,
lahko uveljavijo zahtevek za pridobitev novih delnic zavarovalnice le proti denarnemu plačilu.
(2) Na podlagi premij, ki so jih plačale osebe, ki so bile
osebe javnega prava (država in državni organi, agencije,
javni zavodi, javni skladi, javna podjetja, oziroma, ki so opravljali dejavnost posebnega družbenega pomena), in niso osebe iz prvega odstavka tega člena, pridobi nove delnice Odškodninska družba.
(3) Na pravne osebe – zavarovance iz drugega odstavka 20. člena tega zakona, ki niso bili zavezani k lastninskemu preoblikovanju po zakonih iz prvega odstavka tega člena
in niso osebe iz drugega odstavka tega člena, prenese
skrbnik nove delnice zavarovalnice brezplačno. Preden skrbnik prenese delnice v last upravičenca, je ta dolžan skrbniku plačati stroške upravljanja z delnicami v višini, ki ustreza
številu novih delnic, ki jih ta upravičenec pridobi v skladu s
tem zakonom, v razmerju do celotnega števila novih delnic.
Znesek stroškov se v primeru, ko so bile za delnice izplačane dividende oziroma druge koristi, do višine dividend oziroma koristi, pobota.
(4) Cena delnice zavarovalnice za odkup po prvem
odstavku tega člena se določi na podlagi ocenitve vrednosti
zavarovalnice na dan 1. januarja 2001. Cenitev zavarovalnice izvede ocenjevalec, ki ga izbere skrbnik izmed priznanih
mednarodnih podjetij za ocenjevanje vrednosti zavarovalnic.
Cena delnice iz cenitve se revalorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin od dneva cenitve do dneva plačila. Stroški cenitve predstavljajo stroške, nastale pri izvajanju skrbniških pooblastil iz prvega odstavka 15. člena tega zakona.
Poleg cene je dolžan upravičenec skrbniku plačati tudi stroške izvajanja skrbniških pooblastil v višini, ki ustreza številu

25. člen
Pravna oseba – zavarovanec iz drugega odstavka
20. člena tega zakona, uveljavi pričakovano upravičenje
tako, da v skladu z 19., 20., 23., 24. ter 26. do 30. členom
tega zakona vloži pisno zahtevo pri skrbniku. Skrbnik na
podlagi navedenih določb tega zakona odloči o zahtevi.
Poziv skrbnika na vložitev zahtevkov za pridobitev
delnic

Uveljavljanje zahtevkov za prevzem delnic
27. člen
(1) Zahtevke za prenos delnic v last upravičenca do
lastninjenja iz drugega odstavka 20. člena tega zakona, so
dolžni upravičenci vložiti v roku šest mesecev od dneva, ko
skrbnik v Uradnem listu Republike Slovenije objavi poziv iz
prejšnjega člena. Z iztekom tega roka zahtevka ni možno
več vložiti.
(2) O zahtevkih upravičencev je dolžan skrbnik odločiti
v šestih mesecih po izteku roka iz prvega odstavka tega
člena, vendar ne pred pravnomočnostjo odločbe vlade iz
drugega odstavka 11. člena tega zakona.
Dokazne listine
28. člen
(1) Zahtevku iz prejšnjega člena tega zakona mora
pravna oseba – zavarovanec priložiti zavarovalne police za
obdobje, za katerega v skladu s tem zakonom uveljavlja svoj
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zahtevek ter dokazila o plačilu premije ali kopijo potrdila
zavarovalnice o obstoju in veljavnosti teh polic ter znesku na
podlagi teh polic vplačanih premij, datumu vplačila in razdobju, za katerega so bile plačane.
(2) Izvirna potrdila iz prejšnjega odstavka predloži zavarovalnica neposredno skrbniku.
(3) Zahtevek lahko uveljavi tudi univerzalni pravni naslednik upravičenca v primerih spojitve, pripojitve ali razdelitve
upravičenca, ki mora v tem primeru zahtevku priložiti poleg
navedenih listin še javno listino o pravnem nasledstvu (registrski izpis).

VII. KONČNA DOLOČBA
Veljavnost zakona
31. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/94-17/10
Ljubljana, dne 7. maja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Prenos delnic upravičencem
29. člen
(1) Upravičenci iz drugega odstavka 20. člena tega
zakona s pravnomočnostjo odločbe skrbnika, s katero je
ugodeno njihovemu zahtevku, pridobijo terjatev do skrbnika
na izročitev delnic, ki so predmet njihovega zahtevka.
(2) Upravičenec iz prvega odstavka 24. člena tega
zakona mora nove delnice zavarovalnice iz pravnomočne
odločbe odkupiti najkasneje v roku enega leta po pravnomočnosti odločbe, sicer njegova terjatev iz prejšnjega odstavka ugasne. Skrbnik prenese delnice zavarovalnice na
upravičenca iz prvega odstavka 24. člena tega zakona v
roku 15 dni potem, ko prejme plačilo za nove delnice
zavarovalnice in plačilo stroškov iz četrtega odstavka 24.
člena tega zakona. Istočasno prenese skrbnik na upravičenca tudi vse koristi, ki so nastale z upravljanjem delnic
zavarovalnice, ki so predmet prenosa. Prenos delnic in
koristi ter plačilo stroškov uredita skrbnik in upravičenec s
posebno pogodbo.
(3) Skrbnik prenese delnice zavarovalnice na upravičenca iz tretjega odstavka 24. člena tega zakona v roku
15 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero je ugodeno
njihovemu zahtevku in plačilu stroškov izvajanja skrbniških
pooblastil.
(4) Pravica do prevzema novih delnic zavarovalnice, ki
jih Odškodninska družba kot skrbnik ni prenesla v skladu s
prejšnjimi odstavki tega člena oziroma jih je pridobila po
prvem in drugem odstavku 21. člena tega zakona, skupaj s
koristmi od gospodarjenja, ki presegajo stroške upravljanja,
preide na Odškodninsko družbo. Odškodninska družba pridobi pravico do prevzema delnic iz drugega odstavka
20. člena tega zakona, ki niso bile predmet zahtevka, naslednji dan po izteku roka za uveljavitev zahtevka. Pravico do
delnic, ki so bile predmet zahtevka iz drugega odstavka tega
člena, ki mu je bilo dokončno ugodeno, pa niso plačane,
pridobi Odškodninska družba z iztekom roka za plačilo,
pravico do pridobitve delnic, ki so predmet zahtevka iz drugega in tretjega odstavka tega člena, ki je bil zavrnjen, pa
pridobi Odškodninska družba z dnem pravnomočnosti odločbe, s katero je bil zahtevek zavrnjen.
Odločanje o zahtevku
30. člen
O zahtevku odloča skrbnik v upravnem postopku po
zakonu o splošnem upravnem postopku. O pritožbi zoper
določbo o zavrnitvi zahtevka ali sklepa odloča minister, pristojen za finance. Upravičenec ali skrbnik, ki ni zadovoljen z
odločbo ministra, pristojnega za finance, lahko odločbo izpodbija s tožbo po zakonu o upravnem sporu.

2147.

Nacionalni program varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami (NPVNDN)

Na podlagi 41. člena zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94 in 87/2001
– ZMatD) in 14. člena zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93 in 87/2001) ter 168. člena
poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93,
80/94, 28/96, 26/97, 46/2000, 3/2001, 9/2001,
13/2001 in 52/2001 – odl. US) je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 14. 5. 2002 sprejel

NACIONALNI PROGRAM
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
(NPVNDN)
1. UVOD
Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami (v nadaljevanju: program) upošteva vse nevarnosti naravnih in drugih nesreč, ki ogrožajo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino in okolje. Upošteva tudi naravne in
druge danosti, ki vplivajo na nesreče in varstvo pred njimi ter
človeške in materialne vire, ki jih je mogoče uporabiti pri
obvladovanju nevarnosti in varstvu ogroženih. Program poleg nacionalnih interesov upošteva tudi obveznosti Slovenije, ki izhajajo iz sprejetih mednarodnih konvencij in sporazumov, načela in usmeritve Agende 21 s srečanja na vrhu v
Riu ter temeljne cilje in usmeritve iz strategije Združenih
narodov za varnejši svet v 21. stoletju. Program je usklajen z
akcijskim programom Sveta Evropske unije o Civilni zaščiti,
ki je usmerjen v spodbujanje medsebojnega sodelovanja
držav članic pri varstvu in zaščiti prebivalstva, premoženja in
okolja ob naravnih in drugih nesrečah.
Program temelji na resoluciji o strategiji nacionalne
varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 56/2001),
s katero država opredeljuje usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti, ozemeljske celovitosti in
drugih vrednot, zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in
družbi ter osebne in premoženjske varnosti prebivalcev.
Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, ki je zmanjšati število nesreč ter preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje
varnejše in bolj kakovostno. Usmerjen je v preventivo, ki je
učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik
varstva pred nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo
nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno
obravnavane tudi vse tiste oblike varstva in pripravljenosti, ki
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omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah. V
programu se ne ureja trajna sanacija posledic naravnih in
drugih nesreč.
Naravne nesreče po tem programu so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile. Druge nesreče so velike nesreče v
cestnem, železniškem in zračnem prometu, požar, rudniška nesreča, porušitev jezu, nesreče, ki jih povzročijo aktivnosti na morju, jedrska nesreča in druge ekološke in
industrijske nesreče, ki jih povzroči človek s svojo dejavnostjo in ravnanjem, pa tudi vojna, izredno stanje in druge
oblike množičnega nasilja.
2. UGOTOVITVE IN OCENE OGROŽENOSTI ZARADI
NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ
Naravne in druge nesreče povzročata narava in človek
s svojimi dejavnostmi. Na njihov nastanek, potek in posledice pomembno vplivajo naravne in druge danosti, še zlasti
lega, površje, kamnine, podnebje, padavine, vode, rastlinstvo, prebivalstvo, poselitev, urbanizacija, izraba tal, industrializacija in drugo.
2.1. Vpliv naravnih in drugih danosti na ogroženost
zaradi naravnih in drugih nesreč
2.1.1 Lega
Lega določa številne naravne in družbene dejavnike, ki
pomembno vplivajo na nastanek nesreč in na njihove posledice. Slovenija leži na prehodnem ozemlju. Tu se stikajo štiri
velike naravnogeografske enote srednje in južne Evrope,
Alpe, Dinarsko gorovje, Sredozemlje in Panonska kotlina.
Prepletajo se različna podnebja, srečujejo štirje različni kulturni prostori in podobno. Velika raznolikost slovenskih pokrajin in ostre meje med posameznimi pokrajinskimi sestavinami omogočajo in pospešujejo pojavljanje različnih naravnih nesreč, po drugi strani pa omejujejo prostorske razsežnosti posamezne nesreče.
2.1.2 Površje
Površje ali relief spada med najpomembnejše dejavnike pri naravnih nesrečah. Za Slovenijo je značilna velika
pestrost reliefa. Z vidika naravnih nesreč so najpomembnejše reliefne prvine naklon, nadmorska višina in geografska
lega. Dobra polovica ozemlja Slovenije je gorata. Rečna
erozija je razčlenila površje z globokimi dolinami in soteskami. Najbolj strm del Slovenije je alpski svet s povprečnim
naklonom 18°. Največja gostota naselij je v naklonskem
razredu med 6° in 12°. V razredu med 12° in 20° je slaba
tretjina vseh naselij. Največ ozemlja, večinoma v severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji, je na nadmorski višini 200
do 300 m.
2.1.3 Kamnine
Za Slovenijo je značilna tudi pestrost kamnin in prsti.
Kar 93% površja Slovenije je iz sedimentnih kamnin, 3% iz
magmatskih in 4% iz metamorfnih. Najpogostejši sedimentni
kamnini sta apnenec, ki sestavlja več kot četrtino površja, in
dolomit, iz katerega je sedmina vsega površja.
2.1.4 Podnebje
Značilnosti podnebja v Sloveniji so predvsem posledica njene lege v zmerni zemljepisni širini razmeroma blizu
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Atlantika in na prehodu med Sredozemljem in Evrazijsko
celino ter razčlenjenosti površja. Razen visokogorskega
sveta z gorskim podnebjem, ima vsa Slovenija zmerno
toplo vlažno podnebje. Delimo ga na submediteransko in
zmerno celinsko podnebje. Pri submediteranskem podnebju ločimo obalni podtip ali podnebje oljke (kjer je povprečna temperatura najhladnejšega meseca več kot 4 °C
in najtoplejšega več kot 22 °C, povprečna letna količina
padavin pa znaša od 1000 do 1200 mm) in zaledni podtip
(kjer je povprečna temperatura najhladnejšega meseca od
0 °C do 4 °C, najtoplejšega od 20 °C do 22 °C, povprečna letna količina padavin pa od 1200 do 1700 mm). Na
območju submediteranskega podnebja so zelo pogosti požari v naravnem okolju.
Iz študij izhaja, da naj bi se zaradi globalnega segrevanja, ki je posledica povečanih koncentracij toplogrednih
plinov v ozračju, povprečna temperatura zraka zvišala tudi v
Slovenji. Globalne in regionalne projekcije kažejo, da se bo
količina padavin v Južni Evropi, torej tudi v Sloveniji, zaradi
podnebnih sprememb zmanjšala, zlasti v poletnem obdobju.
Ob višji temperaturi ozračja in večji nestabilnosti troposfere
pa bo večja verjetnost intenzivnih padavin in s tem večja
nevarnost poplav.
2.1.5 Padavine
Za Slovenijo so značilne velike razlike v prostorski razporeditvi letnih padavin. Količina padavin se zmanjšuje od
zahoda proti vzhodu. V zahodnem in jugozahodnem delu
države pade nekaj nad 2500 mm padavin na leto, v severovzhodnem delu države pa štirikrat manj. Zelo se spreminja
čas maksimalnih padavin. V zahodni Sloveniji so poleg izjemno velikih vrednosti letnih količin, rekordne tudi količine
dnevnih padavin. Tako je bilo v Posočju izmerjeno že prek
400 mm/dan in prek 100 mm/h.
V pasu od Posočja do osrednje Slovenije in naprej do
Pomurja so pogoste poletne nevihte z obilnimi padavinami in
močnim vetrom. Opozoriti je treba na padavine v času taljenja snega ob koncu zime. Značilne so tudi kratkotrajne
močne padavine (nalivi), ki se običajno pojavljajo na manjših
geografskih območjih. V eni uri lahko pade več kot 50 mm
padavin. Ob močnih nalivih, še zlasti, če so bila tla že
namočena, visoke vode spremljajo tudi zemeljski plazovi,
usadi, blatni tokovi in podori.
2.1.6 Vode
Značilnost Slovenije je obilica vode. Rečno omrežje
sestavlja 26 989 km rek, rečic in potokov, od tega je nekaj
več kot 10 000 km ali 37% hudournikov. Slovenija se po
gostoti vodotokov, ki znaša 1,33 km/km2, uvršča med države z največjo gostoto vodotokov. V Sloveniji najdemo vse
oblike površinske vode, od hudournikov, rek, potokov, rečic do ponikalnic na kraškem svetu ter jezer in morja.
Odtočnost voda je različna v alpskem, panonskem,
dinarskem in sredozemskem svetu, saj je odvisna od kamnin, reliefa, podnebja in razporeditve padavin. Med letom se
stanje voda ali rečni režim močno spreminja. Razlike med
rečnimi režimi so predvsem posledica padavin, taljenja snega, izhlapevanja in vpliva kraškega sveta. Reke, ki s svojimi
porečji segajo v alpski svet (Sava, Soča, Savinja, Kamniška
Bistrica, Meža), imajo v glavnem snežno-dežni režim, za
katerega so značilne visoke vode novembra in decembra ter
marca, aprila in maja. Pogoste poplave slovenskih rek ob
maksimalnih pretokih opozarjajo, da vodne razmere niso v
celoti urejene.
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2.1.7 Rastlinstvo
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Naravno rastlinstvo Slovenije je, razen nad višinsko
gozdno mejo, gozd. Gozd danes pokriva okoli 55% vsega
ozemlja Slovenije, na preostalem ozemlju pa se na nekdanjih gozdnih rastiščih širijo travniško rastlinstvo, kulturne
rastline in vse, kar je človek vnesel v naravno pokrajino in jo
s tem preoblikoval v kulturno. V slovenskem naravnem gozdu predstavlja bukev v lesni masi 58%, hrast 8%, ostali
listavci 14%, jelka 10%, smreka 8% in bor 2%. Večina
gozdov je gospodarskih, le manjši del je varovalnih ter gozdov posebnega namena. Gozd prevladuje na bolj strmih tleh
in na območjih z manjšo količino prejete sončne energije.
Na erodibilni in kisli pedološki podlagi ter zakraselih tleh se
je ohranil tudi na zemljiščih z manjšimi nakloni, celo v ravnini
in v legah z nižjimi nadmorskimi višinami. Gozd preprečuje
ali zmanjšuje erozijo prsti, zemeljske plazove, usade in podore, varuje pred snežnimi plazovi in vetrom ter blaži sušo.
Poudarjeno zaščitno funkcijo imajo tako imenovani varovalni
gozdovi, ki v Sloveniji pokrivajo dobre 4% površin.
Posamezni tipi gozdnega rastja so za naravne nesreče
in onesnaževanje zelo občutljivi. Še posebej občutljivi so
gozdovi z osiromašeno naravno drevesno sestavo, gozdovi
monokultur iglavcev (smreka, črni bor) na neustreznih rastiščih in gozdovi z visokim deležem tujih drevesnih vrst.

lja spada med območja močnega zgoščanja prebivalstva,
kjer se je število prebivalcev povečevalo med vsemi popisi
od leta 1961. Leta 1991 je tu živela že več kot polovica
prebivalstva Slovenije, gostota prebivalstva pa je bila že
skoraj štirikrat večja od slovenskega povprečja. Ta območja
ležijo skoraj brez izjeme v ravninskem svetu (Murska, Dravska, Savinjska, Savska, Krška in Goriška ravan ter nekatera
kraška polja), predvsem vzdolž najpomembnejših prometnic, v bližnji okolici večjih naselij, v prometnih dolinah in ob
obali. Ta območja niso ogrožena le zaradi naravnih nesreč,
temveč tudi zaradi nevarnosti tehničnih in tehnoloških nesreč ter izjemoma tudi vojnih nevarnosti. Območja zgoščanja prebivalstva se v večjem delu ujemajo z območji največje
potresne in poplavne nevarnosti.
Mreža naselij kaže določeno prilagojenost na ogroženost zaradi naravnih nesreč. V zadnjem času se poselitev
ponovno bolj izogiba poplavnim območjem kot v bližnji preteklosti, čeprav je ogroženih naselij in objektov še vedno
zelo veliko. Nasploh je večina slovenskih naselij še najbolj
potresno ogrožena, lokalno pa jih dodatno ogrožajo plazovi
in usadi, strele med neurji, deloma gozdni požari, posredno
pa tudi suša, žled, toča in druge nesreče. Od nesreč, ki jih
prinaša sodobna civilizacija, slovenska naselja najbolj ogrožajo požari na objektih (tudi v industrijskih), onesnaževanje
zraka in pitne vode ter nesreče z nevarnimi snovmi.

2.1.8 Prebivalstvo

2.1.10 Pokrajine (makroregije)

Leta 1991 je v Sloveniji živelo v povprečju 97 ljudi/km2. Najgosteje je poseljen panonski svet, kjer je 128
ljudi/km2, najredkeje pa dinarski svet s 54 ljudmi/km2. Gostota prebivalstva v ravninah je okoli 400, v gričevju okoli
100, v hribovjih 50 in v gorskem svetu 25 ljudi/km2. Nadpovprečno poseljena je le šestina ozemlja, na katerem živi
okoli štiri petine vsega prebivalstva. Leta 1991 je na kmetijah živelo 29,2% prebivalstva, v nemestnih naseljih celo
polovica. Iz odročnih krajev, zlasti na obmejnih območjih in
v delu gričevnato-hribovitega ter zakraselega sveta, se je v
zadnjih treh desetletjih odselilo veliko prebivalcev.
V Sloveniji je pomembna tudi dnevna migracija, ki zajema predvsem dnevno potovanje zaposlenih na delovna mesta in otrok v šole. Te migracije je treba upoštevati pri načrtovanju varstva pred množičnimi naravnimi in drugimi nesrečami, še zlasti varstva pred potresom.
Večina prebivalstva danes živi v rečnih dolinah in ravnicah, kjer sta skoncentrirani tudi industrija in druga gospodarska dejavnost. Mnoga od teh območij so potresno ogrožena, povečana je njihova poplavna ogroženost, obstaja pa
tudi nevarnost industrijskih nesreč.

Za Slovenijo je značilna velika pokrajinska pestrost, saj
se na njenem ozemlju stikajo in prepletajo štiri velike geografske enote in štirje kulturni prostori. Ozemlje Slovenije se
deli na štiri velike pokrajine ali makroregije (alpski, dinarski,
panonski in sredozemski svet), te pa sestavljajo srednje
velike pokrajine ali mezoregije in majhne pokrajine ali mikroregije. Delitev ozemlja na pokrajine ali regionalizacija ima
glede na pokrajinske značilnosti velik pomen pri načrtovanju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, saj zahteva
različne pristope in strategije varstva pred naravnimi nesrečami.

2.1.9 Poselitev
Za Slovenijo je značilna razpršena poselitev. V povprečju je okoli 30 naselij na 100 km2. Naselij z manj kot 100
prebivalci je bilo leta 1991 kar 49,4%, naselij z več kot
1000 prebivalci pa je bilo istega leta le 3,3%. Značilnost
Slovenije je tudi majhna medsebojna oddaljenost naselij.
Večina naselij je med seboj oddaljena manj kot 2 km. Pri
njihovi legi so upoštevani gospodarski in drugi razlogi (varovanje plodne zemlje), in tudi relativna varnost leg naselij.
Območja močnega redčenja prebivalstva zavzemajo
10 000 km2 ali skoraj polovico Slovenije. To so predvsem
gorovja, hribovja in planote alpskega in kraškega sveta ter
obmejna območja. Območja šibkega zgoščanja prebivalstva
zavzemajo dobro desetino slovenskega ozemlja, ležijo pa
predvsem na robu območij z največjo zgostitvijo prebivalstva, torej ob pomembnejših cestnih povezavah in v okolici
večjih središč. Nadaljnja dobra desetina slovenskega ozem-

2.1.11 Urbanizacija
Urbanizacija bistveno povečuje ranljivost naselij in območij zaradi naravnih in drugih nesreč. Ogrožena so zlasti
stara mestna jedra (nekakovostna gradnja, ozke in za interventna vozila težko dostopne ulice, velika požarna ogroženost ipd.) in mestna obrobja, na stiku s podeželjem. Objekti
v starih mestnih jedrih so praviloma potresno in požarno bolj
ogroženi.
V urbanih okoljih so organizirani veliki in zelo ranljivi
komunalni, prometni in drugi infrastrukturni sistemi in objekti. Odvisnost prebivalcev od delovanja teh sistemov in življenjsko pomembnih družbenih funkcij je v urbaniziranih okoljih veliko večja kot na podeželju.
Glavna naravna grožnja za urbanizirana okolja so zlasti
potresi. Pomemben dejavnik ogrožanja pa so lahko tudi
požari, poplave, toča, visok sneg, neugodna mikroklima,
onesnaženost vode in drugo. Te spremembe je treba upoštevati pri varstvu pred nesrečami, še posebej pri načrtovanju
in izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter pri usposabljanju prebivalstva za izvajanje osebne in vzajemne zaščite.
2.1.12 Izraba tal
Za Slovenijo je značilna raznovrstnost izrabe tal, še
zlasti kmetijske. Posamezne nevarnosti ne ogrožajo enako
vseh oblik kmetijske in druge izrabe tal. Kmetijska izraba tal
vpliva na vodne in druge razmere ter s tem na ogroženost
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ljudi in premoženja. Izkušnje kažejo, da so se s krčenjem
gozda in agromelioracijami, zlasti na višinskih kmetijah, odtočne razmere na nekaterih območjih zelo spremenile. Poplave se pojavljajo tudi tam, kjer jih pred tem ni bilo ali pa so
se pojavljale v manjšem obsegu. Z neustrezno izrabo tal se
povečuje tudi nevarnost zemeljskih in snežnih plazov ter
usadov, spreminja se mikroklima, povečuje talna sušnost in
pospešuje erozija. Velike probleme v zvezi z intenzivno kmetijsko izrabo tal povzročajo sodobna sredstva za povečevanje donosov in zatiranje škodljivcev, mineralna gnojila in
biocidi.
2.1.13 Industrializacija
Industrializacija pospešuje deagrarizacijo in urbanizacijo ter z njima povezano socialno razslojevanje in zgoščanje
prebivalstva. Z industrializacijo se razvija tudi ranljiva prometna, energetska in druga infrastruktura. Industrializacija
lahko povzroči izčrpavanje naravnih virov, onesnaževanje
voda, zraka in tal, spremembe mikroklime, posledično pa
tudi odmiranje rastlinskih vrst in druge ekološke posledice.
Industrializacija prinaša številne nevarnosti industrijskih nesreč, povečuje pa tudi ranljivost kulturnega okolja ob naravnih nesrečah. Industrijska območja ter pomembni industrijski in drugi gospodarski objekti so v vojni največkrat cilj
vojaških napadov.
2.1.14 Nekatere druge značilnosti Slovenije
Slovenija je prehodna tudi v prometnem smislu. Na
njenem ozemlju se križata dva pomembna evropska prometna koridorja, po katerih se odvija velik del evropskega prometa. Pomembna je tudi strateška oziroma geopolitična lega Slovenije na meji med srednjo in zahodno Evropo ter
jugovzhodno Evropo, kjer je bilo v preteklosti mnogo vojn in
kjer so bila in še vedno obstajajo pomembna emigracijska
območja.
2.1.15 Posebno občutljiva območja
S stališča ogroženosti in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami štejemo za posebno občutljiva območja in
ekosisteme predvsem kras, varovalne gozdove, območja s
podtalnico, morje in obalo, gorski svet ter nekatera urbana
območja. V Sloveniji je z akti države in lokalnih skupnosti
zaščitenih okoli 112 600 ha površin ali 5,5% vsega državnega ozemlja.
2.1.15.1 Kras
Kras je posebno občutljiv ekosistem, ki ga je treba
obravnavati celovito, vključno s preperelinskim pokrovom,
morfologijo, vegetacijo in različnimi oblikami izrabe tal. Slovenija je izrazito kraška dežela, saj kras obsega dobrih 43%
njenega ozemlja.
Za kras so značilne številne jame, brezna in sifoni in
druge značilne oblike podzemnega sveta. Jamarji so v Sloveniji odkrili okoli 7000 jam in jih velik del tudi raziskali. Med
njimi so štiri, katerih globina presega 1000 m. Kraški svet je
zaradi svojih značilnosti posebno občutljiv na onesnaževanje. Učinki onesnaževanja in posegov v to okolje so specifični in se razlikujejo od drugih okolij. Največji viri onesnaževanja kraškega podzemlja so naselja, industrija in kmetijstvo
ter cestni in železniški promet. Poseben pomen ima podzemna kraška voda, ki zagotavlja pitno vodo za prebivalce
na več kot polovici ozemlja Slovenije. Količinsko je pitne
vode še dovolj, vedno bolj pa postaja problematično zagotavljanje njene neoporečnosti.
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Neugodna lastnost krasa je majhna debelina preperelinskega pokrova, kar zmanjšuje zmožnost filtracije in zadrževanja škodljivih snovi v tej vrhnji plasti. Vsi dosedanji primeri onesnaževanja krasa so pokazali, da v kraškem svetu
niso možne sanacije posledic, zato so učinkovite le preventivne oblike varstva. Druga skrajnost kraških pojavov so poplave kraških polj. Te poplave so reden pojav na Krasu in ne
pomenijo večje nevarnosti. Poseben problem na Krasu so
udori tal pod objekti.
2.1.15.2 Varovalni gozdovi
Pri varovalnih gozdovih ekološka funkcija prevladuje
nad gospodarsko. V teh gozdovih je gospodarjenje omejeno predvsem na njihovo ohranjanje in krepitev. Varovalni
gozdovi so predvsem gozdovi na strmih, eroziji izpostavljenih pobočjih in gozdovi na zgornji gozdni meji. Varovalni
gozdovi ščitijo nižje ležeče predele pred erozijo, plazovi,
hudourniki in vetrom. Varovalni gozdovi imajo velik pomen
tudi pri varovanju vodnih virov ter pri ohranjanju redkih in
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Varovalni gozdovi
bodo predvidoma razglašeni na skupni površini približno
92000 ha.
Med varovalne gozdove spadajo pri nas tudi nekateri
gozdovi na krasu. S povečevanjem deleža avtohtonega listnatega drevja in zmanjševanjem deleža borovega gozda
naj bi se požarna ogroženost bistveno zmanjšala. Ker bo ta
proces trajal desetletja, bo zlasti v sušnih obdobjih ustrezno
skrb še vedno potrebno posvečati varstvu pred požarom.
2.1.15.3 Območja s podtalnico
Slovenija ima velike zaloge podtalne vode, ki pa so zelo
ogrožene zaradi onesnaževanja in posegov v okolje. Podtalnica je neposredno ogrožena zaradi pretiranega črpanja,
kmetijskega onesnaževanja, predvsem zaradi uporabe velikih količin umetnih gnojil, pesticidov in drugih nevarnih snovi ter onesnaževanja s komunalnimi odplakami, umazanimi
površinskimi vodami in odplakami živinorejskih farm.
Regeneracijske oziroma nevtralizacijske sposobnosti
podtalnice so odvisne od količine podtalnice, njene globine, smeri in hitrosti toka, prepustnosti krovne plasti vodonosnika ter izrabe tal na površju. Zaloge podtalnice, tako v
aluvialnih in razpoklinskih kot kraških vodonosnikih, ki so
primerne za oskrbo s pitno vodo, so za Slovenijo življenjskega pomena. Zato je njihovo varovanje ena najpomembnejših
nalog pri zagotavljanju nacionalne varnosti Republike Slovenije.
2.1.15.4 Morje in obala
Pod pojmom morje in obala obravnavamo morski ekosistem kot celoto ter obalo v 15-kilometrskem pasu od
morja.
Za slovensko obalno morje so značilne velika biološka
produkcija, osiromašena vrstna pestrost in zmanjšana ekosistemska stabilnost. Samočistilna sposobnost slovenskega
obalnega morja je zelo majhna. Voda se v severnem Jadranu obnovi v petih do osmih letih, na kar bistveno vpliva dotok
voda s kopnega. Kroženje morskih vodnih mas je oslabljeno. K onesnaževanju morja prispevajo tudi komunalne odplake. Veliko in stalno nevarnost predstavlja pomorski promet, zlasti prevoz nafte in njenih derivatov ter drugih nevarnih snovi. Tudi marine niso zanemarljivi onesnaževalci morske vode.
2.1.15.5 Gorski svet
Pas z nadmorsko višino nad 1000 m obsega 10,7%
vsega ozemlja Slovenije. Na tem območju gostota prebivalstva v povprečju ne presega 5 prebivalcev na km2. Višinski
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pas med 1000 in 1600 m obsega pretežno gozdove, nad
1600 m nadmorske višine pa se gozdne površine zelo hitro
zmanjšujejo.
Gorska območja so ekološko zelo občutljiva, saj se tu
odvijajo močni erozijski procesi, ki jih lahko človek z nepremišljenimi posegi še pospeši. Zelo pogosti so hudourniki,
zemeljski plazovi, podori in snežni plazovi. Na teh območjih
imajo gozdovi pomembno varovalno vlogo. V ozkih alpskih
in predalpskih dolinah so zelo zmanjšane tudi samočistilne
sposobnosti zraka. Gorska območja, predvsem v zahodni in
severozahodni Sloveniji, so močno izpostavljena vplivom
čezmejnega onesnaževanja zraka, zlasti kislemu dežju, ogrožajo pa jih tudi posegi v okolje, pri katerih ne upoštevajo
naravnih omejitev.
2.1.15.6 Urbana območja
V Sloveniji živi danes več kot polovica prebivalstva na
urbanih območjih. Urbana območja delimo na območja, ki
so čezmerno oziroma kritično onesnažena, ter na območja,
kjer onesnaženost ne presega samočistilnih sposobnosti. V
urbana območja, ki so čezmerno onesnažena, spadajo vsa
slovenska mesta z največjim deležem urbanega prebivalstva. 44% teh območij je kritično onesnaženih, 20% pa
čezmerno onesnaženih. Najbolj onesnažena so stara industrijska, rudarska in energetska urbana središča. V mestih se
soočajo predvsem s čezmernimi koncentracijami SO2 in
veliko koncentracijo nitroznih plinov. V zadnjih letih se je
onesnaženost zraka začela zmanjševati, kar pa v glavnem ne
velja za onesnaženost oziroma kakovost tekočih voda.
2.1.15.7 Območja in objekti naravne kulturne dediščine
S predpisi je določeno 60 območij in 1421 enot pomembnejše kulturne dediščine, ki zahtevajo posebno varstvo. Nekateri so že razglašeni za spomenike državnega
pomena. Varstvo kulturne dediščine poleg področne zakonodaje urejajo tudi številni mednarodni pravni akti.
Izkušnje ob zadnjih potresih so pokazale, da kulturna
dediščina v Sloveniji ni dovolj varovana pred učinki nesreč.
Učinkovite oblike varstva kulturne dediščine so predvsem
tiste, ki so usmerjene v preventivo. Gre za pripravo ustreznih
evidenc in dokumentarnega gradiva o kulturni dediščini, ki
je potrebna za njihovo sanacijo, neposredno fizično in drugo
zaščito pred delovanjem naravnih in drugih sil, za usposabljanje ljudi, ki se ukvarjajo z njenim varstvom, kot tudi za
usposabljanje pripadnikov reševalnih služb, ki sodelujejo pri
ukrepanju ob naravnih in drugih nesrečah. Obstoječi načrti
so pomanjkljivi, saj večinoma ne vsebujejo osnovnih podatkov o kulturni dediščini na posameznih območjih niti ustrez-
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nih napotkov za njeno zaščito in reševanje ob morebitni
nesreči.
2.2 Glavni viri nevarnosti in ogrožanja
S stališča varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
štejemo za glavne vire nevarnosti in ogrožanja naravne, tehnične, tehnološke in druge nesreče, onesnaževanje in premalo premišljene posege v prostor, vojaško ogrožanje, terorizem ter množično preseljevanje prebivalcev.
2.2.1 Naravne nesreče
Najpogostejše naravne nesreče so neurja s točo, zemeljski plazovi, podori, usadi, poplave, žled in druge vremenske ujme.
2.2.1.1 Potresi
Potresi predstavljajo v Sloveniji eno največjih naravnih
nevarnosti. V preteklosti je bilo na slovenskih tleh več kot 60
rušilnih potresov. Potresno najbolj ogrožena območja so
ljubljansko, idrijsko ter tolminsko in krško-brežiško območje. Potresna žarišča obstajajo na celotnem ozemlju Slovenije. Še najmanj jih je na njenem skrajnem severovzhodnem
delu.
Ozemlje Slovenije se po številu in moči potresov uvršča med potresno aktivnejša območja, saj leži na potresno
aktivnem južnem robu Evrazijske geotektonske plošče v
alpsko-himalajskem seizmičnem pasu. Severneje od Slovenije je potresov bistveno manj in so šibkejši, medtem ko je
južneje od nje, zlasti v Črni gori, Italiji, Grčiji in Turčiji,
potresov več, tako šibkih kot tudi zelo močnih.
Ozemlje Slovenije seka več kot 100 pomembnih prelomov. Razvrstitev in lega prelomov je posledica smeri delovanja tektonskih pritiskov zaradi premikanja litosferskih plošč v
tem delu Sredozemlja. Prelomi segajo do različnih globin.
Večinoma so plitvi, segajo do globine 10 kilometrov. Na
območju Slovenije so tektonski in neotektonski premiki v
različnih smereh povzročili nastanek več seizmogenih območij. Na sliki so s številkami označeni mejni prelomi, s
črkami pa seizmogena območja.
Od jugovzhoda proti severovzhodu si sledijo naslednja
seizmogena območja:
– območje Čičarije (A),
– goriško-javorniško območje (B),
– gorenjsko-ljubljansko območje (C1),
– dolenjsko-notranjsko-belokranjsko območje (C2),
– seizmogeno območje Karavanke-Kozjansko (D),
– koroško-haloško območje (E) ter
– štajersko-goriško območje (F).
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Slika 1. Seizmogena območja v Sloveniji
(R. Vidrih, Uprava RS za geofiziko, MOP, 1991)
V Sloveniji prebiva na območjih, kjer so možni potresi osme in devete
stopnje po EMS, prek 650 770 ali 33,1% vseh prebivalcev.
Tabela 1. Število prebivalcev na potresnih območjih (M. Orožen
Adamič, 1993)
potresno
območje

IX. EMS
VIII. EMS
VII. EMS
VI. EMS
Skupaj

površina
v km 2

%

število
prebivalcev

%

število
prebivalcev/km2

363
4.332
15.023
553
20.271

1,79
21,37
74,11
2,73
100,00

10.573
640.207
1.284.614
30.622
1.965.986

0,54
32,56
65,34
1,56
100,00

29
148
86
55
97

Na posameznih seizmogenih območjih so možni rušilni
potresi. Potresno so najbolj ogrožena mesta Idrija, Ljubljana, Krško, Brežice, Tolmin, Ilirska Bistrica in Litija. Med
glavne naloge varstva pred potresom spadajo sistematično
spremljanje in proučevanje potresne nevarnosti ter potresno
varna gradnja. Pomembno je pravočasno obveščanje pristojnih organov in javnosti o potresni aktivnosti.
2.2.1.2 Poplave
Poplavno ogroženih je prek 300 000 ha površin, največ je ozkih dolinskih tal vzdolž hudourniških grap. Večje in
obsežnejše poplave lahko pričakujemo na 94 000 ha površin. Poplavljenih je lahko tudi več kot 2500 ha urbanih
površin. Na območju, kjer so možne katastrofalne poplave
(poplave s povratno dobo nad 50 let) živi dobra četrtina
prebivalcev Slovenije. Katastrofalne poplave ogrožajo južni
del Ljubljane ter del Celja, Laškega, Krškega, Slovenj Gradca, Murske Sobote, Železnikov, Škofje Loke, Litije, Grosuplja, Kočevja in mnoga druga naselja. Analize statističnih
podatkov kažejo trend povečevanja pretokov voda na slovenskih rekah, zato mnogi dosedanji ukrepi za zaščito pred

visokimi vodami ne ustrezajo več. Ogroženost zaradi poplav
pa ni odvisna le od višine vodnega vala, temveč tudi od
njegovega trajanja. Dolgotrajna visoka voda lahko razmoči
nasipe, s tem se poveča nevarnost, da nasipi popustijo ali
se celo porušijo.
Za Slovenijo so značilni štirje tipi poplav in sicer nižinske poplave, hudourniške poplave, poplave na kraških poljih in poplave morja. Poplave se na posameznih vodotokih
in območjih pojavljajo v podobni intenziteti v določenih časovnih presledkih. Glede na povratno dobo visokih vod ločimo vsakoletne poplave, poplave s povratno dobo od dveh
do petih let (pogoste poplave), poplave s povratno dobo od
deset do dvajset let (deset- do dvajsetletne poplave) ter
poplave s povratno dobo petdeset in nad petdeset let (katastrofalne poplave). Vsakoletne visoke vode v Sloveniji zalijejo okoli 2300 ha površin. Več kot polovico vsega poplavnega sveta (54%) je v porečju Save. V porečju Drave je 42%
poplavnih površin, v porečju Soče in pritokov pa 4%.
V okviru državne mreže hidroloških postaj za spremljanje visokih voda deluje v povprečju 170 vodomernih postaj,
poleg tega pa je 135 vodomernih postaj namenjenih opa-
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zovanju aluvialnih vodonosnikov in posameznih vodnih izvirov. Mreža vodomernih postaj niti po lokacijah, niti po namenu ni usklajena s potrebami varstva pred poplavami. Z vodomernimi postajami so posebno slabo pokriti vodotoki v vzhodnem in jugovzhodnem delu države.
Na slovenskih rekah je več vodnih zbiralnikov, ki se
izrabljajo v energetske namene. Na teh zbiralnikih je več
pregrad, ki po mednarodni klasifikaciji spadajo med visoke
pregrade (so višje od 15m). V Sloveniji je 29 vodnih zbiralnikov, ki predstavljajo določeno nevarnost za naselja dolvodno od pregrad. Priprave za zaščito in reševanje se izvajajo
tudi za primer morebitne porušitve jezu na vodni elektrarni
Golica na avstrijski strani.
Ogroženost zaradi poplav se ne izboljšuje. Na nekaterih vodnih območjih se glede na povečane padavine in pretoke, posege v prostor, ki spreminjajo vodne razmere, in
druge dejavnike, celo slabša. Mnogi vodnogospodarski objekti zaradi pomanjkanja finančnih sredstev propadajo. Varstvo pred poplavami mora temeljiti na interdisciplinarnem
pristopu ter načelih sodelovanja in trajnega razvoja.

mijo promet, onemogočijo oskrbo in druge življenjsko pomembne funkcije zlasti v naseljih.

2.2.1.3 Poplavljanje morske obale
Pojavlja se ob visoki astronomski plimi, zelo nizkem
zračnem tlaku in južnem vetru, ki nariva vodo z vsega Jadrana proti severni obali Tržaškega zaliva, dodatno pa k temu
prispevajo še valovi in stekajoča se obalna črta. Gladina
morja se lahko dvigne tudi za več kot 100 cm in poplavi
predele ob nizkih obalah.

2.2.1.7 Erozija
Erozija je naravni proces, pri katerem sila vode spira in
odnaša humus ali zemljino na površini oziroma spodjeda
hribine. Erozija lahko deluje na večji površini (ploskovna) ali
vzdolž vodotokov (linijska). Erozija lahko povzroči plazenja.
Erozija je lahko tudi odnašanje humusa ali zemljine zaradi
močnega vetra.
Erozijski procesi v Sloveniji se odvijajo na skoraj
9000 km2 ali na 44% njene površine. Nad 4000 km2
teh površin je na hudourniških območjih, ki jih brazda nad
10 000 hudourniških strug. Zaradi erozije je močno prizadetih okoli 30 000 ha površin, od tega odpade tretjina
vseh površin na odprta žarišča globinske ali bočne erozije
ter na območja udorov in usadov.
Čeprav gozdovi blažilno vplivajo na odtočni režim visokih voda, te zaradi velikega strmca naglo odtekajo in odnašajo velike količine plodne zemlje in erozijskega drobirja.
Vsako leto se izgubi več kot 1300 ha plodne zemlje v
debelini 20 cm. Del materiala se odplavi neposredno v
vodotoke (Sočo, Savo, Dravo). Okoli 60% vseh količin pa
začasno ali trajno obleži v erozijskih in hudourniških grapah,
na pobočjih, meliščih in sipinah, ob vznožju gorskih sten ter
na hudourniških vršajih. Od tod jih postopno odplavljajo
srednje in visoke vode. Nenadni veliki hudourniški izbruhi
lahko povzročijo škodo, ki je tudi do 1000-krat večja od
povprečne letne škode na posameznih erozijskih območjih.
V Sloveniji povzroča veliko škodo tudi snežna erozija.
Poseben problem predstavljajo območja, na katerih
plazi zemljina in se trgajo zemeljski plazovi zaradi razmočenosti tal. Zemljišča, ki se plazijo, kadar so preveč razmočena ali pa kadar se na njih izvajajo različni posegi, obsegajo
približno 30% vse površine Slovenije. Ob hudourniških izbruhih povzročajo najhujše posledice splazitve tal, ki pogosto zajezijo hudourniške struge in tako ustvarijo pogoje za
odplavljanje velikih količin materiala. Te tako imenovane
hudourniške lave imajo veliko razdiralno moč, zato povzročijo na svoji poti veliko materialno škodo.
V hribovitem svetu predstavlja velik problem tudi porušitvena erozija. Veliki kamninski podori so pogosti zlasti v
Zgornji Soški dolini deloma pa tudi na drugih območjih.
Stanovanjske, gospodarske in infrastrukturne objekte na
mnogih območjih ogrožajo tudi padajoče kamenje in skale,
ki se trgajo na pobočjih.
V novejšem času so bila v Sloveniji izvedena obsežna
protierozijska dela, žal ne vedno v smislu preventive, temveč
predvsem kot neposredno odpravljanje posledic hudourni-

2.2.1.4 Zemeljski plazovi, usadi, podori
V Sloveniji se pojavljajo zemeljski plazovi (ki so zemeljski in hribinski) skoraj povsod, razen na območju primorskega in dolenjskega krasa, na območju karbonatnih alpskodinarskih grebenov in na planotah.
Najbolj pogosti so zemeljski plazovi v permokarbonskih, glinastih in grafitoidnih skrilavcih v osrednjih Karavankah od Rateč do Jezerskega, v Posavskem hribovju od
Kresnic do Sevnice, med Kočevjem in Brodom na Kolpi in
tudi v škofjeloškem hribovju do Idrije. Tudi v paleozojskih
glinastografitnih in sljudastokloridnih skrilavcih Jezerskega
in okoli Črne na Koroškem so pogosti nevarni plazovi. Prav
tako so lahko veliki in nevarni plazovi na staroterciarnem
flišu (Slano blato) na območju od Solkana do Razdrtega in
od Črnega kala do Rakitovca v Istri. Ti plazovi močno ogrožajo predvsem ceste in železnice, medtem ko so se naselja
na osnovi zgodovinskih izkušenj obdržala le na najbolj stabilnih predelih. Zelo nevarni so tudi plazovi v oligocenski sivici
na Gorenjskem, v Posavskem hribovju, v Celjski kotlini (Podolševa) in okrog Ormoža ter plazovi v miocenskih in panonskih glinah, ki so v okolici Kamnika, na severnem vznožju
Gorjancev, okoli Krškega, Podčetrtka, Tuhinjske doline ter
Goričkega, Haloz, Dravinjskih in Slovenskih goric. Izjemoma je možen tudi pojav zemeljskih plazov z murastim tokom
(Stože pod Mangrtom). V Sloveniji so pogosti tudi skalni
podori.
2.2.1.5 Obilne snežne padavine
V Sloveniji je sneženje možno že meseca oktobra,
spomladi pa tudi še maja. Običajno obleži sneg, ki pade
novembra, v predelih nad 1000 m nadmorske višine. V
Sloveniji imajo nad 40 dni s sneženjem kraji z nadmorsko
višino nad 1000 m, drugod pa je v povprečju na leto manj
kot 30 dni s sneženjem. V Ljubljani lahko glede na večletne
podatke o snežni odeji pričakujemo vsakih deset let 77 cm,
vsakih petindvajset let 97 cm, vsakih sto let 126 cm in
vsakih dvesto petdeset let 146 cm snega. Obilne snežne
padavine povzročijo škodo na objektih, infrastrukturi, ohro-

2.2.1.6 Snežni plazovi
Slovenija je hribovita, polna strmin, zato so pogosti tudi
snežni plazovi. Pri snežnih plazovih gre za pojav, ki je razmeroma pogost v gorskem in hribovitem svetu, še zlasti v zahodni in severozahodni Sloveniji. S krčenjem gozdov so si
plazovi začeli utirati pot vedno nižje v dolino. Zelo veliki in
rušilni snežni plazovi se ne pojavljajo pogosto in neposredno ne ogrožajo večjih naselij. Nevarnost predstavljajo predvsem za cestno in železniško infrastrukturo. Na območju
Slovenije je zabeleženih več kot 500 večjih in okoli 1500
manjših stalnih snežnih plazov na približno 16 000 ha površine. Magistralne ceste ogroža okoli 90 snežnih plazov,
regionalne več kot 275, lokalne ceste prek 300, gozdne
ceste pa prek 30 bolj ali manj stalnih snežnih plazov. 32
znanih snežnih plazov ogroža stanovanjske in 33 gospodarske objekte, 19 železniško infrastrukturo, 53 daljnovode,
22 pa smučišča.
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ških izbruhov in visokih voda. V zadnjih letih so se tudi
sredstva za urejanje in vzdrževanje hudourniških območjih in
erozijskih žarišč stalno zmanjševala (zagotovljenih le okoli
19% potrebnih finančnih sredstev).
2.2.1.8 Nevihte
V Sloveniji so nevihte značilen in razmeroma pogost
vremenski pojav. Nevihte so močni nalivi, ki jih spremljajo
bliskanje in grmenje, močni vetrovi, ohladitve, pogosto pa
tudi toča. Slovenija leži v pasu pogostih neviht, ki se razteza
vzdolž jugovzhodnega obrobja Alp in sega iz Furlanije prek
Primorske, Notranjske in osrednje Slovenije na Štajersko in
Prekmurje ter naprej na avstrijsko Štajersko in Gradiščansko. Na tem območju je lahko tudi do 50 neviht na leto,
običajno se dogajajo v poznih pomladnih in zgodnjih poletnih mesecih. Frontalne nevihte se pojavljajo vse leto, toplotne pa so krajevne, zajamejo manjša območja in se ne odmaknejo od kraja nastanka.
2.2.1.9 Viharji – močan veter
V Sloveniji so vetrovi večinoma šibki. Posebej velja
omeniti burjo, fen, maestral, dolnik, gornik in nevihtni piš.
Povprečna jakost vetrov na Slovenskem znaša od 1,5 do
2,5 stopnje po Beaufortu.
Burja je slapovit in sunkovit veter, ki piha iz severovzhodnega kvadranta. Nastaja zaradi posebne razporeditve baričnega polja in reliefnih ovir. V Sloveniji je burja posebno
izrazita na območju med Vipavo in Ajdovščino, kjer posamezni sunki dosežejo hitrost tudi do 180 km/h. Na tem
območju so zaradi burje pogoste motnje in omejitve v prometu. Burja nad Tržaškim zalivom lahko preseže hitrost
100 km/h in pri tem poganja vodno maso, ki na gladini
preseže hitrost 1 m/s in doseže hitrost reke. V Tržaškem
zalivu se v poletnem času večkrat pojavi značilni kratkotrajni
(polurni) zahodni veter.
Fen se pojavlja predvsem v dolini Save Bohinjke in
Save Dolinke, pod Karavankami, Kamniškimi Alpami, v Logarski dolini, pod Pohorjem, v dolini Krke v novomeški in
ribniški kotlini. V Sloveniji so vetrovi večinoma zmerno močni, izjemi sta le burja in fen. Ob nevihtah se občasno pojavi
tudi vrtinčast vihar (tornado, tromba), katerega hitrosti so še
mnogo večje, temu primerna pa je tudi škoda, ki jo povzroča
zlasti na drevju in objektih.
2.2.1.10 Suša
Suša je v širšem pomenu besede dalj časa trajajoče
pomanjkanje vode, do katerega pride iz različnih vzrokov.
Običajno govorimo o meteorološki, hidrološki in kmetijski
suši. V naravnem okolju v Sloveniji so suše izjemno redke,
drugače pa je pri kulturnih rastlinah, še posebno tam, kjer je
izbor kulture neustrezen glede na kamninsko osnovo, vrsto
in debelino prsti ter splošne padavinske razmere.
Zimsko-pomladna suša nastopi sočasno s taljenjem
snežne odeje. Pomanjkanje vode se tako čuti le v krajih,
kjer ni bilo zimske snežne odeje. Poletna suša (avgust in
september) nastopi sočasno z visokimi temperaturami in
vegetacijo, ki je že prešla vrhunec svojega razvoja. Taka
suša se pojavlja v večjem delu Slovenije naenkrat, učinki
pa so odvisni od vrste in debeline prsti in od kamninske
osnove (dostopnost podtalnice). Predvsem na tleh s plitvo
prstjo (karbonatna osnova ali rečni nanosi) je primanjkljaj
vode zelo velik. Poletna suša povzroča tudi težave pri oskrbi s pitno vodo, saj presahnejo izviri in zmanjka kapnice.
Pri graditvi sistemov za vodno oskrbo bi morala imeti prednost območja, ki jih pomanjkanje pitne vode najpogosteje
prizadene.
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2.2.1.11 Pozeba
Pojem pozeba označuje poškodbe na rastlinah, ki jih
povzročijo nizke temperature zraka. Za Slovenijo so značilne spomladanske ohladitve, ki jih navadno povzroči vdor
hladnega zraka s severa ali vzhoda. Ohladitve je možno
pričakovati ves mesec april. Ker je to čas zgodnje setve,
vrtnin in odpiranja rodnih brstov pri večini sadnih vrst in pri
vinski trti, so te ohladitve še posebej nevarne.
2.2.1.12 Žled
Žled povzroča največjo škodo na drevju ter na električnih in telefonskih napeljavah. V Sloveniji nastaja žled ob
srečanju hladnih severozahodnih zračnih gmot, ki se gibljejo
pri tleh, ter toplejših vlažnih zračnih gmot, ki v višinah dotekajo z jugozahoda, zato je značilen predvsem za jugozahodno Slovenijo. Najbolj je razširjen na visokem krasu in njegovem obrobju, bodisi na celinski ali primorski strani. Žled
se pojavlja tudi v kotlinah, kjer se zadržuje hladni zrak. V
Sloveniji najpogosteje prizadene Brkine, Senožeško hribovje z Vremščico, Zgornjo Pivko, vznožja in pobočja visokega
krasa, Snežnik, Javornik, Hrušico, Nanos, Trnovski gozd in
Čičarijo.
Poškodbe, ki jih povzroča žled, so odvisne predvsem
od njegove debeline, ki znaša od nekaj milimetrov do več
centimetrov. Katastrofalne posledice, zlasti na drevju ter na
električnih in telefonskih napeljavah, povzroča žled, ki je
debelejši od 50 mm. Žled se najpogosteje pojavlja novembra. Srednje močan žled se v Sloveniji pojavlja vsakih nekaj
let, močan žled, ki povzroča veliko gospodarsko škodo, pa
približno na 50 let. Električne napeljave na območjih v Sloveniji, kjer se žled pogosto pojavlja, niso prilagojene možnim povečanim obremenitvam zaradi žleda. V višjih predelih
ima podobne učinke kot žled trdo ivje.
2.2.1.13 Toča
Težko je določiti območja, ki so potencialno bolj ali
manj ogrožena zaradi toče, ker podatki ne kažejo večje
koncentracije tega pojava na določenem območju. Le na
območju Dolenjske, Krasa in Prekmurja se toča pojavlja
skoraj vsako leto.
Toča povzroča na Slovenskem veliko gospodarsko škodo. Škoda na kmetijskih rastlinah je odvisna od intenzitete,
trajanja in velikosti točnih zrn ter od vrste rastline, njenega
razvojnega stanja in kondicije, kot tudi od vremenskih razmer pred točo in po njej. Ker je toča najpogostejša v
toplem delu leta, največkrat prizadene rastline v najobčutljivejših fazah razvoja.
2.2.1.14 Požari v naravnem okolju
V obdobju od leta 1988 do 2000 je bilo v Sloveniji
16 508 požarov, od tega 5276 gozdnih in 5131 travniških.
Požari v naravi so najpogostejši spomladi. Površine takrat še
niso ozelenele in so suhe, še posebej, če je bila zima suha
in topla. Poleti so požari najpogostejši avgusta. Okoli 33%
požarov se razširi z odprtih kurišč, največkrat jih razpiha
veter. Zaradi samovžigov nastane le 3,4% požarov. Pri 24%
vseh požarov vzrok ni pojasnjen, pri gozdnih požarih pa
vzrok ni znan v 55% vseh primerov.
Posledice gozdnih požarov so odvisne od vrste gozdnega požara, vrste in oblike gozda, časa nastanka in trajanja požara, velikosti pogorele površine in občutljivosti gozdnega ekosistema. Najnevarnejši so vršni požari, ki prizadenejo drevesa od tal do vrha krošnje. Poleg izgube lesne
mase so okrnjene ali izgubljene ekološke, socialne in gospodarske funkcije gozda. V Sloveniji so požarno najbolj
ogroženi gozdovi v submediteranskem delu države. Število
požarov je največje februarja, marca, julija in avgusta. Naj-
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več požarov je na sežanskem gozdnogospodarskem območju, ki zajema Kras, obalni in priobalni del ter slovensko
Istro. Na tem območju je 90% vseh, zaradi požara opustošenih gozdnih površin.
Gozdarska stroka lahko z gojenjem gozdov, ki so manj
občutljivi za gozdne požare, zmanjša njihovo požarno ogroženost (predvsem z zagotavljanjem večjega deleža listavcev). Sonaravno preoblikovanje gozdov z uvajanjem za ogenj
manj občutljivih gozdnih sestojev se postopno izvaja, vendar
poteka zelo počasi.
Pestrost gozdov v Sloveniji pogojuje tudi pestrost insektov, ki so naravni sestavni del gozda. Insekti, predvsem
nekatere žuželke, povzročijo v gozdovih veliko škodo. V
gozdovih, ki so prizadeti zaradi naravnih ujm, požarov in
onesnaževanja in v katerih se gospodari malomarno, se
ustvarjajo pogoji za nenormalno namnožitev insektov in njihovo škodljivo delovanje.
2.2.1.15 Epidemije nalezljivih bolezni
Vsaka naravna ali druga nesreča praviloma pomeni povečano tveganje za širjenje nalezljivih bolezni in nastanek
epidemij, zaradi velikih sprememb v okolju, še zlasti zaradi
splošnega poslabšanja sanitarno-higienskih razmer in občutljivosti populacije.
Največkrat so vzrok nastanka in širjenja nalezljivih bolezni neustrezne sanitarno-higienske razmere pri pripravi in
razdeljevanju hrane, neprimerne splošne sanitarno-higienske razmere ter nezadostna osveščenost o nevarnosti ter
vlogi in pomenu preventive. Hidrične epidemije se najpogosteje pojavljajo zaradi onesnaženja pitne vode s komunalnimi odplakami ter površinskimi vodami.
Veliko in stalno nevarnost za vnos nalezljivih bolezni
predstavljajo mednarodni migracijski tokovi, ki potekajo tudi
prek Slovenije. Določeno nevarnost za prenos nalezljivih
bolezni predstavljajo prebivalci, ki potujejo v druge države,
kjer so razširjene razne nalezljive bolezni. Prav tako je nevarnost za vnos povzročiteljev nalezljivih bolezni mednarodni
promet z živili ter prevoz živali prek ozemlja Slovenije.
Množična cepljenja pred posameznimi nalezljivimi boleznimi ob naravnih in drugih nesrečah praviloma niso potrebna. Ob naravnih in drugih množičnih nesrečah nastajajo
ugodne razmere za širjenje akutnih respiratornih bolezni,
akutnih črevesnih nalezljivih bolezni ter nalezljivih kožnih
bolezni. Ob nesrečah predstavljajo poleg nalezljivih bolezni
velik problem tudi kronične degenerativne bolezni, ki se v
takih razmerah izjemno hitro širijo.
2.2.1.16 Epidemije živalskih nalezljivih bolezni
Za ljudi in živali so posebno nevarne zoonoze. Med
zoonoze spadajo bolezni, ki se po naravni poti prenašajo z
živali vretenčarjev na ljudi in narobe. Te bolezni se prenašajo
s kontaktom, prek dihalnih poti, s hrano in prek vmesnih
prenašalcev.
Na področju varstva živali pred nalezljivimi boleznimi
predstavlja poseben problem odstranjevanje in uničevanje
živalskih trupel (slinavka, parkljevka), delov živalskega telesa
in živalskih odpadkov. Zmogljivosti obstoječih kafilerij so
premajhne in komaj zadoščajo za potrebe v normalnih razmerah.
2.2.2 Tehnične, tehnološke in druge nesreče
Gospodarski razvoj je z gradnjo industrijskih obratov,
jedrskih objektov, velikih vodnih zbiralnikov, kemizacijo okolja, naraščajočim prometom in drugimi dejavnostmi prinesel
v Slovenijo tudi številne nevarnosti industrijskih nesreč, jedrskih nesreč ter nesreč v prometu, rudnikih in drugod. Stalno
grožnjo za ljudi in njihovo življenjsko okolje predstavljajo tudi
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premalo premišljeni posegi v okolje in čezmerno onesnaževanje. V mednarodnem okolju so ves čas prisotne tudi nevarnosti vojn, terorizma in množičnih preseljevanj prebivalstva.
2.2.2.1 Nesreče v rudnikih
Pri rudarjenju lahko pride do eksplozij metana in premogovega prahu, jamskega požara, vdora vode in mulja,
vdora jamskih plinov, zruškov, okvar na prezračevalnih in
transportnih napravah in drugih izrednih dogodkov.
Določena tveganja predstavljajo poleg rudarjenja tudi
opuščeni rudniki in rudniki v zapiranju, podzemne gradnje,
površinsko pridobivanje mineralnih surovin ter pridobivanje
nafte in plina. Pridobivanje nafte in plina bo predvidoma v
naslednjih letih opuščeno. Opušča pa se tudi kopanje premoga v Zasavju.
2.2.2.2 Nesreče z nevarnimi snovmi
V svetu se povečujejo proizvodnja, promet in uporaba
kemikalij, ki se po svojih lastnostih uvrščajo med nevarne
snovi. Zaradi nesreč oziroma nenadzorovanega uhajanja nevarnih snovi v okolje so najbolj ogrožene kraške in druge
podzemne vode, morski in drugi občutljivi ekosistemi ter
prebivalstvo v mestih in drugih strnjenih naseljih. S stališča
možnih nesreč z nevarnimi snovmi predstavljajo glavne vire
nevarnosti predvsem industrijski obrati, kjer se izdelujejo,
predelujejo ali uporabljajo večje količine nevarnih snovi, skladišča teh snovi, prevozi nevarnih snovi ter odlagališča kemikalij. V Sloveniji so zaradi nevarnih snovi v industriji še posebej ogroženi vodni viri. Veliko in stalno nevarnost, zlasti za
podtalnico, predstavljajo tudi neurejena odlagališča kemikalij in z njimi onesnaženih odpadkov.
O prevozu nevarnih snovi po slovenskih cestah ni natančnih podatkov. Posebej velja omeniti nespoštovanje predpisov o pogojih za prevoz nevarnih snovi, težave v zvezi z
uvedbo spremljanja prevozov določenih nevarnih snovi ter
neurejena parkirišča za prometna sredstva, s katerimi se
prevažajo nevarne snovi.
V železniškem prometu se letno prepelje prek
1 200 000 t nevarnih snovi. Veliko nevarnih snovi se prevaža v mednarodnem tranzitnem železniškem prometu. Količina nevarnih snovi, ki se prevaža po železnici, se vsako leto
poveča za okoli 5%. Ta prevoz je varnejši od prevoza po
cestah, zato bi ga kazalo čim bolj preusmeriti s cest na
železnico.
Prevoz nevarnih snovi po morju je omejen predvsem na
pristanišči v Kopru in Trstu ter plovne poti do teh pristanišč.
Letno v slovenska pristanišča pripluje nad 140 tankerjev za
prevoz nafte in naftnih derivatov ter tankerjev za prevoz
tekočih kemikalij. V koprsko pristanišče je letno pripeljanih
okoli 1 300 000 t nafte in njenih derivatov ter nad 90 000 t
tekočih kemikalij. Poleg tega v koprsko pristanišče pripluje
okoli 500 ladij, ki imajo na krovu manjše ali večje količine
nevarnih snovi.
V Sloveniji je varstvo pred nevarnimi snovmi še pomanjkljivo, na kar opozarjajo tudi vse pogostejše nesreče s temi
snovmi. Ureditev tega področja je razdrobljena in neusklajena. Enotno in sistematično spremljanje podatkov o proizvodnji, prometu, porabi in odlaganju nevarnih snovi se še ne
izvaja. Pomanjkljiv in neučinkovit je tudi nadzor nad ravnanjem s temi snovmi. V nekaj letih naj bi se v skladu z
mednarodnopravnimi akti izoblikovala celostna nacionalna
zakonodaja o kemikalijah in o varstvu pred njimi, zadeve pa
naj bi se z interdisciplinarnim pristopom uredile tudi na organizacijski in drugih ravneh.
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2.2.2.3 Jedrske nesreče in druge radiološke nevarno-

sti
Glavni viri ogrožanja z radioaktivnimi snovmi so jedrske
elektrarne, postroji za obogatitev urana, postroji za izdelavo
gorivnih elementov, obrati za predelavo obsevanega jedrskega goriva ter objekti, namenjeni skladiščenju, predelavi
in odlaganju obsevanega jedrskega goriva in radioaktivnih
odpadkov ter raziskovalni reaktorji.
V svetu trenutno deluje 437 jedrskih energetskih reaktorjev. V pasu s skrajno oddaljenostjo 1000 km od državne
meje Republike Slovenije je 50 jedrskih elektrarn s 109
energetskimi reaktorji, od tega jih je 32 v pasu z oddaljenostjo do 500 km od državne meje.
Ob jedrski nesreči, predvsem v elektrarnah, se radioaktivne snovi (radioaktivni plini in radioaktivni delci) lahko
sprostijo pretežno v ozračje. Zračne mase jih v obliki radioaktivnega oblaka lahko nosijo tudi prek tisoč kilometrov
daleč stran od jedrske elektrarne. Vzdolž svoje poti, ki je
odvisna od prevladujočih vetrov in topografskih značilnosti
ozemlja, se usedajo na zemeljsko površje (suha depozicija)
ali pa jih iz ozračja izpirajo padavine (mokra depozicija).
Stopnja radioaktivne onesnaženosti okolja je odvisna od
vrste in količine izpuščenih radionuklidov (žlahtni plini, radioizotopi joda, dolgoživi fisijski produkti) ter od vremenskih
razmer. Ljudje in živali so izpostavljeni radioaktivnemu sevanju v onesnaženem okolju neposredno zaradi zunanjega
obsevanja iz radioaktivnega oblaka in onesnaženih tal ter
zaradi vnašanja radioaktivnih delcev v svoje telo z vdihanim
zrakom, onesnaženo hrano in vodo. V prvih urah po radioaktivnem izpustu so izpostavljeni predvsem zunanjemu sevanju
(žlahtnih plinov) iz radioaktivnega oblaka, kasneje, po nekaj
dneh, pa so vse bolj izpostavljeni notranjemu sevanju vdihanih radioaktivnih snovi, še posebno izotopov radioaktivnega
joda.
Druge radiološke nevarnosti so v glavnem povezane z
morebitnimi nesrečami pri prevozu radioaktivnih snovi, pri
uporabi teh snovi v kmetijstvu, zdravstvu, raziskovalnem delu in na drugih področjih ter z odlaganjem radioaktivnih
odpadkov.
2.2.2.4 Nesreče v cestnem prometu
V cestnem prometu, ki se odvija na javnem cestnem
omrežju, katerega skupna dolžina presega 37 000 km, se
zgodi največ nesreč. V teh nesrečah je tudi največ smrtnih
žrtev. Vsako leto se povprečno zgodi okoli 38.000 prometnih nesreč.
V obdobju od 1994. do 2000. leta so bili glavni vzroki
prometnih nesreč: neprilagojena hitrost (36%), neupoštevanje prednosti (20%), nepravilna smer vožnje (19%), nezadostna varnostna razdalja (8%), nepravilno prehitevanje (4%) in
nepravilno ravnanje pešcev (2%).
2.2.2.5 Železniške nesreče
V Sloveniji smo imeli v zadnjih dvajsetih letih eno večjo
železniško nesrečo (Divača, 1984). V zadnjih petih letih pa
so pri Slovenskih železnicah zabeležili v povprečju 14 izrednih dogodkov na leto. Vsi so se končali z materialno škodo. Največji problem predstavljajo nesreče na težko dostopnih krajih, kjer ni neposrednega dostopa do železniške
proge, temveč je dostop možen le z bližnjih železniških
postaj oziroma počivališč.
2.2.2.6 Nesreče na morju
Na morju se nesreče lahko zgodijo v pomorskem potniškem in blagovnem prometu, na kopališčih, pri jadranju,
surfanju ter pri drugih dejavnostih v prostem času.
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V slovenskem pomorskem prometu ima najpomembnejšo vlogo Luka Koper. Prek nje poteka 90% celotnega
slovenskega čezmorskega blagovnega prometa. Ladje
sprejema v specializiranih terminalih. Leta 2000 je v slovenska pristanišča priplulo 2714 ladij, od tega v koprsko pristanišče 2254, piransko 269 in v izolsko 191. Za čolne in
jahte so urejeni privezi v portoroški marini (620 privezov) in
na drugih delih slovenske obale (skupaj okoli 500 privezov).
V slovenskih pristaniščih predstavljajo največjo nevarnost nesreče z nevarnimi snovmi in požari. Ob morebitnem
večjem razlitju nafte ali njenih derivatov iz tankerja bi nastala
ekološka katastrofa, ki bi imela dolgotrajne ekološke, gospodarske in druge posledice za celotno obalo.
2.2.2.7 Letalske nesreče
Delež letalskega potniškega prometa v mednarodnem
potniškem znaša okoli 15%. Analize letalskih nesreč kažejo,
da se približno 95% vseh letalskih nesreč zgodi na letališčih
ali v njihovi bližini, predvsem pri vzletanju in pristajanju. V
Sloveniji so po predpisih mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) za mednarodni promet registrirana letališča v Ljubljani, Mariboru in Portorožu.
2.2.2.8 Utopitve
V obdobju od 1969. do 1990. leta je zaradi utopitve
izgubilo življenje 1517 ljudi. Vse do leta 1970 je bilo več kot
100 utopitev na leto. Število utopitev se je začelo zmanjševati po uveljavitvi zakona o varnosti na kopališčih leta 1987.
Večina utopitev se še vedno zgodi zunaj urejenih kopališč,
zlasti med rekreativnimi dejavnostmi.
V letu 2000 je bil sprejet nov zakon o varstvu pred
utopitvami. Cilj je zmanjšanje števila utopitev ne le v urejenih
kopališčih, temveč tudi v morju, jezerih, rekah in drugih
vodah, skratka povsod, kjer se izvajajo športne dejavnosti,
kopanje in druge dejavnosti v prostem času.
2.2.2.9 Nesreče v prostem času
Med nesrečami v prostem času so najpogostejše nesreče v gorah. V zadnjih letih zelo hitro narašča število
nesreč na smučiščih, nesreč pri letenju s padali, zmaji, pri
raftingu in drugih dejavnostih na vodah.
V gorah se vsako leto smrtno ponesreči v povprečju od
15 do 40 obiskovalcev gora. Vseh reševalnih akcij pa je od
170 do 260 in število še narašča. Med vzroki nesreč v
gorah so največkrat zdrsi in padci, do katerih pride zaradi
slabe telesne in psihične pripravljenosti, nepoznavanja terena, neprimerne in pomanjkljive opreme ter podcenjevanja
nevarnosti.
V Sloveniji za ukrepanje ob nesrečah, ki se dogajajo pri
dejavnostih v prostem času, v zraku (padalci, zmajarji, športno letenje), na vodi in smučiščih, nismo dovolj pripravljeni.
Tem nevarnostim in nesrečam bo zato treba v prihodnje
posvetiti večjo pozornost.
2.2.3 Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi
Na območju Slovenije je še vedno veliko ostankov
orožja in neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve in druge
svetovne vojne. Teh sredstev, ki izvirajo iz prve svetovne
vojne, je največ na območju soške fronte. V Sloveniji se
vsako leto odkrije, odstrani in uniči okoli 20 t neeksplodiranih ubojnih sredstev. Iz reke Soče je bilo leta 1998 odstranjenih tudi več plinskih topovskih granat, ki so bile napolnjene z bojnim strupom fosgenom. Ta sredstva je treba odstranjevati sproti, ne le zaradi varnostnih razlogov, temveč tudi
glede na obveznosti naše države po mednarodnih konvencijah. Tudi v slovenskem morju še vedno odkrivajo morske
mine. Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi se
izvaja v skladu z mednarodnimi standardi.
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2.2.4 Vojaško ogrožanje
Varnost Republike Slovenije je tudi danes odvisna od
aktualnih varnostno-političnih razmer v regiji in širšem mednarodnem okolju. Po odpravi bipolarne blokovske delitve
sveta in soočanj velikih sil, čemur je sledilo obdobje intenzivnega sodelovanja držav pri zagotavljanju varnosti v Evropi
in globalnega miru ter demokratizacije družb, se je nevarnost vojaškega ogrožanja Slovenije bistveno zmanjšala. Izboljšala se je tudi stabilnost razmer v regiji.
Slovenija mora pri pripravah na nesreče upoštevati možne nevarnosti vojaškega ogrožanja. Zagotoviti mora ustrezne materialne in druge možnosti za neposredno zaščito
prebivalcev, kulturne dediščine in vrednot pred učinki vojnega delovanja ter organizirati najnujnejše sile in sredstva za
reševanje in pomoč ob morebitnih vojaških ogrožanjih. Priprave za zaščito, reševanje in pomoč v vojnem ali izrednem
stanju se morajo uskladiti s pripravami za izvajanje vojaške in
civilne obrambe.
2.2.5 Terorizem
V razmerah vse večje globalizacije in vključevanja slovenske družbe v svetovne gospodarske tokove, velikih migracij prebivalstva ter naraščanja organiziranega kriminala
se povečujejo varnostna tveganja, ki jih predstavljajo terorizem in druge oblike množičnega nasilja. Še posebej to velja
po terorističnih napadih v Združenih državah Amerike v jeseni 2001.
Nevarnost terorizma, vključno z uporabo radioloških,
kemičnih in bioloških sredstev, in drugih oblik množičnega
nasilja v sodobnih razmerah zahteva, da pristojni državni
organi načrtujejo in izvajajo učinkovite preventivne ukrepe
za hitro in učinkovito zaščito in reševanje ljudi in premoženja
tudi v povezavi z drugimi državami. Za ukrepanje ob teh
nevarnostih pa je treba ustrezno usposobiti in opremiti predvsem enote za hitre reševalne intervencije v mestih in drugih
večjih naseljih.
2.2.6 Druga varnostna tveganja
Za Republiko Slovenijo predstavljajo določeno varnostno tveganje tudi množična preseljevanja ljudi. Množičnih
preseljevanj ljudi, ki jih večinoma povzročajo vojaška, politična, socialna in gospodarska tveganja, je vedno več. To
velja tudi za Slovenijo, ki je zlasti tranzitno območje. Ob
morebitnih novih zaostritvah vojaških, političnih, socialnih in
gospodarskih razmer v regiji ali širše, je lahko Slovenija
ponovno soočena z begunsko problematiko.
3. STANJE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
3.1 Pripravljenost na nesreče
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se organizira kot enoten in celovit sistem v državi. Vse oblike varstva
se izvajajo v skladu z načeli mednarodnega humanitarnega
prava in mednarodnega prava varstva ljudi, živali, kulturne
dediščine in okolja pred škodljivimi vplivi naravnih nesreč in
nesreč, ki jih prinaša sodobna civilizacija.
Temeljne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so:
– izvajanje preventivnih ukrepov;
– vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti;
– opazovanje, obveščanje in alarmiranje ob nevarnostih in nesrečah;
– zaščita, reševanje in pomoč ob nesrečah;
– odpravljanje posledic nesreč.
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V državni pristojnosti je urejanje sistema, načrtovanje
razvojnega in raziskovalnega dela, organiziranje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, organiziranje, opremljanje ter usposabljanje državnih sil za zaščito, reševanje in
pomoč, izdelava programov izobraževanja in usposabljanja
za zaščito, reševanje in pomoč ter izgradnja in vzdrževanje
telekomunikacijske, informacijske in druge infrastrukture.
Državne sile in določene druge priprave se izvajajo tudi na
ravni regij (13), ki pa niso politično teritorialne enote.
V občinski pristojnosti je spremljanje nevarnosti, organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč ter organiziranje in izvajanje zaščite, reševanja
in pomoči. Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije
zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju kot tudi
akcije pri odpravljanju posledic nesreč. Država jim pri tem
pomaga s silami in sredstvi iz svoje pristojnosti.
Pri upravljanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodelujejo državni zbor in vlada, občinski sveti
in župani ter upravni organi in poslovodni organi gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij. Operativno strokovno vodenje akcij za zaščito, reševanje in pomoč pa je v
pristojnosti poveljnikov in štabov Civilne zaščite, vodij intervencij ter vodij reševalnih enot in služb.
Težišče varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
naj bi bilo izvajanje preventivnih ukrepov, katerih namen je
preprečiti nastanek nevarnosti oziroma odpraviti nevarnost,
ki lahko povzroči nesrečo. Preventivni ukrepi se izvajajo po
dejavnostih, predvsem v okviru načrtovanja in urejanja prostora.
3.1.1 Zakonodaja
Področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
urejajo zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 64/94 in 87/2001 – ZMatD), zakon o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in
87/2001), zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93,
1/95, 28/95 in 28/2000), zakon o Rdečem križu Slovenije
(Uradni list RS, št. 7/93), zakon o varstvu pred utopitvami
(Uradni list RS, št. 44/2000) in zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi
jedrske energije (Uradni list SFRJ, št. 62/84) ter ratificirane
mednarodne pogodbe. Na podlagi teh zakonov je sprejeta
tudi večina podzakonskih predpisov.
Z novo zakonodajo je bilo omogočeno, da se varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami organizira kot celovita
interdisciplinarna dejavnost, povezana v normativno, organizacijsko in funkcionalno samostojen in enoten sistem, ki
deluje v miru in vseh drugih spremenjenih razmerah, tudi v
izrednem in vojnem stanju. S tem so se v tem sistemu odprle
možnosti najširšega sodelovanja humanitarnih in drugih nevladnih organizacij, katerih dejavnost je pomembna za varstvo pred nesrečami.
Sprejeta zakonodaja ustrezno ureja strokovno operativno vodenje akcij zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in
drugih nesrečah. V skladu z resolucijo o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije so določene tudi usmeritve
za upravljanje in vodenje v spremenjenih razmerah. Zagotovljen je neposreden nadzor nad izvajanjem vseh oblik varstva pred nesrečami tako na lokalni kot državni ravni ter v
gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah.
Omogočena je izgradnja skupne infrastrukture, ki je potrebna za neposredno spremljanje nevarnosti in nesreč kot tudi
za vodenje akcij zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah
in odpravljanju njihovih posledic.
Preventivo pa tudi druge ukrepe za zaščito, reševanje
in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah praviloma ureja
področna zakonodaja. V njej je to področje urejeno zelo
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različno, v posameznih zakonih dokaj celovito, v nekaterih
zakonih pa zelo pomanjkljivo. Tudi financiranje sanacije posledic nesreč normativno ni ustrezno urejeno.
Zakonodaja je v delu, ki ureja zaščito, reševanje in
pomoč, v glavnem usklajena s pravnim redom EU. Trenutno
poteka njeno usklajevanje na področju varstva pred industrijskimi nesrečami.
3.1.2 Načrti zaščite in reševanja
Načrte zaščite in reševanja morajo izdelati pristojni državni organi, lokalne skupnosti ter določene gospodarske
družbe, zavodi in druge organizacije. Državne načrte izdela
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z ministrstvi in drugimi državnimi organi. Na državni
ravni so izdelani načrti zaščite in reševanja za primer tistih
nesreč, ki imajo množični značaj in prizadenejo več občin ali
regij (potres, poplava, jedrska nesreča, letalska nesreča,
nesreča v železniškem prometu, nesreča na morju). V državnih načrtih manjkajo nekateri deli načrtov, zlasti načrti dejavnosti, ki so v pristojnosti posameznih ministrstev.
Izkušnje pri ukrepanju ob velikih naravnih in drugih
nesrečah so pokazale, da obstoječi državni načrti omogočajo usklajeno delovanje vlade, ministrstev in drugih državnih
organov pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči. Toda
načrti nimajo potrebne materialne podlage. Nezadostna je
tudi pripravljenost pristojnih državnih organov za izvajanje
obnovitvenih del po večjih nesrečah.
Dosedanje izkušnje ob naravnih in drugih nesrečah so
pokazale, da morajo načrte ali navodila za ukrepanje izdelati
tudi organizacije s področja prometa, vzgoje in izobraževanja, otroškega, invalidskega in socialnega varstva, nege starejših občanov, zdravstva, kulturne dejavnosti in nekaterih
drugih področij. Zagotoviti morajo predvsem možnosti takojšnjega ukrepanja, zlasti pri izvajanju nujnih zaščitnih ukrepov
in nalog zaščite in reševanja (nujna laična prva pomoč,
gašenje začetnih požarov, evakuacija, zaklanjanje itd.).
3.1.3 Sile za zaščito, reševanje in pomoč
V javnih reševalnih službah, Civilni zaščiti in drugih silah
za zaščito, reševanje in pomoč je organiziranih blizu 5%
vseh državljanov. Naloge na tem področju večinoma opravljajo prostovoljno ali na podlagi državljanske dolžnosti. V
strukturah zaščite in reševanja opravlja naloge profesionalno
okoli 2000 ljudi.
Sile za zaščito, reševanje in pomoč skrbijo predvsem
za:
– gašenje in reševanje ob požarih in eksplozijah;
– reševanje iz ruševin in plazov;
– reševanje v gorah;
– reševanje v jamah;
– reševanje v rudnikih, naftno-plinskih poljih in pri izgradnji podzemnih objektov;
– reševanje na vodi in iz vode;
– reševanje ob neurjih, viharjih in drugih vremenskih
ujmah;
– reševanje ob prometnih nesrečah;
– prvo medicinsko pomoč;
– prvo veterinarsko pomoč;
– poizvedovanje za žrtvami in pogrešanimi;
– splošno humanitarno pomoč.
Sile za zaščito, reševanje in pomoč so v glavnem organizirane v skladu z ogroženostjo. Večina obstoječih sil za
zaščito, reševanje in pomoč je organiziranih v lokalnih skupnostih, le manjši del je organiziran na ravni države in v
posameznih gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah. V štabe, enote in službe Civilne zaščite na državni
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ravni je razporejenih preko 1500 pripadnikov. Namenjene
so izvajanju posebno zahtevnih nalog zaščite, reševanja in
pomoči ter kot pomoč lokalnim skupnostim oziroma za sodelovanje v mednarodnih reševalnih in humanitarnih akcijah.
Kot javne reševalne službe so organizirane:
– gasilska služba;
– gorska reševalna služba;
– jamarska reševalna služba;
– podvodna reševalna služba in
javna zdravstvena služba nujne medicinske pomoči.
Ostale reševalne enote in službe se organizirajo na
lokalni in državni ravni glede na njihov namen.
3.1.3.1 Gasilska služba
V Sloveniji deluje 1440 prostovoljnih gasilskih društev,
od tega 70 industrijskih. Poklicna jedra so organizirana v 11
prostovoljnih gasilskih enotah. V povprečju pride 21,7 operativnega gasilca na 1000 prebivalcev ali 2,2 gasilca na
1 km2. Največ gasilcev je na Dolenjskem (52,8 operativnih
gasilcev na 1000 prebivalcev), v Prekmurju (48,7) in Podravju (37), najmanj pa na obali (7,9), vzhodni Štajerski (10,1)
in severni Primorski (11,9). V submediteranskem delu države, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja največja, je
najmanj operativnih gasilcev. Povprečna oddaljenost gasilskih enot od osrednje gasilske enote v posamezni lokalni
skupnosti je 6,63 km. Povprečna oddaljenost posamezne
gasilske enote od najbližje sosednje gasilske enote pa znaša 3,87 km. Gostota gasilskih enot je največja v Pomurju,
kjer znaša povprečna oddaljenost posamezne gasilske enote od najbližje sosednje gasilske enote 1,95 km, najmanjša
pa v severni Primorski (7,70 km) in na obali (6,82 km).
Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba. Naloge gasilske službe so predvsem gašenje in reševanje ob požarih,
izvajanje preventivnih nalog varstva pred požarom ter opravljanje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Z novo zakonodajo je na mednarodno primerljivi ravni urejen tudi status gasilcev in gasilskih
organizacij. Obstaja pa nekaj neskladij med predpisi o društvih in o gasilstvu.
V prostovoljnih gasilskih enotah deluje prek 44 000
operativnih gasilcev, v poklicnih pa okoli 530 poklicnih gasilcev. Poklicne gasilske enote so organizirane v občinah
Ajdovščina, Celje, Jesenice, Koper, Kranj, Krško, Lendava,
Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto, Ravne na
Koroškem, Sežana in Trbovlje. Večina poklicnih gasilskih
enot je organiziranih kot javni zavod.
Gmotne in druge pogoje za delovanje gasilske službe
zagotavljajo lokalne skupnosti, ki so tudi neposredno odgovorne za stanje požarnega varstva na svojem območju. V
državni pristojnosti je reševanje ob nesrečah na regionalnih
in magistralnih cestah ter avtocestah in ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ki se zgodijo na omenjenih javnih cestah in
javnih vodah. Vlada je za ukrepanje ob teh nesrečah določila
41 gasilskih enot, katerih del dejavnosti financira s proračunskimi sredstvi. Največ intervencij opravijo v Ljubljani,
Kranju in Mariboru. Te gasilske enote so zadovoljivo opremljene za gašenje požarov, pomanjkljiva pa je njihova opremljenost za ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter za
ukrepanje ob onesnaženjih voda.
Z določitvijo gasilskih enot, ki opravljajo naloge širšega
pomena, je bil storjen prvi korak k večji učinkovitosti in
gospodarnosti gasilskih intervencij na cestah in ob nesrečah z ekološkimi posledicami.
Prostovoljni gasilci, ki pogosto opravljajo naloge gasilstva med delovnim časom, večkrat naletijo na nerazumevanje delodajalcev oziroma jim le-ti povzročajo nevšečnosti.
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To se ne bi smelo dogajati. Zakon izrecno določa, da delodajalec prostovoljnega gasilca zaradi sodelovanja v gasilski
intervenciji ne sme odpustiti, razporediti na drugo delovno
mesto ali ga kako drugače oškodovati.
3.1.3.2 Gorska reševalna služba
Gorska reševalna služba je bila ustanovljena 1912 in je
organizirana znotraj Planinske zveze Slovenije, je z zakonom
utemeljena kot javna reševalna služba državnega pomena.
Organizirana je v 17 postajah, ki pokrivajo alpski in predalpski prostor Slovenije. V postajah deluje več kot 620 prostovoljnih gorskih reševalcev, ki imajo svoj status urejen enako
kot gasilci in drugi reševalci. Gorska reševalna služba je od
1955. leta vključena v Mednarodno komisijo za reševanje v
gorah.
Gorska reševalna služba je bila prvotno namenjena
predvsem reševanju ob nesrečah v gorah. Njena dejavnost
se nenehno širi, še posebno v zadnjem času v razmerah
množičnega planinstva in gorništva ter drugih razvijajočih se
dejavnosti v prostem času v hribovitem in gorskem svetu.
Gorsko reševalno službo bi bilo treba organizirati tudi na
nekaterih hribovitih območjih, kjer še ni organizirana.
3.1.3.3 Jamarska reševalna služba
Jamarska reševalna služba je organizirana pri Jamarski
zvezi Slovenije, ki povezuje 43 amaterskih klubov in društev.
Tudi Jamarska reševalna služba je po zakonu javna reševalna služba državnega pomena. Vključuje okoli 60 reševalcev
in je namenjena predvsem reševanju v kraških jamah ter
drugih podzemnih jamah in breznih kot tudi reševanju v
soteskah in na drugih težko dostopnih krajih. Slovenski
jamarji nadaljujejo tradicijo 1889. leta ustanovljenega društva Anthron in 1910. leta ustanovljenega Društva za raziskovanje podzemnih jam Kranjske. Jamarska reševalna služba
Slovenije je bila sprejeta v Komisijo za jamarsko zaščito pri
Mednarodni jamarski zvezi leta 1993.
3.1.3.4 Podvodna reševalna služba
Podvodno reševalno službo organizirajo potapljaška
društva v okviru Slovenske potapljaške zveze. V teh društvih
deluje okoli 1200 prostovoljnih potapljačev, od tega nekaj
več kot 60 inštruktorjev in 27 zdravnikov specialistov. Podvodna reševalna služba je organizirana po regijah oziroma
po povodjih in je namenjena reševanju iz vode in na vodi. S
podvodno reševalno dejavnostjo se ukvarja okoli 90 prostovoljnih potapljačev.
3.1.3.5 Služba nujne medicinske pomoči
Služba nujne medicinske pomoči predstavlja enega
najpomembnejših delov enotnega sistema zaščite, reševanja in pomoči. Njena organiziranost in delovno področje sta
urejena s pravilnikom o nujni medicinski pomoči, ki ga je
izdalo Ministrstvo za zdravje. V okviru projekta nujne medicinske pomoči poteka vzpostavitev učinkovite službe za izvajanje nujne medicinske pomoči v državi do leta 2004.
Služba deluje na 65 lokacijah zdravstvenih domov in nekaterih zdravstvenih postaj. V njej deluje okoli 800 zdravstvenih
delavcev. Nerešeno je vprašanje organizacije njene dispečerske službe. Prav tako ni rešeno v celoti vprašanje medicinske pomoči ob jedrski ali radiološki nesreči.
3.1.3.6 Civilna zaščita
Civilna zaščita je poseben del namensko organiziranih
sil za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita je v zadnjih petnajstih letih doživela več reorganizacij, ki so bile
usmerjene v njeno prilagajanje potrebam zaščite in reševanja ob posameznih vrstah nesreč. V razne enote in službe
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Civilne zaščite bo po novih merilih vključenih do 45 000
pripadnikov. Tako se v Civilni zaščiti po novem organizirajo
le nujno potrebne dopolnilne sile za zaščito, reševanje in
pomoč, predvsem za primer množičnih naravnih in drugih
nesreč. Civilna zaščita je v celoti organizirana na regionalni
in državni ravni, v lokalnih skupnostih pa njeno organiziranje
še poteka. Enote in službe Civilne zaščite se organizirajo po
prostorskem načelu kot taktične enote z močjo od ene
ekipe oziroma oddelka do ene čete. Istovrstne enote in
službe Civilne zaščite se lahko med seboj združujejo v večje
sestave.
V sestavi državnih sil za zaščito, reševanje in pomoč
deluje tudi državna enota za hitre intervencije. Ta enota je
namenjena izvajanju posebno zahtevnih reševalnih intervencij, ki zahtevajo hitro ukrepanje. Namenjena je tudi sodelovanju v akcijah zaščite, reševanja in pomoči na podlagi
dvostranskih sporazumov s sosednjimi in drugimi državami v
regiji ter za sodelovanje v mednarodnih humanitarnih in reševalnih akcijah v okviru programov OZN, Partnerstva za mir
pri zvezi NATO, EU in drugih mednarodnih organizacij. Enoto sestavljajo vodstvo, četa za tehnično reševanje, vod za
RKB zaščito, ekipa za prvo pomoč, oddelek za tehnično
potapljanje, vod za oskrbo ter skupini za elektriko in za
vodo.
3.1.3.7 Policija in Slovenska vojska
Pri zaščiti in reševanju sodelujeta tudi policija in Slovenska vojska, za kar se njihovi pripadniki načrtno usposabljajo. Njihovo sodelovanje se načrtuje z državnimi načrti zaščite in reševanja.
Policija ob naravnih in drugih nesrečah zagotavlja javni
red in mir ter varnost na ogroženih in prizadetih območjih.
Strokovne službe, zlasti pa letalska enota policije, sodelujejo tudi pri izvajanju reševalnih nalog, najpogosteje ob nesrečah v gorah, ekoloških in drugih nesrečah.
Slovenska vojska sodeluje pri zaščiti in reševanju ob
naravnih in drugih nesrečah v skladu s svojo organiziranostjo in opremljenostjo. Pri zaščiti in reševanju sodeluje zlasti
ob velikih nesrečah, ki zahtevajo veliko sil in sredstev (veliki
požari v naravi, vodne ujme, ekološke nesreče). Letalska
enota Slovenske vojske sodeluje predvsem pri reševanju ob
nesrečah v gorah, gašenju gozdnih požarov ter pri helikopterskem reševanju iz visokih objektov.
3.1.3.8 Druge reševalne enote in službe
V sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
sodelujejo tudi Rdeči križ Slovenije, slovenska Karitas in
druge humanitarne in nevladne organizacije, ki so pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Rdeči
križ ima kot nacionalna organizacija v skladu z mednarodnim
pravom tudi posebna zakonska pooblastila (poizvedovalna
služba).
Za opravljanje določenih nalog zaščite, reševanja in
pomoči so pri posameznih gospodarskih družbah, zavodih
in drugih organizacijah na podlagi pogodbe organizirane
posebne enote, ki so namenjene zaščiti in reševanju ob
posameznih vrstah nesreč. V sestavi državnih enot so:
– dva ekološka laboratorija z mobilnimi ekipami za
opravljanje zahtevnejših radioloških, kemijskih in bioloških
meritev, analiz in preiskav;
– enota za higiensko-epidemiološko delo;
– enota za identifikacijo mrtvih;
– mobilna meteorološka enota;
– enota za reševanje ob nesrečah s klorom in drugimi
jedkimi snovmi;
– rudarske reševalne enote;
– enote vodnikov reševalnih psov;
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– enote za postavljanje začasnih prebivališč;
– stacionarij in nastanitvene enote za oskrbo posebnih
skupin prebivalcev in druge.
3.1.4 Opazovanje, obveščanje in alarmiranje
Temeljne naloge sistema opazovanja, obveščanja in
alarmiranja so:
– opazovanje meteoroloških, hidroloških, seizmoloških,
radioloških, ekoloških, zdravstvenih in drugih razmer;
– nadzor spremljanja prometa in drugih aktivnosti v
zračnem prostoru, na kopnem in na ekvatoriju ter zbiranje
podatkov v zvezi s tem, ki so pomembni za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami;
– zbiranje podatkov o nevarnostih in nesrečah ter o
drugih za varstvo pred nesrečami pomembnih pojavih in
dogodkih;
– organiziranje, dopolnjevanje in posredovanje zbirk
podatkov o silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč
ter o intervencijah teh sil;
– obveščanje pristojnih državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter drugih organov in služb, pristojnih za
vodenje in izvajanje akcij zaščite, reševanja in pomoči;
– obveščanje in opozarjanje prebivalstva o dogodkih s
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
javno alarmiranje ob nevarnosti;
– aktiviranje in koordinacija delovanja reševalnih služb;
– posredovanje pri zagotavljanju logistične in druge
podpore reševalnim službam.
Pri delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja imajo ključno vlogo centri za obveščanje. V Sloveniji
deluje 13 regijskih centrov za obveščanje in Center za obveščanje Republike Slovenije. Center za obveščanje Republike Slovenije, ob pomoči strokovnih služb, organizira in izvaja zbiranje in obdelavo podatkov iz obstoječih opazovalnih
sistemov na območju države ter jih posreduje regijskim centrom, posameznim uporabnikom in zainteresirani javnosti.
Skrbi tudi za mednarodno izmenjavo podatkov. Regijski centri za obveščanje zbirajo podatke o nevarnostih in nesrečah
ter opravljajo dispečersko službo na področju gasilstva, gorske reševalne službe, jamarske reševalne službe, podvodne
reševalne službe, službe za nujno medicinsko pomoč, Civilne zaščite in drugih reševalnih služb. Odzivajo se na klice v
sili na enotni evropski številki za klic v sili 112 (sklep ministrov Evropske zveze iz leta 1991, 91/396/EEC, direktiva
Evropske zveze iz leta 1998 98/10/EC). Klic v sili, ki ga
prevzemajo regijski centri za obveščanje na posameznih
območjih, spada med univerzalne brezplačne storitve ponudnikov javnih telekomunikacijskih storitev.
To številko lahko na območju Slovenije uporabljajo vsi,
kadar se znajdejo v stiski in potrebujejo pomoč gasilcev,
nujno medicinsko pomoč in nujno pomoč katerekoli druge
reševalne službe. Na tej številki lahko dobijo tudi pomembne podatke o vremenskih, vodnih, snežnih in drugih razmerah, o motnjah pri oskrbi s pitno vodo, električno energijo ter o drugih življenjsko pomembnih vprašanjih.
V začetku leta 1997 so bili v Sloveniji uveljavljeni novi
znaki za javno alarmiranje ob nevarnostih naravnih in drugih
nesreč. Na novo je bila opredeljena tudi vloga sistema javnega alarmiranja. Aktiviranje enot pa se postopno prenaša
na sistem osebnega klica v okviru sistema zvez.
Postavljeni so temelji sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, razvita je tudi že večina njegovih funkcij.
Opazovanje nevarnosti in drugih izrednih dogodkov, ki so
pomembni za varstvo pred nesrečami, zahteva dobro sodelovanje vseh organov in služb. Tako je Ministrstvo za
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okolje in prostor, Agencija za okolje v okviru informacijske
in strokovne podpore pri vodenju zaščitnih in reševalnih
akcij samoiniciativno razvila nekatere modele, ki so pomembni pri napovedovanju in spremljanju vremenskih ujm.
Zbiranje in neprekinjeno spremljanje radioloških razmer ter
mednarodno izmenjavo radioloških podatkov opravlja Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. Ob pomoči EU
je v pripravi izgradnja sistema RODOS za sprotno spremljanje in odločanje v primeru radiološke nesreče in napovedovanja posledic.
V sistemu opazovanja, obveščanja in alarmiranja je še
vedno odprto vprašanje dispečerske službe za nujno medicinsko pomoč. Nujno medicinsko pomoč izvajajo zdravstveni zavodi. S pravilnikom o nujni medicinski pomoči pa je
predvideno, da se na območju Slovenije organizira mreža
zdravniških ekip za nujno medicinsko pomoč, katere delovanje naj bi podpirala dispečerska služba za nujno medicinsko pomoč v regijskih centrih za obveščanje.
Javno alarmiranje se po zakonu organizira kot enoten
sistem, ki ga je mogoče upravljati na državni, regionalni in
lokalni ravni. Za zagotovitev tehničnih možnosti in alarmiranje ob nevarnostih oziroma nesrečah, razen ob naravnih, je
načeloma odgovoren povzročitelj nevarnosti oziroma nesreče. Za izgradnjo in vzdrževanje sistema javnega alarmiranja
ob naravnih nesrečah so pristojne lokalne skupnosti. Ker
večina lokalnih skupnosti za ta namen nima dovolj denarja,
je ta sistem nedograjen in marsikje tudi slabo vzdrževan.
Pripravljen je projekt posodobitve celotnega sistema javnega alarmiranja, ki predvideva vključitev omrežja lokalnih skupnosti v načrtovan enotni informacijsko telekomunikacijski
sistem.
3.1.5 Informacijsko telekomunikacijski sistem
Informacijsko telekomunikacijski sistem na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zbira, obdeluje
in prenaša informacije o nevarnostih in izrednih dogodkih
pomembnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter zagotavlja operativno pomoč silam za zaščito in reševanje. Predstavlja tehnično osnovo delovanja sistema opazovanja,obveščanja, alarmiranja ter reševanja. V okviru teh
opazovanj se zbirajo informacije o:
– hidroloških, meteoroloških, seizmoloških, radioloških, ekoloških, zdravstvenih in drugih razmerah;
– izrednih dogodkih v cestnem, železniškem, zračnem
in pomorskem prometu;
– dogajanjih v zračnem prostoru;
– motnjah, omejitvah in prekinitvah pri oskrbi s pitno
vodo in energijo, javnih telekomunikacijah in stanju v drugih
infrastrukturnih sistemih;
– nevarnostih in nesrečah ter drugih dogodkih, pomembnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– škodi, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče;
– reševalnih intervencijah ter silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč.
Operativna pomoč silam za zaščito in reševanje je predvsem v:
– aktiviranju pripadnikov sil za zaščito in reševanje;
– zagotavljanju operativnih radijskih zvez;
– zagotavljanju operativnega dostopa do podatkov;
– zagotavljanju varnosti pripadnikov sil za zaščito in
reševanje.
Do sedaj je bila zgrajena osnovna infrastruktura informacijsko telekomunikacijskega sistema, ki omogoča hranjenje, obdelavo, prenos in uporabo informacij vsem uporabnikom, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
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3.1.5.1 Informacijski sistemi
Osnovo informacijskega sistema na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami predstavlja intranet
zaščite in reševanja, ki omogoča hranjenje, obdelavo in
prenos podatkov in medsebojno izmenjavo podatkov med
organi vodenja zaščite in reševanja na lokalni, regionalni in
državni ravni ter med drugimi izvajalci nalog zaščite in reševanja.
Intranet zaščite in reševanja je avtonomen informacijski
sistem, namenjen uporabnikom s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Temelji na računalniškem
omrežju Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Trenutno povezuje uporabnike na državni ravni, v približno
letu dni pa bodo to omrežje lahko prek klicnega dostopa
uporabljale reševalne službe, štabi Civilne zaščite in lokalne
skupnosti. Hrbtenica globalnega računalniškega omrežja temelji na lokalnih računalniških omrežjih regijskih centrov za
obveščanje in Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter sistemu fiksnih telekomunikacijskih zvez. Vzporedno pa se gradi glavno hrbtenico prek navideznega privatnega omrežja v okviru svetovnega spleta (omrežja Internet).
Globalno računalniško omrežje Uprave Republike Slovenije
za zaščito in reševanje bo enotna platforma bodočega enotnega informacijsko telekomunikacijskega sistema temelječa
na IP protokolu.
Pomembna naloga v bližnji prihodnosti bo povezava
globalnega računalniškega omrežja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje s sorodnimi sistemi partnerskih in drugih organizacij ter povezava v svetovno omrežje
Internet. Pri tem bo dan glavni poudarek na varovanju teh
povezav pred morebitnimi vdori.
3.1.5.2 Telekomunikacijski sistemi
Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se uporabljajo javni in privatni (profesionalni) telekomunikacijski sistemi. Profesionalni sistemi se uporabljajo za naloge, ko je zahtevana visoka stopnja razpoložljivosti, zanesljivosti in varnosti telekomunikacij. Profesionalni telekomunikacijski sistemi se delijo na:
– sistem fiksnih telekomunikacijskih zvez, ki je povezan prek najetih povezav in javnega telekomunikacijskega
sistema Telekoma Slovenije, v bodoče pa tudi prek navideznega privatnega omrežja v okviru svetovnega spleta (omrežja Internet) in omogoča prenos govora in podatkov;
– sistem profesionalnih radijskih zvez zaščite in reševanja (ZARE), vključno s sistemom osebnega klica, ki omogoča prenos govora in kratkih sporočil;
– sistem javnega alarmiranja, ki je namenjen opozarjanju na bližajočo se nevarnost oziroma alarmiranju ob neposredni nevarnosti.
Sistema fiksnih telekomunikacijskih zvez in radijskih
zvez ZARE sta avtonomna sistema, namenjena uporabnikom s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Sistem fiksnih telekomunikacijskih zvez je vzpostavljen
v regijskih centrih za obveščanje, Centru za obveščanje
Republike Slovenije in Upravi Republike Slovenije za zaščito
in reševanje. Vzpostavljene so tudi neposredne povezave z
enotami nujne medicinske pomoči in gasilci. Posamezni deli
sistema fiksnih zvez so medsebojno povezani prek najetih
povezav in javnega telekomunikacijskega omrežja Telekoma
Slovenije.
Sistem zvez ZARE je največji sistem klasičnih profesionalnih radijskih zvez v državi. Pokritost območja Slovenije
z radijskim signalom presega 95% vsega njenega ozemlja.
Te zveze uporablja večina reševalnih služb in drugih izvajalcev zaščite, reševanja in pomoči. Sistem radijskih zvez
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ZARE omogoča prenos govora v okviru storitve operativnih
radijskih zvez in prenos kratkih sporočil v okviru storitve
osebnega klica, namenjenega aktiviranju enot za zaščito in
reševanje.
Slovenija je pred pomembno odločitvijo o prihodnjem
enotnem vsedržavnem profesionalnem sistemu radijskih
zvez. Po dosedanjih ocenah naj bi bil to profesionalni sistem
radijskih zvez TETRA. V okviru tega sistema bi za področje
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zgradili navidezno samostojno radijsko omrežje, ki bi ga uporabljali vsi, ki se
ukvarjajo z zaščito in reševanjem. Omogočal bi tudi povezavo s policijo in Slovensko vojsko.
3.1.6 Mednarodno sodelovanje
Slovenija je po letu 1991 začela samostojno urejati vsa
vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, tudi
na področju mednarodnega sodelovanja. Stalna in neposredna nevarnost naravnih in drugih nesreč zahteva medsebojno sodelovanje držav ter skupno delovanje v okviru mednarodnih organizacij.
Namen in cilji tega sodelovanja so predvsem:
– preprečevanje nevarnosti in nesreč;
– medsebojna podpora pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti držav za obvladovanje naravnih in drugih nesreč;
– zagotavljanje medsebojne pomoči ob nesrečah;
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje v mednarodnih
humanitarnih in reševalnih akcijah.
Slovenija si na podlagi mednarodnega prava, skupnih
interesov, enakopravnosti in prijateljskih meddržavnih odnosov prizadeva razviti oziroma razširiti zlasti sodelovanje s
sosednjimi državami in državami v regiji, ki jih povezujejo
skupne nevarnosti. Dvostranske sporazume o sodelovanju
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je
že sklenila z Madžarsko, Avstrijo, Hrvaško in Slovaško. V
postopku so sporazumi o medsebojnem sodelovanju na
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z Italijo, Rusko federacijo, Češko in Poljsko. Slovenija je razvila
zelo uspešno sodelovanje tudi z najbolj razvitimi državami na
področju zaščite in reševanja, kot sta Švedska in Švica,
plodno je tudi sodelovanje z Združenimi državami Amerike.
Slovenija je ratificirala mednarodne pogodbe, ki pokrivajo zgodnje obveščanje in hitro nudenje pomoči ter sklenila
bilateralne sporazume o zgodnjem obveščanju na področju
jedrske varnosti, industrijskih nesreč, čezmejnih onesnaževanj zraka in vode ter drugih področjih.
V desetletno akcijo (1990-2000) Združenih narodov za
zmanjšanje naravnih nesreč, ki se nadaljuje s strategijo za
varnejši svet v 21. stoletju, je ustvarjalno vključena tudi Slovenija. Večji del konkretnega sodelovanja poteka z Uradom
Združenih narodov za usklajevanje humanitarne pomoči.
Polnopravno članstvo v EU je strateški interes Republike Slovenije tudi na področju varstva pred nesrečami.
V okviru programa Partnerstvo za mir zveze NATO imajo države partnerice pomembno vlogo tudi na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Slovenija je od
leta 1999 zastopana s svojim predstavnikom v Evroatlantskem centru za usklajevanje humanitarne pomoči zveze NATO, slovenske enote za zaščito in reševanje pa sodelujejo v
Evroatlantski enoti za odzivanje ob nesrečah.
Vse pomembnejše postaja tudi sodelovanje v regionalnih pobudah. Slovenija je v okviru Srednjeevropske pobude
podpisala in ratificirala sporazum o sodelovanju pri napovedovanju, preprečevanju in ublažitvi naravnih in tehnoloških
katastrof; sodeluje pa tudi v delovni skupini za civilno zaščito
Delovne skupnosti Alpe-Jadran.
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V okviru Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo –
Pobude za pripravljenost in preventivo pred nesrečami je
Slovenija skupaj z drugimi državami v regiji spodbudila medsebojno sodelovanje na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Aktivna pa je tudi v okviru pobude ministrov za obrambo držav Jugovzhodne Evrope – področje
varstva pred nesrečami.
3.1.7 Upravna organiziranost
Na podlagi nove zakonodaje se je izoblikovala tudi
upravna organiziranost na področju varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami. Za izvajanje ukrepov za preprečevanje naravnih in drugih nesreč oziroma njihovih posledic so
pristojna in odgovorna posamezna ministrstva. Ministrstva
so neposredno odgovorna tudi za priprave in delovanje dejavnosti iz njihove pristojnosti ob naravnih in drugih nesrečah.
Upravne in strokovne naloge varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami izvaja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki je organ v sestavi Ministrstva za obrambo. Uprava izvaja predvsem naloge, ki se nanašajo na razvojno in raziskovalno delo, organiziranje, opremljanje in
usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč na državni
ravni, organiziranje informacijskega in telekomunikacijskega
sistema, izdelavo ocen ogroženosti in državne načrte, izdelavo programov izobraževanja in usposabljanja ter njihovo
izvajanje, oblikovanje in vzdrževanje državnih rezerv idr. Uprava z zakonom nima pooblastil za neposredno medresorsko
usklajevanje dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, razen v zvezi z izdelavo in izvajanjem državnih
načrtov zaščite in reševanja. To je ena od pomanjkljivosti
sedanje upravne organiziranosti.
V Sloveniji se pogosto postavlja vprašanje glede resorne organiziranosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vsekakor so na tem področju potrebne dolgoročne
spremembe. S spremembami naj bi zagotovili predvsem
učinkovitejšo koordinacijo dejavnosti državnih in drugih organov na področju preventive, ukrepanja in odpravljanja
posledic nesreč. Pri tem pa je treba upoštevati, da pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči sodelujejo številne humanitarne in druge nevladne organizacije ter da je težišče vseh
dejavnosti na tem področju v lokalnih skupnostih. Zato je
potrebno še izpopolniti organizacijske, tehnične in druge
pogoje za avtonomno, racionalno in načrtno izvajanje upravnih in strokovnih nalog na tem področju. Srednjeročno bo
potrebno urediti tudi pristojnosti pokrajin na tem področju.
Glede upravne organiziranosti tudi v evropskih državah
ni enotnih rešitev. EU ne podpira teženj po unifikaciji upravne organiziranosti tega področja, saj meni, da mora biti to
čim bolj prilagojeno specifičnim varnostnim in drugim razmeram v posamezni državi. V nekaterih zahodnih državah
so te dileme razrešili z ustanovitvijo javnih agencij za zaščito
in reševanje, v nekaterih drugih državah pa imajo posebna
ministrstva za civilno načrtovanje ukrepov za krizne razmere
in civilno zaščito.
Pri spreminjanju in prilagajanju upravne organiziranosti
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bo,
poleg geografskih in drugih značilnosti posameznih regij,
treba upoštevati vsebinske učinke sedanje regijske organiziranosti, ki se je za področje zaščite in reševanja izkazala za
primerno.
4. PREGLED PREVENTIVNIH UKREPOV
Cilj preventive je preprečiti, odstraniti ali zmanjšati varnostna tveganja. Preventiva je usmerjena predvsem v vire
ogrožanja. Njen namen je predvsem preprečiti nevarnost,
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že obstoječe nevarnosti pa odstraniti ali vsaj zmanjšati. Temeljne preventivne ukrepe naj bi izvajala pristojna ministrstva, lokalne skupnosti ter gospodarske družbe, zavodi in
druge organizacije.
Izvajanje preventivnih ukrepov mora biti zasnovano na
ocenah ogroženosti in drugih strokovnih podlagah. Za nesreče, ki predstavljajo največjo nevarnost, bi bilo treba izdelati posebne strategije varstva, ki bi vključevale dolgoročne
in kratkoročne cilje varstva, konkretne preventivne ukrepe
ter priporočila za pripravljenost in ukrepanje ob nesreči. Do
sedaj je bila v tem smislu izdelana le strategija varstva pred
potresom in varnostne analize za jedrske objekte.
4.1 Pregled preventivnih ukrepov po vrstah nesreč
4.1.1 Potresi
Študije in analize potresne varnosti tipičnih objektov
kažejo, da je potresna varnost velikega števila objektov neustrezna, zato moramo povečati tudi pripravljenost za zaščito, reševanje in pomoč. Za zagotovitev organiziranega in
učinkovitega ukrepanja po potresu se morajo pripraviti in
dopolnjevati ustrezni načrti na lokalni in državni ravni.
Obvladovanje potresne nevarnosti obsega različne
ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje posledic, med katerimi so najpomembnejši:
– potresno varna gradnja (predpisane zahteve za novogradnjo in rekonstrukcijo objektov, določeni postopki za
ocenjevanje po potresu poškodovanih objektov ter po potresno sanacijo);
– izdelava tipskih objektov, prilagojenih potresni ogroženosti na posameznih geografskih območjih;
– dograditev državnega potresnega opazovalnega sistema, ki bo temeljil na uporabi podatkov iz domače mreže
potresnih opazovalnic in podatkov iz tujih opazovalnih sistemov ter na samodejni obdelavi in posredovanju podatkov;
– sprejeti program protipotresne sanacije in utrjevanja
stanovanjskih ter pomembnih javnih objektov s področja
vzgoje in izobraževanja, varstva otrok, nege starejših občanov in drugih posebnih skupin prebivalcev, zdravstva in drugih javnih dejavnosti, ter ga začeti izvajati;
– dopolnjevanje načrtov zaščite in reševanja pred potresom, organiziranje, usposabljanje in opremljanje sil za
zaščito, reševanje in pomoč.
4.1.2 Poplave
V okviru geoinformacijskega sistema je izdelana celostna ocena poplavne ogroženosti Slovenije. Za potrebe načrtovanja izrabe prostora in izvajanje zaščite in reševanja so
izdelane karte poplavnih linij. Z vidika varstva pred poplavami je pomembno še:
– zgrajena je državna mreža vodomernih postaj (170
vodomernih postaj), od tega je 19 avtomatskih, 20 pa jih
ima stalno zvezo;
– izdelana je evidenca visokih pregrad;
– urejajo se vodotoki, vodnogospodarski objekti ter
vodni zbiralniki. Nekateri vodni zbiralniki so visoke pregrade, ki predstavljajo določeno vrsto nevarnosti, če pride do
porušitve;
– izdelani so načrti zaščite in reševanja pred poplavo,
organizirajo, usposabljajo in opremljajo se sile za zaščito,
reševanje in pomoč.
Za izboljšanje stanja je potrebno:
– izdelati strategijo in program varstva pred poplavami,
ki bosta temeljila na usklajenih merilih za zagotavljanje varnosti pred poplavami, ter ga začeti izvajati;
– sprejeti predpise o opazovanju visokih pregrad na
vodnih zbiralnikih;
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– organizirati posebno službo za varnost visokih pregrad na vodnih zbiralnikih;
– dopolniti, posodobiti in prilagoditi (po lokacijah in
namenu) državno mrežo vodomernih postaj za opazovanje
visokih voda;
– urejanje vodotokov in uveljavljanje ukrepov pred poplavami, mora zajeti porečje celotnih vodotokov in tem je
potrebno prilagoditi posege v prostor.
4.1.3 Plazovi, usadi, podori
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– izdelati strategijo in program varstva pred sušo;
– izdelati analizo oskrbe prebivalstva in prednostnih
uporabnikov s pitno vodo v sušnih obdobjih ter ob naravnih
in drugih nesrečah ter pripraviti predloge vodne oskrbe z
uporabo alternativnih vodnih virov;
– pričeti z gradnjo namakalnih sistemov in sistemov za
oskrbo z vodo;
– vzpodbuditi zavarovanje posevkov pred nastalo škodo oziroma uvajati kmetijske kulture, ki so manj občutljive na
sušo.

Z vodnogospodarskimi osnovami so določene površine, ki jih ogrožajo zemeljski in snežni plazovi, hudourniki in
erozija. Na teh območjih je potrebno za spremembo kmetijske kulture, graditev objektov in za druge posege, ki bi
lahko vplivali na dinamično ravnovesje tal, pridobiti tudi v
bodoče vodnogospodarsko soglasje. Glede na to, da je že
izdelan popis zemeljskih plazov, se mora v naslednjem obdobju izdelati kataster, strategijo in program varstva pred
zemeljskimi plazovi ter ga začeti izvajati.

Zaradi gospodarske škode, ki jo povzroči toča, je potrebno:
– vzpodbujati zavarovanje posevkov pred nastalo škodo;
– vzpodbujati fizično zaščito kmetijskih rastlin (predvsem trajnih nasadov) s protitočnimi mrežami in uporabo
ustrezne strešne kritine.

4.1.4 Snežni plazovi in obilne snežne padavine

4.1.9 Požari

Aktivnosti, ki se jih izvaja na tem področju, so:
– spremljanje snežne odeje ter možnost nastanka snežnega plazu;
– javnost se obvešča o nevarnih območjih;
– izdelana je karta snežnih plazov ter stalnih mest, ki jih
ogrožajo snežni plazovi;
– za primer velike nevarnosti pred snežnim plazom so
izdelani tudi načrti proženja snežnih plazov;
– organizirajo, opremljajo in usposabljajo se sile za
zaščito, reševanje in pomoč.
Aktivnosti bi morali nadaljevati in po potrebi še izpopolnjevati.

4.1.9.1 Požari v naravnem okolju
Sprejeta zakonodaja je uredila varovanje naravnega
okolja, zgodnje odkrivanje, prepoved kurjenja in sežiganja,
spremljanje in razglašanje velikih stopenj požarne ogroženosti. Z gozdnogospodarskim načrtom je urejeno varstvo gozdov pred požari. Izdelana je karta ogroženosti gozdov. Pripravljajo se programi za spremljanje in napovedovanje razvoja požara. Poleg navedenega se:
– uvaja naravno preoblikovanje gozdov s sestoji, ki so
bolj odporni na požar in se hitreje in lažje obnovijo po
požaru;
– ponovno organizira tudi opazovalna mreža gozdarskih služb;
– izvajajo neformalne oblike usposabljanj in izobraževanja prebivalcev;
– organizirajo, opremljajo in usposabljajo sile za zaščito, reševanje in pomoč.
V sistem se morata še bolj načrtno vključevati tudi
policija in vojska. Z zaščitnimi aktivnostmi je potrebno nadaljevati.

4.1.5 Erozija
Za posamezno večje erozijsko območje se mora pripraviti program protierozijskih del (sanacija tal, urejanje in
vzdrževanje vodnega režima, postavitev pregrad in zavarovanj, vegetacijska zavarovanja). Istočasno je potrebno izdelati program preprečevanja erozije in sanacije erozijskih žarišč, ki posebno hitro napredujejo, ogrožajo varovano naravno in kulturno dediščino ali povzročajo veliko gospodarsko
škodo, ter ga začeti izvajati.
4.1.6 Nevihte, viharji, pozeba, žled
Na infrastrukturnih objektih (ceste, železnice, elektrika)
so izdelani delni načrti, kako ukrepati v primeru nastanka
nesreče. Za dosego izboljšanja stanja pa je potrebno še:
– zagotoviti zgodnje in hitro napovedovanje grozeče
nevarnosti;
– posodobiti meteorološko radarsko pokrivanje države, še posebej za jugozahodni del Slovenije;
– izdelati strategijo in program varstva pred vremenskimi ujmami v kmetijstvu ter ga začeti izvajati;
– vzpodbujati zavarovanje posevkov pred nastalo škodo;
– nadaljevati ukrepe za zagotovitev večje odpornosti
sistema za prenos električne energije pred učinki vremenskih ujm, zlasti obilnih snežnih padavin in žleda.
4.1.7 Suša
Ne glede na to, da v Sloveniji v glavnem vsako leto
pade dovolj padavin in je suša razmeroma redka, je potrebno v obdobju, določenem s tem nacionalnim programom:

4.1.8 Toča

4.1.9.2 Požari na gradbenih objektih
Z novo zakonodajo bo urejena gradnja objektov (določeni so pogoji, ki jih morajo projektanti upoštevati, predvidena je t.i. požarna varnost, določene so nekatere zahteve za
gradbene materiale, ki se lahko uporabljajo pri gradnji ter
določene nekatere zahteve za posamezne vrste objektov). V
povezavi z navedenim:
– je urejeno izvajanje ukrepov varstva pred požarom v
gospodarskih družbah (kdo je odgovoren v podjetju za varstvo pred požarom, kdo skrbi za izvajanje ukrepov varstva
pred požarom, usposabljanje zaposlenih, vzdrževanje opreme);
– izdelane so ocene požarne ogroženosti za mikrolokacijo (podjetja, nekatere občine);
– uvaja se ugotavljanje skladnosti gradbenih materialov, opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom;
– načrtno se spremljajo vzroki za nastanek požara.
Za učinkovitejšo preventivo, kot tudi za učinkovitejše
ukrepanje je potrebno:
– pripraviti, zlasti pa dopolniti tehnične predpise in standarde o varstvu pred požarom, prostorskem načrtovanju,
graditvi objektov, ravnanju s požarno nevarnimi snovmi, požarni varnosti v prometu, požarni varnosti v naravnem okolju
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ter v industrijskih in drugih dejavnostih oziroma prevzeti predpise in standarde EU;
– izdelati program protipožarne sanacije stanovanjskih
in pomembnih javnih objektov s področja vzgoje in izobraževanja, varstva otrok, nege starejših občanov in drugih posebnih skupin prebivalcev, zdravstva in drugih javnih dejavnosti, ter ga začeti izvajati.
4.1.10 Epidemije, epizootije, epifitije, infestacije
Epidemije
Organizirana je epidemiološka služba, ki spremlja, opozarja, pripravlja in izvaja ukrepe, povezane z boleznimi ljudi.
Gibanje nalezljivih bolezni se spremlja sistematično. Vsako
leto se pripravi tudi nacionalni program varstva pred nalezljivimi boleznimi, v katerem se opredeli naloge za preprečevanje in zatiranje teh bolezni. V posebnih programih se predvidi tudi izvajanje ukrepov, kot so deratizacija, dezinsekcija in
drugih (splošni in posebni ukrepi) za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.
Epizootije
Izvajajo se zdravstveni in drugi ukrepi za preprečitev in
zatiranje nalezljivih bolezni. Izvaja se veterinarska kontrola,
tako nad domačimi živalmi, kot nad tranzitom. Z razširitvijo
monitoringa za sistematično spremljanje gibanja zoonoz in
drugih živalskih kužnih bolezni na območju Slovenije, še
posebej v povezavi s prometom živil živalskega izvora, bo
dosežena višja stopnja zaščite. Povečati bo potrebno tudi
opremljenost za zagotovitev dekontaminacijskih postaj na
mejnih prehodih, pripravljenost in opremljenost za ukrepanje ob nenadnem pojavu nalezljivih bolezni z obsežnimi posledicami ter opremljenost za posredovanje ob pojavu bioloških napadnih sredstev in podobnih primerih.
4.1.11 Nesreče z nevarnimi snovmi
Izdelana je ocena ogroženosti pred nevarnimi snovmi.
Pripravlja se plan aktivnosti ukrepanja ob industrijskih nesrečah. Uvaja se enotna baza nevarnih snovi, ki jo naj bi uporabljali vsi, ki so kakorkoli vključeni v sistem varstva ob
nesrečah z nevarnimi snovmi. Opremljajo in usposabljajo se
sile za zaščito in reševanje (določene gasilske enote za
ukrepanje na cesti, za ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi
snovmi). Kljub naštetemu je varstvo pred nesrečami z nevarnimi snovmi še zelo pomanjkljivo. V skladu z navedenim, je v
prihodnjem obdobju potrebno:
– dopolniti normativno ureditev in jo uskladiti z EU;
– nadaljevati projekt varstvo pred nesrečami z nevarnimi snovmi v okviru programa ravnanja s kemikalijami;
– pospešiti ekološko sanacijo in zapiranje opuščenih
naftno-plinskih vrtin v severovzhodni Sloveniji;
– izdelati in izvesti program ukrepov za zaščito in reševanje ob nenadnih močnih onesnaženjih površinskih voda,
morja ter kraških in drugih podzemnih voda;
– nadaljevati izvajanje poostrenega nadzora nad prevozom nevarnega blaga;
– organizirati spremljanje prevoza najbolj nevarnih snovi na območju države;
– prevoz nevarnih snovi preusmeriti mimo pomembnih
vodnih virov ter drugih ekološko občutljivih območij in ekosistemov;
– izdelati merila za izbiro lokacij začasnih skladišč in
odlagališč nevarnih snovi oziroma nevarnih odpadkov ter
določiti te lokacije;
– izvesti ekološko sanacijo neurejenih odlagališč, ki
ogrožajo pomembne vire pitne vode. Pri tem naj imajo prednost odlagališča, kjer se odlagajo nevarne snovi;
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– organizirati sistem spremljanja nenadnih velikih onesnaženj voda;
– poskrbeti za ustrezno opremljenost in izboljšati organiziranost zdravstva za ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi
snovmi;
– posodobiti vročo celico na Reaktorskem centru Brinje za morebitne intervencije z visoko aktivnimi radioaktivnimi viri;
– nabaviti primeren kontejner za interventni prevoz visokoradioaktivnih virov;
– uveljaviti enotne in mednarodno usklajene zbirke podatkov o nevarnih snoveh ter zagotoviti dostop in uporabo
vsem pooblaščenim uporabnikom s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
4.1.12 Jedrske nesreče in druge radiološke nevarnosti
Upoštevaje dejstvo, da je v krogu z oddaljenostjo
1000 km od državne meje 50 jedrskih elektrarn, obstaja
potencialna nevarnost nesreče te vrste. Zato moramo:
– dograditi enoten sistem za spremljanje in prognozo
zunanjega sevanja za potrebe ukrepanja ob jedrskih nesrečah in drugih radioloških nevarnostih ter ga tudi s tem namenom povezati z drugimi nacionalnimi in evropskim radiacijskim sistemom;
– vzdrževati trajne zaloge tablet kalijevega jodida za
primer jedrske nesreče;
– dokončati in nato dopolnjevati načrte zaščite in reševanja na vseh ravneh načrtovanja;
– poskrbeti za ustrezno opremljenost in izboljšati organiziranost zdravstva za ukrepanje ob jedrskih nesrečah.
4.1.13 Nesreče v cestnem prometu
Varnost v cestnem prometu ureja področna zakonodaja. Vzpostavljen je sistem ukrepanja v primeru nesreče (112,
113, policija, gasilci, nujna medicinska pomoč, inšpektorji).
Za povečanje učinkovitosti je potrebno organizirati še enoten sistem spremljanja in optimizacije reševalnih prevozov
na območju Slovenije. Zagotoviti je treba delovanje enotne
dispečerske službe za nudenje nujne medicinske pomoči
preko centrov za obveščanje.
4.1.14 Nesreče na morju
Za primer nesreče na morju je izdelan državni načrt
zaščite in reševanja. Za izboljšanje stanja je potrebno:
– utrjevati organiziranje službe za reševanje na morju.
Zagotoviti je potrebno zadostna sredstva in opremo za reševanje ob ekoloških nesrečah na morju (oprema plovil, sredstva za preprečevanje širjenja oljnega madeža po vodni površini idr.);
– izboljšati pripravljenost in opremljenost za gašenje
plovil;
– zgraditi informacijski sistem za spremljanje razmer in
nevarnosti, ki ogrožajo ljudi, živalske in rastlinske vrste v
obalnem morju vključno s spremljanjem podatkov, izmerjenih na stalni oceanografski postaji in s plovilom.
4.15 Letalske nesreče
Za primer letalske nesreče je izdelan državni načrt
zaščite in reševanja, ki ga pristojni organi v skladu z mednarodnimi standardi in priporočenimi praksami dopolnjujejo in
posodabljajo. Pristojni organi bodo morali tudi v bodoče
skrbeti, da se ustrezne službe stalno usposabljajo, da so
opremljene in pripravljene za zaščito in reševanje.
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5. STOPNJA ZAŠČITE PRED POSAMEZNIMI NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI, TEMELJNI CILJI, NALOGE
VARSTVA IN NAČIN NJIHOVEGA URESNIČEVANJA
5.1 Zaščitni ukrepi
Zaščita pred nevarnostmi se zagotavlja s prostorskimi,
urbanističnimi, gradbenimi ter drugimi tehničnimi ukrepi, zaklanjanjem, evakuacijo, nastanitvijo in oskrbo ogroženih prebivalcev, tehničnimi in drugimi sredstvi za osebno in skupinsko radiološko, kemijsko in biološko zaščito, odstranjevanjem in uničevanjem ostankov neeksplodiranih ubojnih sredstev ter zaščito nepremične in premične kulturne dediščine.
Z omenjenimi zaščitnimi ukrepi se želi preprečiti neposreden vpliv nesreč na ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino in okolje.
5.1.1 Prostorski, urbanistični, gradbeni ter drugi
tehnični ukrepi
Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi se pripravljajo in načrtujejo v fazi priprave in izvedbe
ustreznih dokumentov, povezanih s prostorskim planiranjem
države in lokalnih skupnosti (prostorski plani, lokacijska dovoljenja), z določanjem potrebnih gradbenih ukrepov, ki jih
je treba upoštevati pri gradnji objektov, ter z določanjem
drugih tehničnih ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti.
Ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter v zvezi s tem povezane ukrepe varstva pred nesrečo je
treba upoštevati pri načrtovanju in izvajanju prostorskih planskih aktov ter pri projektiranju in gradnji objektov. Te ocene
in ukrepi morajo biti zlasti upoštevani pri novih predpisih, ki
bodo uredili posege v prostor in graditev objektov. Posebnega pomena pa je, da se tudi v novem prostorskem planu
države upošteva potrebe varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
5.1.2 Evakuacija
Načrti evakuacije ogroženih in prizadetih prebivalcev
so izdelani kot del načrtov zaščite in reševanja za posamezno nesrečo. Tudi v prostorskih planskih aktih na najbolj
ogroženih območjih se mora predvideti in pripraviti prostore
za morebitno postavitev naselij za začasno bivanje.
5.1.3 Nastanitev in oskrba ogroženih prebivalcev
Za morebitne večje nesreče so izdelani načrti, kako se
bo pomagalo prebivalcem, ki so zaradi naravne ali druge
nesreče izgubili dom. Zagotovi se jim začasno nastanitev ter
oskrbo z nujnimi življenjskimi potrebščinami. Konkretni ukrepi pa se izvajajo ob nesreči.
5.1.4 Zaklanjanje
Zaklonišča imajo pri zaščiti ljudi pred napadi iz zraka in
drugimi vojaškimi napadi v vojnih razmerah poseben pomen. V Sloveniji se zaklonišča gradijo od začetka sedemdesetih let. Največ je bilo zgrajenih zaklonišč za osnovno zaščito. Ob koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih let
je bil sprejet moratorij na graditev zaklonišč. Od leta 1994
naprej se zaklonišča ponovno gradijo, vendar le v omejenem obsegu. Zaklonišča osnovne zaščite se gradijo v mestih in drugih ogroženih naseljih v novih objektih, ki so
namenjeni javni zdravstveni službi, varstvu in izobraževanju
otrok, varstvu kulturne dediščine, javnim telekomunikacijam, nacionalni televiziji in radiu, upravljanju železniškega,
pomorskega in zračnega prometa ter v pomembnih energetskih in industrijskih objektih, kjer bi se v vojni opravljale
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dejavnosti, ki so posebnega pomena za obrambo in zaščito.
V drugih novih objektih je obvezna le ojačitev prve plošče,
tako da ta zdrži rušenje objekta nanjo. Zaklonišča se praviloma gradijo kot dvonamenski objekti, da bi jih v miru lahko
uporabljali tudi za druge namene.
V Sloveniji je 1790 zaklonišč za osnovno zaščito z
296 128 zakloniščnimi mesti in 263 zaklonišč dopolnilne
zaščite z 39 356 zakloniščnimi mesti. Število zaklonišč za
osnovno zaščito se je v zadnjem času zmanjšalo zaradi
njihove prekategorizacije v zaklonišča za dopolnilno zaščito,
ki se izvaja ob rekonstrukcijah in spremembi namembnosti
objektov, v katerih so zaklonišča.
Sedanje politike graditve zaklonišč ne kaže spreminjati, ne glede na spremenjeno varnostno okolje. Sprejeti pa je
treba standarde za zakloniščno opremo ter zagotoviti učinkovitejše vzdrževanje obstoječih zaklonišč, saj sedaj hitro
propadajo.
5.1.5 Radiološka, kemijska in biološka zaščita
Radiološka, kemijska in biološka zaščita se izvaja z
opazovanjem radioloških, kemijskih in bioloških nevarnosti,
povezanih s proizvodnjo, prometom, prevozom, uporabo in
odlaganjem nevarnih snovi ter uporabo jedrskih, kemičnih in
bioloških bojnih sredstev, z izvajanjem osebne in vzajemne
zaščite ljudi, z zaščito in reševanjem ob nesrečah ter odpravljanjem njihovih posledic.
Opazovanje radioloških nevarnosti se izvaja v okviru
centralnega radiacijskega opozorilnega sistema Slovenije,
ki ga koordinira in nadzira Uprava Republike Slovenije za
jedrsko varnost, ki omogoča takojšnje zaznavanje povišanega sevanja v okolju, z izvajanjem raziskav o sevanju in njegovih vplivih na okolje (program meritev splošne radiološke
kontaminacije okolja), ki jih izvajajo pooblaščene organizacije, v nujnih primerih pa tudi z meritvami radioaktivnosti in
terenskimi preiskavami, ki jih izvajajo državne enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito, ki delujejo v sestavi
Civilne zaščite. V Sloveniji je 44 sond za izvajanje nepretrganih meritev hitrosti doze zunanjega sevanja gama in 3 avtomatske aerosolne postaje za sprotne meritve radioaktivne
kontaminacije zraka ter avtomatska postaja za merjenje talne radioaktivne kontaminacije.
Sistem za spremljanje radioaktivnosti v okolju je še
vedno v izgradnji. V naslednjih letih naj bi izpopolnili javno
mrežo avtomatskih merilnih postaj, da bo mogoče radioaktivnost v okolju spremljati v vseh razmerah, tako ob morebitnih jedrskih nesrečah in drugih dogodkih, ki lahko povzročijo povečano radioaktivnost v okolju, kot tudi v vojnem stanju. Nadaljevati moramo s povezovanjem sistema za spremljanje zunanjega sevanja z drugimi nacionalnimi in evropskim
radiacijskim sistemom in ga ustrezno povezati v splošni sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja.
Z vidika izboljšanja pripravljenosti (zlasti v primeru RKB
dejstvovanja oziroma posledic teh sredstev v miru – terorizem, tehnološke nesreče), je v naslednjem obdobju potrebno bolj povezovati in uskladiti delovanje znanstvenih, poklicnih in dolžnostnih sestavov (laboratoriji, zdravstvena in
druge službe, inštituti, enote in podobno).
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje si je
po letu 1994 prizadevala izboljšati usposobljenost in opremljenost prebivalcev za osebno in vzajemno radiološko, kemijsko in biološko zaščito. Rezultati so bili skromni. S predpisi je sicer predvideno, da določeno količino sredstev za
osebno in skupinsko zaščito zagotavlja država, vendar ta
sredstva glede na možne nevarnosti niso zadostna. Povečati
oziroma obnoviti bi bilo treba predvsem zaloge sredstev za
osebno zaščito otrok in drugih posebnih skupin prebivalstva.
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5.1.6 Zaščita kulturne dediščine

Na področju varstva kulturne dediščine obstoječe materialne možnosti ne zagotavljajo ustrezne zaščite kulturne
dediščine pred posledicami naravnih in drugih nesreč. Zato
je potrebno izdelati strategijo in program varstva kulturne
dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami ter nadaljevati sanacijo in utrjevanje najpomembnejše naselbinske in
stavbne kulturne dediščine. Prav tako je potrebno izdelati
ocene ranljivosti, urediti evidence premične in nepremične
kulturne dediščine ter pripraviti strokovne rešitve za zaščito
in obnovo kulturne dediščine po naravnih nesrečah.
5.2 Zavarovanje pred tveganji
Po svetovni statistiki se je v zadnjih dvajsetih letih število velikih naravnih nesreč, še zlasti vodnih ujm, povečalo.
Okoli 35% vseh smrtnih žrtev in 30% vse gospodarske škode so v tem obdobju povzročile poplave. Analize kažejo, da
sta vzroka za povečevanje števila velikih naravnih nesreč in
njihovih posledic predvsem velika koncentracija prebivalstva
in materialnih dobrin na območjih, ki so izpostavljena vplivom naravnih nesreč, ter povečana ranljivost sodobnih industrijskih družb.
Poletna neurja s točo, vodne ujme, zemeljski plazovi in
druge naravne nesreče povzročijo v Sloveniji vsako leto
škodo, ki v povprečju preseže 2% BDP. V posameznih letih
je škoda, ki jo povzročijo naravne nesreče, še znatno večja.
Analize nesreč opozarjajo na nizko stopnjo zavarovanosti premoženja fizičnih in pravnih oseb pred nesrečami.
Do leta 1994 so se na podlagi tedanje zakonodaje za odpravljanje posledic naravnih nesreč uporabljala solidarnostna sredstva. Ta sistem je oškodovancem ob nesrečah
zagotavljal vračilo nastale škode, v povprečju 10 do 30%
nastale škode. To ni vzpodbujalo sodobnejših oblik zagotavljanja varnosti pred tveganji zaradi naravnih nesreč, ki so
značilne za tržna gospodarstva. Navedena zakonodaja je
bila leta 1994 razveljavljena, vendar se stanje tudi po tem
obdobju ni spremenilo. Stopnja zavarovanosti je ostala na
približno enaki ravni, država pa pri odpravljanju posledic
nesreč intervenira s proračunskimi sredstvi.
Država bo morala v prihodnje več sredstev vlagati v
preventivne dejavnosti. Poleg tega je potrebno:
– vzpodbujati dejavnosti za ublažitev posledic naravnih
nesreč, zlasti v kmetijstvu, kjer s tehničnimi ukrepi škode ni
mogoče preprečiti;
– vzpodbujati fizične in pravne osebe, da bi sklenili
premoženjsko zavarovanje pred nesrečami.
V Sloveniji lahko fizične in pravne osebe sklenejo požarno zavarovanje, zavarovanje stanovanjskih premičnin, zavarovanje motornih vozil, zavarovanje posevkov in plodov,
zavarovanje živali, življenjsko zavarovanje in nezgodno zavarovanje. Osnovno zavarovanje pred naravnimi in drugimi
nesrečami je požarno zavarovanje. Vanj so poleg požara
vključeni še udar strele, eksplozija, vihar in toča, udarec
zavarovančevega vozila v zavarovano zgradbo, padec letala,
javne manifestacije in demonstracije. Pri tem se lahko zavarujejo stanovanjski, gospodarski ali proizvodni objekti, gozdovi in podobno. Pri stanovanjskem zavarovanju se lahko
zavaruje stanovanjske premičnine (opremo stanovanja) za
iste nevarnosti kot pri požarnem zavarovanju. Področje zavarovanja za primer jedrske škode je že od leta 1978 sistemsko urejeno (zakon o odgovornosti za jedrsko škodo,
Uradni list SFRJ, št. 22/78 in 34/79, zakon o zavarovanju
odgovornosti za jedrsko škodo, Uradni list SRS, št. 12/80).
Slovenija je tudi pogodbenica Pariške konvencije o odgo-
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vornosti tretjim na področju jedrske energije. Predpisan je
znesek omejitve odškodninske odgovornosti uporabnika jedrske naprave za jedrsko škodo, ta odgovornost mora biti
ustrezno zavarovana.
V kmetijstvu obsega zavarovanje posevkov in plodov
nevarnost toče, požara in strele. Dodatno zavarovanje je
možno skleniti za pomladansko pozebo, vihar in poplavo.
Pri zavarovanju mladih trajnih nasadov (sadovnjaki, vinogradi, hmeljišča) se lahko vključi nevarnosti zemeljskega plazu,
snežnega plazu in erozije. Gozdove se lahko zavaruje s
požarnim zavarovanjem in sicer za požar, strelo, vihar, zemeljske in snežne plazove in podobno. Živali pa se lahko
zavarujejo pred nevarnostmi zemeljskega in snežnega plazu, požara, strele, viharja, eksplozije, prometne nesreče in
poplave. Kužne bolezni (epidemije, epizootije) so običajno
izključene iz zavarovanja.
Zavarovanje pred nevarnostmi naravnih in drugih nesreč se širi zelo počasi. Vzrokov za to je več in imajo različen
pomen, zato jih kaže temeljito raziskati in v skladu z ugotovitvami pripraviti ukrepe za izboljšanje stanja. Pri tem je treba
upoštevati izkušnje gospodarsko razvitih držav.
Breme sanacije škode in odpravljanja drugih posledic
velikih nesreč zahteva sodelovanje vseh prizadetih strank,
od zavarovanih fizičnih in pravnih oseb, osnovnih zavarovateljev, pozavarovateljev, do kapitalskih trgov in države. Država bi morala nastopati predvsem kot zadnji pozavarovatelj v
primeru izjemno velikih nesreč oziroma zelo redke in izjemno velike škode. Sicer pa je njena glavna naloga v tem, da z
ustreznimi tehničnimi in drugimi predpisi v zvezi uporabo
prostora in graditvijo objektov, z zagotavljanjem delovanja
infrastrukturnih sistemov, davčnimi olajšavami, oblikovanjem
rezerv ter načrti zaščite in reševanja ob nesrečah, zmanjša
tveganje.
5.3 Ocenjevanje škode
Z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je določeno, da škodo, ki jo povzročijo naravne in
druge nesreče, ocenjujejo državna in regijske komisije za
ocenjevanje škode, ki jih ustanovi vlada. Vlada predpiše tudi
metodologijo za ocenjevanje škode. Sanacijo škode izvajajo
prizadete fizične in pravne osebe ter lokalne skupnosti in
državni organi, v skladu s svojimi pristojnostmi.
Dejanska praksa pri ocenjevanju škode nekoliko odstopa od veljavne zakonske ureditve. Škodo ocenjujejo občinske komisije, ki jih imenujejo župani. Pri ocenjevanju
škode se ne uporablja enotna metodologija; enotna metodologija namreč še ni izdelana. Posamezni naravni pojavi se
opredeljujejo za naravne nesreče brez predhodne celovite
analize podatkov, zasnovane na dolgoletnem spremljanju
pojavov, zato v večini primerov ocene niso objektivne.
V primeru jedrske škode bo glavno vlogo pri ocenjevanju in poravnavi škode nosila zavarovalnica.
5.4 Temeljni cilji, naloge in način njihovega
uresničevanja
Naravne in druge nesreče zahtevajo načrtno in celovito
varstvo. Pri njegovem izvajanju se morata kot vodilni upoštevati načeli o preventivi ter o deljeni odgovornosti oziroma
sodelovanju pri ukrepanju. Na podlagi ocen ogroženosti,
ocene stanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter glede na razpoložljive človeške in materialne
vire se določajo tudi temeljni cilji, naloge in način njihovega
uresničevanja, ki jih morajo upoštevati državni organi, lokalne skupnosti in drugi nosilci varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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5.4.1 Temeljni cilji
Na podlagi splošnega cilja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ki je zmanjšati število nesreč in njihove
posledice s preventivnim delovanjem, so temeljni cilji v obdobju, ki ga obsega ta program:
– izboljšati možnosti napovedovanja, odkrivanja in
spremljanja nevarnosti naravnih in drugih nesreč;
– izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične
in tehnološke nesreče ob spoštovanju načel trajnostnega
razvoja;
– skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in
drugih nesrečah;
– izboljšati pripravljenost za zaščito in reševanje ob
pojavih terorizma in drugih varnostnih tveganjih, vključno z
vojno;
– izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne dediščine ter sodelovati pri
ohranjanju in varovanju svetovnega ekosistema;
– urediti formalne podlage medsebojnega sodelovanja
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z
vsemi sosednjimi državami in državami v regiji; okrepiti vlogo
in dejavnost Republike Slovenije v mednarodnih humanitarnih in drugih organizacijah, vključno s sodelovanjem njenih
sil v mednarodnih humanitarnih in reševalnih akcijah;
– izpopolniti in povezati obstoječe in morebitne nove
opazovalne sisteme v Center za obveščanje Republike Slovenije in regijske centre za obveščanje;
– prednostno izpopolniti predvsem sistem za opazovanje potresov, sistem za opazovanje vremenskih razmer in
sistem za opazovanje sevanj;
– povezati informacijski in telekomunikacijski sistem v
enoten informacijsko telekomunikacijski sistem;
– za večjo učinkovitost in gospodarnost izvesti spremembe v organiziranosti, sestavi in obsegu sil za zaščito,
reševanje in pomoč.
5.4.2 Temeljne usmeritve
Temeljne usmeritve za načrtovanje in izvajanje varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki opredeljujejo tudi
način uresničevanja nalog na tem področju, so:
– dajati prednost preventivnim oblikam varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, upoštevajoč načela trajnostnega razvoja, sonaravnega upravljanja z naravnimi viri ter
deljene odgovornosti oziroma sodelovanja;
– ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se mora upoštevati pri prostorskem in urbanističnem
načrtovanju, s sodobnimi tehničnimi predpisi za graditev
objektov pa zagotoviti njihovo varnost glede na pričakovane
učinke naravnih in drugih sil;
– z instrumenti urejanja prostora je potrebno nove dejavnosti v prostoru usmerjati izven območij, ki so ogrožena
zaradi naravnih in drugih nesreč;
– za vse posege, ki lahko povzročijo naravno ali tehnološko nesrečo, je obvezna presoja vplivov na okolje;
– ocena ogroženosti zaradi naravnih nesreč je obvezna sestavina strokovnih podlag za pripravo občinskih planov;
– pri načrtovanju naselij je potrebno zagotoviti prostor
za potrebe zaščite in reševanja za primer naravnih in tehnoloških nesreč;
– varnost pred poplavami je treba zagotavljati selektivno za kmetijsko-pridelovalne površine, infrastrukturne objekte, mesta in druga naselja ter za pomembnejše objekte,
kot so pregrade, elektrarne, pomembni industrijski in drugi
objekti, pri čemer se mora praviloma istočasno obravnavati
celotno porečje posameznega vodotoka;
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– pri preprečevanju in zatiranju živalskih nalezljivih bolezni se mora posvetiti posebno pozornost boleznim, ki do
sedaj niso bile uvrščene med zoonoze (npr. BSE) ter nadzoru nad boleznimi prosto živeče divjadi;
– izboljšati je treba medsebojno sodelovanje ministrstev, vladnih služb, javnih zavodov in lokalnih skupnosti v
skladu z interdisciplinarno naravo dejavnosti varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami;
– nadaljevati je treba prilagajanje sistema zaščite in
reševanja nevarnostim in ogroženosti ter organiziranosti državne uprave, pokrajin in lokalne samouprave; zagotoviti se
mora usklajeno odzivanje na nevarnosti in nesreče;
– izboljšati je treba pripravljenost in sposobnost občin
za samostojno in učinkovito odzivanje na nevarnosti in nesreče; s tem namenom naj se prednostno usposabljajo poveljniki Civilne zaščite občin in člani občinskih štabov Civilne
zaščite, vodje intervencij ter pripadniki enot za hitre intervencije;
– pri zagotavljanju virov sredstev za sanacijo škode in
odpravljanje drugih posledic nesreč se mora uveljavljati preizkušene ekonomske inštrumente po vzoru razvitih zahodnih
držav;
– jasneje se mora razmejiti odgovornost države, pokrajin ter drugih samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih pravnih in fizičnih oseb za tveganja;
– načrtno se mora pospeševati osebna zavarovanja
pred tveganji pri dejavnostih v prostem času, pospeševati
zavarovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami ob krepitvi
vloge zavarovalnic pri izvajanju preventivnih oblik varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, v povezavi s tem pa
postopno zmanjševati finančno pomoč države pri odpravljanju posledic naravnih nesreč;
– pripraviti je treba enostavne in učinkovite rešitve ter
poenostaviti postopke načrtovanja, projektiranja in gradnje
pri sanaciji posledic naravnih nesreč;
– zagotoviti je treba gmotne in druge možnosti za izvajanje temeljnih raziskav na področju varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami;
– zagotoviti se mora še popolnejšo izmenjavo podatkov o opazovanjih ter podatkov o nevarnostih in nesrečah
med organi in organizacijami, ki se ukvarjajo z varstvom pred
naravnimi in drugimi nesrečami; razvijati in dopolnjevati je
treba sisteme za namensko opazovanje;
– sistem javnega alarmiranja (nabava in vzdrževanje
sredstev za alarmiranja, povezava do centrov za obveščanje)
je treba prenesti v državno pristojnost, kajti le tako bo mogoče zagotoviti skladen razvoj in vzdrževanje vseh njegovih
delov tudi na lokalni ravni;
– v skladu s predvidenimi spremembami državne uprave (ustanavljanje pokrajin) se mora pripraviti in udejaniti reorganizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri čemer morajo biti organizacijske spremembe
usmerjene k izboljšanju možnosti enotnega vodenja zaščitnih in reševalnih akcij (profesionalizacija vodenja in poveljevanja);
– ustvariti je treba dodatne pogoje za večjo samostojnost področja zaščite, reševanja in pomoči, znotraj katerega
poleg strokovnih služb delujejo tudi vsi dosedanji centri za
obveščanje;
– znotraj lokalnih skupnosti se mora postopoma uveljaviti koncept stalne pripravljenosti in prve intervencije le v
določenem številu gasilskih enot oziroma izmeničnega izvajanja nalog v posameznih gasilskih enotah ter na ta način
zagotoviti njihovo boljšo operativno pripravljenost in skrajšanje odzivnega časa ob nesrečah;
– zagotoviti je treba pogoje za mednarodno izmenjavo
študentov, učiteljev in inštruktorjev s področja gasilstva ter
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drugih področij zaščite in reševanja, sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju programov izobraževanja in usposabljanja
ter za vključevanje v mednarodne sisteme preverjanja znanja
in sposobnosti;
– državljanom se mora zagotoviti še lažji dostop do
podatkov in informacij o naravnih in drugih nesrečah in
varstvu pred njimi, omogočiti sodelovanje pri odločanju o
zadevah varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
nuditi ustrezno pomoč pri uresničevanju drugih pravic na
tem področju;
– komuniciranje z javnostmi mora postati ena ključnih
sestavin urejanja razmer ob naravni ali drugi nesreči;
– povečati je treba zaloge materialnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah
ter nadaljevati z organiziranjem regijskih logističnih centrov;
– načrtno je treba vzpostaviti sistem ocenjevanja škode ob naravnih in drugih nesrečah;
– težiti je treba k vzpostavitvi sistema vzdrževanja in
servisiranja opreme in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;
– zagotoviti se mora še aktivnejšo vlogo Slovenije v
mednarodnih humanitarnih in reševalnih akcijah, prednostno v širši regiji;
– pospeševati je treba mednarodno sodelovanje na
področju varstva pred nesrečami, še posebej pri dvostranskem sodelovanju na obmejnih območjih ter v okviru regionalnih pobud;
– načrtno je treba sodelovati z mednarodnimi organizacijami pri usklajevanju mednarodne pomoči ob naravnih in
drugih nesrečah, pri čemer imajo primarno vlogo Združeni
narodi, sodelovanje pa poteka tudi v okviru EU ter programa
Partnerstvo za mir in NATO.
5.4.3 Temeljne naloge
Za odpravo ali vsaj bistveno zmanjšanje tveganja na
posameznih področjih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bo potrebno v prihodnjem šestletnem obdobju prednostno opraviti naslednje naloge:
1. Zakonodaja
Na zakonodajnem področju bo potrebno:
– dopolniti zakonodajo v potrebnem obsegu glede na
novo politično teritorialno razdelitev države (pokrajine);
– področno zakonodajo dopolniti z ukrepi za preprečevanje nesreč oziroma zmanjšanje njihovih posledic;
– dopolniti predpise s področja načrtovanja in urejanja
prostora s stališča varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– izpeljati revizijo tehničnih predpisov in standardov za
projektiranje in graditev objektov glede na ogroženost zaradi
naravnih in drugih nesreč ter jih uskladiti s predpisi in standardi EU. Pripraviti in uveljaviti se mora tudi predpise in
standarde za sanacijo in utrditev obstoječih objektov;
– prevzeti direktivo EU Seveso-II (št. 96/82/EC);
– pristopiti k Tamperski konvenciji ter jo začeti izvajati;
– sprejeti predpise o opazovanju visokih pregrad na
vodnih zbiralnikih;
– urediti evidenco o požarih in eksplozijah, njihovih
posledicah in vzrokih ter intervencijah v skladu z mednarodnimi standardi;
– določiti standarde za opremo, ki se vgrajujejo v zaklonišča;
– enotno urediti izvajanje zaščite, reševanja in pomoči
ob nesrečah na morju ter nesrečah na celinskih vodah,
gorah in v zraku pri dejavnostih v prostem času;
– dopolniti predpise o izvajanju zaščitnih ukrepov.
2. Upravna organiziranost
Na področju upravne organiziranosti bo potrebno:
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– urediti vprašanje civilnega upravljanja in vodenja na
ravni države v kriznih razmerah; razmejiti pristojnosti in naloge v zvezi s kriznim upravljanjem in vodenjem glede na vojno
in izredno stanje ter upravljanje in vodenje sistema varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– izvesti reorganizacijo upravno-strokovnih služb s področja zaščite in reševanja v skladu z reformo javne uprave
in organiziranjem pokrajin;
– z dopolnjevanjem upravnega organiziranja področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ustvariti pogoje
za večjo samostojnost področja zaščite, reševanja in pomoči (profesionalizacija vodenja-poveljevanja) ter zaključiti reorganizacijo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje;
– urediti vprašanje pokrivanja stroškov reševanja ponesrečenih tujcev na območju Slovenije.
3. Preventivni programi in načrti
Na področju preventivnih dejavnosti so prednostne naloge:
– določiti in uvesti postopke za izdelavo presoj tveganj
za nastanek nesreče pri načrtovanju sprememb in uvajanju
novih tehnologij, ki vključujejo nevarne snovi, ter pri graditvi
visokih pregrad, žičnic, cestnih in železniških predorov, cevovodov itd.;
– dopolniti prostorske sestavine plana Republike Slovenije in drugih prostorskih načrtov z ukrepi za zaščito pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter zagotoviti redno dopolnjevanje in spremljanje izvajanja teh dokumentov;
– izdelati strategijo in program varstva pred poplavami,
ki bosta temeljila na usklajenih merilih za zagotavljanje varnosti pred poplavami, ter ga začeti izvajati;
– izdelati program celovite zaščite vodnih virov pred
onesnaževanjem, posegi v prostor ter nesmotrno izrabo v
skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri;
– izdelati strategijo in program varstva pred zemeljskimi
plazovi ter ga začeti izvajati;
– izdelati program preprečevanja erozije in sanacije
erozijskih žarišč, ki posebno hitro napredujejo, ogrožajo
varovano naravno in kulturno dediščino ali povzročajo veliko
gospodarsko škodo, ter ga začeti izvajati;
– izdelati strategijo in program varstva pred sušo ter ga
začeti izvajati;
– dokončati ekološko sanacijo in zapiranje opuščenih
naftno-plinskih vrtin v severovzhodni Sloveniji;
– izdelati strategijo in program varstva pred vremenskimi ujmami v kmetijstvu ter ga začeti izvajati;
– razširiti monitoring za sistematično spremljanje gibanja zoonoz in drugih živalskih kužnih bolezni na območju
Slovenije, še posebej v povezavi s prometom živil živalskega
izvora;
– izdelati in začeti izvajati program ukrepov za zaščito
in reševanje ob nenadnih močnih onesnaženjih površinskih
voda, morja ter kraških in drugih podzemnih voda;
– izdelati mikrorajonizacijo potresne, poplavne, požarne in druge ogroženosti najbolj ogroženih mestnih in drugih
naselij;
– izdelati program protipožarne in protipotresne sanacije in utrjevanja stanovanjskih in pomembnih javnih objektov s področja vzgoje in izobraževanja, varstva otrok, nege
starejših občanov in drugih posebnih skupin prebivalcev,
zdravstva in drugih javnih dejavnosti, ter ga začeti izvajati;
– izdelati strategijo delovanja zdravstva ob velikih nesrečah;
– izdelati strategijo pripravljenosti na epidemije in velike epidemije (pandemije);
– izdelati strategijo in program varstva kulturne dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami ter nadaljevati sa-
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nacijo in utrjevanje najpomembnejše naselbinske in stavbne
kulturne dediščine;
– nadaljevati izvajanje poostrenega nadzora nad prevozom nevarnega blaga; organizirati spremljanje prevoza najbolj nevarnih snovi na območju Slovenije s pomočjo globalnega navigacijskega sistema;
– prevoz nevarnih snovi preusmeriti mimo pomembnih
vodnih virov ter drugih ekološko občutljivih območij in ekosistemov;
– izdelati merila za izbiro lokacij začasnih skladišč in
odlagališč nevarnih snovi oziroma nevarnih odpadkov, ki
nastanejo ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
– določiti lokacije odlagališč nevarnih odpadkov;
– izdelati analizo oskrbe prebivalstva in prednostnih
uporabnikov s pitno vodo v sušnih obdobjih ter ob naravnih
in drugih nesrečah ter pripraviti predloge vodne oskrbe z
uporabo alternativnih vodnih virov;
– izvesti ekološko sanacijo neurejenih odlagališč, ki
ogrožajo pomembne vire pitne vode. Pri tem naj imajo prednost odlagališča, kjer se odlagajo nevarne snovi (tudi gudron);
– nadaljevati z dopolnjevanjem ukrepov za zagotovitev
večje odpornosti sistema za prenos električne energije pred
učinki vremenskih ujm, zlasti obilnih snežnih padavin in žleda;
– izdelati usmeritve za pripravo ukrepov za preprečevanje in obvladovanje posledic podnebnih sprememb;
– vzdrževati stalne zaloge zdravil, opreme in potrošnega materiala za primer velikih nesreč.
4. Informacijsko-telekomunikacijski sistem
Za dograjevanje in izpopolnitev informacijsko-telekomunikacijskega sistema bo potrebno:
– zagotoviti drugi meteorološki radar, ki bo pokrival
jugozahodni del Slovenije in nadomeščal radar na Lisci v
primeru njegovega izpada oziroma izvršiti druge ukrepe za
boljše radarsko pokrivanje za meteorološke potrebe;
– dopolniti in prilagoditi (po lokacijah in namenu) državno mrežo vodomernih postaj za opazovanje visokih voda;
– pospešiti dograditev državnega potresnega opazovalnega sistema;
– organizirati sistem spremljanja nenadnih velikih onesnaženj površinskih voda v povodjih (po vzoru podonavskega nadzornega alarmnega sistema);
– zgraditi informacijski sistem za spremljanje razmer in
nevarnosti v slovenskem obalnem morju;
– dograditi enoten sistem za spremljanje zunanjega
sevanja in radioaktivne kontaminacije zraka za ukrepanje ob
jedrskih nesrečah in drugih radioloških nevarnostih ter ga
povezati z drugimi nacionalnimi in evropskim radiacijskim
sistemi;
– zagotoviti integracijo sistema RODOS s sprotnimi podatki o sevanju in meteorologiji;
– organizirati sistem spremljanja prevoza nevarnih snovi na območju Slovenije (globalni navigacijski sistem);
– uveljaviti enotne in mednarodno usklajene zbirke podatkov o nevarnih snoveh ter zagotoviti dostop in uporabo
vsem pooblaščenim uporabnikom s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami;
– začeti izvajanje projekta prenove sistema javnega alarmiranja glede na nevarnosti naravnih in drugih nesreč. Sisteme javnega alarmiranja je potrebno prilagoditi na različne
telekomunikacijske sisteme in jih hkrati vključiti v enoten
informacijsko telekomunikacijski sistem na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– izdelati program razvoja enotnega informacijsko-telekomunikacijskega sistema, ki bo temeljil na enotnem računalniškem omrežju po mrežnem protokolu IP;
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– zagotoviti povezanost informacijsko-telekomunikacijskega sistema z drugimi sorodnimi sistemi in svetovnim spletom;
– omogočiti nadzorovan dostop do podatkov prek javnih telekomunikacijskih in drugih omrežij;
– zagotoviti obveščanje javnosti prek svetovnega
spleta;
– izdelati in začeti izvajati program razvoja in uvedbe
profesionalnega sistema govornih in podatkovnih radijskih
zvez, ki bo temeljil na prizemnem snopovnem sistemu zvez
TETRA, skupaj z ostalimi uporabniki (policija, vojska).
5. Načrti zaščite in reševanja ter ukrepanje
Za izpopolnitev in izboljšanje načrtov zaščite in reševanje bo potrebno:
– novelirati načrte zaščite in reševanja na vseh ravneh v
skladu z novimi predpisi ter z njimi uskladiti priprave javnih
ustanov s področja otroškega varstva, izobraževanja, varstva
in nege starejših občanov ter drugih posebnih skupin prebivalcev, zdravstva, kulture in drugih javnih dejavnosti;
– uskladiti državne načrte zaščite in reševanja ob industrijskih in drugih nesrečah s čezmejnimi vplivi s sosednjimi državami;
– pripraviti nove načrte za primer nevarnosti živalskih
epidemij.
Z vajami državnega pomena, še posebej na področju
jedrske varnosti, je potrebno v skladu s prakso članic EU in
ogroženostjo države preverjati kvaliteto in ustreznost načrtov
zaščite in reševanja, obseg, opremljenost, vrsto in pripravljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč ter drugih priprav
za primer nesreč. V skladu s prakso članic EU se bo načrtovala tudi dinamika vaj državnega pomena.
6. Odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč
Na področju odpravljanja posledic nesreč bo potrebno:
– pripraviti in uveljaviti enoten sistem organizacije, odgovornosti in obveznosti pri odpravljanju posledic naravnih
in drugih nesreč, ki bo zasnovan na enotni metodologiji za
ocenjevanje škode;
– izdelati metodologijo ocenjevanja škode ob naravnih
in drugih nesrečah;
– nadaljevati urejanje poligonov za deaktiviranje in uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev ter po potrebi izvesti ekološko sanacijo opuščenih poligonov;
– predvideti prostorske rešitve ter urediti posebne (enostavne, skrajšane) postopke pri pridobivanju gradbene in
druge dokumentacije, za izvajanje sanacije in graditve objektov za primer potresov in drugih naravnih nesreč;
– dopolnjevati projekt javnih del ob velikih naravnih
nesrečah ter ga izvajati ob vseh večjih nesrečah.
7. Mednarodno sodelovanje
Na področju mednarodnega sodelovanja bo potrebno:
– pospeševati dvostransko sodelovanje, posebej na
obmejnih območjih;
– skleniti manjkajoče dvostranske sporazume o medsebojnem sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– urediti postopke in pooblastila za pošiljanje in sprejemanje nujne mednarodne reševalne in humanitarne pomoči
ob naravnih in drugih nesrečah;
– urediti sodelovanje slovenskih strokovnjakov v sistemu Združenih narodov za odzivanje na nesreče in v okviru
zveze NATO;
– sodelovati v aktivnostih EU na področju varstva pred
nesrečami;
– pripraviti in izvesti programe izobraževanja in usposabljanja za varstvo pred nesrečami v okviru Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo.
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Prednostne naloge na področju razvojnega in raziskovalnega dela, izobraževanja in usposabljanja ter organizacije
sil so določene v smernicah, ki so s tem programom določene za ta področja.
6. SMERNICE ZA RAZVOJNO IN RAZISKOVALNO DELO
Razvojno in raziskovalno delo se izvaja v skladu z nacionalnim ciljnim raziskovalnim programom in po programih
aplikativnih raziskav, ki se financirajo s sredstvi Uprave RS
za zaščito in reševanje ter sredstvi požarnega sklada. Po
letu 1992 je bilo težišče razvojnega in raziskovalnega dela
na izdelavi ocen ogroženosti, sistemu opazovanja, obveščanja in alarmiranja, preventivnih ukrepov, pripravljenosti na
nesreče ter na področju sanacije škode in odpravljanju drugih posledic nesreč. Največ raziskovalnih nalog se je nanašalo na prostorske, gradbene in druge tehnične ukrepe za
zaščito pred nesrečami, varstvo pred požarom, varstvo pred
poplavami, varstvo gozdov, varstvo pred plazovi, zdravstveno varstvo, informatiko in proučevanje psiholoških vidikov
nesreč. Izdelane so bile 3 temeljne in 41 aplikativnih raziskav, 19 raziskav pa je v teku. Razpoložljiva finančna sredstva niso zadoščala za izvedbo minimalnega raziskovalnega
programa. Več sredstev bi morali nameniti predvsem aplikativnim raziskavam ter izdelavi poglobljenih raziskav posameznih nesreč.
Glede na dosedanje proučevanje področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter nalog, ki so bile izvedene
v preteklih letih, bo v naslednjih šestih letih poudarek na:
– pripravah študij primerov za vsako večjo nesrečo
(vzroki, posledice, sanacija);
– določanju postopkov ukrepanja ob posameznih nesrečah;
– pripravah in noveliranju ocen ogroženosti zaradi poplav, potresa, plazov, požarov in nevarnih snovi;
– razvoju sodobnega informacijskega sistema varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– pripravah nalog, ki se nanašajo na ureditev zavarovanj tveganj ob naravnih in drugih nesrečah;
– pripravah nalog varstva pred požari, ki bodo usmerjene v izboljšanje ukrepov za zaščito in preprečevanje njihovega širjenja ter razvoj sodobnih metod in tehnologij za povečanje požarne varnosti;
– nadaljevanju raziskav kraških voda ter izdelavi modelov in načrtov ukrepanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
– izvajanju mednarodnega projekta proučevanja upravljanja in vodenja v kriznih razmerah, katerega nosilec je
Švedska;
– nadaljevanju projekta varstva pred nesrečami z nevarnimi snovmi v okviru programa ravnanja s kemikalijami;
– ustanovitvi mednarodnega centra za proučevanje psiholoških vidikov nesreč v Ljubljani;
– ustanovitvi mednarodnega centra za katastrofno medicino;
– organiziranju sistema ugotavljanja skladnosti gradbenih proizvodov skladno s predpisi o gradbenih proizvodih;
– uporabi pridobljenega znanja in ugotovitev iz že izdelanih raziskovalnih nalog.
Zaradi pomembnosti razvoja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami se bo tudi v bodoče podpiralo razvojne
projekte vseh težišč ciljno raziskovalnega programa 2002–
2007, ki v svoje raziskave vključujejo zaščito, reševanje in
pomoč ter dopolnilo ciljni raziskovalni program varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami z raziskavami o:
– razumevanju in napovedovanju naravnih nesreč;
– razvoju tehnologij in preprečevanju nesreč in škode;
– statističnih metodah za spremljanje nesreč;
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– prostorskih ukrepih varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– varovanju vodnih virov;
– ogroženosti in varovanju morskih ekosistemov v slovenskem obalnem morju ter cirkulacijskih razmerah, ki vplivajo na ogroženosti morskega okolja;
– razvoju tehnologij ukrepanja ob nesrečah;
– klimatskih spremembah in njihovem vplivu na nastanek nesreč;
– razvoju tehnologij za zagotavljanje odpornosti konstrukcij in zgradb proti potresom, požarom in drugim nesrečam;
– razvoju tehnologij za preventivno utrditev obstoječih
gradbenih objektov;
– razvoju metod za preprečevanje in gašenje gozdnih
požarov;
– razvoju metod za ocenjevanje ogroženosti in škode
ter družbenih in ekonomskih posledicah nesreč;
– upravljanju in vodenju ob nesrečah, metodah obveščanja o nevarnostih in nesrečah idr.
7. SMERNICE ZA ORGANIZIRANJE SIL TER SREDSTEV
ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
7.1. Sile za zaščito, reševanje in pomoč
Sile za zaščito, reševanje in pomoč sestavljajo poklicne in prostovoljne reševalne sestave ter enote in službe
Civilne zaščite, ki je organizirana kot namenski del sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri zaščiti in
reševanju sodelujejo s svojimi zmogljivostmi tudi posamezne
gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki imajo
ustrezne kadre in sredstva ter policija in Slovenska vojska.
Vse sile za zaščito, reševanje in pomoč so med seboj povezane v enoten sistem, ki omogoča enotno upravljanje in
vodenje ter uporabo skupne telekomunikacijske, informacijske in druge infrastrukture. Sile za zaščito, reševanje in
pomoč se ob nesreči aktivirajo in delujejo v skladu z doktrino zaščite, reševanja in pomoči.
Z namenom povečati učinkovitost ter uresničiti temeljne cilje ter naloge bo v naslednjem obdobju treba:
– nadaljevati z organiziranjem sil za zaščito, reševanje
in pomoč v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah in lokalnih skupnostih;
– v okviru državnih sil za zaščito, reševanje in pomoč
zagotoviti namenski reševalni helikopter;
– nadaljevati usposabljanje in opremljanje policije in
vojske za sodelovanje pri zaščiti in reševanju;
– z dopolnitvami oziroma spremembami aktov izboljšati
status prostovoljnih gasilcev, gasilsko službo pa tudi v prihodnje razvijati kot splošno reševalno službo;
– izpopolniti organiziranost in avtonomnost državne
enote za hitre intervencije, da bo sposobna sodelovati tudi v
mednarodnih humanitarnih in reševalnih akcijah;
– dopolnjevati službo za reševanje na morju ter zagotovili potrebna sredstva in opremo za reševanje ob ekoloških
nesrečah na morju (oprema plovil, sredstva za preprečevanje širjenja oljnega madeža na vodni površini);
– zagotoviti pogoje za stalno dežurstvo ekip gorskih
reševalcev, helikopterskih posadk in zdravniških ekip v času
najpogostejših nesreč v gorah;
– uveljaviti enotne standarde znanja za poklicne in prostovoljne gasilce, enotna merila za ugotavljanje fizične in
psihične sposobnosti operativnih gasilcev, uvesti redne sistematične zdravstvene preglede in izdelati ter uveljaviti enotna pravila gasilske službe;
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– ustanoviti enote za ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi v podjetjih in drugih organizacijah, ki v svojem
delovnem procesu izdelujejo, uporabljajo ali hranijo nevarne
snovi v skladu z novimi načrti zaščite in reševanja;
– pospešiti organiziranje, opremljanje in usposabljanje
enot za RKB zaščito, ki so namenjene izvajanje ukrepov za
zaščito pred učinki nevarnih snovi in RKB orožja ter izvajanje
dekontaminacije;
– skupaj z vojsko zagotoviti ustrezne pogoje za vključevanje v zaščito in reševanje novih zrakoplovov in vodnih
plovil ter inženirskih sredstev;
– pospešiti razvoj službe nujne medicinske pomoči ter
uvesti helikoptersko reševanje ob prometnih nesrečah.
7.2. Zaloge materialnih sredstev
Zaloge materialnih sredstev za primer naravnih in drugih nesreč morajo zagotavljati država, lokalne skupnosti ter
gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije. Država
oblikuje državne blagovne rezerve in rezerve namenskih
sredstev za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. V
okviru državnih blagovnih rezerv se zagotavljajo predvsem
sredstva, namenjena široki preskrbi z osnovnimi živili in neživilskimi izdelki, ki so nujno potrebni za življenje ljudi. Država
zagotavlja tudi druge strateške zaloge namenskih sredstev
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Te zaloge
obsegajo predvsem bivalne enote in druga sredstva, ki so
potrebna za začasno nastanitev in oskrbo ogroženih. Obsegajo tudi rezervne vire električne energije, sisteme in naprave za prečiščevanje vode ter strateške zaloge gasilnih sredstev, sredstev za radiološko, kemijsko in biološko zaščito
ter osebna zaščitna sredstva za prebivalce. Obstoječe zaloge teh sredstev so minimalne. Lokalne skupnosti pa zalog te
vrste večinoma nimajo. Poseben problem so pomanjkljive
zaloge materialnih sredstev v posameznih infrastrukturnih
sistemih in gospodarskih družbah, še zlasti na področju
elektrogospodarstva, vodnega gospodarstva, telekomunikacij, komunalnega gospodarstva, oskrbe s pitno vodo in zdravstva.
Namenske zaloge sredstev za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami so se do sedaj oblikovale le na ravni
države. S tem namenom je bil organiziran državni logistični
center pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Pomemben materialni vir zaščite, reševanja in pomoči
ob nesrečah predstavljajo operativne zaloge reševalnih služb
ter drugih izvajalcev nalog zaščite, reševanja in pomoči. V
vojnem stanju (izjemoma tudi v miru) se lahko materialna
sredstva, ki so potrebna za zaščito, reševanje in pomoč
zagotavljajo tudi na podlagi materialne dolžnosti fizičnih in
pravnih oseb. Na podlagi materialne dolžnosti se zagotavljajo predvsem stroji, oprema in druga materialna sredstva ter
zemljišča, objekti, naprave in energetski viri, ki so potrebni
za zaščito, reševanje in pomoč. Vendar se uporaba sredstev
iz teh virov načrtuje le v primeru, ko so izčrpani vsi drugi
materialni viri.
Z namenom učinkovitega in takojšnega razpolaganja z
zadostnimi količinami materialnih sredstev bo potrebno:
– povečati zaloge materialnih sredstev, ki so potrebna
za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ob določenih
nesrečah ter jih razporedili po regijah (logistični centri);
– dokončati državno logistično središče za požare v
naravnem okolju (Postojna) ter zagotovili ustrezne zaloge
gasilnih sredstev in opreme;
– vzpodbujati nakupe rezervnih virov električne energije, zlasti pri uporabnikih s področja preskrbe, zdravstva in
drugih pomembnih dejavnosti;
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– povečati zaloge rezervnih virov električne energije v
elektrogospodarstvu ter zagotovili druge pogoje za oskrbo
prednostnih uporabnikov z električno energijo ob naravnih
in drugih nesrečah;
– organizirati ustrezne (mobilne) bolnišnične zmogljivosti za primer velikih nesreč (potres, letalska, železniška ali
druga nesreča).
8. SMERNICE ZA IZDELAVO IZOBRAŽEVALNIH
PROGRAMOV
Izdelava in izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja potekata na podlagi predpisov in programov, s
katerimi se zagotavlja postopno uvajanje mednarodno primerljivih standardov znanja. Leta 1994 je bil zgrajen tudi
državni izobraževalni center za zaščito in reševanje, v katerem poteka večina izobraževalnih programov in programov
usposabljanja.
Programe izobraževanja in usposabljanja za zaščito in
reševanje predpisuje minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. S tem se zagotavlja vsebinska
usklajenost programov in njihova prilagojenost izobraževalnim potrebam ter nalogam zaščite, reševanja in pomoči.
Izobraževanje strokovnih kadrov poteka v okviru rednega izobraževalnega sistema. Tako je zagotovljen priliv kadrov različnih profilov na področje varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Na ustreznih fakultetah in visokih šolah
naj bi se v prihodnjih letih organiziralo podiplomsko izobraževanje kadrov, ki se želijo zaposliti na področju varstva
pred požarom. Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje od leta 1992 dalje izvaja poklicno izobraževanje
gasilcev na IV. in V. stopnji zahtevnosti del. V to izobraževanje, ki traja šest mesecev, se lahko vključijo kandidati, ki so
končali ustrezno poklicno oziroma srednjo šolo. Izobraževanje se izvaja praviloma enkrat letno.
Usposabljanja za zaščito, reševanje in pomoč potekajo
po programih uvajalnih, temeljnih in dopolnilnih usposabljanj, ki jih poleg Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje v sestavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in
reševanje izvajajo tudi pooblaščene izobraževalne organizacije. Društva in druge nevladne organizacije, ki se s svojo
dejavnostjo vključujejo v sistem zaščite, reševanja in pomoči, pa pripadnike svojih enot oziroma operativnih skupin
usposabljajo same, po programih, ki jih na njihov predlog
predpiše minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v
sodelovanju z Zavodom za gasilsko in reševalno dejavnost v
Sežani organizirala tudi usposabljanje državljanov, ki zaradi
ugovora vesti vojaški dolžnosti opravljajo nadomestno civilno službo. Ti državljani po opravljenem usposabljanju nadaljujejo delo v gasilskih enotah ter organih in organizacijah s
področja zaščite in reševanja ter se razporedijo v ustrezne
enote in službe Civilne zaščite. Pričelo se je z izvajanjem 30dnevnega programa za usposabljanje pripadnikov rezervne
sestave, ki jim je bil priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti po
odsluženem vojaškem roku. Z namenom kvalitetnejšega izvajanja usposabljanja državljanov, ki jim je priznan ugovor
vesti, bo potrebno razširiti zmogljivosti ter zagotoviti možnosti, da bodo opravljali civilno službo pretežno na področju
zaščite, reševanja in pomoči. V obdobju, ki ga določa program, naj bi bil organiziran še en center na Notranjskem
(predvidoma Ilirska Bistrica) za usposabljanje državljanov
med nadomestno civilno službo, za zaščito in reševanje.
V zadnjih letih je doživelo veliko sprememb tudi informiranje, izobraževanje in usposabljanje prebivalcev za osebno
in vzajemno zaščito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih
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ukrepov. Nekdanje obvezne oblike so nadomeščene z različnimi neobveznimi oblikami funkcionalnega usposabljanja
prebivalcev, izvajajo pa se v skladu z ogroženostjo. Usposobljanje prebivalcev za izvajanje osebne in vzajemne zaščite je ne glede na nove pristope in vsebine še vedno preskromno, premalo načrtno in učinkovito.
Povečana mednarodna aktivnost Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje se kaže tudi pri razvoju usposabljanja. Že utečena usposabljanja deminerjev iz drugih
držav za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, za
katera obstaja v tujini velik interes, se izvajajo v vedno večjem številu. V prihodnje se načrtuje tudi sodelovanje s
sorodnimi izobraževalnimi ustanovami, izmenjavo predavateljev, programov, znanja in izkušenj.
Dosedanje izkušnje pri izobraževanju in usposabljanju
za zaščito, reševanje in pomoč kažejo, da ima to področje
še veliko možnosti za razvoj. Odpirajo se nove potrebe po
usposabljanju že obstoječih in novih ciljnih skupin. Zato bo
potrebno:
– izdelati analizo stanja vzgoje in izobraževanja z vidika
varstva pred nesrečami ter glede na ugotovitve, začeti dopolnjevati izobraževalne programe in učbenike;
– posodobiti in nadgraditi programe za obstoječe ciljne skupine s poudarkom na programih za osvežitev znanja
in vzdrževanje pripravljenosti;
– pripraviti programe za nove ciljne skupine znotraj sil
za zaščito in reševanje oziroma ciljnih skupin, ki so v sistem
vključene posredno;
– pripraviti oziroma dopolniti programe za usposabljanje ciljnih skupin, zlasti za primer jedrske nesreče oziroma
nesreč z nevarnimi snovmi;
– razviti izobraževanje na daljavo (predvsem z uporabo
Interneta) za različne ciljne skupine in pripraviti potrebna
učna gradiva;
– izdelati didaktične filme na temo osebne in vzajemne
zaščite za predšolsko in šolsko mladino;
– razviti ustrezne oblike za najširše usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito (evakuacija iz objektov, ukrepanje ob nesrečah in podobno) ter razviti ustrezna
pisna navodila (brošure in drugo) za ravnanje v primeru
jedrske nesreče in nesreče z nevarnimi snovmi na ogroženem območju;
– dopolniti redno informiranje javnosti o nevarnostih in
razmerah v gorah ter v zvezi s prostočasnimi aktivnostmi.
V programih se bo skrajšalo teoretične vsebine na račun praktičnih. V prihodnje se bo vanje še bolj vključevalo
študije nesreč, ki so se zgodile doma, pa tudi v tujini. Nekatere nesreče v Sloveniji iz zadnjih let so že vključene v
mednarodni raziskovalni projekt.
Z letnimi usmeritvami vlade in načrti za uresničevanje
tega programa se bo določala vrsta, dinamika in cilji vaj
državnega pomena v posameznem letu na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Da bi uresničili cilje na področju izobraževanja in usposabljanja, bo potrebno tudi kadrovsko okrepiti Izobraževalni
center za zaščito in reševanje (osnovno jedro predavateljev
bi morali zaposliti). Glede na maloštevilne izkušene strokovnjake s področja zaščite in reševanja, bi morali urediti tudi
status predavateljev. Zaradi nadaljnjega razvoja Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje ter izmenjave znanja,
izkušenj in predavateljev se je pričelo s pripravo programov
za mednarodno strokovno javnost ter mednarodne organizacije in ciljne skupine izven Slovenije. Te mednarodne
aktivnosti pogojujejo tudi dodatne zaposlitve strokovnih delavcev (predavateljev, strokovnih delavcev za izvedbo mednarodnih usposabljanj). Po zgledu sorodnih ustanov v tujini
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bi za tehnično pripravo in deloma tudi izvedbo vaj potrebovali tudi posebno ekipo strokovnjakov, ki bi skupaj z vodjem
programa poskrbela za kakovostno usposabljanje.
9. PRIČAKOVANI STROŠKI IN KORISTI
9.1. Izhodišča in usmeritve za financiranje
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se financira iz proračuna države, proračunov občin, požarne takse,
zavarovalnin ter sredstev gospodarskih družb, zavodov in
drugih organizacij. Leta 2000 so vsa sredstva za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami v okviru proračuna
Republike Slovenije ter proračunov občin in požarnega sklada znašala 6.350,692.445 tolarjev. Od tega so znašala
sredstva za varstvo pred požarom, vštevši sredstva požarnega sklada, 4.726,259.867 tolarjev ali 69% vseh sredstev.
Sredstva za vsa ostala področja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami so v tem letu znašala okoli
2.585,163.440 tolarjev (1.624,432.578 tolarjev iz sredstev proračuna Republike Slovenije in 960,730.862 tolarjev iz proračunov lokalnih skupnosti), kar kaže na neuravnoteženo financiranje nalog varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Pri tem niso upoštevana sredstva, ki so bila po
posameznih dejavnostih vložena v izboljšanje varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami (urejanje vodotokov, plazov,
prometne in druge infrastrukture in podobno).
V letu 2001 so bili pripravljeni in sprejeti:
– program opremljanja enot Civilne zaščite (za obdobje
2001–2009);
– program opremljanja državne enote za hitre intervencije (obdobje 2001–2004);
– program oblikovanja državnih rezerv materialnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč (obdobje 2001–2011).
Pri financiranju nalog varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami se bo upoštevalo naslednja izhodišča in usmeritve:
– naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
se financirajo s sredstvi proračuna Republike Slovenije, proračunov lokalnih skupnosti, požarne takse, zavarovalnin,
donacij in drugih prostovoljnih prispevkov, mednarodne pomoči in iz drugih virov;
– lokalnim skupnostim se bo zagotovilo normativno
podlago za uvedbo požarnega davka;
– ministrstva in vladne službe zagotavljajo sredstva za
financiranje ukrepov za preprečevanje naravnih in drugih
nesreč ter ublažitev njihovih posledic v okviru sredstev za
redno dejavnost na področjih iz svoje pristojnosti. Sredstva
za ta namen načrtujejo vsako leto v ustreznem deležu sredstev za redno dejavnost v skladu z letnim načrtom varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga sprejme Vlada
Republike Slovenije;
– lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za financiranje ukrepov za preprečevanje naravnih in drugih nesreč ter
zagotavljanje primerne pripravljenosti v okviru sredstev za
financiranje primerne porabe v skladu z letnim načrtom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga sprejme
občinski svet;
– država in lokalne skupnosti zagotovijo sredstva za
kritje stroškov neodložljivih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter sredstva za pomoč ob naravnih in drugih nesrečah
v okviru sredstev proračunske rezerve;
– Vlada Republike Slovenije zagotavlja namenska sredstva za spodbujanje zavarovanj pred naravnimi nesrečami v
okviru proračuna Republike Slovenije na račun zmanjšanja
sredstev za sanacijo posledic teh nesreč;
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– povzročitelj tveganja na področju industrijskih ter drugih tehničnih in tehnoloških nesreč se praviloma zavaruje
proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi;
– reševanje ljudi in premoženja ob nesrečah je praviloma brezplačno, razen v primerih, ko je bila ogroženost ali
nesreča povzročena namenoma ali iz velike malomarnosti. V
tem primeru mora povzročitelj pokriti vse stroške intervencije, sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje ter stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam;
– tuja fizična in pravna oseba mora pokriti vse stroške
intervencije in druge stroške, ki so nastali v zvezi z reševanjem, odpravljanjem posledic in vrnitvijo v prvotno stanje;
pristojni organi so dolžni izvajati ukrepe za zavarovanje plačila stroškov, ki jih v Sloveniji povzročijo tuje fizične in pravne
osebe;
– v obdobju do leta 2007 se v okviru proračuna Republike Slovenije zaradi zastarelosti in pomanjkanja osnovnih
in specialnih vozil ter opreme za gašenje, prevoz vode (tudi
pitne), reševanje iz višin, reševanje na avtocestah in hitrih
cestah, gašenje požarov na plovilih in reševanje na morju,
reševanje v gorah ter ukrepanje ob velikih onesnaženjih
površinskih voda zagotovijo dodatna namenska sredstva za
nakup namenskih vozil in opreme.
9.2. Potrebna sredstva za realizacijo programa
in koristi
V skladu s sprejetimi programi in okvirnim programom
vzdrževanja in razvoja informacijsko-telekomunikacijskega
sistema bo potrebno v obdobju do leta 2007 zagotoviti
sredstva za:
– opremljanje štabov, enot in služb Civilne zaščite
1.457,678.563 tolarjev;
– opremljanje državne enote za hitre intervencije
381,515.200 tolarjev;
– oblikovanje državnih rezerv materialnih sredstev
2.386,169.267 tolarjev;
– vzdrževanje in razvoj informacijsko-telekomunikacijskega sistema 2.498,384.940 tolarjev, pri tem ni upoštevan delež sredstev, potrebnih za uvedbo sistema radijskih
zvez TETRA, ki bo po izračunih znašal 5.660,040.000 tolarjev.
Glede na cilje, usmeritve in naloge zaradi nadaljnjega
razvoja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter boljše stalne pripravljenosti na nevarnosti nesreč, bo
potrebno v načrtovanem obdobju zagotoviti najmanj sredstva v višini:
v 000 SIT

leto

2002
2003
2004
2005
2006
2007

sredstva za
redno
dejavnost
URSZR

sredstva
požarnega
sklada

sredstva za
zaščito in
reševanje
(občine)

2.367.806
2.347.334
2.958.298
3.255.161
3.613.065
4.049.371

755.224
755.415
765.000
766.000
770.000
772.000

3.767.200
3.993.600
4.153.500
4.362.700
4.580.800
4.809.900

skupaj

6.890.230
7.096.349
7.876.798
8.383.861
8.963.865
9.631.271

Opomba:
Upoštevano je število občin v decembru 2001, ni upoštevana ustanovitev pokrajin
S tako oblikovano višino finančnih sredstev bo mogoče
slediti s tem programom določenemu splošnemu cilju var-
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stva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zmanjšanju števila
nesreč in preprečitvi oziroma ublažitvi njihovih posledic.
Z ocenjeno višino finančnih sredstev bo možno zagotoviti:
– učinkovitejše spremljanje in proučevanje nevarnosti
naravnih in drugih nesreč ter možnosti zaščite pred njimi;
– opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje
in pomoč v skladu s potrebami, opredeljenimi v posameznih
programih na državni ravni in postopno krepitev sil za zaščito, reševanje in pomoč v občinah;
– nadaljnje usposabljanje prebivalstva za osebno in vzajemno zaščito;
– zagotavljanje nujnih zalog zaščitnih sredstev in reševalne opreme ter sredstev človekoljubne pomoči;
– dopolnjevanje načrtov zaščite in reševanja;
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov.
Sredstva požarnega sklada se bodo, v s tem programom določenem obdobju, delila v razmerju 30:70 v korist
lokalnih skupnosti, ki jih bodo uporabljale izključno kot investicijske transfere. To bo delno olajšalo posodabljanje zaščitne in reševalne opreme.
Izboljšala se bo skupna pripravljenost na nesreče ter
povezanost in usklajenost sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami z drugimi podsistemi v okviru nacionalne
varnosti ter z nacionalnimi organizacijami zlasti sosednjih
držav in članic EU.
Ne glede na navedeno, pa s prikazano rastjo sredstev
ne bodo uresničene naloge, ki so v pristojnosti posameznih
ministrstev. Za realizacijo teh nalog bodo morali nosilci zagotoviti dodatna sredstva ali sredstva iz redne dejavnosti,
upoštevaje usmeritve iz tega programa, v drugih nacionalnih
programih, načrtih ali drugih dokumentih.
Preprečevanje naravnih in drugih nesreč in zmanjšanje
njihovih posledic je nedvomno najpomembnejše in gospodarsko najbolj upravičena oblika varstva. Država in občine
bodo morale svoj interes in odgovornost, pa tudi znatnejša
finančna sredstva, usmeriti predvsem v preventivne dejavnosti ter večjo pripravljenost zagotoviti zmanjšanje škodljivih
posledic nesreč. Neposredni finančni učinki pa bodo odvisni od pogostosti in vrste nesreč v obdobju, ki ga zajema
program.
10. ZAKLJUČEK
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ni le neposredna varnost ljudi in premoženja, temveč je to varstvo
integralni del varstva okolja in del globalne varnosti. To pa
zahteva celovito reševanje problemov, ne le na lokalni in
državni ravni, temveč tudi na mednarodni ravni.
Državni zbor bo spremljal uresničevanje tega programa
in ga po potrebi spremenil ali dopolnil.
V skladu z resolucijo o strategiji nacionalne varnosti
Republike Slovenije in tem programom je potrebno sprejeti
letne načrte za njegovo uresničevanje ter doktrino zaščite,
reševanja in pomoči.
Št. 212-07/91-3/7
Ljubljana, dne 14. maja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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2148.

Sklep o prenehanju mandata

Državni zbor Republike Slovenije se je na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 42/92 in 44/99 – odl. US) na seji dne 15. 5. 2002
seznanil z naslednjim

SKLEPOM
Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da bo poslanec Andrej Gerenčer junija 2002 pričel z uresničevanjem
funkcije veleposlanika Republike Slovenije na Madžarskem,
kar je po 10. členu zakona o poslancih nezdružljivo z opravljanjem funkcije poslanca, zato mu v skladu s peto alineo
prvega odstavka in drugim odstavkom 9. člena zakona o
poslancih preneha mandat s 15. 5. 2002.
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UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za izjemne alpinistične dosežke, pomembne tudi za
promocijo Slovenije v svetu in posebej za delo z mladimi ter
prispevek gorskemu reševanju podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije Viktorju
Grošlju.
Št. 996-01-13/2002
Ljubljana, dne 14. maja 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Št. 020-02/92-27/142
Ljubljana, dne 15. maja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2149.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in druge
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije

2151.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za pedagoško in znanstveno delo ter posebej za osebni prispevek pri gradnji nove stavbe Pravne fakultete podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije prof. dr.
Janezu Kranjcu.
Št. 996-01-14/2002
Ljubljana, dne 14. maja 2002.

Za delo in zasluge v slovenskem gospodarstvu, za izjemen delež pri razvoju farmacevtske industrije ter za široko
angažirano družbeno, mecensko in organizacijsko dejavnost podeljujem
Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije Milošu
Kovačiču.
Št. 996-01-12/2002
Ljubljana, dne 14. maja 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2150.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2152.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za pomembno človekoljubno delovanje v mednarodnem prostoru podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije Mednarodni
ustanovi za razminiranje in pomoč žrtvam min.
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MINISTRSTVA

Št. 996-01-15/2002
Ljubljana, dne 14. maja 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2153.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije
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2155.

Pravilnik o postopkih za priznavanje označb
posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena, tretjega odstavka 46. člena, četrtega odstavka 47. člena, četrtega
odstavka 45. člena, drugega odstavka 56. člena, 64., 65.
in 66. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v
soglasju z ministrom za zdravje

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, četrte alinee 3. člena in prve
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

PRAVILNIK
o postopkih za priznavanje označb posebnih
kmetijskih pridelkov oziroma živil*

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije

SPLOŠNE DOLOČBE

Za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih
odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Kazahstan
podeljujem
Zlati Častni znak svobode Republike Slovenije
Nursultanu Abiševiču Nazarbajevu, predsedniku Republike
Kazahstan.
Št. 996-01-17/2002
Ljubljana, dne 16. maja 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
2154.

Uredba o dopolnitvi uredbe o ureditvi trga z žiti

Na podlagi 5. člena v zvezi s 126. členom zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi uredbe o ureditvi trga z žiti
1. člen
V uredbi o ureditvi trga z žiti (Uradni list RS, št. 34/02)
se v 3. členu v drugi alinei četrtega odstavka za besedo
“maja“ doda vejica in naslednje besedilo “v primeru ajde pa
najkasneje do 30. julija“.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-09/2001-7
Ljubljana, dne 17. maja 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa postopke za priznavanje označb za
posebne kmetijske pridelke oziroma živila in način ugotavljanja skladnosti ter kontrole.
Kot posebni kmetijski pridelki oziroma živila po tem
pravilniku se štejejo kmetijski pridelki oziroma živila z geografskim poreklom, geografsko označbo, tradicionalnim
ugledom in višje kakovosti (v nadaljnjem besedilu: posebni
kmetijski pridelki oziroma živila).
Ta pravilnik se ne uporablja za vino in druge proizvode
iz grozdja in vina ter za žgane pijače.
2. člen
(izjeme)
V posebnih primerih se lahko določene geografske
označbe obravnavajo kot geografsko poreklo, tudi če surovine za zadevne izdelke izvirajo iz drugega ali širšega geografskega območja, kot je območje predelave, pod pogojem, da:
– je območje proizvodnje surovin omejeno,
– obstajajo posebni pogoji za proizvodnjo surovin in
– da obstajajo kontrolni mehanizmi, ki zagotavljajo izpolnjevanje teh pogojev.
V danem primeru se kot surovine obravnavajo le žive
živali, meso in mleko.
3. člen
(tradicionalni ugled)
Ime kmetijskega pridelka oziroma živila mora biti specifično in mora izražati tradicionalno značilnost. Za specifično
se šteje ime, ki je nastalo iz običaja in ne nasprotuje pravnemu redu in morali. Za specifično se ne šteje ime, ki je
zavajajoče. Tradicionalna značilnost se izkazuje s pisnimi in
ustnimi viri.
POSTOPEK ZA PRIZNANJE OZNAČBE
4. člen
(začetek postopka)
Postopek za uporabo označb za posebne kmetijske
pridelke oziroma živil vodi Urad RS za priznavanje označb
kmetijskih pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem besedilu:
urad).
* Pravilnik vsebinsko povzema določbe Uredbe 2081/92 EEC in
2082/92 EEC
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Postopek za uporabo geografskega porekla, geografske označbe ali označbe tradicionalnega ugleda kmetijskih
pridelkov oziroma živil se začne na podlagi vloge (specifikacije) združenja pridelovalcev oziroma predelovalcev. Izjemoma lahko poda vlogo tudi fizična ali pravna oseba, ki dokaže,
da je na danem območju edini proizvajalec določenega
kmetijskega pridelka oziroma živila. Za združenje pridelovalcev oziroma predelovalcev se šteje skupina ali združba pridelovalcev ali predelovalcev, ki pridelujejo oziroma predelujejo isti kmetijski pridelek oziroma živilo.
Postopek za uporabo označbe višje kakovosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil se začne na podlagi vloge (specifikacije) pridelovalca oziroma predelovalca ali njihovega združenja.
Za združenje pridelovalcev oziroma predelovalcev se šteje
skupina ali združba pridelovalcev ali predelovalcev, ki pridelujejo oziroma predelujejo isti kmetijski pridelek oziroma živilo.
Vloga (specifikacija) se naslovi na urad in se lahko
nanaša le na kmetijske pridelke oziroma živila, ki jih pridelovalec oziroma predelovalec prideluje oziroma predeluje.
5. člen
(vloga-specifikacija za geografsko poimenovanje)
Vloga (specifikacija) za geografsko poreklo oziroma
geografsko označbo mora vsebovati:
– identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež s hišno številko, enotno matično številko občana oziroma matično številko in davčno številko), pravno organizacijsko obliko in v primeru kmetijskega gospodarstva KMG-MID;
– predlog poimenovanja kmetijskega pridelka oziroma
živila, vključno s poimenovanjem geografskega porekla ali
geografske označbe;
– opis kmetijskega pridelka oziroma živila, vključno s
surovinami in osnovnimi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi oziroma organoleptičnimi značilnostmi;
– razmejitev geografskega območja pridelave oziroma
predelave;
– dokumentacijo, ki dokazuje, da kmetijski pridelek
oziroma živilo izvira iz tega geografskega prostora in utemeljuje neposredno povezavo s tem geografskim okoljem ali
poreklom;
– opis postopka pridelave oziroma predelave oziroma
priprave za trg kmetijskega pridelka oziroma živila in opis
avtentičnih in stalnih lokalnih metod, če te obstajajo;
– interna pravila za označevanje;
– ukrepe in sredstva, ki bodo zagotavljali predpisano
kakovost;
– statut združenja.
6. člen
(vloga-specifikacija za tradicionalni ugled)
Vloga (specifikacija) za označbo tradicionalnega ugleda mora vsebovati:
– identifikacijski podatki o vlagatelju (ime in priimek
oziroma firma, naslov oziroma sedež s hišno številko, enotna matična številka občana oziroma matično številko in davčno številko), pravno organizacijsko obliko in v primeru kmetijskega gospodarstva KMG-MID;
– ime kmetijskega pridelka oziroma živila;
– opis kmetijskega pridelka oziroma živila, vključno s
surovinami in osnovnimi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi oziroma organoleptičnimi značilnostmi, ki se nanašajo
na tradicionalni ugled;
– dokumentacija, ki dokazuje, da kmetijski pridelek
oziroma živilo izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega pravilnika;
– interna pravila za označevanje;
– opis postopka pridelave oziroma predelave oziroma
priprave za trg kmetijskega pridelka oziroma živila;
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– ukrepe in sredstva, ki bodo zagotavljali predpisano
kakovost;
– statut združenja.
7. člen
(vloga-specifikacija za višjo kakovost)
Vloga (specifikacija) za označbo višje kakovosti mora
vsebovati:
– identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež s hišno številko, enotno matično številko občana oziroma matično številko in davčno številko), pravno organizacijsko obliko in v primeru kmetijskega gospodarstva KMG-MID;
– ime kmetijskega pridelka oziroma živila;
– opis značilnosti kmetijskega pridelka oziroma živila,
vključno s surovinami in poglavitnimi fizikalnimi, kemijskimi,
mikrobiološkimi oziroma organoleptičnimi lastnostmi kmetijskega pridelka oziroma živila;
– dokumentacijo, ki dokazuje, da je določen kmetijski
pridelek oziroma živilo po svojih specifičnih lastnostih boljše
od istovrstnih kmetijskih pridelkov oziroma živil minimalne
kakovosti;
– opis postopka pridelave oziroma predelave oziroma
priprave za trg kmetijskega pridelka oziroma živila;
– interna pravila za označevanje;
– ukrepe in sredstva, ki bodo zagotavljali predpisano
kakovost.
8. člen
(odločitev o vlogi)
Urad odloči o popolni vlogi (specifikaciji) za priznanje
označbe posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
Če je vloga (specifikacija) popolna in izpolnjuje predpisane pogoje iz tega pravilnika, Urad v Uradnem listu oziroma
v javnem glasilu objavi informacijo o prejeti vlogi za geografsko poreklo, geografsko označbo in tradicionalni ugled ter
pozove javnost, da poda pripombe.
Če vloga (specifikacija) zadeva ime, ki označuje geografsko območje tudi v drugi državi, se urad posvetuje s
pooblaščenim organom te države.
Zaradi razvoja na znanstvenem in tehničnem področju,
zaradi ponovne definicije geografskega območja ali zaradi
zahteve strokovne komisije urad od vlagatelja lahko zahteva
temu ustrezno dopolnitev.
Če na popolno vlogo (specifikacijo) ni pripomb, na
podlagi pozitivnega mnenja strokovne komisije, imenovane
s strani ministra, minister predpiše za:
– geografsko poreklo oziroma geografsko označbo način pridelave, predelave oziroma priprave za trg in območje
pridelave oziroma predelave ter označbo geografskega porekla oziroma geografsko označbo;
– tradicionalni ugled sestavine oziroma postopke pridelave oziroma predelave in označbo tradicionalnega
ugleda.
Urad vpiše priznano označbo v register potrjenih specifikacij posameznega poimenovanja, izda odločbo o vpisu v
register in objavi registracijo.
UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN KONTROLA
9. člen
(organizacije za izdajanje listin o skladnosti)
Organizacije za izdajo listin o skladnosti in kontrolo (v
nadaljevanju: certifikacijski organ) posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil morajo biti akreditirane skladno s standardom SIST EN 45 011.
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10. člen
(vloga za ugotavljanje skladnosti)
Vloga za ugotavljanje skladnosti (v nadaljevanju: certificiranje) se pošlje certifikacijskemu organu.
Vloga mora vsebovati:
– identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež s hišno številko, enotno matično številko občana oziroma matično številko, davčno številko in v primeru kmetijskega gospodarstva
KMG-MID) in v primeru združenja tudi status združenja;
– ime kmetijskega pridelka oziroma živila, vključno s
poimenovanjem geografskega porekla ali geografske označbe katerega bo proizvajal, tradicionalnega ugleda ali višje kakovosti;
– specifikacijo (elaborat) izdelka;
– dokumentacijo, ki dokazuje, da proizvodni obrati zadostujejo vsem sanitarno-tehničnim predpisom;
– opis delovanja notranje kontrole ter način vodenja
proizvodne dokumentacije.

tudi nenapovedane rutinske preglede. O vsakem popolnem
fizičnem pregledu se sestavi poročilo.
Če poročilo navaja sum, da proizvajalec ne proizvaja v
skladu s specifikacijo, da potvarja ali ogroža zdravje potrošnikov, o tem certifikacijski organ obvesti pristojnega inšpektorja. O sproženem postopku obvesti tudi kontrolirano
pravno ali fizično osebo.
Na predlog certifikacijskega organa urad izbriše proizvajalca iz registra proizvajalcev, če se ugotovi, da le-ta ne
izpolnjuje pogojev iz tega pravilnika.

11. člen
(prvi pregled)
Na podlagi popolne vloge certifikacijski organ predlaga
način zunanje kontrole ter pripravi navodila za izvajanje kontrole.
O pregledu pridelovalca oziroma predelovalca se sestavi zapisnik, s katerim se ga obvesti o pomanjkljivostih
pridelave oziroma predelave. Po ugotovitvi, da so bile odpravljene vse pomanjkljivosti, ter na podlagi vzorčenja in
rezultatov analiz, se pripravi končno poročilo.

16. člen
(poročanje o obsegu proizvodnje)
Pridelovalci oziroma predelovalci kmetijskih pridelkov
oziroma živil z označbo za posebne kmetijske pridelke oziroma živila morajo uradu dvakrat letno sporočiti obseg proizvodnje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

12. člen
(odločitev)
Certifikacijski organ na podlagi poročila iz drugega odstavka prejšnjega člena in mnenja certifikacijskega odbora
iz 13. člena tega pravilnika odloči o vlogi. Če je odločitev
pozitivna, proizvajalcu izda certifikat in predlaga uradu, da
ga vpiše v register proizvajalcev danega kmetijskega pridelka oziroma živila.
13. člen
(certifikacijski odbor)
Certifikacijski organ imenuje certifikacijski odbor (v nadaljevanju: odbor). Naloge odbora so:
– pregledovanje specifikacij (elaboratov) za posebne
kmetijske pridelke oziroma živila;
– pregledovanje poročila kontrolorja o prvem pregledu
obrata;
– podajanje strokovnih mnenj, na podlagi katerih certifikacijki organ izda certifikat;
– oblikovanje predloga, ki bi prispevali k izboljšanju
metod proizvodnje in predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil z namenom, da se prilagodijo razvoju tehnologije in
znanja;
– sprejemanje poslovnika kakovosti certifikacijskega organa.
Odbor je sestavljen iz članov, ki zagotavljajo neodvisnost in nepristranost odbora pri odločanju o certifikatih.
14. člen
(kontrola)
Kontrolo nad pravnimi ali fizičnimi osebami, ki imajo
registrirano proizvodnjo kmetijskega pridelka oziroma živila
(v nadaljnjem besedilu: proizvajalec), izvaja certifikacijski organ iz 9. člena tega pravilnika.
Na obratu proizvajalca se kontrola izvaja najmanj enkrat
letno in opravi popoln fizični pregled ter se po potrebi opravi

15. člen
(zaščitni znak)
Kmetijski pridelki oziroma živila, ki ustrezajo pogojem
za uporabo ene od označb za posebne kmetijske pridelke
oziroma živila po tem pravilniku, so lahko označeni tudi z
zaščitnim znakom, ki ga določi in objavi minister, pristojen
za kmetijstvo in prehrano, če izpolnjujejo za to predpisane
pogoje. Zaščitni znak podeljuje Urad.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(prehodne določbe)
Do imenovanja organizacij za izdajo listin o skladnosti
iz 9. člena tega pravilnika opravlja delo certifikacijskega
organa Sektor za varnost in kakovost hrane Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skladno s standardom
SIST EN 45011.
18. člen
(končne določbe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati
pravilnik o pogojih za uporabo označbe geografskega poimenovanja za kmetijske pridelke oziroma živila (Uradni list
RS, št. 7/01), pravilnik o pogojih za uporabo označbe tradicionalnega ugleda kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni
list RS, št. 56/01) in pravilnik o pogojih za uporabo označbe
višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list
RS, št. 11/01).
19. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-13/2002
Ljubljana, dne 2. aprila 2002.
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
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2156.

Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa klasične prašičje kuge

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

ODLOČBO
o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in
prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa klasične prašičje kuge

Uradni list Republike Slovenije
list RS, št. 56/01, 70/01 in 13/02) se v prilogi 1 za besedo
“Vanuatu“ doda besedilo “Velika Britanija“.
II
Črta se II. del odločbe.
III
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-28/01-3
Ljubljana, dne 10. maja 2002.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor
veterinarske uprave RS

I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge (Uradni
list RS, št. 56/01, 62/01, 82/01, 90/01, 6/02, 20/02 in
36/02) se v prilogi 1 doda besedilo “Republika Francija –
departma Moselle“ in “Republika Koreja“.
II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-27/01-8
Ljubljana, dne 9. maja 2002.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor
veterinarske uprave RS

2157.

Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o
prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk
zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

ODLOČBO
o spremembi in dopolnitvi odločbe o prepovedi
uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi
preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke (Uradni

2158.

Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa vezikularne bolezni prašičev

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

ODLOČBO
o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in
prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa vezikularne bolezni prašičev
I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa vezikularne bolezni prašičev
(Uradni list RS, št. 20/02) se v Prilogi 1 za besedo “Campania“ doda vejica in beseda “Lazio“.
II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-8/2002-1
Ljubljana, dne 10. maja 2002.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor
veterinarske uprave RS
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OBČINE

CELJE
2159.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta za rekreacijski
center na Golovcu – za območje stanovanjske
gradnje

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27.
člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine
Celje sprejel

županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se mestna četrt strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-24/2001-8
Celje, dne 17. maja 2002.

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta za rekreacijski
center na Golovcu – za območje stanovanjske
gradnje
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za rekreacijski center na Golovcu – za območje stanovanjske
gradnje, ki ga je pod št. 431/02 izdelala Urbana Kočar in
Kočar d.n.o. iz Velenja. Spremembe in dopolnitve ZN
Golovec so v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št.
40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98,
86/01), ki obravnavano območje namenja za individualno
stanovanjsko gradnjo.
II
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
za rekreacijski center na Golovcu – za območje stanovanjske gradnje zajema območje v velikosti ca. 3 ha med Travniško in Jamovo ulico na Golovcu.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za rekreacijski center na Golovcu – za območje stanovanjske gradnje se prične tretji dan od objave v
Uradnem listu RS na sedežu Mestne četrti Gaberje, Mestne
četrti Nova vas in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za
planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne
obravnave bosta Mestni četrti obveščeni naknadno. O
pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času javne
obravnave morata Mestni četrti na krajevno primeren način
obvestiti krajane.
IV
V petih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni
organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

2160.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
tehnološko – ekološko sanacijo in rekultiviranje
komunalnega odlagališča v Bukovžlaku ter sprememb
in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Ogorevc, odlagališče Vrhe in gozd ob
odlagališčih

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS št. 26/90,
18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27.
člena Statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine
Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
tehnološko – ekološko sanacijo in rekultiviranje
komunalnega odlagališča v Bukovžlaku ter
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Ogorevc, odlagališče Vrhe
in gozd ob odlagališčih
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev za tehnološko – ekološko sanacijo in rekultiviranje
komunalnega odlagališča v Bukovžlaku, ki ga je pod št.
634/02 izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje ter
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Ogorevc, odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih, ki ga je pod št. 659/02 izdelal Razvojni center –
Planiranje d.o.o. Celje. Obe spremembi PUP sta v skladu z
odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski pro-
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storski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list
RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/2001).
II
Osnutka sprememb in dopolnitev navedenih PUP se
nanašata na spremembi meja ureditvenih območij zaradi
ureditve reciklacijskega dvorišča za potrebe ločenega zbiranja kosovnih komunalnih odpadkov za potrebe občanov in
zaradi razmejitve PUP Ogorevc glede na mejo med Mestno
občino Celje in Občino Štore. Pobudnik spremembe obeh
PUP so Javne naprave, JP d.o.o., Celje.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev obeh
PUP se prične tretji dan po objavi v Uradnem listu RS na
sedežu Krajevne skupnosti Teharje in v prostorih Mestne
občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter
traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve
osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju
javne obravnave mora krajevna skupnost na krajevno primeren način obvestiti krajane.
IV
V petih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni
organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb
ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati tretji dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-9/2002-8
Celje, dne 17. maja 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

2161.

Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz plinovodnega omrežja v Mestni občini
Celje

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93), 26. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 70. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99), 17. člena
statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) in
21. člena statuta družbe Energetika Celje, javnega podjetja,
d.o.o., je Odbor Energetike dne 2. 4. 2002 sprejel

SPLOŠNE POGOJE
za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
plinovodnega omrežja v Mestni občini Celje
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz plinovodnega omrežja Mestne občine Celje (v na-
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daljnjem besedilu: splošni pogoji), v upravljanju Energetike
Celje, javno podjetje, d.o.o., se ureja oskrba z zemeljskim
plinom oziroma pravice, obveznosti in odgovornosti dobavitelja in odjemalca plina za:
– naprave dobavitelja,
– naprave odjemalca plina,
– dobavo in kvaliteto plina,
– priključitev na plinovodno distribucijsko omrežje,
– sklepanje pogodb o odjemu plina,
– odjemno mesto in merilne naprave,
– neupravičen odjem plina,
– prijavo, odjavo odjema plina in reklamacije,
– prekinitev dobave plina,
– obveznosti dobavitelja in odjemalca,
– varnostne ukrepe pri uporabi plina,
– prehodne in končne določbe.
2. člen
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., je dobavitelj
plina (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj).
Dobava plina in upravljanje plinovodnega distribucijskega omrežja sta energetski tržni dejavnosti. Za njuno
opravljanje ima dobavitelj licenco Agencije za energijo Republike Slovenije.
Odjemalec plina po teh pogojih je vsaka fizična in pravna oseba (v nadaljnjem besedilu: odjemalec), ki mu dobavitelj na podlagi pisne pogodbe dobavlja plin po plinovodnem
distribucijskem omrežju.
II. NAPRAVE DOBAVITELJA PLINA
3. člen
Naprave dobavitelja so:
– primarni plinovodi,
– merilno regulacijske postaje,
– sekundarni plinovodi,
– naprave za odorizacijo plina.
Naštete naprave so v upravljanju dobavitelja in se nanašajo na distribucijsko plinovodno omrežje, to je na plinovodno omrežje od prenosnega plinovodnega omrežja do odjemalca.
4. člen
Primarni plinovodi so del omrežja za dovod plina do
posameznih območij oskrbe ali merilno regulacijskih postaj.
5. člen
V merilno regulacijskih postajah se znižuje tlak plina za
oskrbo posameznih oskrbovanih območij preko sekundarnega plinovodnega omrežja in meri količina pretočenega
plina.
6. člen
Sekundarni plinovodi so del omrežja za razvod plina do
hišnih plinskih priključkov.
III. NAPRAVE ODJEMALCA
7. člen
Naprave odjemalca so:
– hišni plinski priključek,
– hišna regulacijska postaja,
– notranja plinska napeljava,
– stanovanjski regulator tlaka,
– merilne naprave,
– plinske naprave.
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Stroški izgradnje in vzdrževanja naštetih naprav (v nadaljevanju: plinske napeljave) bremenijo njihovega lastnika
oziroma odjemalca.
8. člen
Hišni plinski priključek je del plinovoda med primarnim
ali sekundarnim plinovodom in glavno plinsko požarno pipo
na ali v priključeni zgradbi.
Sestavni del hišnega plinskega priključka je tudi odcepni kos z zapornim elementom, vgrajenim na primarnem ali
sekundarnem plinovodu. Hišni priključki se dimenzionirajo
za potrebe celotne priključene zgradbe.
9. člen
Hišna regulacijska postaja ali hišni regulator je naprava
za znižanje tlaka plina v posamezni zgradbi.
Stanovanjski regulator je naprava za znižanje tlaka v
posameznem stanovanju.
10. člen
Z glavno plinsko požarno pipo se zapre dovod plina v
zgradbo oziroma razvod po zgradbi.
Glavna plinska požarna pipa je lahko nameščena v
zgradbi neposredno za vstopom hišnega plinskega priključka v zgradbo ali v zaščitni omarici na fasadi zgradbe. Glavna
plinska zaporna pipa mora biti vedno dostopna in vidno
označena s trajnim napisom.
11. člen
Notranja plinska napeljava obsega plinovodno napeljavo in elemente na njej, od glavne plinske požarne pipe do
posameznih plinskih naprav.
12. člen
Merilne naprave so naprave za merjenje porabe plina.
Plinske naprave so naprave, ki so priključene na plinsko napeljavo in porabljajo plin.
IV. DOBAVA IN KVALITETA PLINA
13. člen
Dobavitelj dobavlja odjemalcu odoriran plin nepretrgoma in mu zagotavlja potrebni obratovalni tlak na odcepu
hišnega plinskega priključka od primarnega oziroma sekundarnega plinovoda.
Za stalno kvaliteto plina skrbijo podjetja z licenco Agencije za energijo Republike Slovenije za trgovanje in transport
plina, ki dobavljajo plin dobavitelju.
14. člen
Upravičeni odjemalec je odjemalec, ki lahko prosto
izbira dobavitelja plina po pogojih določenih v energetskem
zakonu.
15. člen
Dobavitelj je dolžan upravičenim odjemalcem dovoliti
dostop do svojega distribucijskega omrežja, o čemer se
dogovorijo s pogodbo.
Če ne pride do dostopa do omrežja zaradi premajhnih
zmogljivosti omrežja, sme upravičeni odjemalec zahtevati
povečanje zmogljivosti omrežja, če ga je pripravljen financirati sam ali s katerokoli pravno osebo.
Ne glede na določbe tega člena sme, po pridobitvi
energetskega dovoljenja, upravičeni odjemalec zgraditi neposredno oskrbovalno linijo.
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16. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe mesta
Celja s plinom, sestava ali tlak plina spremenita v taki meri,
da so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na
napravah dobavitelja in odjemalca, potem nosi vse stroške,
ki nastanejo na napravah dobavitelja dobavitelj, lastnik oziroma odjemalec pa vse stroške, ki nastanejo v zvezi z napravami odjemalca.
17. člen
Kolikor lastnik oziroma odjemalec ne prevzame stroškov sanacije naprav odjemalca ali če sanacija ni izvedena
pravočasno in v skladu s tehničnimi predpisi ter časovno
usklajeno z deli na napravah dobavitelja, mu dobavitelj ni
dolžan dobavljati plina, vse dokler niso izpolnjeni vsi pogoji
za varno obratovanje.
V. PRIKLJUČITEV NA PLINOVODNO OMREŽJE
18. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti svoj objekt na
plinovodno omrežje ali spremeniti priključno moč plinskih
naprav ali namen uporabe plina, mora dobavitelja pisno
zaprositi za naslednja soglasja:
1. Soglasje k lokaciji
K vlogi je potrebno priložiti:
– situacijo objekta z vrisanim predvidenim plinovodom,
– oceno priključne moči z navedbo namena uporabe
plina.
2. Soglasje k lokaciji in gradnji objekta
K vlogi je potrebno priložiti:
– lokacijsko dokumentacijo ali izvleček iz prostorskega
izvedbenega načrta,
– projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
oziroma projekte za izvedbo (PZI) notranje plinske napeljave
s plinskimi napravami, plinske kotlovnice s priključno močjo
večjo od 50 KW in hišnega priključka,
– spremembe navedenih projektov.
3. Soglasje k priključitvi obstoječega objekta
K vlogi je potrebno priložiti:
– situacijo objekta ali izvleček iz prostorskega izvedbenega načrta,
– projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
in projekte za izvedbo (PZI) notranje plinske inštalacije s
plinskimi napravami, plinske kotlovnice s priključno močjo
večjo od 50KW in hišnega priključka,
– spremembe navedenih projektov,
– soglasje pristojne dimnikarske službe,
– soglasje vseh prizadetih lastnikov ali stanovalcev v
večstanovanjskih hišah,
– soglasje upravljalca objekta.
Enak postopek velja tudi v primeru sprememb po 18.
členu teh pogojev.
4. Izjava o izpolnjevanju pogojev izdanega soglasja za
priključitev in pridobitev uporabnega dovoljenja, ter začetek
obratovanja
K vlogi je potrebno priložiti:
– izjavo dobavitelja o sposobnosti plinske napeljave za
obratovanje,
– projekte izvedenih del oziroma izjavo investitorja, da
med izvedbo ni bilo odstopanja od predloženih projektov za
izvedbo,
– potrdilo o vrisu hišnega priključka plina v kataster
podzemnih napeljav,
– geodetski elaborat hišnega plinskega priključka,
– sklenjeno pogodbo o priključitvi na plinovodno
omrežje.
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Poleg navedenih, lahko dobavitelj zahteva tudi druge
potrebne dokumente.
19. člen
Odjemalčeve naprave in napeljave morajo izpolnjevati
predpisane tehnične normative ali druge pogoje, s katerimi
se zagotavlja njihovo nemoteno delovanje ter varnost ljudi in
premoženja.
Dobavitelj sme začasno odkloniti priključitev novih odjemalcev, oziroma sme začasno prekiniti dobavo plina, če
ugotovi, da odjemalčeve naprave in napeljave ne izpolnjujejo predpisanih tehničnih normativov ali drugih pogojev.
Priključitev na svoje omrežje izvede dobavitelj šele, ko
ugotovi, da so odpravljene pomankljivosti.
20. člen
Za vsako posamezno priključitev na plinovodno omrežje mora odjemalec pridobiti soglasje za priključitev.
O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča po
javnem pooblastilu dobavitelj z odločbo v upravnem postopku.
O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja za
priključitev odloča župan Mestne občine Celje.
21. člen
Odjemalec nima pravice do priključitve, če ni pogojev
za priključitev, če bi zaradi priključitve prišlo do večje motnje
v oskrbi, ali če bi dobavitelju nastali nesorazmerno visoki
stroški.
Kolikor odjemalec poveča količino želenega dobavljenega plina ali poveča priključno moč, mora zaprositi za novo
soglasje za priključitev.
Soglasje za priključitev se lahko v skladu z dogovorom
prenese s prenehanjem pravne ali fizične osebe ali če odjemalec preneha opravljati registrirano dejavnost na pravnega
naslednika ali na pravno ali fizično osebo, ki opravlja svojo
dejavnost z istimi napravami ali napeljavami.
Če do dogovora s prevzemnikom iz prejšnega odstavka ne pride, soglasje za priključitev preneha veljati.
22. člen
Soglasja vsebujejo pogoje za priključitev ali spremembo priključne moči oziroma namena uporabe plina. Priključna moč je enaka vsoti nazivnih moči vseh priključenih plinskih naprav.
Dobavitelj je dolžan dati investitorju ali odjemalcu pisno
soglasje za priključitev ali spremembo priključne moči oziroma namena uporabe plina, če so zahteve v vlogi za soglasje
usklajene s temi splošnimi pogoji, če to dopuščajo zmogljivosti dobaviteljevih naprav in ekonomičnost dobave ter če je
v skladu z dolgoročno politiko oskrbe mesta Celja s plinom
in daljinskim ogrevanjem.
Soglasje predstavlja dobaviteljevo obvezo za dobavo
plina šele potem, ko je investitor oziroma odjemalec izpolnil
vse pogoje iz soglasij.
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ga serviserja zapisnika o funkcionalnem preizkusu plinskih
naprav in od pristojnega upravnega organa enega od naslednjega dokumentov:
– uporabno dovoljenje (razen za naprave za ogrevanje
ali ogrevanje in pripravo tople vode priključne moči do
50kW),
– dokument o začetku poskusnega obratovanja.
Določbe prvega odstavka tega člena se nanašajo na
celotno plinsko napeljavo, vse plinske naprave, kot tudi na
posamezne tehnološko samostojne enote (npr. plinske kotlovnice, industrijske porabnike plina, itd.).
25. člen
Ne glede na določbe 24. člena lahko dobavitelj dovoli
časovno omejeno porabo plina zaradi preizkusa delovanja
priključenih plinskih naprav pod določenimi pogoji in v prisotnosti predstavnika dobavitelja.
Za montažo oziroma začasno ogrevanje objekta ali daljšo uporabo plina, si mora odjemalec pridobiti od ustrezne
strokovne institucije mnenje, da ni tehničnih zadržkov za
obratovanje.
26. člen
Hišne plinske priključke in notranje plinske napeljave
do merilne naprave lahko izvede le dobavitelj kot lastnik
nemerjenega plina, z njegovim soglasjem pa tudi podjetja in
obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani in usposobljeni ter
razpolagajo s potrebnim strokovnim kadrom (v nadaljnjem
besedilu: ostali izvajalci).
27. člen
Ostali izvajalci, ki izvajajo notranje plinske napeljave ali
njene posamezne dele, so pri dobavitelju plina dolžni naročiti strokovni nadzor nad izvajanjem v vseh fazah dela. Dobavitelj plina je naročeni nadzor dolžan izvajati, po končanih
delih pa izvesti vse predpisane preizkuse na tesnost in kontrolo tehnične neoporečnosti plinske napeljave. O rezultatih
preizkusa plinske napeljave izda pisno izjavo dobavitelj, o
funkcionalnem preizkusu plinskih naprav pa pooblaščeni
serviser.
28. člen
Po končani izvedbi plinske napeljave morajo biti izvedeni vsi preizkusi napeljave na trdnost in tesnost, dimovodnih in prezračevalnih naprav na funkcionalnost, pridobljena
izjava izvajalca del po 65. členu zakona o varstvu in zdravju
pri delu in 58. členu zakona o graditvi objektov ter predložene vse izjave in zapisniki o preizkusih.
29. člen
Če izvajalec del ne naroči pri dobavitelju nadzora po
27. členu ali ne upošteva pripomb in zahtev dobavitelja v
zvezi z izvedbo del, lahko dobavitelj odkloni dobavo plina,
dokler njegove zahteve niso izpolnjene.

23. člen
Dobavitelj plina daje smernice za izdelavo tehnične
dokumentacije za vse vrste plinskih naprav in napeljav, ki
bodo priključene na njegovo plinovodno omrežje na osnovi
tehničnih predpisov in internih standardov.

30. člen
Če so pri nadzoru izvajanja del ali pri funkcionalnem
preizkusu ugotovljene nepravilnost v nasprotju s predpisi ali
smernicami, ali take, da bi lahko ogrožale premoženje, zdravje uporabnikov in okolico, mora dobavitelj odkloniti dobavo
plina.

24. člen
Hišnih plinskih napeljav se ne sme uporabljati vse dotlej, dokler investitor ne pridobi od dobavitelja izjave o sposobnosti plinske napeljave za obratovanje, od pooblaščene-

31. člen
Dobavitelj ima izključno pravico in dolžnost izvesti preizkus sposobnosti za obratovanje:
– notranje plinske napeljave vsakih 12 let in
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– hišnega priključka glede na obratovalni tlak:
– do 100 mbar na 4 leta,
– od 100 mbar do 1 bar na 2 leti,
– od 1 bara do 4 bar na 1 leto
na stroške lastnika ali odjemalca.
Če obstoja utemeljen sum o nepravilnosti na plinski
napeljavi ali funkcionalnosti plinskih naprav ali namena uporabe plina ima dobavitelj plina pravico in dolžnost izvesti
preizkus sposobnosti le-te.
Če so ugotovljene nepravilnosti takšne, da bi lahko
ogrožale okolje, premoženje ali zdravje uporabnikov, mora
dobavitelj prekiniti dobavo plina, dokler ni zagotovljeno varno obratovanje.
VI. ODJEMNO MESTO IN MERILNE NAPRAVE
32. člen
Odjemno mesto je merilna naprava, ki meri porabo
plina odjemalca.
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Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih
količin, se popravek izvrši tako, da se prevzeta količina plina
za obračunsko obdobje, v katerem merilne naprave niso
pravilno registrirale dobave, določi na osnovi srednjih vrednosti dobavljenih količin v primerljivem obdobju pred nastankom okvare, z upoštevanjem dinamike dobave.
38. člen
Merilne naprave dobavitelj dobavi in namesti vsakemu
novemu odjemalcu na njegove stroške.
Tip, velikost in mesto namestitve merilne naprave se
določi s soglasjem in po navodilu dobavitelja. Vse merilne
naprave morajo imeti veljaven žig Urada Republike Slovenije
za meroslovje.
Dobavitelj lahko namesti merilno napravo na kartico, ki
omogoča predplačilo odjema plina na željo odjemalca in v
primeru neplačevanja porabe plina.
Po namestitvi morajo biti merilne naprave plombirane
tako, da je onemogočena njihova demontaža brez poškodbe plombe.

33. člen
Merilne naprave za ugotavljanje dobavljenih količin plina so plinomeri in korektorji volumna in jih odčitava dobavitelj:
– za obračun dobavljenih količin plina,
– ob spremembi cene plina,
– za kontrolo odčitkov in
– za ugotavljanje odčitanih vrednosti na zahtevo in stroške odjemalca.

39. člen
Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem, popravili in zamenjavo merilnih naprav, lahko opravlja samo
dobavitelj plina.

34. člen
Odjemalec je dolžan dobavitelju omogočiti dostop do
odjemnega mesta zaradi odčitavanja merilnih naprav in drugih
dejavnosti, ki so predpisane z zakoni in temi splošnimi pogoji.

41. člen
Če je pri odjemalcu zaradi novih plinskih naprav potrebno zamenjati merilno napravo z novo, večje kapacitete, nosi
stroške nabave in zamenjave merilne naprave odjemalec.

35. člen
Količina dobavljenega plina se ugotovi na podlagi odčitka merilne naprave. Pri odjemalcih, ki imajo plinomere
nameščene na delu napeljave, kjer stanje plina pri delovnih
pogojih bistveno odstopa od standardnih pogojev (288,15
K in 1,01325 bar), se količina dobavljenega plina izmeri s
prigrajenim korektorjem ali izračuna s pomočjo korekcijskega faktorja v skladu s tehničnimi smernicami dobavitelja. S
korekcijskim faktorjem je določeno razmerje med obratovalnimi in standardnimi pogoji odjema plina.

42. člen
Dobavitelj in odjemalec imata poleg rednih pregledov
po 38. členu teh pogojev, vedno pravico kontrolirati točnost
merilne naprave. Če se pri preizkusu izkaže, da je točnost
merilne naprave izven dopustnih meja, plača stroške pregleda dobavitelj, v nasprotnem primeru pa tisti, ki je preizkus
zahteval.

36. člen
Če dobavitelj zaradi odsotnosti odjemalca ni mogel
odčitati merilne naprave, je odjemalec dolžan na osnovi
dobaviteljevega obvestila javiti pravilen odčitek v roku in na
način, ki ga določi dobavitelj. Če odjemalec ne javi odčitka
merilne naprave, mu dobavitelj obračuna dobavljene količine plina glede na dobavo plina v preteklem obdobju z upoštevanjem dinamike dobave.
37. člen
Če se ugotovi, da so zaradi okvar merilne naprave, ki
so nastale brez krivde odjemalca, količine dobavljenega
plina nepravilno registrirane, se na podlagi dokumentiranih
podatkov izmerjena količina sporazumno popravi za čas od
zadnje kontrole merilne naprave do ugotovitve nepravilnosti,
vendar največ 12 mesecev od dneva, ko so bile nepravilnosti ugotovljene.
Pri tem je potrebno upoštevati vse okoliščine, v katerih
je odjemalec rabil plin v času, ko so merilne naprave nepravilno registrirale količine dobavljenega plina.

40. člen
Dobavitelj skrbi za kontrolo, vzdrževanje, zamenjavo
ter periodične preglede merilnih naprav proti plačilu števnine ali z naročilom poslovnih odjemalcev.

VII. PRIJAVA IN ODJAVA DOBAVE PLINA
43. člen
Odjemalci plina po teh pogojih so fizične in pravne
osebe, ki jim dobavitelj dobavlja plin:
1. na podlagi pogodbe o dobavi in odjemu plina,
2. izjemoma in začasno na osnovi dejanskega izvrševanja pravic in obveznosti iz dobavnih pogojev.
44. člen
Odjemalec je dolžan sporočiti spremembe svojega statusa, naslova ali spremembo odjemalca najkasneje v
15 dneh po nastali spremembi pisno, s predložitvijo potrebnih dokumentov.
45. člen
Odjemalec je dolžan pisno javiti dobavitelju odjavo plina vsaj petnajst dni pred prekinitvijo odjema, kolikor ni s
pogodbo določen drugačen odpovedni rok.
Če odjemalec tega ne stori, se vse obveznosti odjemalca prenesejo na lastnika ali upravnika zgradbe.
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Dobavitelj je dolžan odčitati merilno napravo v osmih
dneh od prejema odjave.
Odjemalec, ki je odjavil plin, je dolžan plačati vse stroške dobave do tega odčitka.
Novi odjemalec plača ves porabljeni plin in stroške
dobave od zadnjega odčitka merilne naprave.
VIII. NEUPRAVIČENI ODJEM PLINA
46. člen
Za neupravičeni odjem se šteje vsaka poraba plina, ki
ni merjena z merilno napravo, opremljeno z veljavnim žigom
Urada Republike Slovenije za meroslovje. Prav tako se za
neupravičen odjem šteje tudi odjem plina brez soglasja dobavitelja.
47. člen
Če po krivdi odjemalca ni mogoče ugotoviti časa trajanja neupravičenega odjema plina, se neupravičen odjem
obračuna od dneva, ko je bila uporaba tehnično mogoča.
Neupravičen odjem se obračuna po najvišji tarifi.
48. člen
Količina neupravičeno porabljenega plina se izračuna
iz polne priključne vrednosti plinskih naprav ob upoštevanju
naslednjih ur dnevne uporabe plina:
– 6 ur dnevno za vse kuhalnike in štedilnike,
– 4 ure dnevno za vodne grelnike,
– 24 ur za hladilnike,
– 10 ur dnevno za razsvetljavo,
– 16 ur dnevno za obdobje od 1. oktobra do 1. maja
za vse plinske naprave, ki služijo ogrevanju prostorov,
– pri drugih plinskih napravah v industriji v odvisnosti
od števila delovnih izmen 8, 16 in 24 ur,
– pri merjenem nenamenskem odjemu se prevzete količine ugotovijo na osnovi po merilni napravi izmerjene
porabe.
49. člen
Za odstranitev ali poškodbo glavne plinske požarne
pipe, merilne naprave, zapornih elementov plinskih naprav
in ostalih delov plinske napeljave ter nameščenih plomb se
kazensko odgovarja po kazenskem zakoniku Republike Slovenije.
IX. PREKINITEV DOBAVE PLINA
50. člen
Dobavitelj plinovodnega omrežja sme začasno prekiniti
dobavo plina, znižati deklarirani tlak plina zaradi:
– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev, razširitev omrežja,
– višje sile.
Za predvideno prekinitev mora dobavitelj izbrati čas, ki
bo čim manj prizadel odjemalca. O predvideni prekinitvi
mora pravočasno obvestiti odjemalce v pisni obliki, v primeru, da gre za širši krog odjemalcev pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
Motnje pri dobavi plina, kot so znižanje tlaka plina,
omejitev dobave ali prekinitev dobave plina, se odpravijo
takoj oziroma smejo trajati le toliko časa, dokler ni odstranjen vzrok, zaradi katerega je prišlo do motenj.
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51. člen
Dobavitelj ustavi odjemalcu dobavo plina po predhodnem obvestilu, če le-ta v roku, določenim v obvestilu, ne
izpolni svoje obveznosti v naslednjih primerih:
– če odjemalec moti dobavo plina drugim odjemalcem,
– če odjemalec odreče ali onemogoči osebam dobavitelja dostop do vseh delov hišnega plinskega priključka, do
zapornih in merilnih naprav ter do plinskih naprav in napeljav, kadar obstaja sum, da te naprave povzročajo motnje,
– če odjemalec v primeru pomanjkanja plina ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju odjema plina iz omrežja,
– če odjemalec na opomin dobavitelja ne zniža odjemne moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v zahtevanem roku,
– če odjemalec onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin, ali če uporablja plin brez zahtevanih oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih,
– če odjemalec ne plača dobavljenega plina v roku,
določenemu v pogodbi o dobavi oziroma v splošnih pogojih
za dobavo in odjem plina,
– če odjemalec v roku, ki ga določi dobavitelj oziroma
pristojni inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do
dovoljene meje motenj, ki jih povzročajo njegove naprave ali
napeljave,
– če odjemalec ni izpolnil obveznosti iz teh splošnih
pogojev.
52. člen
Dobavitelj ustavi odjemalcu dobavo plina brez predhodnega obvestila:
– če odjemalec z obratovanjem svojih plinskih naprav
ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje,
– če odjemalec brez soglasja dobavitelja priključi na
plinovodno omrežje svoje plinske naprave ali napeljave oziroma če omogoči priključitev drugih naprav ali napeljav preko svojih naprav ali napeljav, najkasneje v roku 48 ur po
prejemu obvestila.
53. člen
Dobavitelj je dolžan odjemalca, ki mu je bila ustavljena
dobava plina, na njegove stroške ponovno priključiti na omrežje, ko ugotovi, da je odjemalec odpravil razloge za ustavitev
dobave plina.
Dobavitelj, ki je odjemalcu neutemeljeno ustavil ali prekinil dobavo plina, mora v roku 24 ur na svoje stroške znova
priključiti naprave in napeljave odjemalca na svoje omrežje,
računajoč od takrat, ko se ugotovi neutemeljena ustavitev ali
prekinitev dobave plina.
54. člen
Dobavitelj ima pravico do povrnitve škode, ki je nastala
zaradi ravnanj odjemalca, zaradi katerih mu je ustavil dobavo po
predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila.
Odjemalec, ki mu je dobavitelj plinovodnega omrežja
neutemeljeno ustavil ali prekinil dobavo plina, ima pravico
do povračila škode, ki mu je bila s tem povzročena.
X. UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI PRI UPORABI
PLINA
55. člen
Če se v prostoru zazna vonj po plinu, je treba takoj
ugasniti vse plamene, zapreti plinsko pipo pred merilno napravo ter odpreti okna in vrata, da se prostor dobro prezrači.
Morebitnega ponesrečenca je potrebno prenesti na
svež zrak, mu nuditi prvo pomoč in poklicati zdravnika. V
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vsakem primeru je potrebno o uhajanju plina obvestiti dobavitelja plina.
56. člen
V prostore, za katere se sumi, da so napolnjeni z zmesjo plina in zraka, se ne sme vstopiti z odprtim plamenom,
tlečo cigareto itd., niti se ne sme vklapljati električnih stikal
ali telefonov.
Prepovedano je iskanje netesnih mest na plinski napeljavi in napravah s plamenom. Netesna mesta se smejo iskati
z uporabo milnice ali s posebnimi instrumenti.
57. člen
Če vonj po plinu ne izgine niti po tem, ko je plinska pipa
pred merilnim mestom zaprta ter prostor dobro prezračen in
če napake ni mogoče takoj odstraniti, je potrebno zapreti
glavno plinsko požarno pipo na vstopu hišnega priključka v
stavbo ali plinski zaporni element na cesti ter stanovalcem
prepovedati zadrževanje v ogroženih prostorih.
Plinsko pipo pred merilnim mestom ali glavno plinsko
požarno pipo mora zapreti ali poskrbeti, da se zapre, tisti, ki
je uhajanje plina zaznal.
58. člen
Če prihaja vonj po plinu iz zaprtega prostora, je potrebno takoj poklicati gasilce. Istočasno je potrebno obvestiti
tudi dobavitelja plina.
59. člen
V primeru požara na objektu je potrebno zapreti glavno
plinsko požarno pipo ali plinski zaporni element na cesti.
Če nastopi požar na plinski instalaciji ali na plinskih
napravah je potrebno zapreti plinsko pipo pred plinsko napravo ali pred merilno napravo ali glavno plinsko požarno
pipo.
60. člen
Zaprto glavno plinsko požarno pipo na hišnem priključku sme ponovno odpreti samo za to pooblaščeni delavec
dobavitelja plina.
61. člen
Plinska pipa je zaprta, kadar stoji ročica plinske pipe ali
diagonalna zareza na štirikotnem nastavku za ključ plinske
pipe pravokotno na smer cevi.
62. člen
Ko dobavitelj plina obvesti odjemalce, da je zaradi višje
sile ali drugih razlogov začasno zmanjšan tlak plina v plinovodnem omrežju, plameni na plinskih napravah ne smejo
goreti brez nadzora. Če plamen na plinski napravi ugasne,
je potrebno takoj zapreti pipo pred plinsko napravo. Plinska
pipa se sme odpreti šele potem, ko se je tlak plina normaliziral. To velja tudi, ko je zaradi prenizkega tlaka ugasnil prižigalni plamenček na plinski napravi (vodni grelniki, peči, kotli
za centralno kurjavo, sobne ogrevalne peči itd.).
63. člen
Dokler se zaznava vonj po plinu, oziroma dokler se
plinske naprave in napeljave popravljajo, morajo biti vse
plinske pipe pred plinskimi napravami zaprte, vključno z
glavno plinsko požarno pipo.
Pred ponovnim zagonom je potrebno odpraviti pomankljivosti in s preizkusi dokazati, da je plinska napeljava varna
za obratovanje, za kar morajo biti izdana ustrezna izjava
dobavitelja o sposobnosti plinske napeljave.
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64. člen
Stanovalci hiše in uslužbenci v poslovnih prostorih, kjer
so nameščene plinske napeljave in naprave, morajo biti
poučeni o ravnanju s plinskimi pipami in plinskimi napravami, seznanjeni z lokacijo namestitve glavne plinske požarne
pipe na vstopu hišnega priključka v stavbo in ukrepih pri
uhajanju plina.
Seznanjeni morajo biti tudi z napravami za dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov, ter o tem, da se jih
naknadno ne sme spreminjati.
65. člen
Odjemalec mora ravnati v skladu s predpisi o pregledovanju, nadzorovanju in čiščenju kurilnih naprav, dimovodnih
in prezračevalnih naprav.
Redno čiščenje kurilnih naprav na plinasta goriva, ki
redno obratujejo, je potrebno opraviti:
– enkrat letno na kurilnih napravah do 100 kW in
– enkrat na tri mesece na kurilnih napravah večje moči.
Enkrat letno je potrebno očistiti naprave za dovod zgorevalnega zraka in naprave za prezračevanje prostorov.
66. člen
Odjemalec mora enkrat letno zagotoviti preverjanje kakovosti zgorevanja oziroma meritev vsebnosti ogljikovega
monoksida v dimnih plinih pri plinskih grelnikih za pripravo
sanitarne vode ali kombiniranih plinskih grelnikih za ogrevanje in pripravo sanitarne vode z atmosferskimi gorilniki in
prekinjevalnikom vleka, ki so odvisni od zraka v prostoru.
Izvajalec ustrezne javne službe opravi letni strokovni
pregled dimovodnih naprav in naprav za dovod zgorevalnega zraka ter naprav za prezračevanje prostora, kjer so nameščene zgoraj navedene kurilne naprave.
Po opravljenem pregledu izda izvajalec pregleda odjemalcu poročilo o letnem strokovnem pregledu, v katerem je
potrjeno, da naprava ustreza predpisom, v primeru pomankljivosti pa roke za odpravo le-teh.
67. člen
Navodila za uporabo in vzdrževanje plinskih napeljav in
plinskih naprav je dolžan izdati izvajalec napeljave oziroma
dobavitelj opreme v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in standardi ter drugimi pogoji, ki so določeni v internih aktih
dobavitelja.
Seznanjanje stanovalcev z lokacijo glavne plinske požarne pipe in ukrepi pri uhajanju plina je dolžnost lastnika ali
upravljalca zgradbe.
Odjemalec, ki zapusti stanovanje, je po demontaži plinskih naprav dolžan poskrbeti za strokovno začepljenje vseh
izpustov na plinski napeljavi. Prav tako je pri dobavitelju
dolžan naročiti odklop plinske napeljave, ki bo po njegovem
odhodu ostala nenadzorovana.
68. člen
Napake na plinski napeljavi do merilne naprave lahko
odpravi samo dobavitelj plina, z njegovim pooblastilom pa
tudi pooblaščeni izvajalec. Popravila na plinski napeljavi za
merilno napravo lahko izvajajo pravne osebe, ki so za to
dejavnost registrirane in usposobljene pri proizvajalcu plinske opreme, ob strokovnem nadzoru dobavitelja.
XI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA IN ODJEMALCA
69. člen
Obveznosti dobavitelja so predvsem naslednje:
– stalna, zadostna in varna dobava plina,
– odprava motenj na plinovodnem omrežju,
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– izdajanje soglasij za odjem plina in soglasij h gradnji
in priključitvi,
– varovanje zaupnih poslovno občutljivih podatkov,
– letno obveščanje odjemalcev o gibanjih in značilnostih porabe plina,
– dajanje smernic za izdelavo projektne dokumentacije
za plinske napeljave,
– nadzor nad izvajanjem del na plinskih napeljavah, ki
jih izvajajo ostali izvajalci,
– ugotavljanje namena uporabe plina,
– preizkušanje plinskih napeljav na tesnost in izdajanje
izjav o sposobnosti plinskih napeljav za obratovanje,
– odklop plina, če plinske napeljave ogrožajo okolje,
življenje in premoženje odjemalcev,
– pregled in kontrola merilnih naprav,
– zamenjava dotrajanih merilnih naprav, občasna kontrola pri odjemalcih, ki plina ne uporabljajo, imajo pa vgrajeno plinsko napeljavo,
– redno pregledovanje plinskih napeljav in naprav na
osnovi pogodb z lastniki oziroma upravniki zgradb ali odjemalci,
– obveščanje odjemalcev o zmanjšanju tlaka plina in
omejitvi ali prekinitvi dobave plina,
– sprejemanje informacij o motnjah pri dobavi plina in
njihova odprava v skladu s splošnimi pogoji,
– seznanjanje odjemalcev z lastnostmi plina in o ravnanju s plinskimi napravami v okviru pristojnosti dobavitelja in
– da vsakemu odjemalcu pri sklenitvi pogodbe ali na
njegovo zahtevo brezplačno izroči izvod splošnih pogojev.
70. člen
Obveznosti lastnika plinske napeljave oziroma odjemalca plina ali upravnika zgradbe so predvsem naslednje:
– da predloži soglasje vseh lastnikov objekta za vse
vrste posegov v obstoječo notranjo plinsko napeljavo ali za
izvedbo nove notranje plinske napeljave,
– redna poravnava plačilnih obveznosti,
– da uporablja plin v skladu z dobaviteljevim soglasjem,
– nadzor nad glavno plinsko požarno pipo,
– skrb za redno in strokovno vzdrževanje plinskih naprav in napeljav,
– preureditev oziroma sanacija plinskih naprav in napeljav, ki so v njegovi lasti, če so dotrajane in je njihova kvaliteta neustrezna ali če se spremeni kvaliteta plina,
– smotrna raba plina kot vira energije,
– odprava napak in pomanjkljivosti na plinskih napravah in napeljavah, ki so v njegovi lasti, če ovirajo redno
dobavo plina drugim odjemalcem,
– dovoljevanje in omogočanje dobavitelju opravljanje
pregledov plinskih naprav in preizkusov plinskih naprav ter
napeljav v njegovi lasti, ne glede na to, če plin uporablja ali
ne,
– dajanje podatkov dobavitelju o porabi plina in odjemalcih, ki so potrebni za statistične in druge obdelave,
– zavarovanje in začepljenje napeljav, če preneha uporabljati plin,
– javljanje vseh okvar na plinskih napravah in napeljavah dobavitelju,
– obveščanje, če sumi, da je v nedostopnih prostorih
plin,
– uporaba samo tistih plinskih naprav in opreme, ki
imajo veljaven atest za uporabo,
– da s plinskimi napravami in trošili upravlja samo odrasla in strokovno poučena oseba,
– da dovoljuje in omogoči priključitev plinskih naprav
tretje osebe na svoj hišni plinovodni priključek, kolikor le-ta
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dovoljuje dodatne obremenitve, kar oceni dobavitelj, ki izda
ustrezno soglasje. Tretja oseba je dolžna kriti sorazmeren
del stroškov izgradnje plinovodnega priključka,
– da ne ovira izvedbe plinskih naprav za tretje osebe in
– da pozna splošne pogoje.
71. člen
Vsako ravnanje (storitev, dopustitev) odjemalca ali dobavitelja, ki je škodljivo ali nevarno za življenje in delo ter
njegovo okolje, je nedopustno.
Zaradi škodljivega ali nevarnega ravnanja sta odjemalec in dobavitelj odgovorna kazensko in odškodninsko po
veljavnih predpisih.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
72. člen
Ti pogoji se uporabljajo za vsa že sklenjena in za nova
dobavna razmerja.
73. člen
Sestavni del teh pogojev je tarifni sistem za prodajo
plina iz plinovodnega sistema v Mestni občini Celje (Uradni
list RS, št. 39/98 in 46/01).
74. člen
Pri projektiranju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju
plinskih napeljav se upoštevajo pravilnik o tehničnih pogojih
za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št.
26/02), tehnične smernice DVGW ter tehnične smernice
dobavitelja, sprejete marca 2000.
75. člen
Z dnem, ko začnejo veljati ti pogoji, prenehajo veljati
dosedanji oogoji za dobavo in odjem plina iz plinovodnega
omrežja (Uradni list SRS, št. 22/79).
76. člen
Ti splošni pogoji začnejo veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Celje, dne 2. aprila 2002.
Predsednik
Odbora Energetike
Bojan Šrot l. r.
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Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz
sistema daljinskega ogrevanja v Mestni občini
Celje

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 26. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 70. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99), 17. člena
statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) in
21. člena statuta družbe Energetika Celje, javnega podjetja,
d.o.o., je Odbor Energetike dne 2. 4. 2002 sprejel

SPLOŠNE POGOJE
za dobavo in odjem toplote iz sistema
daljinskega ogrevanja v Mestni občini Celje

Uradni list Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja (v nadaljnjem besedilu: splošni
pogoji), v upravljanju Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o.,
se ureja oskrba s toploto oziroma pravice, obveznosti in
odgovornost dobavitelja in odjemalca toplote za:
– naprave dobavitelja toplote,
– naprave odjemalca toplote,
– dobavo in kvaliteto toplote,
– priključitev na daljinsko ogrevanje,
– sklepanje pogodb o dobavi toplote,
– odjemno mesto in merilne naprave,
– prijavo, odjavo odjema toplote in reklamacije,
– neupravičen odjem toplote,
– prekinitev dobave toplote,
– obveznosti dobavitelja in odjemalca ter
– prehodne in končne določbe.
2. člen
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva
ul. 1, Celje, je proizvajalec in dobavitelj toplote (v nadaljnjem
besedilu: dobavitelj).
Proizvodnja in dobava toplote za daljinsko ogrevanje
sta energetski tržni dejavnosti. Za njuno opravljanje ima
dobavitelj licenco Agencije za energijo Republike Slovenije.
Odjemalec toplote po teh pogojih je vsaka fizična ali
pravna oseba, ki je lastnica objekta ali dela objekta priključenega na daljinsko ogrevanje, ki mu dobavitelj dobavlja
toploto (v nadaljnjem besedilu: odjemalec).
Investitor je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnica
objekta ali dela objekta, ki se bo priključil na vročevodno
omrežje dobavitelja (v nadaljnjem besedilu: investitor).
3. člen
Pojmi imajo v teh pogojih tale pomen:
– proizvodni viri so naprave, ki spreminjajo primarno
energijo goriv v toplotno;
– vročevodno omrežje, temperaturnega režima
130/70 °C, in toplovodno omrežje, temperaturnega režima
90/70 °C, je sistem povezanih naprav, ki so namenjene
distribuciji toplote do odjemalcev (v nadaljnjem besedilu:
vročevodno omrežje);
– primarno vročevodno omrežje so vročevodi dimenzije od DN 150 in več, ki se uporabljajo za povezavo proizvodnih virov s sekundarnim vročevodnim omrežjem ali z glavnimi toplotnimi postajami;
– glavne toplotne postaje so naprave, kjer toplota iz
vročevodnega sistema preko toplotnega izmenjevalnika
ogreva toplovodni sistem;
– sekundarno vročevodno omrežje (do vključno DN
150) ali toplovodno omrežje poteka po območju oskrbe do
priključnih odcepov za posameznega odjemalca;
– priključni vročevodi ali toplovodi potekajo od priključnih odcepov do toplotnih postaj;
– ogrevna voda v omrežju daljinskega ogrevanja je sredstvo, s katerim se prenaša toplota;
– toplotna postaja je sestavljena iz priključne in hišne
postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v
interne toplotne naprave;
– toplotne postaje so lahko direktne, kjer je ogrevna
voda dobavitelja tudi v internih toplotnih napravah, ali indirektne, kjer toplotni izmenjevalnik ločuje ogrevno vodo dobavitelja od ogrevane vode odjemalca;
– priključna postaja je sestavljena iz zapornih, regulacijskih, varnostnih in merilnih elementov;
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– hišna postaja je sestavljena iz toplotnih izmenjalnikov,
razdelilnih sistemov, regulacijskih in varnostnih naprav, lahko
tudi iz naprav za pripravo sanitarne tople vode, in služi za
razdelitev toplote za različne sisteme internih toplotnih naprav;
– interne toplotne naprave, ki so priključene na hišno
postajo, se uporabljajo za različne vrste ogrevanja; radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode, idr.;
– odjemno mesto je mesto v priključni postaji, kjer
odjemalec prevzema dobavljeno toploto;
– merilno mesto v priključni postaji je mesto, kjer je
nameščen toplotni števec in mesto v hišni postaji, kjer je
nameščen vodomer za sanitarno toplo vodo;
– obračunsko mesto je objekt ali etažna enota odjemalca, ki ima svojo šifro in za katero dobavitelj izstavlja račun;
– merilna naprava je:
– toplotni števec, ki meri dobavljeno toploto neposredno in je osnova za obračunavanje toplote odjemalcem,
– vodomer, ki meri porabo količine vode za sanitarno toplo vodo in služi za obračunavanje dobavljene toplote
za ogrevanje sanitarne tople vode;
– delilnik je posebna merilna naprava, ki omogoča indikacijo porabe toplote pri posameznem odjemalcu v objektih z več odjemalci in ni merilo v javni rabi;
– sanitarna topla voda je hladna voda iz vodovodnega
omrežja, ki se v toplotnih izmenjevalnikih ogreva in jo odjemalec uporablja za gospodinjske ali druge potrebe;
– priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav, določena s projektom za izvedbo oziroma projektom
izvedenih del in po tehničnih smernicah dobavitelja o priključitvi na daljinsko ogrevanje (v nadaljnjem besedilu: tehnične
smernice);
– sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči obratovalne
spremembe delovanja toplotnih naprav;
– obratovalne spremembe vplivajo na: spremembo tlaka, povratno temperaturo, pretok in odjem toplote;
– soglasje je pisni dokument, ki ga izda dobavitelj;
– primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema toplote ali porabe sanitarne tople
vode podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami
ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe.
II. NAPRAVE DOBAVITELJA
4. člen
Dobaviteljeve toplotne naprave so:
– proizvodni viri (kotlarne),
– primarno vročevodno omrežje,
– glavne toplotne postaje,
– sekundarno vročevodno in toplovodno omrežje,
– priključni vročevod ali toplovod (v nadaljnjem besedilu: priključni vod).
Stroški izgradnje priključnega voda bremenijo investitorja ali odjemalca. Zgrajeni priključni vod odjemalec praviloma
prenese v upravljanje dobavitelju. Prenos je brezplačen.
III. NAPRAVE ODJEMALCA
5. člen
Odjemalčeve toplotne naprave so praviloma:
– toplotna postaja, ki je sestavljena iz priključne postaje in hišne postaje,
– interne toplotne naprave.
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IV. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA DALJINSKO
OGREVANJE

6. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti odjemalčeve
toplotne naprave na vročevodno omrežje, spremeniti že priključene toplotne naprave ali spremeniti priključno moč toplotnih naprav ali obratovalne spremembe, mora pridobiti od
dobavitelja ustrezna dovoljenja ali soglasja.
7. člen
Na podlagi pisne vloge investitorja ali odjemalca in
priloženih dokumentov, navedenih v nadaljevanju, dobavitelj
izda naslednja dovoljenja ali soglasja:
1. Soglasje k lokaciji
K vlogi je potrebno priložiti:
– situacijo objekta z vrisanim predvidenim priključnim
vodom in lokacijo toplotne postaje,
– oceno priključne moči z navedbo namena uporabe
toplote.
2. Soglasje k lokaciji in gradnji objekta
K vlogi je potrebno priložiti:
– lokacijsko dokumentacijo ali izvleček iz prostorskega
izvedbenega načrta,
– projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
oziroma projekte za izvedbo (PZI) internih toplotnih naprav
(radiatorskega ogrevanja, toplozračnega ogrevanja, klimatizacije, vodovodne instalacije – priprave sanitarne tople vode), toplotne postaje (projekte strojnih in elektro instalacij) in
priključnega voda,
– spremembe navedenih projektov.
3. Soglasje k priključitvi obstoječega objekta
K vlogi je potrebno priložiti:
– situacijo objekta ali izvleček iz prostorskega izvedbenega načrta,
– projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
oziroma projekte za izvedbo (PZI) internih toplotnih naprav
(radiatorskega ogrevanja, toplozračnega ogrevanja, klimatizacije, vodovodne instalacije – priprave sanitarne tople vode), toplotne postaje (projekte strojnih in elektro instalacij) in
priključnega voda,
– spremembe navedenih projektov,
– soglasje vseh prizadetih lastnikov ali stanovalcev v
večstanovanjskih hišah,
– soglasje upravljalca objekta.
Enak postopek velja tudi v primeru sprememb po 6. členu teh pogojev.
4. Izjava o izpolnjevanju pogojev izdanega soglasja za
priključitev in pridobitev uporabnega dovoljenja ter začetek
obratovanja
K vlogi je potrebno priložiti:
– zapisnik o izvedenih funkcionalnih preizkusih naprav
in o ureguliranju toplotne postaje na primarni strani, zapisnik
o dobaviteljevem prevzemu toplotnega števca,
– projekte izvedenih del oziroma izjavo investitorja, da
med izvedbo ni bilo odstopanja od predloženih projektov za
izvedbo,
– izjavo izvajalca o ureguliranju internih toplotnih naprav in izvedenih tlačnih preizkusih,
– projekte izvedenih del (PID) ali izjavo investitorja, da
ni bilo odstopanj od predloženih projektov za izvedbo (PZI),
– ateste in garancijske liste za vso opremo, ki je vgrajena v toplotni postaji,
– potrdilo o vrisu hišnega priključka plina v kataster
podzemnih napeljav,
– geodetski posnetek priključnega vročevoda ali toplovoda za kataster podzemnih naprav,
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– sklenjeno pogodbo o dobavi in odjemu toplote.
Poleg naštetih dokumentov, lahko dobavitelj zahteva
še druge dokumente.
8. člen
Odjemalčeve naprave in napeljave morajo izpolnjevati
predpisane tehnične normative ali druge pogoje, s katerimi
se zagotavlja njihovo nemoteno delovanje ter varnost ljudi in
premoženja.
Dobavitelj sme začasno odkloniti priključitev novih odjemalcev, oziroma sme začasno prekiniti dobavo toplote, če
ugotovi, da odjemalčeve naprave in napeljave ne izpolnjujejo predpisanih tehničnih normativov ali drugih pogojev.
Priključitev na svoje omrežje izvede dobavitelj šele, ko
ugotovi, da so odpravljene pomankljivosti.
9. člen
Za vsako posamezno priključitev na vročevodno omrežje mora odjemalec pridobiti soglasje za priključitev. O izdaji
ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča po javnem pooblastilu dobavitelj z odločbo v upravnem postopku.
O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja za
priključitev odloča župan Mestne občine Celje.
10. člen
Odjemalec nima pravice do priključitve, če ni pogojev
za priključitev, če bi zaradi priključitve prišlo do večje motnje
v oskrbi, ali če bi dobavitelju nastali nesorazmerno visoki
stroški.
Kolikor odjemalec poveča količino želje dobavljene toplote ali poveča priključno moč, mora zaprositi za novo
soglasje za priključitev.
Soglasje za priključitev se lahko v skladu z dogovorom
prenese s prenehanjem pravne ali fizične osebe ali če odjemalec preneha opravljati registrirano dejavnost na pravnega
naslednika ali na pravno ali fizično osebo, ki opravlja svojo
dejavnost z istimi napravami ali napeljavami.
Če do dogovora s prevzemnikom iz prejšnega odstavka ne pride, soglasje za priključitev preneha veljati.
11. člen
Dobavitelj mora dati investitorju ali odjemalcu pisno
soglasje za priključitev ali spremembo priključne moči, če
so zahteve v vlogi usklajene s temi splošnimi pogoji, če to
dopuščajo zmogljivosti dobaviteljevih naprav in ekonomičnost dobave ter če je v skladu z dolgoročno politiko oskrbe
mesta Celja s plinom in daljinskim ogrevanjem.
Soglasje predstavlja dobaviteljevo obvezo za dobavo
toplote šele potem, ko je investitor oziroma odjemalec izpolnil vse pogoje iz soglasij.
12. člen
Vrsto, število in lego priključnih vodov določi dobavitelj
v skladu s tehničnimi smernicami, pri čemer upošteva upravičene investitorjeve ali odjemalčeve interese.
13. člen
Investitorjeve ali odjemalčeve toplotne naprave lahko
gradi samo strokovno usposobljen izvajalec. Toplotne naprave se lahko postavijo, razširijo, spremenijo in vzdržujejo
le po določilih teh splošnih pogojev, tehničnih smernic in
zakona o gradnji objektov.
Investitorjeve ali odjemalčeve toplotne naprave se smejo priključiti na daljinsko ogrevanje le v dobaviteljevi in investitorjevi ali odjemalčevi navzočnosti. Enako velja za vse
zagone po spremembah na odjemalčevih toplotnih napra-
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vah, ki lahko povzročijo obratovalne spremembe ali spremembo priključne moči.
14. člen
Dobavitelj nadzoruje gradnjo priključnega voda in toplotne postaje. Nadzira izpolnjevanje predpisov in standardov ter drugih zahtev ali pogojev, opredeljenih v tehničnih
smernicah. Za nadziranje gradnje priključnega voda in toplotne postaje sklene investitor ali odjemalec z dobaviteljem
najmanj 14 dni pred začetkom del pisno pogodbo o nadzoru. Stroške nadzora plača investitor ali odjemalec po dobaviteljevem ceniku.
15. člen
Dobavitelj praviloma začne dobavljati toploto potem, ko
so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij in pogodb. Če je
objekt nov, je potrebno za obratovanje predložiti uporabno
dovoljenje za objekt, če je objekt že postavljen, pa uporabno dovoljenje za toplotne naprave.
Dobavitelj in investitor ali odjemalec potrdita začetek
obratovanja ali spremembo odjemalčevih toplotnih naprav z
zapisnikom. Temu mora biti priložena izjava, da so odjemalčeve toplotne naprave izvedene v skladu s projektno dokumentacijo.
Kadar zaradi pogojev, ki niso vezani na dobaviteljeve in
odjemalčeve toplotne naprave, uporabnega dovoljenja ni
mogoče pridobiti in predložiti, se na podlagi investitorjevega
ali dobaviteljevega naročila in pisnega sporazuma lahko začne poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav za
določen čas, pod pogojem uspešno opravljenega tehničnega pregleda. To ni mogoče, če bi zaradi takega obratovanja
nastale poškodbe.
V. POGODBA O DOBAVI TOPLOTE
16. člen
Pogodbo o dobavi toplote med dobaviteljem in odjemalcem se sklene v pisni obliki. Pogodba o dobavi toplote
načelno vsebuje:
– podatke o odjemalcu in lastniku,
– naslov odjemnega mesta,
– priključno moč,
– ogrevano površino,
– uvrstitev v tarifno skupino za odjem toplote,
– razdelilnik stroškov dobave toplote, če je odjemno
mesto skupno,
– delež lastništva,
– morebitne posebnosti pogodbenega razmerja, ki niso skladna z določili teh pogojev, tehničnih smernic ali
tarifnega pravilnika.
17. člen
Pogodba o dobavi toplote je sklenjena za nedoločen
čas, razen če se dobavitelj in odjemalec ne dogovorita drugače.
Odjemalec lahko odpove pogodbo o dobavi toplote
pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Dobavitelj upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po
preteku odpovednega roka.
Če na enem odjemnem mestu odjema toploto več odjemalcev, velja odpoved le, če jo podajo vsi odjemalci pisno.
Posamezen odjemalec pogodbenega razmerja ne more odpovedati.
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Če odjemalec odpove dobavo toplote za manj kot eno
leto, je dolžan plačati za vse mesece te prekinitve vse fiksne
stroške dobave, ki bi jih plačeval, če bi toploto prejemal
neprekinjeno v enkratnem znesku.
Če se odjemalec odpove dobavi toplote za obdobje
več kot eno leto ali za stalno, je dolžan plačati dobavitelju
toplote vrednost letnega fiksnega stroška dobave v enkratnem znesku.
18. člen
Odjemalci skupnega odjemnega mesta oziroma upravnik zgradbe v njihovem imenu morajo dobavitelju pred sklenitvijo pogodbe o dobavi toplote predložiti sporazumno izdelan razdelilnik stroškov, ki je sestavni del pogodbe o dobavi
toplote.
V razdelilniku stroškov se določi delež stroškov dobave
toplote posameznega odjemalca, vsota vseh deležev pa
mora znašati 100 odstotkov.
Razdelilnik stroškov se lahko spremeni le s pisnim
soglasjem vseh odjemalcev in se upošteva s prvim naslednjim obračunskim obdobjem. Izdelan in posredovan mora
biti v skladu z navodili dobavitelja.
Če odjemalci dobavitelju ne predložijo razdelilnika stroškov iz prvega odstavka, obračuna dobavitelj posameznim
odjemalcem stroške dobave toplote po podatkih razdelilnika, ki ga ima na voljo, če teh podatkov nima, pa po enakih
deležih.
19. člen
Odjemalec je dolžan sporočiti spremembe svojega statusa, naslova ali spremembo odjemalca ter lastninske spremembe najkasneje v 15 dneh po nastali spremembi pisno, s
predložitvijo potrebnih dokumentov. Obvestilo velja od prvega naslednjega obračunskega obdobja.
Obvestilo načelno obsega:
– šifro uporabnika,
– ime, priimek in naslov (stari in novi) dosedanjega
odjemalca,
– ime, priimek in naslov novega odjemalca,
– priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
– rojstne podatke,
– podatke o zaposlitvi,
– davčno številko,
– stanje števca,
– podpisano izjavo novega odjemalca na dobaviteljevem obrazcu, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje
ali nova pogodba.
Evidenca odjemalcev vsebuje za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike naslednje podatke:
– šifro uporabnika,
– karakteristične tehnične podatke,
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika,
– naslov sedeža firme in naslov odjemnega mesta,
– številko žiro računa in banke, pri kateri je odprt,
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov,
– davčno številko.
Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti iz
pogodbe o dobavi toplote zavezan dotedanji odjemalec.
Za potrebe poslovanja z odjemalci dobavitelj vodi in
vzdržuje evidenco odjemalcev z zgornjimi podatki.
20. člen
Če pogodba o dobavi toplote ni sklenjena v pisni obliki,
se šteje, da je pogodbeno razmerje med dobaviteljem in
odjemalcem nastalo z dnem dobave toplote. V tem primeru
sta odjemalec in dejanski uporabnik toplote nerazdelno od-
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govorna za nastale obveznosti dobave toplote v skladu z
določili pogojev.
Dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, če odjemalec
noče skleniti pisne pogodbe o dobavi toplote.
VI. DOBAVA IN KAKOVOST TOPLOTE
21. člen
Dobavitelj dobavlja odjemalcu toploto neprekinjeno, razen ko vstopijo v veljavo 23., 42., 43. in 44. člen teh
splošnih pogojev, in mu zagotavlja na odjemnem mestu
potrebno količino toplote za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, ki je dogovorjena s pogodbo o dobavi toplote.
22. člen
Tehnični podatki vročevodnega sistema:
– nazivni tlak 8 bar,
– nazivna temperatura 130 °C,
– najmanjša tlačna razlika 0,3 bar,
– temperatura dovoda ogrevane vode se spreminja v
odvisnosti od zunanje temperature,
– najnižja temperatura dovoda ogrevne vode je 65 do
70 °C in velja tudi izven ogrevalne sezone.
Tehnični podatki toplovodnega sistema:
– nazivni tlak 6 bar,
– nazivna temperatura 90 °C,
– najmanjša tlačna razlika 0,2 bar,
– temperatura dovoda ogrevane vode se spreminja v
odvisnosti od zunanje temperature,
– najnižja temperatura dovoda ogrevne vode je 65 do
70 °C.
23. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe mesta s
toploto pogoji za dobavo toliko spremenijo, da so potrebne
spremembe, predelave ali zamenjave na dobaviteljevih in
odjemalčevih toplotnih napravah, potem poravna vse stroške, ki nastanejo na dobaviteljevih toplotnih napravah dobavitelj, odjemalec pa vse stroške na odjemalčevih toplotnih
napravah.
Če odjemalec ne prevzame stroškov popravila odjemalčevih toplotnih naprav ali če popravilo ni opravljeno pravočasno in ni časovno usklajeno z deli na dobaviteljevih
toplotnih napravah, mu dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno
obratovanje ali pa dobavitelj opravi delo na odjemalčeve
stroške.
VII. ODJEMNO MESTO, MERILNE NAPRAVE, MERJENJE
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nega pred sistemom za ogrevanje sanitarne tople vode)
lahko opravlja samo dobavitelj ali od njega pooblaščena
oseba.
26. člen
Dobavitelj skrbi za vzdrževanje, zamenjavo ter periodične overovitve merilnih naprav proti plačilu števnine ali z
naročilom poslovnih odjemalcev.
27. člen
Dobavitelj in odjemalec imata poleg rednih pregledov
po 26. členu splošnih pogojev pravico preverjati točnost
merilnih naprav. Če se pri kontrolnem pregledu ugotovi večje odstopanje merilnih naprav kot določajo predpisi, poravna stroške preskusa dobavitelj, sicer pa tisti, ki je pregled
zahteval.
Če pokaže preskus merilnih naprav večje odstopanje,
kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave, se šteje, da je merilna naprava pokvarjena, dobavljena
toplota pa se za obdobje okvare merilne naprave obračuna
po 32. in 33. členu pogojev.
28. člen
Če je pri odjemalcu zaradi spremembe priključne moči
potrebno zamenjati merilno napravo z novo večje kapacitete, poravna stroške nabave in zamenjave merilne naprave
odjemalec.
29. člen
Dobavljene količine toplote se merijo neposredno, posredno ali določajo, če je toplotni števec v okvari, z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
30. člen
Količina toplote, merjena s toplotnim števcem, se ugotovi neposredno na podlagi odčitka toplotnega števca, nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji ne glede
na nameščene merilne naprave, ki se uporabljajo za interno
razdelitev porabljene toplote.
31. člen
Količine dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri posrednem merjenju se ugotavljajo na podlagi
odčitkov vodomera, ki je nameščen pred sistemom za ogrevanje tople vode.
Pri posredni meritvi so količine izražene v m3, pri tem
velja 1 m3 od 10 na 55 °C segrete tople vode 0,0 6 MWh.
Cirkulacijske izgube pri pripravi tople vode v višini 15% so
pri tem upoštevane.
Dobavitelj lahko strošku toplote prišteje tudi vse stroške hladne vode, v primeru, da dobavitelj plačuje dobavo
hladne vode.

24. člen
Prvo namestitev toplotnega števca na merilno mesto v
priključni postaji in vodomera v hišni postaji opravi odjemalec na lastne stroške. Tip, velikost in način namestitve toplotnega števca in vodomera določi projektant z dobaviteljevim soglasjem.
Toplotni števec in vodomer morata imeti odobritev tipa
in overitev v skladu s predpisi.

32. člen
Za obdobje, ko je toplotni števec ali vodomer pokvarjen ali odstranjena plomba z žigom, se določi dobavljena
količina na podlagi porabe v primerljivem računskem obdobju, ko je toplotni števec ali vodomer še pravilno deloval,
z upoštevanjem vseh okoliščin, ki vplivajo na odjem toplote
ali po 33. členu.
Primerljivo obračunsko obdobje določi dobavitelj.

25. člen
Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem, popravili in zamenjavo merilnih naprav (toplotnega števca na
merilnem mestu v priključni postaji in vodomera namešče-

33. člen
Dobavljena količina toplote, ki je odvisna od zunanje
temperature, se za obračunsko obdobje, ko je bil toplotni
števec v okvari, določi:
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Št.

Q = Qh × K × Y
Pri tem pomenijo:
Q … dobavljena količina toplote (MWh)
Qh … priključna moč toplotnih naprav za ogrevanje in
klimatizacijo prostorov (kW, MW)
K … ekvivalentno število ur obratovanja odjemalčevih
toplotnih naprav s priključno močjo v obračunskem obdobju
Y … faktor odjema toplote za primerljivo obračunsko
obdobje:
– za stanovanjske prostore Y= 0,65,
– za poslovne in šolske prostore Y = 0,85,
– do prevzema odjemalčevih naprav v redno obratovanje Y = 1,0.
K = 24 x Z x

t n − t zsr
t np − t z min

Pri tem pomenijo:
Z … število ogrevalnih dni
tn … 20 °C, srednja projektna ali predpisana temperatura prostorov
tnp … 20 °C, projektna notranja temperatura
tz sr … srednja mesečna zunanja temperatura v Celju v
obračunskem obdobju glede na 30-letno povprečje (1970–
2000)
tz min … –21 °C, računska minimalna zunanja temperatura
Mesec

Januar
Februar
Marec
April
Oktober
November
December

tz sr

Z

K

1,0 K

0,85 K

0,65 K

–0,7
1,0
5,0
9,4
9,6
4,2
0,3

31
28
31
30
31
30
31

375,6
311,4
272,2
186,1
188,7
357,4
357,4

375,6
311,4
272,2
186,1
188,7
357,4
357,4

319,3
264,7
231,4
158,2
160,4
235,8
303,8

244,1
202,4
177,0
121,0
122,6
180,3
232,3

34. člen
Podatke z merilnih naprav odčitava dobavitelj, razen če
se odjemalec in dobavitelj ne dogovorita drugače.
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37. člen
Upravičene reklamacije upošteva dobavitelj sorazmerno s časom njihovega trajanja. Ne upoštevajo se odbitki na
račun nedobavljene toplote za čas, ki je krajši od enega
dneva.
IX. NEUPRAVIČEN ODJEM
38. člen
Če odjemalec odjema toploto brez dobaviteljevega soglasja ali preko merilne naprave brez veljavnega žiga Urada
Republike Slovenije za meroslovje ali če vpliva na merilne
naprave v dobaviteljevo škodo, je dobavitelj upravičen zaračunati že porabljeno toploto skladno z 32. in 33. členom
splošnih pogojev z upoštevanjem najvišjega faktorja odjema
toplote.
39. člen
Če trajanja neupravičenega odjema ni mogoče zanesljivo ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna za
12 mesecev.
40. člen
Odjemalec mora dobavitelju plačati tudi vse stroške in
škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplote.
41. člen
Če odjemalec pridobi soglasje za pridobitev lokacijskega dovoljenja in/ali soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja ali enotnega gradbenega dovoljenja in priključi svoje
naprave brez dobaviteljeve vednosti na sistem, ki že obratuje, lahko dobavitelj sam sestavi zapisnik o začetku obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko je bil tak
poseg tehnično mogoč in ugotovljen.
Dobavitelj v takem primeru odjemalcu obračuna priključno moč iz soglasja, ostale odjemalce na istem odjemnem mestu pa obvesti o dodatni priključitvi zaradi ureditve
pogodbenega razmerja.
X. PREKINITEV DOBAVE

VII. REKLAMACIJA DOBAVE TOPLOTE

42. člen
Dobavitelj vročevodnega omrežja sme začasno prekiniti dobavo toplote, zmanjšati deklarirani tlak in temperaturo
ogrevne vode zaradi:
– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev, razširitev omrežja,
– višje sile.
Za predvideno prekinitev mora dobavitelj izbrati čas, ki
bo čim manj prizadel odjemalca. O predvideni prekinitvi
mora pravočasno obvestiti odjemalce v pisni obliki, v primeru, da gre za širši krog odjemalcev pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
Motnje pri dobavi toplote, kot so znižanje tlaka ali temperature ogrevne vode, omejitev dobave ali prekinitev dobave toplote, se odpravijo takoj oziroma smejo trajati le toliko
časa, dokler ni odstranjen vzrok, zaradi katerega je prišlo do
motenj.

36. člen
Kakovost dobavljene toplote na odjemnem mestu lahko reklamira odjemalec oziroma pooblaščenec odjemalcev
v večstanovanjskih objektih.

43. člen
Dobavitelj ustavi odjemalcu dobavo toplote po predhodnem obvestilu, če le-ta v roku, določenim v obvestilu, ne
izpolni svoje obveznosti v naslednjih primerih:

35. člen
Odjemalec mora dobavitelju omogočiti dostop do merilnih naprav zaradi odčitavanja in nadziranja naprav, predpisanih z zakoni in podzakonskimi akti ter s temi splošnimi
pogoji.
Če dobavitelj zaradi odjemalčevih razlogov ni mogel do
merilnih naprav, mora odjemalec na podlagi dobaviteljevega
obvestila sporočiti pravilen odčitek v dogovorjenem času in
tako, kakor to določi dobavitelj. Če odjemalec ne sporoči
odčitka merilnih naprav, mu dobavitelj obračuna dobavljene
količine toplote glede na dobavo toplote v primerljivem obračunskem obdobju, skladno z določili 32. in 33. člena splošnih pogojev.
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– če odjemalec moti dobavo toplote drugim odjemalcem,
– če odjemalec odreče ali onemogoči osebam dobavitelja dostop do vseh delov priključka, do zapornih in merilnih
naprav ter do toplotnih naprav in napeljav, kadar obstaja
sum, da te naprave povzročajo motnje,
– če odjemalec v primeru pomanjkanja toplote ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju odjema toplote iz omrežja,
– če odjemalec na opomin dobavitelja ne zniža odjemne moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v zahtevanem roku,
– če odjemalec onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin, ali če uporablja toploto brez zahtevanih
oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih,
– če odjemalec ne plača dobavljene toplote v roku,
določenemu v pogodbi o dobavi oziroma v splošnih pogojih
za dobavo in odjem toplote,
– če odjemalec v roku, ki ga določi dobavitelj oziroma
pristojni inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do
dovoljene meje motenj, ki jih povzročajo njegove naprave ali
napeljave,
– če odjemalec odstrani žig z merilnih ali regulacijskih
naprav v priključni postaji,
– če odjemalec spreminja kemijske ali fizikalne lastnosti ogrevne vode,
– če odjemalec odvzema ogrevno vodo iz dobaviteljevega omrežja,
– če odjemalec v roku, ki ga postavi dobavitelj, ne
sklene pisne pogodbe o dobavi toplote,
– če poteče rok za poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav, odjemalec pa do izteka roka ni pridobil
uporabnega dovoljenja,
– če odjemalec ni izpolnil obveznosti iz teh splošnih
pogojev.
44. člen
Dobavitelj ustavi odjemalcu dobavo toplote brez predhodnega obvestila:
– če odjemalec z obratovanjem svojih toplotnih naprav
ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje,
– če odjemalec brez soglasja dobavitelja priključi na
vročevodno omrežje svoje toplotne naprave ali napeljave
oziroma če omogoči priključitev drugih naprav ali napeljav
preko svojih naprav ali napeljav, najkasneje v roku 48 ur po
prejemu obvestila.
45. člen
Dobavitelj je dolžan odjemalca, ki mu je bila ustavljena
dobava toplote, na njegove stroške ponovno priključiti na
omrežje, ko ugotovi, da je odjemalec odpravil razloge za
ustavitev dobave toplote.
Dobavitelj, ki je odjemalcu neutemeljeno ustavil ali prekinil dobavo toplote, mora v roku 24 ur na svoje stroške
znova priključiti naprave in napeljave odjemalca na svoje
omrežje, računajoč od takrat, ko se ugotovi neutemeljena
ustavitev ali prekinitev dobave toplote.
46. člen
Dobavitelj ima pravico do povrnitve škode, ki je nastala
zaradi ravnanj odjemalca, zaradi katerih mu je ustavil dobavo
po predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila.
Odjemalec, ki mu je dobavitelj vročevodnega omrežja
neutemeljeno ustavil ali prekinil dobavo toplote, ima pravico
do povračila škode, ki mu je bila s tem povzročena.
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XI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
47. člen
Obveznosti dobavitelja so predvsem naslednje:
– stalna, zadostna in varna dobava toplote za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, dogovorjeno s pogodbo o dobavi toplote,
– odprava motenj na vročevodnem omrežju,
– redno vzdrževanje priključnega voda in priključne postaje,
– varovanje zaupnih poslovno občutljivih podatkov,
– letno obveščanje odjemalcev o gibanjih in značilnostih porabe toplote,
– obveščanje odjemalcev o predvidenih ustavitvah dobave toplote po javnih občilih,
– sprejemanje informacij o motnjah pri dobavi toplote
in njihovo odpravljanje v skladu s splošnimi pogoji,
– seznanjanje odjemalcev o značilnostih daljinskega
ogrevanja in usmerjanje k učinkoviti rabi dobavljene toplote in
– da vsakemu odjemalcu pri sklenitvi pogodbe ali na
njegovo zahtevo brezplačno izroči izvod splošnih pogojev.
48. člen
Dobavitelj ima pravico preverjati in nastaviti regulacijske naprave v priključni postaji, da se izpolnijo obratovalni
pogoji, ki izhajajo iz projektne dokumentacije odjemalčevih
toplotnih naprav in pogodbe o dobavi toplote ter tehničnih
smernic dobavitelja, ne glede na spremembo kakovosti ogrevanja pri odjemalcu.
XII. OBVEZNOSTI ODJEMALCA
49. člen
Obveznosti odjemalca, lastnika ali upravnika zgradbe
so predvsem naslednje:
– skrbi za normalno obratovanje in vzdrževanje odjemalčevih toplotnih naprav ter potrebno tehnološko posodabljanje,
– ne sme spreminjati nastavitve pretoka in temperature
na odjemalčevih napravah v priključni postaji,
– ne sme spreminjati brez dobaviteljevega pisnega soglasja odjemalčevih toplotnih naprav, ki bi lahko povzročile
obratovalne spremembe na dobaviteljevih toplotnih napravah,
– poskrbi, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru in vsak čas dostopna dobaviteljevim delavcem,
– skrbi, da je v prostoru priključne postaje obratovalna
dokumentacija s shemami naprav in napeljav,
– vzdržuje prostore in pomožne naprave ter dostope
do prostorov, kjer so odjemalčeve toplotne naprave tako, da
bodo dobavitelju zagotovljene delovne razmere, ki veljajo za
delovne prostore,
– sproti obvešča dobavitelja o motnjah pri dobavi toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu,
– odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi
obratovalne onesposobljenosti odjemalčevih toplotnih naprav,
– z obratovanjem odjemalčevih toplotnih naprav ne moti
drugih odjemalcev ali dobavitelja,
– ne preprodaja dobavljene toplote brez dobaviteljevega soglasja,
– omogoči priključitev toplotnih naprav tretje osebe na
priključni vod, če ta prenese dodatne obremenitve, o čemer
presodi dobavitelj, ki izda ustrezno soglasje,
– v toplotni postaji omogoči dobavitelju priključitev naprav za daljinski nadzor in krmiljenje,
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– obvesti dobavitelja o okvari merilne naprave,
– odgovarja za škodo dobavitelja, ki je nastala zaradi
odjemalčevih posegov na toplotnih napravah,
– plačuje svoje obveznosti in
– da pozna splošne pogoje.

Št.

55. člen
Ti splošni pogoji začnejo veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Celje, dne 2. aprila 2002.
Predsednik
Odbora Energetike
Bojan Šrot l. r.

XIII. VZDRŽEVANJE ODJEMALČEVIH TOPLOTNIH
NAPRAV
50. člen
Redno vzdrževanje in nadzor priključne postaje v toplotni postaji opravlja izključno dobavitelj proti plačilu in obsega:
– občasno kontrolo stanja in delovanja naprav v priključni postaji (zaporni, regulacijski, varnostni in merilni elementi),
– kontrolo vstopnih temperatur,
– nastavljanje regulacijskih naprav za pretok ogrevne
vode.
Na podlagi odjemalčevega naročila in proti plačilu lahko v toplotni postaji opravi dobavitelj:
– zamenjavo mašilk, tesnil in električnih varovalk,
– čiščenje in mazanje gibljivih delov,
– doziranje mehčalnih sredstev in kontrolo sanitarne
tople vode,
– registracijo napak v delovanju odjemalčevih toplotnih
naprav s predlogom ukrepov za njihovo odpravo,
– odpravo okvar in zamenjavo pokvarjenih elementov
odjemalčevih toplotnih naprav,
– remont odjemalčevih toplotnih naprav,
– nastavitev delovanja odjemalčevih toplotnih naprav,
– čiščenje in vzdrževanje prostora toplotne postaje.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
Splošni pogoji se uporabljajo za vsa že veljavna in nova
razmerja v zvezi z dobavo toplote.
Postopki za priključitev na daljinsko ogrevanje ali spremembo že priključenih odjemalčevih toplotnih naprav, ki so
se začeli pred uveljavitvijo teh pogojev, se dokončajo po
določbah doslej veljavnih pogojev za dobavo in odjem
toplote.
52. člen
Odjemalci, ki z dobaviteljem ob uveljavitvi teh pogojev
nimajo sklenjene pisne pogodbe o dobavi toplote, morajo to
skleniti v dveh letih od njihove uveljavitve.
Pisne pogodbe o dobavi toplote, sklenjene z odjemalci
pred uveljavitvijo teh pogojev, veljajo do sklenitve novih pisnih pogodb o dobavi toplote z odjemalci po teh splošnih
pogojih. Nove pogodbe morajo biti sklenjene v dveh letih od
uveljavitve splošnih pogojev.
53. člen
Sestavni del splošnih pogojev za dobavo toplote iz
daljinskega ogrevanja so tehnične smernice dobavitelja za
priključitev na daljinsko ogrevanje in tarifni sistem za prodajo
toplotne energije iz vročevodnega in toplovodnega omrežja
za območje Občine Celje (Uradni list RS, št. 82/94).
54. člen
Z dnem, ko začnejo veljati ti splošni pogoji, prenehajo
veljati dosedanji splošni pogoji za dobavo in odjem toplotne
energije iz vročevodnega in toplovodnega omrežja na območju Občine Celje z dne 24. 2. 1989.
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HRPELJE-KOZINA
2163.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Hrpelje-Kozina

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena
zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) je
Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 30. redni seji dne
25. 4. 2002 sprejel

ODLOK
o gospodarskih javnih službah v Občini HrpeljeKozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne
službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Hrpelje-Kozina
in ureja način ter oblike njihovega opravljanja. Kot javne
službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene
kot obvezne lokalne javne službe in dejavnosti, ki so kot
lokalne javne službe določene s tem odlokom. Z javnimi
službami se zagotavljajo materialne dobrine kot proizvodi in
storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem
interesu zagotavlja Občina Hrpelje-Kozina, zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
Župan je pri predlaganju odločitev na področju javnih
služb, ki jih sprejema občinski svet, ter pri sprejemanju
odločitev, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da
se javne službe opravljajo v okviru racionalno, funkcionalno
in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemih.
II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
Občina z akti podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93).
Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prejšnjega člena niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z akti iz prejšnjega odstavka.
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III. JAVNE SLUŽBE

IV. NAČIN IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB

4. člen
Na območju Občine Hrpelje-Kozina se kot javne službe
opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje in vzdrževanje javnih poti, kolesarskih poti,
površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih
površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne storitve,
9. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov, javnih parkirišč,
10. vzdrževanje občinskih cest in javnih poti,
11. oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
12. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih površin,
13. urejanje in vodenje katastra komunalnih objektov
in naprav,
14. upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih
prostorov v lasti Občine Hrpelje-Kozina.
15. komunalno opremljanje in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na
celotnem območju občine, če z akti iz 3. člena tega odloka
za posamezno javno službo ni določeno drugače.
Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena so obvezne
lokalne javne službe, uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi javnimi službami je obvezna, če zakon ali akt
občine za posamezne primere ne določa drugače.

6. člen
Izvajanje javnih služb zagotavlja občina neposredno z
ustanavljanjem javnih podjetij ali režijskih obratov, lahko pa
tudi z dajanjem koncesij ali vlaganjem javnega kapitala v
dejavnost zasebnopravnih subjektov.

5. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebni za izvajanje
javnih služb v občini so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– pokopališčni objekti in naprave,
– tržnice, javna parkirišča,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo
v javni rabi,
– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,
– javne sanitarije v naseljih,
– hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in
druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene državne
ceste,
– plakatna mesta.
Z akti iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo
objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in
način rabe objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja,
povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.

7. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lastnini občine ali kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki
ureja javne službe.
Vprašanja povezana z dejavnostjo javnega podjetja in
njenim izvajanjem z uporabo objektov in naprav, potrebnih
za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti
med občino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje občinski svet.
8. člen
Ustanovi se Javno podjetje Kraški vodovod kot družbo
z omejeno odgovornostjo v lasti občin Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana in Komen. Ustanoviteljske pravice do javnega
podjetja izvršujejo občine. Medsebojne pravice in obveznosti se opredelijo v družbeni pogodbi o ustanovitvi Javnega
podjetja Kraški vodovod v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 30/93).
Javnega podjetja Kraški vodovod se organizira za izvajanje gospodarske javne službe - oskrbe s pitno vodo.
Osnovni kapital Javnega podjetja Kraški vodovod je
osnovni vložek ustanoviteljev občin Hrpelje-Kozina, Divača,
Sežana in Komen v družbo, kar je natančneje opredeljeno z
družbeno pogodbo.
Pravice in obveznosti o uporabi infrastrukturnih objektov in naprav uredijo občine Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen in Javnega podjetja Kraški vodovod d.o.o. Sežana s posebno pogodbo.
9. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da
koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Koncesijska pogodba ali pogodba o vlaganjih se lahko,
skladno z zakonom, sklene tudi s tujo pravno ali fizično osebo.
10. člen
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristojni organ občine na podlagi javnega razpisa ali na podlagi
vloge o zainteresiranosti.
Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi
z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti določi občinski svet s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki ureja
javne službe.
Po končanem postopku iz prejšnjega odstavka občinska uprava odloči z upravno odločbo.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka
javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko
zahteva varstvo v skladu z zakonom.
11. člen
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan v imenu in za račun občine.
12. člen
Na podlagi odločitve občinskega sveta se lahko zagotovi izvajanje dejavnosti iz okvira javnih služb tudi z vlaga-
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njem finančnih in drugih sredstev v zasebnopravne subjekte
(gospodarske družbe, podjetja, obratov idr.).
Vlaganje sredstev se opravi z zbiranjem ponudb na
podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti. Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z
izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti, določi občinski svet občine v skladu z zakonom o gospodarskih javnih
službah.
Po končanem postopku iz prejšnjega odstavka pristojni organ občine odloči z upravno odločbo.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka
javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko
zahteva varstvo v skladu z zakonom.
13. člen
Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o vlaganju župan v imenu in za račun občine.
V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽB
14. člen
Dejavnosti iz 4. člena tega odloka opravlja javno podjetje, ali se zagotavljajo z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava ali z vlaganjem javnega kapitala v zasebnopravne
subjekte.
1. Režijski obrat se v skladu s 17. členom zakona o
gospodarskih javnih službah ustanovi za opravljanje naslednje javne službe:
a) komunalno opremljanje in gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči.
2. Javno podjetje se ustanovi za opravljanje naslednje
gospodarske javne službe:
a) oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda.
3. Z vlaganjem kapitala v dejavnost zasebnopravnih
subjektov se opravljajo naslednje gospodarske javne službe:
a) urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce,
(zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin);
b) urejanje in vzdrževanje parkirišč;
c) vzdrževanje občinskih cest;
d) odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda;
e) ravnanje s komunalnimi odpadki;
f) odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.
4. S podelitvijo koncesije se opravljajo naslednje gospodarske javne službe:
a) urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti;
b) plakatiranje, obešanje transparentov in zastav ter
krasitev naselij;
c) upravljanje lokalnih vodovodov.
15. člen
1. Vprašanja povezana s položajem sedanjega javnega
podjetja se uredijo - konkretno: Kraški vodovod d.o.o. Sežana s posebnim aktom iz 8. člena tega odloka, oziroma
uskladitvi z veljavnimi predpisi, kot javnega podjetja.
2. Vprašanja povezana s položajem Komunalno stanovanjskega podjetja - KSP d.d. Sežana se uredijo v smislu
določb zakona o gospodarskih javnih službah tako, da se
podpiše pogodba o vlaganju javnega kapitala v kapitalsko
družbo v skladu z veljavnimi predpisi. V pogodbi o vlaganju
se opredelijo, katere dejavnosti iz 3. točke 14. člena tega
odloka se opravljajo v navedenem pravnem subjektu. Pogodbo o vlaganju sklene župan.
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16. člen
Občina lahko na oba citirana subjekta iz 15. člena
prenese tudi, kot javno pooblastilo tudi določene ekonomske, strokovno-tehnične, organizacijske oziroma razvojne
naloge.
VI. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN
RAZVOJNE NALOGE
17. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju gospodarskih javnih služb v občini se opravljajo
v Občinski upravi občine Hrpelje-Kozina.
18. člen
Naloge iz 17. člena tega odloka se nanašajo zlasti na:
1. strokovne naloge na področju razvoja javnih služb,
2. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi
z načrtovanjem, vzdrževanjem in izgradnjo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb, če z aktom o ustanovitvi režijskega obrata, javnega gospodarskega zavoda ali
javnega podjetja oziroma koncesijsko pogodbo ali pogodbo
o vlaganju te naloge niso prenesene na režijski obrat, javni
gospodarski zavod, javno podjetje, koncesionarja ali osebo,
v dejavnosti katere občina vlaga kapital zaradi zagotavljanja
javnih dobrin,
3. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih služb
in osebami, na katere so prenesene posamezne naloge iz
tega člena, v zadevah izvajanja teh nalog,
4. naloge v zvezi z informatizacijo in informacijsko bazo
za potrebe javnih služb,
5. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi
z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesionirane javne
službe ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje kapitala ter
pripravo pogodb,
6. strokovne tehnične in organizacijske naloge v zvezi
s financiranjem javnih služb,
7. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem
za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in
naprave, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,
8. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje
javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na
izvajalce javnih služb,
9. administrativna opravila za svet uporabnikov,
10. pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških
taks, prispevkov in nadomestil, če ni to kot javno pooblastilo
preneseno na izvajalce javnih služb,
11. druge naloge, določene z zakonom, predpisom
občine in program dela,
12. lahko opravlja strokovne naloge s področja stanovanjske dejavnosti in sklada stavbnih zemljišč.
Kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti ali če so potrebna posebna strokovna znanja ali oprema, se lahko poveri izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka
tega člena organizaciji (pravni ali fizični osebi), ki je za opravljanje takšnih nalog registrirana.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
19. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet
uporabnikov občine, ki ga imenuje občinski svet in ima pet
članov.
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20. člen
Svet uporabnikov opravlja zlasti naslednje aktivnosti:
a) usklajuje interese prebivalcev krajevnih skupnosti ter
posreduje skupne predloge občinskemu svetu in županu,
b) zastopa interese krajanov v razmerju do izvajalcev
storitev in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
c) opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali
drugimi akti o delu in poslovanju.
Občina zagotovi materialne in finančne pogoje za delo
sveta uporabnikov.

28. člen
Za ureditev razmerij med občino in javnim podjetjem ter
kapitalsko družbo iz 15. člena tega odloka, glede uporabe
infrastrukturnih objektov in naprav se sklene ustrezna pogodba. Rok za sklenitev citirane pogodbe je 31. december
2002.

21. člen
V primeru kršitve obveznosti s strani izvajalca javnih
služb, lahko uporabnik od pristojnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o pravici uporabnika
do storitve in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.

30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

29. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati
odlok gospodarskih javnih službah v Občini Sežana (Uradni
list RS, št. 45/94).

Št. 0622-12/02-9
Hrpelje-Kozina, dne 25. aprila 2002.

22. člen
Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov. Občinski svet je dolžan
obvestiti svet uporabnikov o svojih stališčih in ukrepih v
skladu s poslovnikom o svojem delu, župan pa najkasneje v
roku 30 dni od dneva, ko je prejel pripombo ali predlog
sveta.

Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

JESENICE
VIII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
23. člen
1. Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali
povračila.
2. Cene se lahko oblikujejo in določajo na način in po
postopku, ki ga določa zakon ali občinski odlok v skladu z
zakonom.
3. Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji
uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
24. člen
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne
službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. V
proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz tretjega odstavka 23. člena tega odloka.

2164.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave Občine Jesenice in Občine Žirovnica

Na podlagi določil 49.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00 in 28/01),
74. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01)
in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št.
23/99, 71/01 in 109/01) sta Občinski svet občine Jesenice na 39. seji dne 25. 4. 2002 in Občinski svet občine
Žirovnica na 32. seji dne 24. 4. 2002, na predlog župana
Občine Jesenice in župana Občine Žirovnica sprejela

ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
Občine Jesenice in Občine Žirovnica
1. SPLOŠNE DOLOČBE

25. člen
Občina lahko za financiranje lokalnih javnih služb predpiše davek, pristojbino ali takso v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe.
26. člen
Prihodki javnega podjetja, koncesionarja ali osebe zasebnega prava čigar dejavnost se vlaga javni kapital, ki izvirajo iz opravljanja gospodarskih javnih služb iz zagotavljanja
javnih dobrin, se odločajo z aktom o ustanovitvi, s koncesijskim aktom ali s pogodbo o vlaganju javnega kapitala.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Ureditev javnih služb v skladu s 15. členom tega odloka se uskladi z zakonom in določbami tega odloka do
30. septembra 2002.

1. člen
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske
uprave Občine Jesenice in Občine Žirovnica, določa njegova notranja organizacija in delovno področje, ter urejajo
druga vprašanja v zvezi z njegovim delovanjem.
Organ skupne občinske uprave opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občin
Jesenice in Žirovnica, na delovnih področjih, določenih s
tem odlokom.
2. člen
Pri opravljanju svojih nalog organ skupne občinske
uprave sodeluje predvsem z Občinsko upravo občine Jesenice ter Občinsko upravo občine Žirovnica, v okviru pooblastil pa tudi z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih
pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, ter drugimi
organizacijami, glede izmenjave mnenj in izkušenj, ter podatkov in obvestil.
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3. člen
Pri izvrševanju nalog nastopa organ skupne občinske
uprave kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost
sodi zadeva.
Organ skupne občinske uprave mora pri izvrševanju
nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja
občinske uprave občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organa skupne občinske uprave le-ta ravna po skupnih usmeritvah županov obeh občin.
4. člen
Javnost dela organa skupne občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili, z novinarskimi konferencami, z
udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah
sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja,
oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se
seznani z delom tega organa.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajeta
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župana Občine
Jesenice in Občine Žirovnica, po njunem pooblastilu pa tudi
predstojnik organa skupne občinske uprave.
2. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE ORGANA
SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organ skupne občinske uprave je organiziran tako, da
zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
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skupne občinske uprave, v skladu s svojimi pooblastili in
pristojnostmi.
Predstojnik organa skupne občinske uprave sodeluje z
Občinsko upravo občine Jesenice in občine Žirovnica pri
reševanju skupnih zadev in v okviru svoje pristojnosti sodeluje z državnimi organi.
Pri izvajanju nalog delavcev v organu skupne občinske
uprave se je predstojnik dolžan posvetovati in upoštevati
mnenja in priporočila obeh županov.
9. člen
Predstojnik organa skupne občinske uprave je za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne
občine, odgovoren županu in direktorju občinske uprave te
občine. Za delo organa skupne občinske uprave v celoti je
predstojnik odgovoren županoma Občine Jesenice in Občine Žirovnica.
10. člen
Predstojnik organa skupne občinske uprave mora imeti
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri.
11. člen
Predstojnik določi sistemizacijo delovnih mest v organu skupne občinske uprave in odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v tem organu, v soglasju
z županoma Občine Jesenice in Občine Žirovnica.
12. člen
Delavci skupnega organa občinske uprave opravljajo
naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, ter v skladu s
pristojnostmi in pooblastili po navodilih predstojnika.
Za svoje delo so delavci odgovorni predstojniku. Delavci za kršitve delovnih obveznosti odgovarjajo tudi disciplinsko ter odškodninsko, po splošnih pravilih delovnega in
civilnega prava.
4. FINANCIRANJE

6. člen
Občina Jesenice in Občina Žirovnica s tem odlokom
ustanavljata organ skupne občinske uprave: Služba za občinsko redarstvo in cestno inšpekcijo.
7. člen
Služba za občinsko redarstvo in cestno inšpekcijo
opravlja upravne, tehnične in druge naloge, ter vodi evidence, kot to določa zakon in občinski predpisi.
Služba za občinsko redarstvo in cestno inšpekcijo je
organizirana v okviru delovanja Komunalne direkcije občine
Jesenice.
3. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOST
DELAVCEV
8. člen
Predstojnik organa skupne občinske uprave – Službe
za občinsko redarstvo in cestno inšpekcijo – je direktor
Komunalne direkcije Občine Jesenice.
Predstojnika organa skupne občinske uprave imenujeta in razrešujeta župan Občine Jesenice in župan Občine
Žirovnica skupno.
Predstojnik odloča na 1. stopnji v upravnih, ter v strokovnih in drugih zadevah, za katere je organiziran organ

13. člen
Sredstva za redno delo organa skupne občinske uprave zagotavljata občini Jesenice in Žirovnica v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev obeh občin.
1. Zaposleni:
Stroške dela zaposlenih delavcev v organu skupne občinske uprave, ki opravljajo strokovna dela za obe občini,
financirata obe občini v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila prebivalcev obeh občin.
Stroške dela predstojnika organa skupne občinske
uprave financirata občini tako, da jih financirata v razmerju
števila prebivalcev posamezne občine do števila prebivalcev
obeh občin. Pri tem upoštevata, da naloge vodje Komunalne direkcije Občine Jesenice, kot predstojnika organa skupne občinske uprave – Službe za občinsko redarstvo in
cestno inšpekcijo, predstavljajo 10% dela vodje Komunalne
direkcije Občine Jesenice.
2. Materialni stroški
Vsaka občina pokriva materialne stroške, ki nastanejo
na njenem območju.
Posebni materialni stroški delavcev (delovna oprema,
delovna zaščitna sredstva delavcev, prevozna sredstva ipd.),
se financirajo v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila prebivalcev obeh občin.
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Splošne materialne stroške organa skupne občinske
uprave financirata obe občini v razmerju števila prebivalcev
posamezne občine do števila prebivalcev obeh občin.
Stroški se priznajo v višini, ki je z letnim planom določena za materialne stroške režijskih in strokovnih delavcev v
javnih zavodih, ki jih financirata Občina Jesenice in Občina
Žirovnica.
3. Stroški dopolnilnega programa
Stroške dopolnilnega programa (akcije, projekti), pokriva vsaka občina v skladu s svojim programom.
4. Stroški skupnih projektov
O skupnih projektih se občini dogovorita ob pripravi
letnega programa, v katerem določita tudi višino in način
financiranja posamezne akcije glede na njeno vsebino.
5. Finančna razmerja do tretjih oseb
Vloge strank v upravnih postopkih, ki jih vodi organ
skupne občinske uprave, se kolkujejo v skladu z zakonom.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Predstojnik organa skupne občinske uprave v roku
enega meseca po sprejetju odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v organu skupne občinske uprave, ki je podlaga za
razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
15. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi organov skupne občinske uprave Občine Jesenice in
Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 102/99).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-8/01
Jesenice, dne 26. aprila 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
Št. 03007-0002/99
Žirovnica, dne 26. aprila 2002.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. l. r.

KAMNIK
2165.

Odlok o razglasitvi Budnarjeve hiše v Zgornjih
Palovčah za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16. člena statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski
svet občine Kamnik na 27. seji dne 24. 4. 2002 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o razglasitvi Budnarjeve hiše v Zgornjih Palovčah
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
enoto dediščine: Zgornje Palovče, domačija Zgornje Palovče 5 – Budnarjeva hiša (EŠD 885), ki obsega zemljišči s
parc. št. 585 in 586/1, k. o. Palovče (sadovnjak in stavbišče v skupni izmeri 920 m2 – po podatkih Ministrstva za
okolje in prostor, Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Ljubljana – izpostava Kamnik).
2. člen
Značilnosti, ki utemeljujejo razglasitev Budnarjeve hiše
za kulturni spomenik lokalnega pomena: trocelični dom srednjega kmeta, po izročilu, načinu zidave temeljev in izvedbi
vogalnih vezi “na cink”, nastal v sredini 17. stoletja. Hiša
predstavlja prehoden tip stavbarstva med gorenjskim-iztegnjenim in osrednjeslovenskim-vrhhlevnim tipom. Spodnji zidani del je bil namenjen gospodarskim dejavnostim, zgornji,
delno leseni (“hiša”) delno zidani del (veža s črno kuhinjo),
pa bivanju. Trocelični tlorisni zasnovi so pozneje dodali še
kamro ter gospodarski del. Današnja obnovljena podoba
hiše ohranja nekaj arhitekturnih in gradbeno-razvojnih elementov, predstavlja pa kulturo in vsakdanji način življenja
njenih ljudi v 19. stoletju na kamniškem podeželju. Je eden
redkih dokumentov časa in prostora, ki danes zaradi muzejske in turistične dejavnosti živi in izobražuje domačine ter
obiskovalce.
3. člen
Ožje vplivno območje kulturnega spomenika obsega
stavbno zemljišče, na katerem domačija stoji in območje
sadovnjaka na zahodni strani. Širše vplivno območje obsega
tudi parcele, na katerih stoji gospodarsko poslopje ter stara
hiša družine Rems.
Meje kulturnega spomenika in vplivnih območij spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu
1:5000. Izvirnik načrta, ki je sestavni del odloka, hranita
Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo – Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
4. člen
Za spomenik velja naslednji varstveni režim:
1. varovanje kulturnih, etnoloških (kulture in vsakdanjega načina življenja kmečkega prebivalstva, socialne kulture v
času in prostoru), zgodovinskih in arhitekturnih vrednot v
celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
2. ohranjanje višinskih in tlorisnih gabaritov, izvirne
gradbene substance ter značilnih in prepoznavnih arhitekturnih elementov na spomeniškem objektu z vrtom kot tudi
na območju, kjer je bil vrt in sadovnjak,
3. podrejanje vsake rabe in posegov v objekt ali v njegove robne površine ohranjanju in vzdrževanju varovanih
spomeniških lastnosti,
4. namembnost spomenika je muzejsko-izobraževalnaturistična dejavnost,
5. raba in posegi v ožjem in širšem vplivnem območju
so usklajeni z nemoteno dejavnostjo Budnarjeve hiše s prilagojeno muzejsko namembnostjo,
6. omogočene so predstavitve celote in posameznih
zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža spomenika,
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7. znotraj območja spomenika je prepovedano postavljanje objektov začasnega in trajnega značaja, vključno z
nosilci reklam,
8. označevanje spomenika je mogoče le po predhodnih kulturnovarstvenih pogojih in skladno z njimi tudi s
kulturnovarstvenim soglasjem, ki ga izda pristojna služba za
varstvo kulturne dediščine,
9. eventualni posegi v objekt ali v njegova vplivna območja so mogoči le s predhodnimi kulturnovarstvenimi pogoji in skladno z njimi tudi s kulturnovarstvenim soglasjem, ki
ga izda pristojna služba za varstvo kulturne dediščine.
Za vplivna območja velja varstveni režim, ki zagotavlja
nemoteno delovanje oziroma dejavnost Budnarjeve hiše in
varovanje njenih kulturnih, etnoloških, zgodovinskih in arhitekturnih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti.
5. člen
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, etnoloških, zgodovinskih in
arhitekturnih vrednot,
– ohranjanju tradicionalnega stavbarstva na območju
Palovč,
– ohranjanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
– predstavitvi kulturnih vrednot in situ, v tisku in drugih
medijih,
– prilagojeni muzejski dejavnosti,
– znanstveno-raziskovalnemu delu,
– učno-demonstracijskemu delu.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije in dejavnosti kulturnega
spomenika, za vsak poseg v spomenik ali v njegove dele in
zemljišče je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje.
7. člen
Pristojni organ lokalne skupnosti mora v treh mesecih
po uveljavitvi tega akta izdati odločbo o varstvu spomenika
na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 7/99).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 660-1/02-4/2
Kamnik, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

2166.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Kamnik

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, 100/00 – odl. US, 28/01 – odl.
US in 16/02 – odl. US) ter 16. in 87. člena statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski
svet občine Kamnik na 27. seji dne 24. 4. 2002 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik
1. člen
V odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Kamnik (Uradni list RS, št. 38/97) se v tretjem odstavku 8.
člena črta 10. točka.
2. člen
V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Enočlanska gospodinjstva lahko zbirajo odpadke namesto v tipskih posodah v označenih vrečkah za odpadke iz
4. točke prvega odstavka 14. člena tega odloka.”.
Drugi odstavek 9. člena postane tretji odstavek, tretji
odstavek 9. člena pa postane četrti odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 14. člena se spremeni 4. točka,
tako da se glasi:
“druge posode ali vrečke, ki jih določi izvajalec v skladu s programom iz 7. člena tega odloka”.
4. člen
V prvem odstavku 16. člena se spremeni 2. točka,
tako da se glasi:
“kužen material, pepel, tleče, lahko vnetljive, gorljive,
eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ki se morajo odlagati v skladu z veljavnimi
predpisi”.
V prvem odstavku 16. člena se v 5. točki na koncu
doda besedilo “kanalizacijskega oziroma cestnega omrežja”.
Spremeni se tretji odstavek 16. člena, tako da se glasi:
“Pristojni nadzorni organ lahko z odločbo prepove odlaganje odpadkov iz prvega odstavka tega člena.”.
5. člen
Črta se drugi odstavek 19. člena.
6. člen
V prvem odstavku 22. člena se besedilo “v soglasju s
pristojnim nadzornim organom občine” nadomesti z besedilom “občinske uprave”.
7. člen
Spremeni se prvi odstavek 24. člena, tako da se glasi:
“Zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev se izvaja
dvakrat letno po načelu “od vrat do vrat”, v skladu z določenim terminskim planom, ki ga izvajalec objavi na krajevno
običajen način (lokalni časopis, letaki...)”.
8. člen
Spremeni se prvi odstavek 27. člena, tako da se glasi:
“Odpadne inertne (nedejavne) gradbene materiale in
jalovino je v skladu s sanacijskimi programi dopustno uporabiti za izravnave pri urejanju okolij oziroma cestišč, glede na
dejanske možnosti oziroma potrebe v določenem časovnem
obdobju, lahko pa se jih proti plačilu deponira v Centru za
ravnanje z odpadki Suhadole.”
9. člen
Črta se drugi stavek 28. člena.
10. člen
V tretjem odstavku 30. člena se črta beseda “in”.

Stran

4350 / Št. 44 / 21. 5. 2002

11. člen
V prvem in drugem odstavku 38. člena, v prvem, drugem in tretjem odstavku 39. člena ter v prvem in drugem
odstavku 40. člena se črta beseda “najmanj”.
12. člen
V prvem odstavku 39. člena se spremeni 3. točka,
tako da se glasi:
“ne odlaga odpadkov v skladu s 14. členom tega odloka”.
13. člen
Za 40. členom se doda poglavje IX. KONČNE DOLOČBE in nov 41. člen, ki se glasi:
“Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o
cenah zbiranja in odvoza smeti (Uradni list RS, št. 8/92) in
sklep o uskladitvi cen zbiranja in odvoza smeti na širšem
območju Velike planine (Uradni list RS, št. 11/94).
Dosedanji 41. člen postane 42. člen, dosedanji 42.
člen pa postane 43. člen.
14. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35301-8/2002
Kamnik, dne 24. aprila 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

2167.

Program priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta za območje PN3 Terme
Snovik

Na podlagi 34., 35. in 36. 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. 18/93,
47/93, 71/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je Občinski svet občine
Kamnik na 27. seji dne 24. 4. 2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za
območje PN3 Terme Snovik
1. člen
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje PN 3 Terme Snovik
Občinski svet občine Kamnik je na 17. seji dne 3. 7.
1996 sprejel odlok o ureditvenem načrtu za območje PN3
Terme Snovik (Uradni list RS, št. 43/96) in je temeljna
strokovna podlaga za načrtovane posege v prostor znotraj
meje območja prostorske obdelave. Med drugim določa
pogoje urbanističnega in arhitektonskega oblikovanja ter
drugih posegov v prostor, pogoje za izvedbo prometnega in
komunalnega omrežja, etapnost izvedbe posega ter obveznosti investitorjev in izvajalcev.
Poleg veljavnega ureditvenega načrta so izhodišča za
pripravo sprememb in dopolnitev še: dolgoročni plan Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št.
3/89 – popravek 16/89, sprememba 39/89); sklep o spre-
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jetju družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–
1990 (Uradni list SRS, št. 31/86, sprememba 39/89);
spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000, dopolnitev 1992 in uskladitev
grafičnega dela družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 22/92); odlok o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 30/95, sprememba št. 14/96) in izhodišča ter usmeritve strokovne službe Občine Kamnik.
Namera za spremembe so spoznaja in izkušnje investitorja pri realizaciji sedanjega programa, ki narekujejo modifikacije pri realizaciji bazenskega kompleksa, povečanju kapacitete apartmajskega dela, dopolnitve pri infrastrukturni
opremljenosti in potrebo po oblikovanju dodatnih površin za
šport in rekreacijo severno od sedanjega bazenskega kompleksa. Pobudnik za spremembo in dopolnitev ureditvenega
načrta je investitor Terme Snovik.
2. člen
Predvidene spremembe in dopolnitve programa:
1. razširitev parkirnih površin za pribl. 160 parkirnih
mest – parkirne terase,
2. izvedba dodatnega programa v sklopu zunanje ploščadi obstoječega kopališkega kompleksa,
3. dodatna zaprta obbazenska ploščad,
4. medetaža v bazenskem objektu,
5. ureditev kompleksa zunanjih bazenov in letne plaže,
6. ureditev zatravljenega objekta z večjo gostinsko teraso in spremljajočim programom,
7. ureditev piknik centra z dodatno rekreacijsko ponudbo,
8. kompleks apartmajev in penzion.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje PN3 Terme Snovik
Za organizacijo priprave prostorskega izvedbenega načrta se kot nosilec določi oddelek za okolje in prostor Občine Kamnik, kot investitor dokumenta pa podjetje Terme
Snovik.
4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti:
Organi, organizacije in skupnosti, ki oblikujejo pogoje
in izdajo soglasja na predlog sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta PN3 Terme Snovik, so:
– Oddelek za okolje in prostor občine Kamnik,
– Komunalno podjetje Kamnik d.d.,
– Elektro Ljubljana d.d., Pe Ljubljana okolica,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Ljubljana, izpostava Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Kranj,
– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana,
– ZVND v Kranju, Tomšičeva 9,
– KS Srednja vas,
– Zavod za ribištvo Ljubljana, Župančičeva 9,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2.
Organi, organizacije in skupnosti iz tega člena morajo
podati svoje pogoje za pripravo predloga ter svoja soglasja
oziroma mnenja na dopolnjeni predlog v tridesetih dneh od
prejema zahtevka.
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5. člen
Določitev vsebine in obsega potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv:
– izdela se posnetek sedanjega stanja realizacije ureditvenega načrta PN3 Terme Snovik,
– pripravi se program sprememb in dopolnitev,
– pridobi se ažurne podatke za identifikacijo posestnega stanja in podatke o izvedenih in načrtovanih infrastrukturnih objektih in napravah.
6. člen
Določitev rokov sprememb in dopolnitev ureditvenega
načrta PN3 Terme Snovik
S tem programom priprave se določijo naslednji okvirni
roki:
– izdelava geodetskega posnetka in idejnih rešitev – v
aprilu 2002,
– pridobitev pogojev pristojnih organov, organizacij in
skupnosti – v maju 2002,
– izdelava osnutka predloga sprememb in dopolnitev
za javno razgrnitev-v juniju 2002,
– javna razgrnitev in javna razprava 15. 7. do 15. 8.
2002,
– priprava stališč do pripomb in predlogov v avgustu
2002,
– obravnava in sprejem stališč na pristojnih organih v
septembru 2002,
– izdelava dopolnjenega predloga v septembru 2002,
– pridobivanje soglasij v oktobru 2002,
– priprava in sprejem končnega elaborata (drugo branje) in objava v Uradnem listu RS v novembru 2002.
7. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-4/02
Kamnik, dne 24. aprila 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

KIDRIČEVO
2168.

Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim
namenom v Občini Kidričevo

Na podlagi drugega odstavka 44. člena in četrtega
odstavka 94. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št.
30/93), drugega odstavka 1. člena zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) ter na podlagi 21.
člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99,
98/99 in 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo na 28.
redni seji dne 25. 4. 2002 sprejel

ODLOK
o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v
Občini Kidričevo
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se razglašajo gozdovi s posebnim namenom v Občini Kidričevo. Odlok določa območje razglasitve, način in omejitve pri gospodarjenju ter opredeljuje od-
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škodnine in nadomestila, ki izhajajo iz prilagojenega načina
gospodarjenja.
Ti gozdovi imajo izjemno poudarjene naslednje socialne funkcije: estetsko, rekreacijsko in poučno. Poudarjene
pa imajo tudi naslednje ekološke funkcije: hidrološko, biotopsko in klimatsko funkcijo.
Gozdovi v samem naselju Kidričevo in njegovi neposredni okolici bistveno pozitivno vplivajo na kakovost bivanja v
naselju.
Namen razglasitve je varovanje in urejanje teh gozdov
ter ureditev upravljanja in gospodarjenja z njimi zaradi njihove ohranitve ter zagotavljanja njihovih funkcij.

II. OBMOČJE RAZGLASITVE
2. člen
Območje, na katerem se razglašajo gozdovi s posebnim namenom, obsega:
1. gozdove ob industrijski coni Talum;
2. gozdove v industrijski coni Talum;
3. gozdove ob strelišču Apače;
4. gozdove v kmetijski krajini Dravskega polja.
Gozdovi, razglašeni za gozdove s posebnim namenom, obsegajo gozdne površine na naslednjih parcelah, v
naslednjih katastrskih občinah:
k.o. Župečja vas
478/2 ED, 478/1 760, 761/1, 763/1, 210/14,
210/15, 210/17 ED, 210/18 ED, 210/38, 737/1,
738/2, 739/1, 739/3, 740/2;
k.o. Lovrenc
749/2, 750/2, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 759, 760, 761, 762/2, 763/2, 1067, 1068/1,
1068/2, 1171, 1023 del, 1031 del, 976/2, 831/1, 797
del, 797/3, 797/5 ED, 797/6, 1011/2, 1011/8 ED,
1012/15, 1012/25, 1020/2, 1020/3, 1020/4, 1021/2,
1021/11 ED, 1172/3, 1175/4, 1180/1, 1180/2,
1190/3, 1217;
k.o. Mihovce
573, 578, 579, 584
k.o. Pleterje
130 ED, 135, ED, 138, 142/1, 142/2 ED, 142/3,
145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 145/7,
145/8, 145/9, 145/10, 145/11, 145/12, 145/13,
145/14, 145/15, 145/16, 145/17, 145/18, 145/19,
145/20, 145/21, 145/22, 145/23, 145/24, 145/25,
145/26, 145/27, 145/28, 145/29, 145/30, 145/31,
145/32, 145/33, 145/34, 145/35, 145/36, 145/37,
145/38, 145/39, 145/40, 145/42ED, 145/49, 145/50,
146/12, 146/13, 146/14, 146/15, 146/16, 146/17,
146/18, 146/19, 146/20, 146/21, 921-2 cesta, 148/1,
148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 153 ED, 154, 156
ED, 161 ED, 162, 163/1, 163/2, 169, 170, 173 ED,
179, 180 ED, 187, 189, 193, 195, 196, 201, 206, 207
ED, 212, 213, 214/1 ED, 217/1 ED, 218, 219, 220/1
ED, 228/1 ED, 230, 848, 851, 862, 864, 867, 869,
876, 878, 881, 883, 890/1 ED, 892, 896, 391, 420,
428/2, 430, 431/2, 432, 433, 435/1, 436/1, 757/2,
765/1, 772 ED, 779 ED, 784, 791;
k.o. Pongrce
339/1, 339/2, 346, 359, 361/1, 361/2, 362,
363/1, 363/2, 366, 367, 368/1 ED, 371, 372, 373,
374, 376, 377, 378/1, 378/2, 380, 381, 382, 383/1,
386 ED, 397;
k.o. Šikole
128/2, 129/2, 132, 133, 134, 135 ED, 136 ED,
144/2, 145/2, 145/3, 146/1, 146/2, 147/1, 147/2,
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148/1, 148/2, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 150/4
ED, 150/5 ED, 151/1, 151/2, 152/1, 152/2, 647/1,
658/4, 658/5, 659, 679/1, 679/16, 679/17, 700/1,
694/3 ED, 702/1, 702/2, 703, 704, 705, 706, 707/1,
707/3, 708/1, 726/3, 727/1, 727/3, 728, 729/1,
729/2, 729/3, 729/4, 730, 731/1, 731/3, 740/3,
742/1, 742/2, 743/1, 743/2, 743/3 ED, 744/2, 744/3,
745/2, 745/3, 746/1, 747/2, 748, 749/1, 750/1;
k.o. Sp. Jablane
54/1, 57, 60, 368/1, 105 ED, 110 ED, 111 ED,
117 ED, 128, 139/3, 139/4, 139/5, 139/6, 139/7,
139/8, 139/9, 139/10, 139/11, 139/12;
k.o. Cirkovci
2, 8, 11, 16/1, 16/2, 18, 24/1, 24/2, 25, 30, 31,
36, 37;
k.o. Apače
334/1, 334/5 ED, 334/6 ED, 334/7, 334/8,
334/28, 334/29, 550/83, 550/82, 564/2, 564/6,
564/7, 564/8, 572, 573/1, 689/4, 797/3, 797/5,
797/6, 797/7.
Območje razglasitve je prikazano na kartah PKN v merilu 1: 5000, ki so sestavni del tega odloka in se hranijo pri
Občinski upravi občine Kidričevo.
Skupna površina gozdov s posebnim namenom je
180.04.20 ha.
III. NAČIN GOSPODARJENJA
3. člen
V gozdovih, razglašenih za gozdove s posebnim namenom, se izvaja gospodarjenje na način, ki ne izključuje lesnoproizvodne funkcije, je pa prilagojen izjemno poudarjenim socialnim in ekološkim funkcijam teh gozdov. Določajo
ga:
– intenzivno in malopovršinsko ukrepanje;
– količina letnega in desetletnega poseka, ki je prilagojena vrstam in poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij;
– višja starost gozdnih sestojev in daljše obdobje pomlajevanja sestojev;
– intenzivni ukrepi varstva in gojenja gozdov;
– ukrepi postopne premene gozdov v sestoje z naravnejšo drevesno sestavo;
– tradicionalno sonaravno gospodarjenje na malih gozdnih površinah;
– ukrepi za ureditev in vzdrževanje rekreacijske infrastrukture (poti, oznake, klopi, mize, razgledišča in podobno);
– ukrepi za zaščito posameznih delov gozdov pred
škodljivimi vplivi prevelikega obiska.
4. člen
Način prilagojenega gospodarjenja je opredeljen v načrtih za gospodarjenje z gozdovi, ki jih v skladu s 56. členom zakona o gozdovih izdeluje Zavod za gozdove Slovenije. V njih so opredeljeni dolgoročni cilji gospodarjenja, usmeritve in ukrepi za gospodarjenje z gozdovi.
Gozdnogospodarski načrti so obvezno izhodišče za
pripravo prostorsko izvedbenih aktov.
5. člen
Vsa dela, povezana z gospodarjenjem z gozdovi (posek, spravilo, gozdnogojitvena in varstvena dela, izgradnja
in vzdrževanje gozdne infrastrukture) izvaja in je zanje odgovoren skladno z zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št.
30/93) lastnik gozda ali drug izvajalec, ki ga lastnik gozda
pooblasti.
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6. člen
K delom, povezanim s prilagojenim gospodarjenjem za
krepitev izjemno poudarjenih funkcij (npr. izgradnja in vzdrževanje rekreacijske infrastrukture), za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje, daje mnenje Zavod za gozdove Slovenije.
7. člen
Dejavnosti osveščanja javnosti, skrbi za popularizacijo
gozdov ter izobraževanja lastnikov gozdov na območju gozdov, razglašenih za gozdove s posebnim namenom, opravlja
Zavod za gozdove Slovenije. Dodatna dela, povezana s
stroški stikov z javnostjo in z lastniki gozdov, kot so oblikovanje in tisk tiskanih gradiv ter stroški prireditev naroča in
financira Občina Kidričevo.
8. člen
Zaradi poenostavljenja gospodarjenja, to je planiranja,
spremljanja realizacije in kontrole, praviloma in po posebni
pogodbi opravlja Zavod za gozdove Slovenije za Občino
Kidričevo naslednja dela:
– priprava vhodov za normative za planirano sečnjo in
spravilo,
– določitev letnih normativov za gojitvena in varstvena
dela,
– zastopanje lastnika pri označevanju drevja za posek v
gozdovih, ki so last Občine Kidričevo,
– cenitev razlik med čistim donosom, ki bi ga gozd
lahko dajal, če ne bi bilo posebnih omejitev in čistim donosom zmanjšane letne količine poseka kot osnove za odškodnino lastnikom gozdov – individualno na osnovi posameznega zahtevka za odškodnino,
– izdaja mnenj o pogojih za pridobivanje lesa – individualno za posamezni zahtevek lastnika gozda za nadomestilo,
– letno izdaja mnenj o prioriteti odkupa posameznih
gozdov iz zbranih ponudb oziroma zahtevkov lastnikov gozdov.
IV. VARSTVENI REŽIM IN OMEJITVE
9. člen
Sprememba namembnosti gozdov, s tem odlokom razglašenih za gozdove s posebnim namenom, je prepovedana
oziroma se dovoli le v izjemnih primerih zaradi razlogov
javnega pomena. Odločitev o spremembi namembnosti v
teh primerih sprejme Občinski svet občine Kidričevo.
10. člen
Zaradi varovanja gozda in gozdnega prostora ter zaradi
varnosti objektov mora biti gradnja visokih objektov v neposredni bližini gozda odmaknjena od gozdnega roba za varnostni odmik, to je za najmanj eno sestojno višino odraslega
gozda na tem območju.
11. člen
Vse gradnje objektov ali druge infrastrukture v neposredni bližini gozda ter vsi ukrepi, razen začasnih, ki bi kakorkoli ovirali prost dostop do gozda, morajo biti locirani in izvedeni na način, ki zagotavlja ohranitev prostega, neomejenega
in neoviranega dostopa do gozda. Enako velja tudi za ohranjanje značilnih pogledov, ki bi jih lahko gradnja in drugi
posegi preprečevali ali omejevali.
12. člen
V gozdovih je prepovedano vsako dejanje, ki bi zmanjševalo ekološko stabilnost in trajnost gozda ali ogrožalo
njegove funkcije, njegov obstoj ali namen.
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13. člen
Na območju gozdov, razglašenih za gozdove s posebnim namenom, so še posebej prepovedane naslednje dejavnosti:
– odlaganje smeti in odpadkov;
– kurjenje, razen na za to posebej določenih prostorih;
– odnašanje rastlinskega opada iz gozda (steljarjenje);
– prekomerna raba gozdov (nabiranje gob, plodov gozdnega drevja in gozdnih rastlin, nabiranje zelnatih rastlin in
njihovih delov, gibanje po gozdu, rekreacija in podobno), če
je zaradi intenzivnosti le-te ogrožen gozd in njegove funkcije.
V. ODŠKODNINE IN NADOMESTILA ZARADI OMEJITEV
PRI GOSPODARJENJU
14. člen
Če se z razglasitvijo gozda za gozd s posebnim namenom zaradi posebne narave in vloge tega gozda omeji uživanje lastnine oziroma uveljavljanje lastninske pravice na gozdu, ima lastnik pravico do odškodnine oziroma nadomestila.
Omejitev uživanja lastnine oziroma uveljavljanja lastninske pravice na gozdu se kaže kot zmanjšan možni posek,
posebni pogoji za pridobivanje lesa, posebna ureditev in
oprema gozdov z rekreacijsko infrastrukturo in dodatna gojitvena in varstvena dela.
15. člen
Odškodnine in nadomestila zaradi omejitev uživanja
lastnine oziroma uveljavljanja lastninske pravice v gozdovih s
posebnim namenom, razglašenih s tem odlokom, izplačuje
razglasitelj, to je Občina Kidričevo.
16. člen
Lastnik gozda je upravičen do odškodnine oziroma
nadomestila zaradi omejitve uživanja lastnine oziroma uveljavljanja lastninske pravice po nastopitvi omejitve. Odškodnine oziroma nadomestila se na podlagi vloženega zahtevka na Občino Kidričevo izplačuje letno.
17. člen
Osnovo za odškodnino pri omejevanju letne količine
poseka predstavlja čisti donos. Kot odškodnina se upošteva
razlika med čistim donosom, ki bi ga gozd lahko dajal, če ne
bi bilo posebnih omejitev in čistim donosom zmanjšane
letne količine poseka.
Višino odškodnine na tej osnovi določi sodno zaprisežen cenilec gozdarske stroke.
18. člen
Višino nadomestila zaradi posebnih pogojev za pridobivanje lesa, to je povečanih stroškov pri sečnji in spravilu
(predpisana uporaba okolju prijaznih in dražjih tehnologij,
manjše koncentracije sečenj, zahtevnejši gozdni red in podobno) se obravnava in določi individualno s sporazumom
med lastnikom gozda in Občino Kidričevo. Mnenje o pogojih za pridobivanje lesa, individualno za posamezni zahtevek
lastnika gozda za nadomestilo, izda Zavod za gozdove Slovenije.
19. člen
Višino nadomestila zaradi posebne ureditve in opreme
gozdov z rekreacijsko infrastrukturo se obravnava in določi
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individualno s sporazumom med lastnikom gozda in Občino
Kidričevo.
20. člen
Višino nadomestil zaradi povečanih stroškov zaradi dodatnih gojitvenih in varstvenih del, v primerih, ko je vzrok
poškodovanosti gozda rekreacija ali v primerih drugih škod,
ki jih povzročijo obiskovalci, se določi individualno s sporazumom med lastnikom gozda in Občino Kidričevo.
VI. ODKUP GOZDOV
21. člen
Če se z razglasitvijo gozda na gozd s posebnim namenom zaradi posebne narave in vloge tega gozda omeji uživanje lastnine oziroma uveljavljanje lastninske pravice na gozdu, lastnik lahko zahteva, da mu razglasitelj, to je Občina
Kidričevo, gozd odkupi. Občina Kidričevo je v tem primeru
gozd dolžna odkupiti.
22. člen
Odkupna cena se določi sporazumno z dogovorom
med lastnikom gozda in razglasiteljem, to je Občino Kidričevo. Osnovo za določitev cene predstavlja cenitev sodno
zapriseženega cenilca gozdarske stroke. Predmet cenitve
so gospodarske koristi gozda.
23. člen
Občina Kidričevo odkupuje razglašene gozdove na
podlagi ponudbe, to je zahtevka za odkup, ki ga lastnik vloži
na Občino Kidričevo. Letni odkup se izvaja v okviru predvidenih finančnih sredstev za ta namen. Občina je na zahtevo
lastnika dolžna odkupiti gozd v roku desetih let od vložitve
zahtevka.
24. člen
Mnenje o prioriteti odkupa posameznih gozdov iz zbranih ponudb oziroma zahtevkov za odkup letno izda Zavod za
gozdove Slovenije. Merili za prioriteto odkupa sta obremenjenost in ogroženost gozdov zaradi pritiska na gozd in
gozdni prostor, z zahtevami po posegih vanju ter intezivnost
nasprotij med souporabniki gozda in gozdnega prostora in
lastniki gozda.
25. člen
Občina Kidričevo ima predkupno pravico pri nakupu
gozdov, ki so s tem odlokom razglašeni za gozdove s posebnim namenom. Če Občina Kidričevo predkupne pravice ne
uveljavi, jo ima lastnik, katerega zemljišče meji na gozd, ki
se prodaja.
VII. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
27. člen
Odlok je obvezno izhodišče pri pripravi prostorskih
planskih aktov za območje Občine Kidričevo.
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28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03-9/01
Kidričevo, dne 29. aprila 2002.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

2169.

Uradni list Republike Slovenije
1
Prispevek pred priključitvijo na vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Kidričevo znaša:
a) za priključke na vodovodno omrežje:
Zap. št. Nazivni premer priključka (v colah)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odlok o prenehanju veljave odloka o
varovalnem gozdu v okolici Tovarne glinice in
aluminija ‘’Boris Kidrič’’ Kidričevo

Na podlagi drugega odstavka 44. člena in četrtega
odstavka 94. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št.
30/93), drugega odstavka 1. člena zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) ter na podlagi 21.
člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99,
98/99 in 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo na 28.
redni seji dne 25. 4. 2002 sprejel

Znesek v SIT

DN 20 (3/4 cole) 77.000 DN 25 (1 cola) 119.000
DN 32 (5/4 cole)
197.000
DN 40 (6/4 cole)
307.000
DN 50 (2 cole)
480.000
DN 65 (2 1/2 cole)
941.000
DN 80 (3 cole)
1,229.000
DN 100 (4 cole)
1,921.000
b) za priključke na kanalizacijsko omrežje:

Zap. št.

Nazivni premer priključka (v cm)

1.
2.
3.
4.

15
20
25
30

Znesek v SIT

136.000
241.000
386.000
551.000
2

Vse cene so brez DDV.

ODLOK
o prenehanju veljave odloka o varovalnem gozdu
v okolici Tovarne glinice in aluminija ‘’Boris
Kidrič’’ Kidričevo
(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 6/67).
1. člen
S tem odlokom preneha veljati odlok o varovalnem
gozdu v okolici Tovarne glinice in aluminija ‘’Boris Kidrič’’
(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 6/67).
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

3
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati sklep
Občinskega sveta občine Kidričevo z dne 23. 5. 1995
(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 13/95).
4
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5.
2002.
Št. 015-03-12/02
Kidričevo, dne 26. aprila 2002.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

Št. 015-03-8/01
Kidričevo, dne 29. aprila 2002.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

2170.

Sklep o ceni prispevka pred priključitvijo na
vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini
Kidričevo

Na podlagi meril in kriterijev o povračilu za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na
vodovodno in kanalizacijsko omrežje (Uradni vestnik občin
Ormož in Ptuj, št. 25/85, 37/86 in 10/88), 21. člena
statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št 52/99, 98/99
in 91/01) in 69. člena poslovnika Občinskega sveta občine
Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 91/01) je Občinski
svet občine Kidričevo na seji dne 25. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o ceni prispevka pred priključitvijo na vodovodno
in kanalizacijsko omrežje v Občini Kidričevo

2171.

Sklep o izvajanju lokalne javne službe oskrbe s
pitno vodo na območju Občine Kidričevo

Na podlagi 11. člena odloka o gospodarskih javnih
službah na območju Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin
Ormož in Ptuj, št. 19/95 in spremembe Uradni list RS, št.
30/97), 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS,
št. 52/99, 98/99 in 91/01) in 69. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in
91/01) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 25. 4.
2002 sprejel

SKLEP
o izvajanju lokalne javne službe oskrbe s pitno
vodo na območju Občine Kidričevo
1
S tem sklepom se začasno ureja izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine
Kidričevo.
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2
Občinski svet občine Kidričevo pooblašča za začasno
izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na
območju Občine Kidričevo javno podjetje, in sicer:
– Komunalno podjetje Ptuj d.d., v krajih: Apače, Kidričevo, Kungota pri Ptuju, Lovrenc na Dr. polju, Njiverce,
Pleterje, Strnišče in Župečja vas;
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., v krajih: Cirkovce, Dragonja vas, Mihovce, Pongrce, Spodnje Jablane,
Spodnji Gaj pri Pragerskem, Starošince, Stražgonjca, Šikole in Zgornje Jablane,
ki izvajata lokalno javno službo oskrbe s pitno vodo v
skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-11/02
Kidričevo, dne 26. aprila 2002.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

LENART
2172.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lenart

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90 ter 85/00), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 39. in 45.d 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.
29/90, 48/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 15.
člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99,
113/00 in 17/01) je Občinski svet občine Lenart na 27.
seji dne 7. 5. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lenart
1. člen
Uvodne določbe
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve:
1. dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 42/87 in 24/88 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94, 56/97 in
71/98); v nadaljevanju: dolgoročni plan,
2. družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–
1990 (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni
list RS, št. 60/93, 62/94, 56/97 in 71/98); v nadaljevanju: srednjeročni plan.
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana se nanašajo na vključevanje odseka avtoceste
Maribor–Lenart na območju od meje z Občino Pesnica do
križanja s Partinjskim potokom ter z njim povezanih sprem-
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ljajočih ureditev v prostorske sestavine obeh planskih aktov
zaradi sprejemanja lokacijskega načrta za odsek avtoceste.
2. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana
V besedilu dolgoročnega plana se spremenijo naslednje opredelitve:
(1) V točki 5.4.2.3. Promet se doda nov odstavek, ki
glasi:
»Na območju od meje z Občino Pesnica do križanja s
Partinjskim potokom bo zgrajen del odseka avtoceste Maribor – Lenart, ki poteka preko Občine Lenart.«
(2) V točki 5.5.1. Območja kmetijskih zemljišč se spremeni drugi odstavek tako, da glasi:
»Površine kmetijskih zemljišč, ki so trajno namenjena
kmetijski proizvodnji (najboljša kmetijska zemljišča) znašajo
9.587,11 ha, površine drugih kmetijskih zemljišč pa
4.309,41 ha.«
(3) V točki 5.5.2. Območja gozdov se spremeni prvi
stavek prvega odstavka tako, da glasi:
»Na območju občine je 4.901,4 ha gozdov lesnoproizvodnega pomena.«
(4) V točki 5.11. Prostorske sestavine dolgoročnega
plana SR Slovenije, ki so obvezno izhodišče za pripravo
dolgoročnega in srednjeročnih družbenih planov občine,
se:
– v tabeli obveznih izhodišč dolgoročnega plana SRS
na področju »Promet« pred alineo »– Zasnova omrežja magistralnih in regionalnih cest« doda alinea »– Zasnova omrežja avtocest«
– spremeni odstavek, ki govori o izjemah tako, da glasi:
»Izjemni posegi se nanašajo na spremembo namenske
rabe najboljših kmetijskih zemljišč – 1. območja kmetijskih
zemljišč in so v letu 2002 nastali zaradi opredelitve izgradnje odseka avtoceste Maribor–Lenart na površini 13 ha.«
(5) V točki 5.12. Bilanca osnovnih oblik uporabe zemljišč se tabela nadomesti z novo, ki glasi:
Vrsta rabe

1. območje kmetijskih zemljišč
2. območje kmetijskih zemljišč
gozd
stavbna zemljišča
druga območja za poselitev
vodne in degradirane površine
Skupaj

Stanje 1998;

Spremembe

Stanje 1998;

v ha

1998; v ha

v ha

9.600,11
4.313,21
4.903,42
1.401,32
55,60
132,34
20.406,00

– 13
– 3,80
– 2,02
+ 17,83
0,0
+ 0,99
0,0

9.587,11
4.309,41
4.901,40
1.419,15
55,60
133,33
20.406,00

(6) V točki 5.13. Karte se spremenijo in dopolnijo
naslednje karte:
»a) Kartografski del plana v merilu 1:25000:
– Zasnova rabe prostora
– Zasnova prometnega omrežja.
c) Kartografska dokumentacija k planu na PKN v merilu
1:5000, lista Maribor 6 in Maribor 7.«
3. člen
Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana
V srednjeročnem planu se v poglavju 4.7.7. Programske zasnove za območja kompleksne graditve ali prenove,
za katera bodo izdelani prostorski izvedbeni načrti, doda
nova točka 4.7.7.15. z naslednjim besedilom:
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»4.7.7.15. Programska zasnova za odsek avtoceste
Maribor–Lenart na območju Občine Lenart
Programska zasnova obravnava območje odseka avtoceste Maribor–Lenart, ki poteka po območju Občine Lenart, ter vse potrebne spremljajoče objekte in ureditve.
Programska zasnova podrobno opredeljuje predvideno kompleksno graditev in urejanje ter določa:
– ureditveno območje,
– tehnološke pogoje in omejitve,
– organizacijo dejavnosti,
– podrobnejšo namensko rabo prostora,
– potrebne ureditve in prilagoditve infrastrukturnih
omrežij, objektov in naprav,
– usmeritve za arhitekturno, urbanistično in krajinsko
oblikovanje,
– usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
ter značilnih kakovostnih prvin krajine,
– usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja,
– usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito,
– zaporednost gradnje,
– opredelitev stavbnega zemljišča,
– tolerance.
1. Ureditveno območje
Ureditveno območje oziroma območje kompleksne graditve in ureditve obsega prostor bodoče avtoceste in z njo
neposredno povezanih ureditev. Leži v gričevnatih terenih
Močne ter deloma v Pesniški dolini in dolini Partinjskega
potoka. Območje leži v krajevni skupnosti Lenart in ima
obliko od 50 do 150 m širokega in 2.740 m dolgega pasu
površine 28,12 hektarjev.
Ureditveno območje oziroma območje kompleksne graditve obsega:
– območje avtoceste,
– območje vodnogospodarskih ureditev (regulacije vodotokov),
– območje prestavljenih ali rekonstruiranih krajevnih
cest in poti ter glavne ceste,
– del varovalnega pasu avtoceste.
Dodatne ureditve obsegajo:
– območje, ki se ureja zaradi prestavitve reke Pesnice,
po gradnji pa se površine vrnejo v primarno rabo,
– območje za ureditev deponije viškov nenosilnega materiala,
– območje za dodatne ureditve vodotokov,
– površine, po katerih poteka komunalna in energetska infrastruktura, ki se ureja z avtocesto.
Ureditveno območje obsega naslednje parcele oziroma dele parcel:
K.o. Močna
130, 130, 128/3, 129/1, 129/1, 129/2, 132/2,
133/1, 157/2, 340, 346, 348, 341/1, 341/2, 341/3,
345/1, 345/2, 355, 344/1, 344/2, 336, 339/1, 325,
155/2, 311/2, 324/3, 326/2, 313, 134, 150, 135/3,
136/5, 136/7, 143/3, 144/2, 144/4, 146/2, 147/2,
148/2, 151/1, 152/4, 101, 330/6, 330/7, 330/8, 131,
334/6, 311/3, 156/2, 329/15, 329/17, 330/1, 330/2,
330/3, 330/4, 330/5, 306/2, 308/2, 318/1, 334/8,
335/1, 120, 123, 104, 102/1, 102/2, 109, 110, 112,
114, 116, 125, 137, 138, 139, 106/1, 106/2, 111/1,
111/2, 111/3, 111/4, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4,
119/2, 135/1, 136/1, 136/2, 136/4, 136/6, 143/1,
143/2, 144/1, 144/3, 328/2, 328/3, 99, 118, 115/2,
303/2, 294/2, 302/1, 334/14, 351, 135/2, 350/1,
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335/2, 158/2, 153/1, 349/4, 329/1, 329/16, 329/7,
321, 335/3, 350, 349/11, 349/2, 349/12.
K.o. Partinje
1340/3, 1298/3, 1302/2, 1306/1, 1306/2,
1326/1, 1325/3, 1326/3, 1327, 1309/1, 1325/1,
1309/2.
K.o. Zamarkova
1252, 1253, 1355/1, 916, 1254/1, 1305/1,
1296/4, 1296/5, 1315, 1318, 1319, 1317/1, 1317/3,
1320/2, 1504, 917/2, 917/3, 1321, 1265/2, 1265/3,
1265/5, 1265/6, 1265/1, 1265/4, 1354/1, 1355/2,
1361/1, 1305/8, 1306/5, 1254/2, 1254/3, 1329/1,
1329/2, 1270, 1271, 1272, 1289, 1290, 1292, 1293,
1295, 1261/10, 1261/6, 1300/2, 1305/3, 1305/7,
1503, 1389/1, 1390/1, 1305/4, 1502, 1301, 1300/3,
1331/3.
Deponija viškov materiala v velikosti 1,6 ha bo urejena
na parcelah ali delih parcel št. 101, 102/1, 102/2, 103,
104, 107, 115/2, 118, 344/1, 345/1, 350/1, 355, 356,
99 k.o. Močna.
Po gradnji avtoceste bodo zaradi ureditve struge Pesnice rekultivirana in vrnjena kmetijski rabi zemljišča na površini
3,1 ha na parcelah ali njihovih delih št. 104, 345/1, 350/1,
105, 109, 106/1, 106/2, 345/2, 344/2, 108, 117,
111/1, 111/2, 116, 341/2, 119/2, 351, 125, 118,
341/3, 123, 136/3, 132/2, vse k.o. Močna.
Dodatne vodnogospodarske ureditve v času gradnje v
velikosti 0,59 ha se bodo izvajale v k.o. Zamarkova na parc.
št. 1261/1, 1275/2, 1275/5, 1288/6, 1504, 1261/2,
1261/5, 1355/3, 1274/1, 1288/3, 1261/6, 1257/5,
1261/11, 1261/3, 1261/4, 1390/1, 1503, 1257/11,
1275/3, 1288/2, 1274/2.
2. Tehnološki pogoji in omejitve
Odsek avtoceste se iz ravnega severnega dela obrobja
Pesniške doline v Občini Pesnica nadaljuje v vzdolžno in
prečno razgiban predel južnih delov pobočij z naselji Močna, Partinje in Zamarkova v občini Lenart, kjer je teren
izrazito labilen. Za koridor odseka avtoceste je mogoče
ugotoviti, da so absolutno stabilni le ozki pasovi na vrhu
grebenov in skrajni deli spustov v dolino. Pri celotnem vodenju trase v vkopih in nasipih vzdolž pobočij je računati s
težavami zaradi geomehanskih razmer.
Pri vseh vkopih bo zato potrebna obojestranska vzdolžna drenaža, posebej pa je treba paziti, da ne bi prišlo do
zaprtja precednic podtalnice. Vse nasipne brežine bo potrebno takoj humuzirati in zatraviti ter ob obeh robovih nasipov
vkopati zemeljske jarke.
V klimatskem smislu ima območje subpanonske kontinentalne poteze, ki jih potencirajo anticiklonalni vremenski
tipi in relief. Zaradi vlažnih tal in jezer hladnega zraka se
pogosto pojavlja megla.
Klimatske razmere ne predstavljajo dodatnih zahtev glede izvedbe gradnje avtoceste.
Enako velja za hidrološke in seizmične razmere. Po
Slovenskem predstandardu spada območje v 7. potresno
stopnjo.
3. Organizacija dejavnosti
Odsek avtoceste Maribor–Lenart bo v Občini Lenart
potekal od občinske meje z Občino Pesnica na zahodu do
prečkanja Partinjskega potoka na vzhodu, od koder se nato
nadaljuje v avtocestni odsek Lenart–Cogetinci.
Na območju občine so predvideni:
– avtocesta v dolžini 2,74 km z ustreznimi brežinami,
– del avtocestnega priključka Pernica,
– dva viadukta,
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– pokriti vkop,
– več podvozov lokalnih cest,
– vodnogospodarske ureditve (prestavitve in regulacije
vodotokov),
– mostovi: preko Pesnice in Partinjskega potoka,
– več prepustov,
– deviacije lokalnih cest in poti,
– ureditve komunalne in energetske infrastrukture,
– protihrupni ukrepi in ureditve,
– ureditev drugih površin znotraj območja obdelave,
kjer bo na posameznih mestih prišlo do krajinskih in podobnih ureditvenih posegov, ki ne bodo spremenili obstoječe
namenske rabe površin,
– del ureditve deponije viškov nenosilnega materiala,
– del območja urejanja prestavitve reke Pesnice,
– dodatne ureditve vodotokov.
4. Namenska raba prostora
Najpomembnejši element nove namenske rabe površin na obravnavanem območju bo avtocesta. Ta bo zgrajena
kot štiripasovnica z ločilnim srednjim pasom in dvema odstavnima pasovoma v prečnem profilu 26,20 m. Križanja z
drugimi prometnicami bodo izvennivojska.
Poleg samega cestnega telesa z odstavnimi, pospeševalnimi ter zaviralnimi pasovi spadajo k območju izključne
rabe avtoceste še:
– gradbeni objekti v trasi AC (viadukti, pokriti vkop,
nadvozi, podvozi, mostovi, prepusti),
– zemljiški pas ob cestnem telesu (vkopi, nasipi, jarki...),
– površine za zasaditev ob avtocesti na cestnem svetu.
Na izgradnjo avtoceste se vežejo tudi regulacije in prestavitve vodotokov, izgradnja protipoplavnih nasipov ob vodotokih, deviacije – novogradnje ali rekonstrukcije cest in
poti, ki neposredno ne bodo priključene na avtocesto, ureditve komunalne in energetske infrastrukture, ureditev deponije viškov materiala ter ureditve zemljišč v povezavi s
prestavitvijo reke Pesnica.
Skupna površina zemljišč, ki jih bodo zasedle avtocesta, deviacije krajevnih cest in poti, ureditve vodotokov in
druge ureditve, znaša 28,12 hektarja (16,81 ha kmetijskih,
2,02 ha gozdnih, 1,25 ha stavbnih ter 8,04 ha vodnih in
drugih zemljišč).
Deponija bo zajela 1,6 ha danes kmetijskih zemljišč, ki
se po odlaganju vrnejo kmetijstvu, po gradnji pa bo kmetijstvu vrnjenih dodatnih 3,1 ha zemljišč.
5. Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave
Predvidena trasa avtoceste in z njo povezani posegi
zahtevajo prestavitev prizadetih obstoječih komunalnih vodov in ureditev ustrezne nadomestne komunalne infrastrukture, prav tako pa tudi izgradnjo ustrezne komunalne infrastrukture za potrebe spremljajočih objektov in ureditev.
5.1. Kanalizacija
Predvidena trasa avtoceste ne križa obstoječe kanalizacije.
Zagotoviti je treba ureditev meteorne kanalizacije in
odvodnjavanje cest in objektov. Pri tem je potrebno predvideti ukrepe, ki bodo zanesljivo preprečili onesnaženje površinskih in podtalnih voda.
Vse odtoke iz utrjenih površin je potrebno voditi v ustrezno dimenzionirane zadrževalnike in jih izpuščati v vodotoke ali površinske odvodnike po ustreznem čiščenju.
Na mestih visokih nasipov in vkopov so predvideni
zaprti kanali, pri nižjih nasipih pa se meteorne vode iz ceste
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odvodnjavajo v odprte obcestne jarke. Upoštevani so tudi
vodotoki iz viaduktov.
Kanalizacija se izteka v ustrezne čistilne objekte.
V kanalizacijo se odvodnjavajo le meteorne vode iz
asfaltnega dela cestišča ter v vkopih voda z brežin. V kanalizacijski sistem avtoceste niso speljane zaledne vode.
Na območju Močne je treba zgraditi fekalno kanalizacijo. Vzporedno z ureditvijo avtoceste se v potrebnem obsegu
izvede ustrezno prečkanje.
5.2. Vodovodno omrežje
Trasa avtoceste in priključnih cest prečka obstoječe
oziroma predvidene vodovode in zahteva gradnjo novih odsekov vodovodov, preložitve in križanja.
Vzporedno s preložitvijo obstoječe lokalne ceste bo
potrebno prestaviti tudi obstoječi cevovod zahodno od Močne; s prečenjem avtoceste med nizkim in visokim predelom
naselja Močna se prekine obstoječi lokalni vodooskrbni sistem, za kar bo potrebno zgraditi nadomestni cevovod v
lokalni cesti, ki se naveže na vodooskrbni sistem Partinje.
Vsa križanja morajo biti izvedena v zaščitnih kinetah.
Vse hišne priključke obstoječega sistema je potrebno obnoviti in prevezati na nov cevovod.
5.3. Vodnogospodarske ureditve
Področje, preko katerega poteka avtocesta, spada v
povodje Pesnice, ki je že dalj časa urejeno kot hidromelioracijski sistem Pesnica; le-tega je potrebno ohraniti oziroma
po gradnji ponovno vzpostaviti v funkcijo.
Trasa avtoceste vpliva na nekatere površinske vodotoke in posega v obstoječe hidromelioracijske sisteme. Predvideti je potrebno ukrepe, ki bodo zanesljivo preprečili onesnaževanje površinske in podtalne vode.
Vzporedno z izgradnjo avtoceste bodo potrebne naslednje vodnogospodarske ureditve:
– ureditev reke Pesnice,
– potoki in jarki (zaradi zagotavljanja poplavne varnosti
pred 100-letnimi vodami je treba urediti pritoke Pesnice –
Jakobski potok, Partinjski potok),
– več odvodnih jarkov za odvodnjo zalednih oziroma
drenažnih vod ter za vzpostavitev nemotenega napajanja.
Za preprečitev onesnaževanja okolja s padavinskimi
vodami je v prostorskem izvedbenem načrtu za avtocesto
potrebno predvideti rešitve, ki preprečujejo onesnaževanje
vodotokov pri izpiranju avtoceste. Za zaščito le-tega je potrebno izvesti ustrezne zadrževalne bazene. V vodotokih je
potrebno ščititi ekološko sprejemljiv pretok. Za to so predvideni zadrževalni bazeni z usedalniki in lovilci olja. Zadrževalni bazeni brez retenzijskega bazena so predvideni pred vodotoki, ki nimajo žive vode (cestni jarki, melioracijski jarki,
jarki in pretoki, ki presušijo).
Na območju Občine Lenart posega avtocesta v obstoječe hidromelioracijske sisteme: HMS Pesnica, MO Pernica
– Močna ter HMS Pesnica, MO Zamarkova. Prizadete melioracijske sisteme bo potrebno ob izgradnji avtoceste ustrezno sanirati.
5.4. Elektroenergetsko omrežje
Trasa avtoceste, priključnih cest in vodnogospodarskih ureditev križa ali se približa 20 kV daljnovodom, nizkonapetostnemu omrežju in omrežju javne razsvetljave.
Križanja se izvedejo s prestavitvijo obstoječih omrežij,
ojačitvami, nadomestitvami ali prevezavo na obstoječa omrežja. Zaradi prestavitve DV se obstoječo transformatorsko
postajo – TP Močna poruši in nadomesti z novo TP. Za
napajanje javne razsvetljave pokritega vkopa Močna se izvede tudi nova TP Močna 3.
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5.5. Telekomunikacijsko omrežje
Avtocesta in priključne ceste prečkajo več kablov magistralnega, medkrajevnega in krajevnega telekomunikacijskega omrežja.
Obstoječe telekomunikacijsko omrežje bo ob realizaciji predvidenega posega potrebno zaščititi na dva načina, in
sicer: z izvedbo določenih zaščitnih ukrepov ali s prestavitvijo elementa ali elementov TK omrežja izven področja vpliva
gradnje. Način zaščite je odvisen od vpliva izgradnje avtoceste na TK omrežje.
5.6. Klic v sili
Sistem klic v sili se bo izvedel na celotni trasi. Sistem
zajema izdelavo kabelske kanalizacije, platojev za klicne
stebričke, vlečne, stojne in premostitvene jaške.
6. Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje
6.1. Usmeritve za urbanistično oblikovanje
Avtocesta bo prizadela obstoječo strukturo poselitve in
povzročila spremembo navad, obstoječih povezav, načina
življenja, bivanjskih pogojev idr. Mestoma bo povzročila tudi
fizično mejo za nadaljnji razvoj v drugo smer. Na območju
razpršene poselitve pa bo omejila funkcionalna zemljišča ter
presekala kmetijska gospodarstva. Ker je obstoječa parcelna struktura območja zelo pestra in razdrobljena, bo pri
pridobivanju zemljišč potrebno posebej pozorno obravnavati
posamezne primere in jim omogočiti nadaljnje življenje z
najmanjšimi možnimi omejitvami.
Varovalne in protihrupne zaščite morajo biti locirane
tako, da ne poudarjajo avtocestnega telesa pri pogledih z
varovane naravne in kulturne dediščine. Varovalne ograje
morajo biti postavljene na celotni dolžini avtoceste.
Spremenjene navezave na dostopne poti do območij
rekreacije in na vinske turistične ceste je potrebno posebej
označiti.
6.2. Usmeritve za arhitekturno oblikovanje
Vse cestne objekte je potrebno oblikovati v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter v odvisnosti od urbane in krajinske
podobe prostora tako, da se čimbolj vključijo v okolje.
Konstrukcije viaduktov in mostov morajo biti transparentne in lahke.
Oporni in podporni zidovi naj bodo strukturirani ali obloženi s kamnito oblogo.
Vse mostovi čez vodotoke, vključno z regulacijskimi
kanali s stalno in občasno vodo, je potrebno izdelati tako, da
bo pod njimi vsaj vzdolž ene strani struge suho, prehodno
obrežje v širini najmanj 2 m, ki bo vidri in drugim manjšim
živalim, vključno s srnjadjo, omogočalo varno prehajanje po
suhem. Svetla višina mostu nad suhim obrežjem mora biti
najmanj 2,5 m.
Vsi vodni prepusti na trasi avtoceste morajo biti urejeni
tako, da je možno prehajanje živali, višina prepustov mora
biti najmanj 2 m, širina pa taka, ki omogoča živalske migracije tudi po kopnem.
Pri regulaciji vodotokov morajo biti profili oblikovani
čim bolj podobno naravnemu vodotoku, brežine pa morajo
biti oblikovane nesimetrično s spreminjajočim se naklonom
ter s čim večjo uporabo naravnih materialov (sonaravna regulacija).
Vsi podvozi za poljske poti in lokalne ceste na trasi
morajo biti prilagojeni za prehajanje živali. V podvozih je
potrebno vsaj na eni strani (asfaltiranega) vozišča pustiti
neasfaltiran pohodni pas širine najmanj 2 m.
Tudi cestno opremo je potrebno oblikovati v skladu s
sodobnimi principi oblikovanja. Vsa oprema, tudi razsvetljava, mora izkazovati enotne oblikovne elemente.
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Odbojne ograje naj bodo v kovinski izvedbi, izjemoma
je dopustna izvedba betonskih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami.
Varovalna ograja je standardna prepletena, s tem, da
mora biti spodnja polovica ograje z gostejšim prepletom.
6.3. Usmeritve za krajinsko oblikovanje
Krajinska ureditev mora ustvariti občutje, kot da je okolje nastalo spontano, kot da je rezultat naravnih in kulturnih
dejavnikov v okoliški krajini in da se cesta samo prilagaja
obstoječemu prostoru in naravnim razmeram, da je samo
položena v obstoječo krajino.
Cestni prostor se mora povezati s krajinskim okoljem z
reliefnimi značilnostmi, krajinskim vzorcem, s sonaravnimi
ureditvami potokov, jezer, protihrupnimi zidovi, z obnovo
gozdnih robov; omogoči se naj teritorialnost in prehodi živalskih vrst, ohranijo močvirski travniki, izvedejo pogozditve,
uredijo nadomestni biotopi...
Prav tako je treba vključevati inženirsko biološke metode v krajinsko okolje in oblikovanje.
Krajinsko oblikovanje naj sledi vodilu, da se vozniku
zagotoviti prijetno vožnjo po sekvenčno zanimivih odsekih,
istočasno pa mora biti cesta čim manj vidna iz okolice.
7. Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine in značilnih kakovostnih prvin krajine
Urejanje obcestnega prostora naj poudari ali usmeri
pogled na širši prostor, v tem okviru pa zlasti na naravno in
kulturno dediščino oziroma zavarovana območja ali objekte.
Na vplivnem območju trase avtoceste in z njo povezanih ureditev se od naravnih znamenitosti nahaja za zavarovanje predvideni naravni spomenik jezero Pristava.
V njegovi bližini je potrebno obseg gradbišča omejiti na
minimalno potrebno površino. Odstrani se le najnujnejši obseg vegetacije. Nasipna brežina proti jezeru se mestoma
razširi.
V času gradnje ni dovoljeno posegati v obrežje reke
Pesnice (tudi regulirane) v času gnezdenja, prepovedano je
vsakršno odlaganje v bližnje ribnike (Pristava, grajski ribnik
Hrastovec, drugi ribniki).
Na vplivnem območju trase avtoceste in z njo povezanih ureditev se nahajajo tudi kulturni in zgodovinski spomeniki, in sicer:
– umetnostni spomenik – stebrasto znamenje Sv. Boštjana pri hiši Zamarkova 18,
– umetnostni in arhitekturni spomenik Hrastovec.
Za zavarovanje kulturne dediščine je v času gradnje
potrebno zagotoviti:
– v fazi zemeljskih del je potreben stalen arheološki
nadzor na potencialnih lokacijah arheoloških najdbišč vzdolž
celotne trase,
– zaščitna izkopavanja potencialno odkritih najdišč.
Na celotni trasi je potrebno zagotoviti ustrezno ravnanje s plodno zemljo. Plodno zemljo je potrebno posneti in jo
deponirati na za to posebej določene deponije. Plodna zemlja se po končani gradnji uporabi za rekultivacijo med gradnjo poškodovanih površin, viški plodne zemlje se uporabijo
za izboljšanje kmetijskih površin slabše kvalitete.
8. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega ter
delovnega okolja
Trasa avtoceste predstavlja znatno ekološko razbremenitev obstoječega dela magistralne ceste G I-3 od Maribora
do Lenarta, povečuje prometne propustnosti v smeri Maribor–Lendava ter omogoča povečanje funkcionalnosti tukajšnjega cestnega sistema.
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Večji del območja, kjer poteka avtocesta, je uvrščen v
II. območje onesnaženosti zraka, v katerem je zrak onesnažen pod dovoljeno mejo. Za zmanjšanje vpliva izpušnih plinov vozil je potrebno avtocesto zasnovati tako, da bo omogočen čim bolj tekoči promet, zaradi stalnih vetrov na tem
območju pa ni pričakovati povečanja škodljivih snovi v ozračju zaradi vpliva vozil.
Trasa avtoceste ne leži na območju zaščite vodnih virov
ali ob obstoječih oziroma predvidenih zajetjih ali črpališčih
pitne vode.
Nekateri objekti ležijo v neposredni bližini obstoječe
ceste Maribor–Lenart in so s hrupom v obstoječem stanju
že preobremenjeni. Prav tako je preobremenjeno območje
naselja Močna ter posamezni stanovanjski objekti v Sp.
Partinju in Zamarkovi. Glede na prognoze nivojev hrupa ob
avtocesti je potrebno posebej izpostavljene obstoječe stanovanjske objekte ščititi s protihrupnimi ukrepi, t.j. aktivnimi
in pasivnimi.
Vsi stanovanjski objekti so uvrščeni v III. območje zaščite in jih je potrebno ščititi z aktivnimi ukrepi – zidovi.
Samostojne objekte, ki se nahajajo neposredno ob trasi
avtoceste, je potrebno ščititi le pasivno. Protihrupni zidovi,
ki ležijo neposredno ob glavni cesti, morajo biti absorbcijski
z obeh strani.
Na viaduktih je potrebno predvideti transparentne protihrupne zidove.
Vzdolž celotne trase avtoceste je potrebno za zaščito
ljudi in živali ter za zagotovitev varnosti prometa postaviti
ustrezno varnostno ograjo.
Pri gradnji avtoceste bo potrebno zagotoviti, da bo
tukajšnji obstoječi melioracijskih sistem deloval tudi v bodoče.
9. Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito
Za zagotovitev požarne varnosti morajo biti zagotovljeni
dovozi za intervencijska vozila. Požarna varnost zaradi prestavitve vodotokov ne sme biti ogrožena.
Vsi nasipi in vkopi ter regulacije vodotokov morajo biti
urejeni tako, da ne bo prihajalo do erozijskih procesov.
Brežine vkopov in nasipov morajo imeti ustrezen nagib
ter morajo biti zaščitene z rastlinskim pokrovom ali žičnim
pletivom, da ne bo prišlo do zdrsov in plazenja.
Vodnogospodarske ureditve morajo zagotoviti ustrezno varnost pred visokimi vodami in poplavami.
Na avtocesti morajo biti izvedeni ukrepi, ki naj preprečijo odtekanje nevarnih snovi v potoke oziroma podtalje.
Za primere prometnih nesreč, pri katerih lahko pride
do razlitja večjih količin goriv, olj in drugih škodljivih tekočin
in materialov, se morajo pripraviti operativni načrti za pravočasno odstranitev onesnaženega materiala s cestnega telesa, preprečevanje vdora teh snovi v vodotoke in druge vodne površine in deponiranje na ustrezna začasna ali stalna
odlagališča. Načrt naj vključuje tudi ukrepe za odstranitev
škodljivih snovi iz zadrževalnikov.
Za zaščito uporabnika ceste in za zaščito divjadi je
potrebno ob avtocesti in rampah v celotni dolžini postaviti
obojestransko zaščitno ograjo.
Za obrambne potrebe je potrebno zagotoviti uporabo
telekomunikacijske kanalizacije.
Cestno telo mora biti zavarovano tako, da v slučaju
prometnih nesreč ne bo prišlo do poškodb stanovanjskih in
drugih objektov.
10. Zaporednost gradnje
Na območju Občine Lenart bo avtocesta z vsemi spremljajočimi objekti in potrebnimi ureditvami zgrajena v eni etapi.
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11. Opredelitev stavbnega zemljišča
Zemljišča, potrebna za izgradnjo avtoceste ter z njo
povezanih ureditev, so s tem planom določena kot stavbna
zemljišča. Izjema so zemljišča, na katerih se izvajajo ureditve
vodotokov. Ta zemljišča so vodna zemljišča.
Zemljišča, potrebna za ureditev reke Pesnice in za
ureditev deponije viškov nenosilnega materiala, se rekultivirajo. Ta zemljišča se opredelijo kot najboljša kmetijska zemljišča.
12. Tolerance
Vsi načrtovani posegi, navedeni v tem odloku, se natančneje določijo in opredelijo v lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Maribor–Lenart in v projektni dokumentaciji
za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor.
Pri realizaciji so dopustna odstopanja od zastavljenih
rešitev, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometnotehničnega, okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika, s katerimi
pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere;
te rešitve ne smejo biti v nasprotju z opredelitvami v planskih
aktih Občine Lenart. Z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih morebitna odstopanja zadevajo.«
Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana so prikazane v kartografskem delu plana v merilu 1:25000 in v
kartografski dokumentaciji k planu na PKN v merilu 1:5000
(lista Maribor 6 in Maribor 7), ki sta enotna za dolgoročni in
srednjeročni plan, ob tem pa še na naslednjih kartah kartografske dokumentacije za programsko zasnovo:
1. Meja območja kompleksne graditve in obodna parcelacija v M – 1:5000
2. Namenska raba prostora z usmeritvami za oblikovanje in varovanje okolja v M – 1:5000
3. Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave v M –
1:5000.
4. člen
Končna določba
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 00303-31/2002
Lenart, dne 7. maja 2002.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

2173.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Lenart za območje preoblikovane Občine Lenart
v letu 2002

Na podlagi 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90
in 85/00), 37. in 38. 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), 46. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) in 15. člena statuta
Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01)
je Občinski svet občine Lenart na seji dne 7. 5. 2002
sprejel
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SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Lenart za
območje preoblikovane Občine Lenart
v letu 2002
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje preoblikovane
Občine Lenart v letu 2002, ki ga je izdelal ZUM urbanizem,
planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, 2000 Maribor, pod št. 440/2001 v aprilu 2002.
2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za
območje preoblikovane Občine Lenart v letu 2002 bo javno
razgrnjen v prostorih krajevnih skupnosti Sveta Trojica, Sveti
Jurij in Voličina ter na sedežu Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, soba 29/II, v
delovnem času občinske uprave. Javna razgrnitev se bo
pričela naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu
RS in bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava, in sicer v četrtek, 6. junija 2002 ob 18. uri, na sedežu
Občine Lenart, soba 21/I.
3. člen
Vse zainteresirane fizične in pravne osebe lahko v času
trajanja javne razgrnitve osnutka odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart podajo svoje pisne pripombe,
mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na
naslov Občine Lenart.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave.
Št. 00303-1/99
Lenart v Slovenskih goricah, dne 7. maja 2002.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

2174.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe
zazidalnega načrta Partizanska cesta v Lenartu

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni
list RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01) je Občinski svet
občine Lenart na seji dne 7. 5. 2002 sprejel
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SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka spremembe
zazidalnega načrta Partizanska cesta v Lenartu
1. člen
Javno se razgrne osnutek spremembe zazidalnega načrta Partizanska cesta v Lenartu, ki ga je izdelal Urbis d.o.o.,
Svetozarevska 6, 2000 Maribor, v aprilu 2002.
2. člen
Osnutek sprememb zazidalnega načrta Partizanska cesta v Lenartu bo javno razgrnjen na sedežu Občine Lenart,
Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, soba
10/I, v delovnem času občinske uprave. Javna razgrnitev se
bo pričela naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem
listu RS in bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava. Obvestilo o kraju in času javne obravnave bo objavljeno naknadno na krajevno običajen način.
3. člen
Vse zainteresirane fizične in pravne osebe lahko v času
trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb zazidalnega načrta Partizanska cesta v Lenartu podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo
na naslov Občine Lenart.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave.
Št. 35001-1/2002
Lenart v Slovenskih goricah, dne 7. maja 2002.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

2175.

Program priprave sprememb zazidalnega načrta
Partizanska cesta v Lenartu

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01) in v zvezi s 34. členom
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) je Občinski svet
občine Lenart na seji dne 7. 5. 2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb zazidalnega načrta Partizanska cesta
v Lenartu
1. člen
Območje zazidalnega načrta leži severno od daljnovodnega koridorja in zahodno od Partizanske ceste. Na severu
je območje omejeno s cesto v novo naselje Ob gozdu.
Območje se ureja z zazidalnim načrtom od leta 1979, s
spremembami iz leta 1995 in je po veljavnem zazidalnem
načrtu namenjeno v zahodnem delu za stanovanjsko dejavnost, v vzhodnem delu pa za poslovno dejavnost (trgovina,
mirna obrt oziroma storitvena dejavnost, gostilna). Opredeljene dejavnosti ne ustrezajo več interesom potencialnih
individualnih investitorjev, ker je veliko naštetih dejavnosti že
v soseščini in centru mesta, povečal pa se je interes po
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gradnji stanovanjskih objektov. Zaradi tega je na tem delu
primerna sprememba zazidalnega načrta, s katero bi v vzhodnem delu območja vse poslovne objekte razen enega nadomestili s stanovanjskimi in temu primerno tudi prilagodili
parcelacijo.
Pri pripravi sprememb zazidalnega načrta je potrebno
upoštevati naslednje usmeritve:
– na območju naj se predvidijo stanovanjski objekti in
en poslovno stanovanjski objekt (trgovina, mirna poslovna
ali storitvena dejavnost),
– oblikovalski pogoji iz veljavnega zazidalnega načrta
se ne spremenijo,
– prometna ureditev iz veljavnega zazidalnega načrta
se ohrani.
2. člen
Območje, za katerega je predlagana sprememba veljavnega zazidalnega načrta, se nahaja zahodno od Partizanske ceste in južno od ceste v naselje Ob gozdu, meja
poteka še po zemljiščih parc. št. 7, 1,1, 2/1, 2/2 del,
1079, 1078 in 10, 8/3 ter 8/6 in meri približno 1,18 ha.
Kolikor se v postopku priprave dokumenta ugotovi, da
je smiselno v to območje vključiti še kakšno drugo zemljišče, se območje ustrezno poveča.
3. člen
Spremembe zazidalnega načrta se pripravijo po postopku in smiselni vsebini, kot je predpisana z zakonom o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97; v nadaljevanju: ZUNDPP) in navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85; v
nadaljevanju: podzakonsko navodilo).
4. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se morajo upoštevati pri pripravi sprememb zazidalnega načrta:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart (Uradni list SRS, št.
42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92,
60/93, 62/94 in 56/97),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine,
– drugi elementi izdelave (veljavne urbanistične rešitve
sosednjih območij, prometne rešitve).
5. člen
V skladu z ZUNDPP in podzakonskim navodilom se za
izdelavo osnutka sprememb zazidalnega načrta pripravijo
potrebne posebne strokovne podlage.
6. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb zazidalnega načrta ter soglasja k dopolnjenemu osnutku sprememb
zazidalnega načrta:
– Občina Lenart,
– Krajevna skupnost Lenart,
– JKP Nigrad Maribor,
– JP Mariborski vodovod Maribor,
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– JP Elektro, PE Elektro Maribor,
– Cestno podjetje Maribor,
– Telekom Slovenije, PE Maribor,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste
Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Območna vodna
uprava Maribor.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih
podlag za spremembo zazidalnega načrta ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le-ta pridobijo v postopku.
7. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena morajo v 30
dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev podati izdelovalcu svoja mnenja in pogoje, sicer se šteje, da jih
nimajo in soglasje ni potrebno.
Na dopolnjeni osnutek sprememb zazidalnega načrta
morajo soglasodajalci v 30 dneh od zahteve izdelovalca s
soglasjem potrditi upoštevanje predhodnih usmeritev in pogojev ali izdajo soglasja z utemeljitvijo zavrniti, sicer se šteje,
da z rešitvami v spremembah zazidalnega načrta soglašajo.
8. člen
Župan Občine Lenart predloži osnutek sprememb zazidalnega načrta Občinskemu svetu občine Lenart v obravnavo v 15 dneh po pridobitvi izdelanih posebnih strokovnih
podlag in pridobitvi mnenj in pogojev soglasodajalcev.
Občinski svet na prvi seji po prejemu gradiva sprejme
sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve, ki se izvede na sedežu Občine
Lenart in traja najmanj 30 dni, se organizira javna obravnava
v prostorih Občine Lenart.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani in prizadeti lahko podajo pisne pripombe
v času trajanja javne razgrnitve osnutka.
Po končani javni razgrnitvi župan Občine Lenart zavzame stališče do pripomb in predlogov k osnutku sprememb
zazidalnega načrta, podanih v času trajanja javne razgrnitve,
ki se upoštevajo in vnesejo v predlog sprememb zazidalnega načrta.
Župan Občine Lenart predloži predlog sprememb zazidalnega načrta s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve
občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem sprememb zazidalnega načrta z odlokom.
Odlok o spremembah zazidalnega načrta se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Investitor in naročnik sprememb zazidalnega načrta je
Občina Lenart.
Izdelovalec sprememb zazidalnega načrta je izdelovalec osnovnega zazidalnega načrta in sprememb iz leta 1995
– Urbis d.o.o. Maribor.
Koordinator pri izdelavi sprememb zazidalnega načrta
je režijski obrat Občine Lenart.
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10. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu občine Lenart.
Št. 35001-1/2002
Lenart, dne 7. maja 2002.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

LJUBLJANA
2176.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š3 Podutik

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je
Mestni svet mestne občine Ljubljana na 37. seji dne 15. 4.
2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š3 Podutik
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š3 Podutik (Uradni list SRS, št. 20/89 in Uradni list
RS, št. 58/92, 17/97, 37/98, 63/99) se 1. člen spremeni
tako, da se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »in spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih
pogojev za plansko celoto Š3 Podutik (za območja urejanja
ŠR 3/1-1 del in ŠR 3/1-2 Skakalnica ter ŠG 3/2 del), ki jih
je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod pod št. 4821 v juniju
2001.«
2. člen
V 5. členu se na koncu besedila pika nadomesti z
vejico in doda naslednje besedilo: »MU MOL Oddelek za
urbanizem pod številko 3521-545/99 v decembru 1999.«
3. člen
6. člen odloka se dopolni tako, da se za 4. točko doda
5. točka, ki se glasi:
»5. MU MOL Oddelek za urbanizem pod številko 3521545/99 v decembru 1999.«
4. člen
V 38. členu se v prvem odstavku črta besedilo: »in
ŠR 3/1-2 Skakalnica.«
5. člen
Za 38. členom se dodata nova 38.a in 38.b člen, ki se
glasita:
»38.a člen
V območju urejanja ŠR 3/1-1 veljajo naslednja posebna določila in pogoji:

Uradni list Republike Slovenije
a) Vrste posegov v prostor
Morfološka enota 8/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja balinišča z nadstreškom;
– gradnja pomožnega objekta (klubski prostori za aktivne dejavnosti, sanitarije, garderoba, skladišče);
– urejanje dovozne poti in parkirišča;
– postavitev mikrourbane opreme;
– urejanje zelenic in utrjenih površin;
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez;
– adaptacije obstoječih objektov, ki so zakonito zgrajeni v okviru obstoječih gabaritov.
b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
Morfološka enota 8/1
– tlorisni gabarit balinišča je maks. 2 stezi;
– pomožni objekt je lahko gabarit maks. 10 x 12 m;
– strehe morajo biti dvokapnice z naklonom 35 stopinj.
Kritina iz strešnikov temnosive ali temnorjave barve;
– etažnost pomožnega objekta je P+M. Višina kolenčnega zidu je lahko maks. 1,5 m;
– sleme strehe nad baliniščem je lahko maks. 6,0 m
nad terenom;
– oporni zidovi so lahko visoki največ 1 m;
– oblikovanje terena, ozelenjenih in utrjenih površin
mora biti sonaravno.
38.b člen
V območju urejanja ŠR 3/1-2 Skakalnica veljajo naslednja posebna določila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
Morfološka enota 8/1 (1. faza izgradnje skakalnega
centra)
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja treh smučarskih skakalnic K 120, K 90 in
K 70;
– oblikovanje terena, gradnja cest in parkirnih platojev,
gradnja pešpoti, gradnja športnih igrišč, gradnja opornih
zidov, gradnja sodniških stolpov;
– gradnja tribun za gledalce;
– gradnja nadstreška nad tribunami v območju daljnovoda;
– gradnja žičnice do zaletnih stolpov skakalnic;
– gradnja akumulacijskega bazena za oskrbo skakalnic;
– gradnja vodne skakalnice;
– gradnja za potrebe komunale, prometa in zvez.
Morfološka enota 8/2
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja večnamenske športne dvorane;
– gradnja nastanitvenih kapacitet (največ 15 sob) v
okviru dvoranskega objekta za potrebe športa;
– gradnja parkirišča na strehi dvorane;
– gradnja tribun ob teniških igriščih;
– oblikovanje terena, gradnja cest in parkirišč, gradnja
zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov, gradnja pešpoti,
gradnja športnih igrišč (tenis), gradnja opornih zidov;
– sanacija obstoječega kamnoloma ter dodatno koriščenje kamnoloma s ciljem, da se oblikujejo površine za
gradnjo večnamenske dvorane in gradnjo nove ceste na
Preval;
– vodnogospodarske ureditve;
– gradnja za potrebe komunale, prometa in zvez;
– postavitev turističnih oznak, spominskih obeležij in
mikrourbane opreme, postavitev reklamnih tabel ni
dovoljena.
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Morfološka enota 8/3
V območju so dovoljeni enaki posegi in pod enakimi
pogoji, kot so opisani v 42. členu odloka in se nanašajo na
morfološko enoto 8/1 v območju urejanja ŠG 3/2.
Morfološka enota 2A/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– legalizacije že zgrajenih objektov;
– dozidave legalno zgrajenih objektov v velikosti do
35% tlorisne površine obstoječega objekta in nadzidave do
višine P+1+M;
– spremembe namembnosti za stanovanja in storitvene dejavnosti;
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, otroška
igrišča, pešpoti;
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez;
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zemljiščih stanovanjskih hiš;
– vodnogospodarske ureditve;
– gradnja opornih zidov in ograj;
– postavitev turističnih oznak, spominskih obeležij in
postavitev mikrourbane opreme, postavitev reklamnih tabel
ni dovoljena;
– gradnja stanovanjskih objektov in prizidave so dovoljene do intenzivnosti izrabe, ki ne presega 40% pozidane
nasproti 60% nepozidane parcelne površine.
Morfološka enota 3C/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja dvoetažne športne dvorane v okviru gradbenih mej;
– dozidave obstoječega gostinskega objekta v okviru
gradbenih mej. Možna je sprememba podstrešij v funkcionalne prostore in dvig kolenčnega zidu za 1 m ali ureditev
terasnih prostorov v primeru preoblikovanja strehe;
– adaptacije, rekonstrukcije in nadomestne gradnje objektov;
– sprememba namembnosti za storitvene dejavnosti,
gostinstvo in šport;
– oblikovanje terena, gradnja cest in parkirišč, gradnja
pešpoti in opornih zidov, urejanje gostinskih vrtov;
– vodnogospodarske ureditve;
– urejanje zelenic;
– gradnja za potrebe komunale, prometa in zvez;
– postavitev mikrourbane opreme, postavitev turističnih oznak in spominskih obeležij, postavitev reklamnih tabel
in reklamni napisi na objektih niso dovoljeni.
Morfološka enota 9/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– urejanje zelenih površin;
– urejanje zunanjih rekreacijskih, športnih igrišč, če ne
povzročajo motenj v okolju in če jih je možno urediti sonaravno (brez bistvenega preoblikovanja terena in brez gradnje
opornih zidov);
– postavitev turističnih oznak, spominskih obeležij in
mikrourbane opreme. Postavitev reklamnih tabel ni dovoljena;
– dozidave do 10% tlorisne površine, adaptacije, rekonstrukcije in vzdrževalna dela objektov, ki so legalno zgrajeni;
– postavitev ograj;
– vodnogospodarske ureditve;
– gradnja za potrebe komunale, prometa in zvez.
b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
Vsi posegi se izvajajo na podlagi enotne krajinsko in
arhitekturno kvalitetne zasnove. Objekti morajo biti iz kvalitetnih trajnih materialov. Oblikovanje posameznih objektov
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je lahko različno, mora biti pa skladno. Vsi elementi zunanje
ureditve morajo biti tipizirani in enaki za vsa območja. Oblikovanje terena naj bo sonaravno, kjer to ni možno, so dovoljene arhitekturne intervencije (oporni zidovi, urejanje strmih
brežin z betonskimi elementi itd.). Dovoljena je fazna gradnja, vendar tako, da posamezna faza ne prepreči ali ovira
gradnje naslednjih faz in da je vsaka faza v celoti zaključena
funkcionalna celota (z infrastrukturo in prometom).
Morfološka enota 3C/1
Za dozidavo in prenovo objekta mora biti kot podlaga
za lokacijsko dokumentacijo izdelan celovit idejni načrt. Posamezni deli objekta se lahko dozidavajo ali adaptirajo v
ločenih fazah.
c) Varstvo naravne in kulturne dediščine.
Morfološka enota 8/2, 8/3
V delu območja veljajo določila odloka o krajinskem
parku Polhograjski Dolomiti.
č) Prometno urejanje
Nove ali obstoječe prometnice, ki bodo rekonstruirane, imajo določene regulacijske linije, ki obsegajo zemljišče, potrebno za izvedbo ceste – cestni svet.
Prečni profili cest so določeni z regulacijskimi linijami:
– cesta čez Preval (pločnik 2,1 m, 2 x kolesarska steza
1,2 m, vozišče 7,0 m, bankina 0,5 m, skupaj 12,0 m)
– cesta na Toško čelo (pločnik 1,2 m, vozišče 6,0 m,
bankina 0,5 m, skupaj 7,7 m).
Pri vseh predvidenih posegih v prostor je treba zagotoviti na funkcionalnem zemljišču posega zadostno število parkiranih mest skladno z normativi za določanje površin mirujočega prometa. Ureditve oziroma elementi fizičnega okolja
javnih površin morajo zagotavljati nemoteno odvijanje peš
prometa in predvsem zagotavljati varnost motorično motenih
in nemočnih oseb.
Skladno z zakonom o javnih cestah (Uradni list RS, št.
29/97) se pridobi ob predvidenih posegih na cestiščih občinskih cest pogoje in dovoljenja pristojnega organa Mestne
občine Ljubljana.
d) Komunalno urejanje
Vse novogradnje morajo biti priključene na infrastrukturno omrežje gospodarskih javnih služb MOL ali države, ob
upoštevanju predpisov in programskih rešitev, ki jih izdela
pristojna organizacija, ter predpisanih odmikov od posameznih infrastrukturnih vodov ter naprav in pogojev glede priključevanja.
Odjemna in zbirna mesta komunalnih odpadkov morajo
biti na funkcionalnem zemljišču povzročitelja, prometno dostopna, locirana v objektu ali izven, na utrjeni površini ter
urejena skladno z veljavnimi predpisi. Zagotoviti je treba
ustrezen način zbiranja komunalnih odpadkov in upoštevati
posebne vrste odpadkov pri dimenzioniranju površin za ločeno zbiranje odpadkov na mestu povzročitelja oziroma izvora.
Kanalizacija
Ob izdelavi lokacijske dokumentacije je treba upoštevati predhodne pogoje za posamezne posege v prostor ter
za obnovo oziroma gradnjo kanalizacije in vodovoda pridobiti programske rešitve oziroma projektne naloge, ki jih izdela
JP Vodovod-Kanalizacija. Pri tem mora biti upoštevano obstoječe stanje, novo predvideni posegi in nove dejavnosti
ter predvideni potek in faznost posegov v prostor na posameznih delih obravnavanega območja ŠR 3/1-1 del in ŠR
3/1-2 Skakalnica ter ŠG 3/2 del.
Na obravnavanem območju še ni zgrajeno kanalizacijsko omrežje za odvod komunalne odpadne in padavinske
odpadne vode.
Predvidena je gradnja kanalizacije v ločenem sistemu
za odvod komunalne odpadne in padavinske odpadne vo-
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de. Teren na obravnavanem območju ne omogoča ponikanja padavinske vode s streh.
Za obravnavano območje je bila izdelana idejna rešitev
št. 2249K: Kanalizacija ŠR 3/1 smučarski skakalni center –
Podutik, september 1989, DO Vodovod-Kanalizacija, ki pa
jo bo treba novelirati.
Kanali za odvod komunalne odpadne vode bodo navezani na obstoječi kanalizacijski sistem na Podutiški cesti.
Odvod padavinske odpadne vode bo delno urejen z odvajanjem v bližnji potok, delno pa bo navezan na obstoječi
kanalizacijski sistem na Podutiški cesti.
Pri odvajanju odpadne padavinske vode v bližnje potoke je treba upoštevati 19. člen uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja
(Uradni list RS, 35/96).
Tehnološke odpadne vode, ki vsebujejo mastne, strupene, vnetljive ali agresivne snovi, se morajo pred priključkom na javno kanalizacijo očistiti do dovoljene stopnje onesnaženosti po uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni listi RS, št.
35/96) ter po uredbah za posamezne dejavnosti.
Kanalizacija naj poteka v javnih prometnih površinah in
intervencijskih poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje
javnih kanalov in čiščenje hišnih priključkov.
Upoštevana morajo biti vsa določila, ki jih vsebujejo
veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo in kanalizacijo
ter odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda (Uradni
list SRS, št. 11/87).
Priključevanje objektov je možno z direktnim priključkom samo za odtoke s pritličij in nadstropij. Odtok iz kleti je
možen le preko črpališč.
Pogoj za realizacijo posamezne faze izgradnje skakalnega centra je izgradnja ustrezne faze kanalizacijskega sistema, kot je opredeljena v PUP tako, da bo kanalizacijski
sistem v celoti zgrajen v sklopu izgradnje skakalnega centra.
V 1. fazi izgradnje skakalnega centra je možno odvod
odpadnih voda reševati z izgradnjo začasne čistilne naprave. Čistilna naprava bo zgrajena kot začasen objekt internega značaja in kot taka ne bo prevzeta v upravljanje JP Vodovod-Kanalizacija. Z izgradnjo kanalizacijskega sistema se
začasna čistilna naprava ukine.
Vodovod
Na obravnavanem območju javno vodovodno omrežje
še ni zgrajeno.
Izdelana je bila idejna rešitev št. 1506V: Vodooskrba
ureditvenega območja ŠR 3/1 smučarski skakalni center –
Podutik, oktober 1989, DO Vodovod-Kanalizacija, ki pa jo
bo treba novelirati.
Upoštevati je treba vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni
predpisi in pravilniki ter odlok o oskrbi z vodo na območju
ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 11/87).
Upoštevati je treba pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi
vodovodnih naprav, ki jih upravlja JP Vodovod-Kanalizacija.
Vodovodi naj potekajo v javnih prometnih površinah in
intervencijskih poteh, tako da je omogočeno vzdrževanje
omrežja in priključkov.
Vodovodi morajo biti zgrajeni iz atestiranih materialov v
skladu z geotehničnimi pogoji. Pred zasipom novozgrajenih
vodovodov mora biti izveden tlačni preizkus.
Pogoj za realizacijo posamezne faze izgradnje skakalnega centra je izgradnja ustrezne faze vodovodnega sistema.
Oskrba z zemeljskim plinom
Območje je predvideno za plinifikacijo, za kar je predvidena izgradnja primarnega nizkotlačnega plinovoda po novi
dovozni cesti v ureditveno območje. Po uvedbi plinovodne-
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ga omrežja je treba obstoječe in predvidene objekte priključiti na distribucijsko omrežje JP Energetika Ljubljana, d.o.o.,
ki je izvajalec gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Ljubljana in to za potrebe ogrevanja, hlajenja, priprave tople sanitarne vode, kuhanja in
tehnologije.
e) Varovanje okolja
V območju veljajo določila za II. stopnjo varstva pred
hrupom po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.«
6. člen
44. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»V območju urejanja ŠG 3/2 veljajo:
1. Dodatna merila in pogoji:
a) Prometno urejanje
Potrebno je urediti odcep ceste na Toško čelo. Gozdne poti, ki se uporabljajo v sklopu Gozdnega gospodarstva
za vzdrževanje in eksploatacijo gozda, je treba trasno izboljšati in vzdrževati v smislu vzdrževalnih del.
b) Komunalno urejanje
Treba je zgraditi vodohram in vodovod ∅ 200.
c) Varstvo naravne in kulturne dediščine
Pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine veljajo
za naslednje naravne objekte in njihovo neposredno bližino:
– naravna dediščina:
– Kuclja dolina – slepa kraška dolina,
– Malo rezarjevo brezno,
– dvojna lipa nad Toškim čelom,
– Ravnik – apniška uravnava z razvitimi kraškimi pojavi;
– kulturna dediščina umetnostnega pomena:
– lesen tabelni križ z železnim korpusom pri gostilni
Rejec,
– baročna zidana kapela na Becenku;
– arheološka dediščina
– arheološki teren prazgodovinskega gradišča;
– zgodovinski spomeniki in zgodovinska dediščina iz
obdobja NOV
– posamezni spomeniki v gozdu.
2. Posebna merila in pogoji:
č) Vrste posegov v prostor
Morfološka enota 8/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja dveh smučarskih skakalnic K maks. 15 m in
K maks. 30 m;
– gradnja večnamenskega platoja (biatlonsko strelišče,
lokostrelsko strelišče, proga za smučarski tek, večnamenska travnata igrišča);
– oblikovanje terena za sanacijo kamnoloma in urejanje brežin ob cesti;
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez;
– vodnogospodarske ureditve;
– urejanje parkovnih površin in rekreacijskih poti;
– postavitev mikrourbane opreme, spominskih obeležij, turističnih in športno-rekreacijskih oznak.
d) Oblikovanje posegov v prostor
Zasnova in oblikovanje športnih objektov in naprav,
oblikovanje terena, trase cest in utrjenih površin so določeni
z regulacijskimi pogoji. Možne so tolerance glede lociranja
posameznih elementov ureditve, vendar le v okviru morfološke enote.
e) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju velja odlok o sprejetju urbanističnega načrta za območje krajinskega parka Polhograjski Dolomiti.
f) Komunalno urejanje
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V območju urejanja ŠG 3/2 veljajo določila iz 38.b
člena odloka.
g) Varovanje okolja
Varstvo pred hrupom
V območju je določena II. stopnja varstva pred hrupom
po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.«
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-48
Ljubljana, dne 15. aprila 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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resu, se obravnavajo kot prioritetne, za koriščenje prostora
pa se ne zaračunava najemnina;
2. dobrodelne, humanitarne prireditve: za prireditve, ki
so humanitarnega oziroma dobrodelnega značaja se ne zaračunava uporaba prostora;
3. prireditve javnih zavodov in društev: za prireditve, ki
jih izvajajo javni zavodi in društva Občine Metlika in imajo
prost vstop, se ne zaračunava najemnina prostorov;
4. prireditve, ki jih izvajajo in organizirajo kulturna in
ostala društva ter javni zavodi Občine Metlika in so povezane
s kulturno dejavnostjo in za katere se zaračunava vstopnina:
za tovrstne prireditve se zaračunajo stroški v višini 5.000 SIT
v nekurilni sezoni in 10.000 SIT v kurilni sezoni;
5. komercialne prireditve in prireditve sorodnega značaja: za tovrstne prireditve se zaračunava najemnina za uporabo prostora, in sicer se loči kurilna in nekurilna sezona. Za
posebne prireditve lahko župan odloči drugače.

METLIKA
2177.

IV. NAJEMNINA
Pravilnik o upravljanju Kulturnega doma Metlika

Na podlagi 11. 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

PRAVILNIK
o upravljanju Kulturnega doma Metlika

4. člen
Najemnina dvorane s pripadajočimi prostori za uporabnike, ki so navedeni v 3. členu pod točko 5, znaša v kurilni
sezoni 25.000 SIT, v nekurilni sezoni pa 15.000 SIT. V
ceno ni zajet DDV.
V. PRAVICA UPORABE

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pravice in obveznosti pri
uporabi kulturnega doma Metlika, katerega lastnik in upravljalec je Občina Metlika.
II. NAMENSKOST PROSTOROV PO DEJAVNOSTI
2. člen
Namenskost prostorov po dejavnosti je:
1. dvorana – izvajanje kulturnih in drugih prireditev,
kinematografska dejavnost;
2. garderobe – se koristijo ob uporabi dvorane s pripadajočimi sanitarijami;
3. podstrešni del – kinooperativna infrastruktura, pisarniški prostori za različne namene;
4. kletni prostori – sanitarije in kurilnica.
Dvorana in pripadajoče garderobe se lahko v skladu s
pogodbo uporabljajo tudi za redno delo (vaje in priprave)
ljubiteljske kulture v Občini Metlika.
Priloga kvadrature prostorov je sestavni del pravilnika.
III. KATEGORIJE PRIREDITEV
3. člen
Kategorije prireditev:
1. prireditve občinskega pomena: prireditve, katerih
organizator je Občina Metlika, oziroma so v občinskem inte-

5. člen
Na podlagi podane vloge za koriščenje prostorov v
Kulturnem domu Metlika, ki se vloži na Oddelku za družbene dejavnosti občine Metlika praviloma 14 dni pred koriščenjem prostorov, izda župan Občine Metlika v roku treh dni
interesentu soglasje za uporabo prostorov.
6. člen
Pri prireditvah, opredeljenih v 3. členu pod 4. in 5.
točko, se na podlagi soglasja sklene pogodba med Občino
Metlika in uporabnikom prostorov.
7. člen
Uporabniki prostorov morajo upoštevati veljavni hišni
red.
8. člen
Po končani prireditvi je najemnik dolžan za seboj pospraviti opremo (panoje, plakate, kulise …), ki jo je uporabil
pri nastopu in se hkrati obvezuje poravnati vso škodo, ki bi
nastala v času najema dvorane.
9. člen
V primerih, ko je za isti termin podanih več vlog za
koriščenje dvorane kulturnega doma, imajo prednost dejavnosti navedene v 3. členu pod točko 1.
10. člen
Za tehnično pomoč ob nastopih in prireditvah je zadolžen hišnik, ki je zaposlen na Občini Metlika.
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VI. KONČNI DOLOČBI

11. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha
veljati sklep Izvršnega sveta skupščine občine Metlika številka 063-3/90 z dne 23. 2. 1993 o prenosu prostorov Kulturnega doma Metlika v upravljanje zavodu Ljudska knjižnica
Metlika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-1/02
Metlika, dne 9. maja 2002.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.
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– imajo sedež v Občini Mozirje;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih dejavnosti;
– imajo vsaj že eno leto pred prijavo na razpis organizirano redno vadbo odgovorjajočega števila članov;
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (ta pogoj velja le za športna društva in zveze).
4. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva;
– zveze športnih društev;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirana
za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– zavodi iz področja športa, vzgoje in izobraževanja.
V skladu z zakonom imajo športna društva in njihova
združenja pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa, torej tudi programa športa, ki se izvaja v
občini.

MOZIRJE
III. VSEBINSKE DOLOČBE

2178.

Pravilnik za vrednotenje športnih programov v
Občini Mozirje

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 74/98 in 70/00), 1. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 9.
člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 4/99, 1/00 in 1/01) je Občinski svet občine
Mozirje na seji dne 8. 5. 2002 sprejel

PRAVILNIK
za vrednotenje športnih programov
v Občini Mozirje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Mozirje določa
pogoje, merila in postopke za razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Mozirje.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po
sprejetih programih zagotavlja država in sredstev, ki jih po
dogovorjenih in predpisanih nalogah zagotavlja občina.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
IZ PRORAČUNA OBČINE MOZIRJE
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

5. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Mozirje se po
tem pravilniku sofinancirajo športni programi naslednjih vsebin:
– športna vzgoja otrok, študentov in mladine s posebnimi potrebami;
– športna rekreacija;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
– razvojne in strokovne naloge v športu;
– promocijska dejavnost;
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, je dejavnost otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega vzgojno-izobraževalnega programa, ne glede na njegovo pojavno obliko.
Športna rekreacija je športna dejavnost odraslih vseh
starosti in družin.
Kakovostni šport je priprava in tekmovanje posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa
in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje.
Vrhunski šport je priprava na tekmovanje športnikov, ki
imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega
razreda.
Šport invalidov je dejavnost invalidov vseh starosti, ki
se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Razvojne in strokovne naloge v športu so predvsem
izpopolnjevanje in šolanje strokovnih kadrov.
Promocijska dejavnost pomeni organizacijo in izvedbo
športnih prireditev s katero se promovira občina.
Priznanja športnikom in športnim delavcem za tekmovalne dosežke.
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IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
ZA ŠPORTNE PROGRAME

V. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN
FINANCIRANJA

6. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga izvede
Občina Mozirje ali po pooblastilu župana Občine Mozirje,
Športna zveza Občine Mozirje, lokalna skupnost oziroma
športna zveza pridobi podatke o načrtovanih programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.
Javni razpis se izvede praviloma v mesecu oktobru
oziroma novembru za prihodnje proračunsko obdobje. Pripravljen mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh
potrebnih podatkov za vrednotenje programov.
Izvajalec javnega razpisa objavi razpis v Uradnem listu
RS in lokalnem časopisu.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le
programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje po tem
pravilniku in so se pravočasno prijavili na razpis. Izvajalec
razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi
vloge, vendar ne kasneje kot 8 dni po roku za oddajo prijave.

11. člen
Občina Mozirje v vsakoletnem proračunu zagotavlja
sredstva za:
– izvajanje nacionalnega programa športa;
– delovanje Športne zveze Mozirje;
– vzdrževanje in sofinanciranje delovanja športnih objektov in površin;
– za investicije v športno infrastrukturo.

7. člen
Župan določi 5-člansko strokovno komisijo, za mandatno obdobje vodstva športne zveze. Komisijo sestavljajo:
– en član občinske uprave;
– en član občinskega sveta;
– predsednik Športne zveze Občine Mozirje in
– dva predstavnika športnih društev.
Člani komisije na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika komisije.
8. člen
Naloge strokovne komisije so:
– pripravi merila za vrednotenje športnih programov v
skladu z zakonom;
– določitev prednostnih panog, ki so pomembne za
lokalno skupnost;
– pregled prispelih prijav na razpis,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu
z določili meril za vrednotenje športnih programov,
– priprava poročil županu, ostalim organom in strokovnim službam Občine Mozirje,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe
meril za vrednotenje športnih programov,
– opravlja nadzor nad porabo sredstev;
– izvedba ostalih nalog, ki jih določa župan.
9. člen
Strokovna komisija v skladu z merili za vrednotenje
športnih programov, zbere in obdela prijavljene programe
ter jih ustrezno ovrednoti. Komisija županu Občine Mozirje
poda poročilo o potrebnih sredstvih za sofinanciranje športnih programov v Občini Mozirje za prihodnje proračunsko
obdobje.
10. člen
Administrativne naloge za strokovno komisijo opravlja
Občinska uprava občine Mozirje.

12. člen
Športni programi se financirajo na osnovi pogodb z
izvajalci programov, ki jih v roku 15 dni po sprejetju občinskega proračuna pripravi izvajalec javnega razpisa. Pogodbe opredeljujejo višino sredstev, v skladu z izidom javnega
razpisa, obseg in realizacijo programov ter način nadzora
nad porabo sredstev.
Sredstva se nakazujejo na osnovi pogodb z izvajalci
programov za sofinanciranje vsebin programov, na njihove
žiro račune, praviloma po dvanajstinah.
13. člen
V okviru namenskih sredstev za šport Občina Mozirje
zagotavlja Športni zvezi Mozirje proračunska sredstva za:
– materialne stroške delovanja športne zveze in
– stroške izvajanja programov.
14. člen
Pogoj za nakazilo sredstev za športne objekte je predložena pogodba o uporabi športnega objekta, sklenjena
med upravljavcem in izvajalcem športnega programa, iz
katere izhaja finančna obveznost izvajalca športnega programa.
15. člen
Sredstva za investicije v športne objekte v Občini Mozirje se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu na posebni
proračunski postavki.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati obstoječi
sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Mozirje.
Št. 65/02-01
Mozirje, dne 8. maja 2002.
Župan
Občine Mozirje
Jože Kramer l. r.

Stran

4368 / Št. 44 / 21. 5. 2002
NOVO MESTO
2179.

Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini
Novo mesto

Na podlagi 4., 6. in 8. člena Zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 7/72 in
Uradni list RS, št. 18/91, 57/99), 71. in 73. člena Zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93, 44/97), 3., 25. in 241. 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,
13/93, 66/93, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97,
73/98, 31/00 in 24/01), 7. in 16. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) in Odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 40/01, 11/02), je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 35. seji dne 7. 3. 2002 sprejel

ODLOK
o komunalnih taksah v Mestni občini
Novo mesto
1. člen
(1) S tem odlokom se predpisujejo komunalne takse (v
nadaljevanju: takse) v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju: MO NM).
(2) V MO NM se plačujejo takse za naslednje taksne
predmete in storitve (v nadaljevanju: taksni predmet):
1. za glasbene avtomate in za igralna sredstva v javnih
lokalih;
2. za uporabo javnega pločnika in javne površine pred
poslovnim prostorom;
3. za uporabo trgov in drugih javnih prostorov (razen
pločnikov) za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in
drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene;
4. za uporabo javnega prostora za začasne namene (za
stojnice, točilnice, cirkuse, zabavne parke, gradbišča, prekope in druge začasne namene);
5. za vitrine, v katerih se razstavlja blago ali predstavlja
dejavnost zunaj poslovne stavbe;
6. za reklamne napise, objave in oglase na: samostoječih ali stenskih (svetlobnih in nesvetlobnih) tablah, samostoječih svetlobnih vitrinah, svetlobnih vitrinah na avtobusnih
postajališčih, plakatnih stebrih, v obliki slikovno ali pisno
obdelanih sten zgradb, v obliki svetlobnih ali vrtljivih prikazovalnikov, obešankah na drogovih javne razsvetljave, prenosljivih uličnih panojih, transparentih, zvočnih objektih ali napravah, plakatih, nalepkah, napisi in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih; za
reklamne napise na zunanjih površinah mobilnih sredstev,
za reklamne napise na zunanjih in notranjih površinah javnih
prevoznih sredstev, za reklamne napise na razstavljenem
vozilu, za elektronsko oglaševanje na javnih prostorih, zvočno oglaševanje.
2. člen
(1) Taksni zavezanec (v nadaljevanju: zavezanec) je
pravna ali fizična oseba, ki uporablja taksne predmete ali
ima poslovne koristi od nameščanja ali uporabe taksnih
predmetov, za katere so predpisane takse.
(2) Zavezanec je lahko tudi lastnik ali najemnik nepremičnine, na kateri se nahaja taksni predmet, za katere je s
tem odlokom predpisana taksa.
(3) Taksa za določen taksni predmet in storitev se
lahko odmeri le enemu zavezancu.
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3. člen
(1) Takso odmeri za komunalne zadeve pristojni oddelek Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: pristojni
oddelek) na osnovi prijave zavezanca, izdanih dovoljenj pristojnih organov in prijav Inšpektorata Mestne občine Novo
mesto (v nadaljevanju: Inšpektorat).
(2) Kadar je zavezanec pridobil z javnim razpisom pooblastilo za izvajanje dejavnosti, ki podleže taksni obveznosti,
se s pogodbo določi višina, način obračunavanja in plačevanja takse glede na pogoje javnega razpisa.
(3) V tarifi komunalnih taks je določeno, v katerih primerih lahko izvrši odmero, pobiranje in odvajanje pobrane
komunalne takse fizična ali pravna oseba, ki ni zavezanec.
4. člen
(1) Taksna tarifa, ki je sestavni del tega odloka, določa
taksne predmete in takso, ki je določena v točkah.
(2) Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša
8,43 SIT.
(3) Vrednost točke se usklajuje z gibanjem rasti cen na
drobno v Republiki Sloveniji. Sklep o revalorizirani vrednosti
točke sprejme in javno objavi župan Mestne občine Novo
mesto.
(4) Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun
vrednost točke na dan odmere takse.
5. člen
Zavezancu se za postavitev ali namestitev taksnega
predmeta na lokacijah, ki so na občinskih cestah in drugih
javnih površinah (zelenicah, parkih ipd.), taksa poveča za 20
odstotkov.
6. člen
(1) Višina taksne obveznosti se določi glede na območje, v katerem se nahaja taksni predmet.
(2) Za potrebe tega odloka se območje občine razdeli
na I. in II. območje.
I. območje obsega:
– območje mestnega jedra Novega mesta v mejah,
kakor jih opredeljuje Odlok o prostorsko-ureditvenih pogojih
za območje jedra Novega mesta (Skupščinski Dolenjski list,
št. 12/91), 2. člen Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 84/01) in
– območje mestnih vhodnih cest, povezovalnih cest in
obvoznic v Novem mestu, kakor jih opredeljuje Odlok o
ulicah v Novem mestu (Uradni list RS, št. 32/93).
II. območje obsega:
– ostalo območje MO NM.
7. člen
Če se taksni predmet uporablja nad obsegom, za katerega je bila taksa odmerjena ali plačana, se za prekoračitev
zaračuna taksa v 10-kratni višini takse, obračunane po taksni tarifi.
8. člen
Obveznost plačila takse (v nadaljnjem besedilu: taksna
obveznost) nastane z dnem namestitve taksnega predmeta
oziroma začetka uporabe, preneha pa z dnem prenehanja
uporabe oziroma z dnem, ko je taksni zavezanec pisno
obvestil pristojni oddelek o odstranitvi taksnega predmeta
oziroma o prenehanju uporabe.
9. člen
(1) Zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti pristojnemu oddelku do dneva nastanka taksne
obveznosti, če ni v tarifi taks drugače določeno.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Prijava nastanka taksne obveznosti mora vsebovati
podatke o zavezancu ter podatke in dejstva, ki so potrebna
za določitev višine takse, kot so:
– čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega
predmeta,
– opis taksnega predmeta (velikost, število ipd.).
(3) Okoliščine, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni mogel uporabljati, ne vplivajo na taksno obveznost.
(4) Inšpektorat na terenu ugotavlja, ali je uporaba ali
namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverjajo resničnost podatkov na prijavah taksnih zavezancev. Če zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti ali kadar v prijavi navede pomanjkljive podatke, se taksa lahko odmeri na
podlagi podatkov, ki jih pridobi pooblaščena oseba Inšpektorata.
10. člen
(1) Taksa se plačuje vnaprej ob nastanku taksne obveznosti, če ni s tem odlokom drugače določeno.
(2) Takse, za katere taksna obveznost traja več kot en
mesec, se plačuje mesečno vnaprej.
(3) Če je za postavitev ali uporabo določenega taksnega predmeta potrebno soglasje ali dovoljenje pristojnega
organa, je potrebno takso plačati pred izdajo soglasja oziroma dovoljenja. Izvajanje te določbe zagotavlja organ, ki soglasje oziroma dovoljenje izdaja.
11. člen
Če pristojni oddelek MO NM, pristojen za finance,
ugotovi, da zavezanec iz 2. člena tega odloka ni plačal takse
ali je ni plačal v celoti, o tem obvesti pristojni oddelek in
Inšpektorat.
12. člen
(1) Prisilna izterjava taks se opravi po določbah Zakona
o upravnem postopku, ki določajo izvršbo odločb, izdanih v
upravnem postopku.
(2) Pravica do izterjave takse zastara v dveh letih po
preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana. Pravica
do povrnitve takse zastara v dveh letih po preteku leta, v
katerem je bila taksa plačana.
13. člen
Takse so prihodek proračuna Mestne občine Novo
mesto.
14. člen
Če taksni zavezanec ne prijavi taksnega predmeta ali
taksa ni bila plačana, odredi Inšpektorat preprečitev nadaljnje uporabe taksnega predmeta ali prisilno odstranitev taksnega predmeta na stroške taksnega zavezanca.
15. člen
(1) Predmet odmere taks po tem odloku so tudi taksni
predmeti, ki so na dan uveljavitve tega odloka v uporabi, pa
zanje taksa ni bila plačana ali odmerjena.
(2) Taksni zavezanci so dolžni taksne predmete in storitve iz prvega odstavka tega člena prijaviti pristojnemu oddelku v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
16. člen
(1) Takse ne plačujejo:
– humanitarne, kulturne, vzgojne, športne in verske
organizacije, kadar gre za obveščanje o svojih dejavnostih
na svojih objektih in napravah za oglaševanje,
– MO NM za akcije turističnega, športnega, kulturnega
ali drugega namena, ki jih organizira, podpira ali je njihova
pokroviteljica,

Št.

44 / 21. 5. 2002 / Stran 4369

– v primerih oprostitev, ki so navedene v tarifi komunalnih taks.
(2) Taksa se ne plača za en napis firme, ki je skladen z
zakonom. Če velikost napisa z zakonom ni določena, se
plača taksa, ko velikost napisa firme presega 2 m2.
17. člen
(1) Z denarno kaznijo 200.000 SIT se takoj na kraju
storitve kaznuje za prekršek pravna oseba, če v predpisanem roku ne prijavi taksnega predmeta ali če prijavi netočne
podatke o taksnem predmetu, za katerega je predpisano
plačilo takse (9. člen, 15. člen).
(2) Z denarno kaznijo 60.000 SIT se takoj na kraju
storitve kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 150.000 SIT se takoj na kraju
storitve kaznuje za prekršek posameznik, če v predpisanem
roku določenim v 9. oziroma 15. členu tega odloka ne
prijavi taksnega predmeta ali če prijavi netočne podatke o
taksnem predmetu, za katerega je predpisano plačilo takse.
(4) Z denarno kaznijo 60.000 SIT se takoj na kraju
storitve kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
komunalnih taksah v Občini Novo mesto (Uradni list RS,
št. 60/93 in 65/97).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-1/2002-1200
Novo mesto, dne 7. marca 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

TARIFA KOMUNALNIH TAKS
k Odloku o komunalnih taksah v Mestni občini Novo
mesto, sprejeta na seji Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto dne 7. 3. 2002
Tarifna št. 1
Uporaba glasbenih avtomatov in igralnih sredstev v javnih
lokalih
Tarifna Opis taksnega predmeta
št.

1.1
1.2

glasbeni avtomat v javnih lokalih, druga igralna sredstva
igralna sredstva v javnih lokalih (biljard, elektronski ali
računalniški igralni avtomat

Število
točk/dan

10
20

Pojasnila:
1. Med glasbene avtomate po tarifni postavki 1.1 se
ne štejejo v javnih lokalih nameščeni radijski in televizijski
sprejemniki. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave,
kot so razni stenski avtomati, namizna igralna sredstva
(nogomet, košarka, marjanca ipd.) in podobne naprave ne
glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe teh
sredstev.
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2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, menze, bifeji ipd.) kot tudi k tem prostorom pripadajoči
vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
Javni lokali so tudi društveni prostori, ki so namenjeni
za sestajanje društvenih članov zaradi zabave oziroma razvedrila.
3. Komunalna taksa se ne plača za uporabo šaha,
domine, igralnih kart, balinišča in kegljišča.
4. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih
dejavnosti se plača polovica predpisane takse.
5. Taksni zavezanec je podjetje ali druga organizacija
ali zasebnik, ki ima v svojem ali najetem javnem lokalu glasbene ali igralne avtomate in igralna sredstva ne glede na
lastništvo le-teh.
Tarifna št. 2
Uporaba javnega pločnika in javne površine pred poslovnim
prostorom
Tarifna Opis taksnega predmeta
št.

2.1

2.2

Število točk
/ dan
/ m2
I. obm. II. obm.

pločnik ali druge javne površine pred poslovnimi
prostori za opravljanje gostinsko turistične dejavnosti

10

6

pločnik ali druge javne površine pred poslovnimi
prostori za razstavljanje ali reklamiranje blaga, ki
ga v poslovnih prostorih prodajajo ter za prodajo
blaga ali opravljanje storitev pred poslovnim prostorom

6

4

Pojasnila:
1. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javne
površine ali prireditelj oziroma fizična ali pravna oseba, ki
javni prostor uporablja.
Tarifna št. 3
Uporaba trgov in drugih javnih površin (razen pločnikov) za
razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih
zabavnih prireditev za gospodarske namene

Tarifna Opis taksnega predmeta
št.

3.3

uporaba javnih površin za parkiranje

3.3.1 za vsako rezervirano parkirno mesto za osebni avtomobil za poslovno dejavnost
100
3.3.2 za vsako rezervirano parkirno mesto za taksi vozilo 50
3.3.3 za nerezervirano uporabo posebnih javnih parkirnih
prostorov z dovolilnico za osebni avtomobil
50
Pojasnila:
1. Za zasedeno površino se šteje vsa površina, na
kateri je zaradi uporabe za namene, navedene v tarifni št. 3,
začasno njena javna raba omejena ali izključena.
2. Pri kioskih in stojnicah se šteje za zasedeno površino vsa površina pod kioskom oziroma stojnico ter pod razmeščeno robo in opremo, povečana za 1 m na vse strani
od zaokroženega roba tako zasedene javne površine.
3. Taksa za uporabo javnih površin se ne plača:
· za namene gradbišča, prekopov in drugih začasnih
namenov, če je investitor lokalna skupnost, javno podjetje,
javni zavod ali družbeno politična skupnost;
· za uporabo javnega prostora na organiziranih tržnicah, ki so v upravljanju javnega komunalnega podjetja;
· za uporabo javne površine, za katero je uporaba in
plačilo urejeno s pogodbo, sklenjeno z pristojnim oddelkom, če je v pogodbi to izrecno navedeno.
4. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javne
površine ali prireditelj oziroma fizična ali pravna oseba, ki
javni prostor uporablja.
5. Uporabo javnih površin za parkiranje dovoljuje za
promet pristojni oddelek v skladu s predpisi, ki urejajo promet v naseljih na območju MO NM.
Tarifna št.4
Uporaba vitrin ali panojev v oziroma na katerih se razstavlja
blago ali predstavlja dejavnost zunaj poslovne stavbe
Tarifna Opis taksnega predmeta
št.

Tarifna Opis taksnega predmeta
št.

3.1

3.2

javne površine za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in zabavnih prireditev za gospodarske
namene

Število točk
/ dan
/ m2
I. obm. II. obm.

15

5

20

15

javne površine za začasne namene:

3.2.1 za kioske za prodajo pijače, hrane, sadja in zelenjave
3.2.2 za kioske za prodajo časopisov, knjig, spominkov,
cvetja, obrtnih in drugih izdelkov

10

8

3.2.3 za stojnice in za mobilna prodajna mesta za prodajo
pijač, hrane, sadja in zelenjave
15

10

3.2.4 za stojnice za prodajo časopisov, knjig, spominkov,
cvetja, obrtnih in drugih izdelkov
10

6

3.2.5 za cirkuse in zabavne parke

4

4

3.2.6 za gradbišča, prekope in druge začasne namene

6

3

Število točk
/ dan
/ m2
I. obm. II. obm.

4.1

m2 razstavne površine

Število točk
/ dan
/ m2
I. obm. II. obm.

6

3

Pojasnila:
1. Takse po tej tarifni številki so oproščene organizacije s področja športne, kulturne in humanitarne dejavnosti in
društva.
2. Taksni zavezanec je fizična ali pravna oseba, ki
razstavlja blago oziroma predstavlja svojo dejavnost ali fizična ali pravna oseba, ki reklamira.
Tarifna št. 5
Reklamni napisi, objave in oglasi
Tarifna Opis taksnega predmeta
št.

5.1

reklamni napisi in objave na tablah, prenosljivih
uličnih panojih ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali
drugače označeni na javnih mestih ali na vozilih,
namenjenih za mobilno oglaševanje, velikosti:
– do 1 m2
– za vsak nadaljnji m2

Število točk
/ dan
/ m2
I. obm. II. obm.

8
3

5
2
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Tarifna Opis taksnega predmeta
št.

5.2

slikovno ali pisno obdelane stene – fasade

5.3

reklamni napisi, objave in oglasi na transparentih,
pritrjenih na javnih mestih

5.4
5.5

veliki reklamni panoji, postavljeni ali pritrjeni na
javnih mestih (m2 enostranske oglasne površine)

Št.

Število točk
/ dan
/ m2
I. obm. II. obm.

2

1

14

8

4

plakati, izobešeni na plakatnih stebrih in tablah,
od vsakega izvoda, velikosti formata:
– do A3
– od A3 – A2
– A2 in večji

3
4
5

5.6

plakatni stebri

5

5.7

zvočni objekti ali naprave (pavšal za vsakih 100 m2
talne površine)
60

2

Za osvetljene oziroma kakorkoli drugače svetlobno
opremljene reklamne panoje, napise, objave in oglase se
število točk, določenih po zgornji tabeli, pomnoži oziroma
poveča za 1,80.
Pojasnila:
1. Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu,
kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven v odprt prostor ne glede na lastništvo nepremičnin, na katerih je taksni predmet nameščen.
2. Takse iz te tarifne številke so oproščene humanitarne organizacije in dobrodelna društva v zvezi z opravljanjem
njihove dejavnosti in akcij ter kulturne in športne organizacije in društva pri obveščanju javnosti o svojem delovanju in
kulturnih oziroma športnih prireditvah.
3. Takse po tej tarifni številki so oproščeni reklamni
napisi v zaprtih prostorih (izložbah, avlah ipd.), ki se nanašajo na blago, ki ga v teh prostorih prodajajo, ali na dejavnost,
ki se v zgradbi odvija.
4. Kot površino taksnega predmeta iz tarifne postavke
5.1 štejemo celotno površino reklamnega sporočila oziroma površino pravokotnika, ki zaobjame vse dele reklamnega
sporočila.
5. Tarifni številki 5.5 in 5.6 se izključujeta in se taksa
plačuje po eni ali drugi tarifi glede na sklenjeno pogodbo.
6. Taksni zavezanec je podjetje, druga organizacija,
društvo ali posameznik, čigar dejavnost oziroma prireditve
se reklamira, ali fizična ali pravna oseba, ki izvaja marketing.

6.1

napis firme nad 2 m2

napisi, znaki, nalepke, zastave, drugi simboli
izdelka in podobno:
6.2.1 – nesvetlobni
6.2.2 – svetlobni

Število točk
/ m2
/ dan
I. obm. II. obm.

1

0,5

1
3
2

0,5
1,5
1

2

1

6.2

6.2.3 – vrtljivi
6.3

oglaševalne vitrine

Tarifna Opis taksnega predmeta
št.

Število točk
/ m2
/ dan
I. obm. II. obm.

6.4

elektronski prikazi (pavšal/leto)

1000

6.5

zunanje stene avtobusov mestnega prometa

2

6.6

notranje stene avtobusov mestnega prometa

1

6.7

napisi na razstavljenem (reklamnem) vozilu
(pavšal/dan)

500

150

Pojasnila:
1. Kjer je točkovna vrednost oglaševanja odvisna od
površine, se oglaševalne površine enega zavezanca seštevajo in zaokrožijo navzgor na 0,5 m2.
2. Takse ne plačujejo zavezanci, ki oglašujejo za lastne
potrebe v naslednjih primerih:
– za javne prireditve v notranjosti zgradb ali za to določenih mestih pročelij objektov, če se nanašajo na prireditev
(kino, gledališče ipd.),
– za oglaševanje, namenjeno prodaji časopisov v izložbah kioskov,
– za zastave (državne, občinske), obešene na podlagi
državnih in občinskih predpisov.

2180.

Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju
Mestne občine Novo mesto

Na podlagi 1. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah
(Uradni list RS, št. 18/91), 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), 3. in 25. člena
Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93,
61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00 in
24/01), 7. in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/01) in Odloka o gospodarskih javnih
službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS,
št. 40/01 in 11/02) je Občinski svet Mestne občine Novo
mesto na 35. seji dne 7. 3. 2002 sprejel

ODLOK
o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne
občine Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Tarifna št. 6
Oglaševanje za lastne potrebe
Tarifna Opis taksnega predmeta
št.
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1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Novo
mesto (v nadaljevanju: MO NM) ureja način opravljanja plakatiranja in obveščanja, ki se lahko izvaja:
1. kot izbirna gospodarska javna služba,
2. kot oglaševanje za lastne potrebe,
3. v mobilnih oblikah posredovanja obvestil,
4. za potrebe oglaševanja volilne kampanje,
5. kot usmerjevalni in obvestilni sistem.
2. člen
(1) Plakatiranje in obveščanje obsega vse oblike posredovanja obvestil in sporočil s plakati, letaki, napisi in drugimi
izraznimi oblikami za vizualno sporočanje (v nadaljnjem besedilu: obvestilna sredstva) širši javnosti.
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(2) Obvestilo je namenjeno širši javnosti, kadar je obvestilno sredstvo nameščeno tako, da je usmerjeno navzven in
je vizualno zaznavno iz odprtega javnega prostora.
3. člen
(1) Za obvestilno mesto iz 1. in 2. točke 1. člena se
šteje vsak fiksen ali mobilen objekt ali naprava, urejena za
nameščanje obvestilnih sredstev, kakor tudi nameščanje
obvestilnih sredstev neposredno na zgradbe in druge nepremičnine z namenom posredovanja obvestil širši javnosti.
(2) Za mobilno obliko posredovanja obvestil se štejejo
vse oblike raznosa, raztrosa in razdeljevanja obvestilnih sredstev, vse oblike nameščanja obvestilnih sredstev na cestna
vozila in izvajanje reklamiranja in obveščanja z za te namene
opremljenimi vozili.
(3) Za mobilno obliko posredovanja obvestil se šteje
tudi enkratno nameščanje obvestilnih sredstev ob prireditvah in nameščanje obvestilnih sredstev v času izvajanja
volilne kampanje izven urejenih in za to določenih obvestilnih mest.
4. člen
(1) Za ureditev obvestilnega mesta iz 1. in 2. točke
1. člena tega odloka mora biti pridobljeno dovoljenje na
podlagi predpisov, ki urejajo posege v prostor.
(2) V postopku za pridobitev dovoljenja za poseg v
prostor se mora stranka izkazati tudi s soglasjem za komunalne zadeve pristojnega oddelka Mestne občine Novo
mesto (v nadaljevanju: pristojnega oddelka), katerega izda
v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti MO NM in s Pravilnikom o merilih za določitev lokacij in lokacijah za oglaševanje.
II. NAČIN OPRAVLJANJA PLAKATIRANJA
IN OBVEŠČANJA KOT IZBIRNE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
5. člen
(1) Izbirna gospodarska javna služba plakatiranja in
obveščanja se zagotavlja s podeljevanjem koncesij.
(2) S tem odlokom kot koncesijskim aktom Mestna
občina Novo mesto kot koncedent (v nadaljnjem besedilu:
koncedent) določa: predmet in območje izvajanja koncesije, pogoje za podelitev in izvajanje koncesije, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, vire financiranja koncesije, način plačila koncesije, nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, sklenitev koncesijske
pogodbe, druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje izbirne gospodarske javne službe.
1. Predmet izvajanja koncesije
6. člen
Predmet koncesije je izbirna gospodarska javna služba plakatiranja in obveščanja (v nadaljnjem besedilu: koncesija).
7. člen
Obvestilna mesta za izvajanje oglaševanja so:
1. samostoječe ali stenske table (svetlobne ali nesvetlobne),
2. samostoječe svetlobne vitrine,
3. svetlobne vitrine na avtobusnih postajališčih mestnega prometa,
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4. plakatni stebri,
5. slikovno ali pisno obdelane stene zgradb,
6. svetlobni ali vrtljivi prikazovalniki,
7. obešanke na drogovih javne razsvetljave,
8. transparenti,
9. zvočni objekti ali naprave.
2. Območje izvajanja koncesije
8. člen
(1) Koncesija se izvaja na območju Mestne občine
Novo mesto.
(2) Lokacije in namen rabe obvestilnih mest za izvajanje
koncesij se določijo s prostorskimi izvedbenimi akti Mestne
občine Novo mesto in s Pravilnikom o merilih za določitev
lokacij in lokacijah za oglaševanje.
3. Pogoji za podelitev in izvajanje koncesije
9. člen
Interesent za pridobitev koncesije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
2. da ima poravnane davke, prispevke in ostale obveznosti do Mestne občine Novo mesto,
3. da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost
za izvajanje koncesije,
4. da izkaže finančno usposobljenost,
5. da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav,
6. da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
7. da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzroči
tretji osebi.
10. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih
zaradi višje sile. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo,
se morata koncedent in koncesionar medsebojno obvestiti
in dogovoriti o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje
sile.
4. Javna pooblastila
11. člen
Koncesionarja – upravljalca oglasnih stebrov za klasično plakatiranje se lahko pooblasti, da nemudoma odstrani
vsako obvestilno sredstvo, nameščeno izven dovoljenih obvestilnih mest na stroške tistega, ki je obvestilno sredstvo
namestil ali tistega, v čigar korist je izvršeno nameščanje
obvestilnih sredstev.
5. Začetek in čas trajanja koncesije
12. člen
(1) Koncesija se podeli za obdobje dveh let. Če koncesionar izpolnjuje do koncendenta obveznosti iz tega odloka
in koncesijske pogodbe, se obdobje lahko podaljša vsako
leto za eno leto z aneksom, vendar največ do pet let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
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6. Viri financiranja koncesije
13. člen
Sredstva za izvajanje koncesije (za postavitev in vzdrževanje obvestilnih mest) zagotavlja koncesionar.
7. Nadzor nad izvajanjem koncesije
14. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja koncendent.
8. Prenehanje koncesijskega razmerja
15. člen
(1) Koncesijsko razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
3. z odvzemom koncesije,
4. s prevzemom koncesije v režijo,
5. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
(2) Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
9. Postopek javnega razpisa za izbiro koncesionarja
16. člen
(1) Lokacije in namen rabe obvestilnih mest za plakatiranje in obveščanje pridobi koncesionar na podlagi javnega
razpisa, in sicer za:
1. samostoječe ali stenske table (svetlobne ali nesvetlobne),
2. samostoječe svetlobne vitrine,
3. svetlobne vitrine na postajališčih mestnega prometa,
4. plakatne stebre,
5. svetlobne ali vrtljive prikazovalnice (rotopanoji),
6. obešanke na drogovih javne razsvetljave,
7. transparente,
8. slikovno ali pisno obdelane stene zgradb,
9. zvočne objekte in naprave.
(2) Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Javni razpis za podelitev koncesije pripravi in razpiše strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor
občinske uprave. Komisijo sestavljajo predsednik in trije
člani.
17. člen
(1) Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
1. predmetu in območju koncesije,
2. začetku in času trajanja koncesije,
3. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. obveznih sestavinah prijave na razpis,
5. strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo
biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
6. merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
7. roku in načinu predložitve prijav,
8. roku za izbor koncesionarja,
9. roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru
koncesionarja,
10. odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom.
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18. člen
(1) Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije do poteka razpisnega roka, ki ne sme
biti krajši od 52 dni od dneva, ko je bil poslan javni razpis v
objavo.
(2) Izbira najugodnejšega interesenta se lahko opravi,
če se je na javni razpis pravilno prijavil vsaj en prijavitelj.
(3) Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisanega roka ni predložena nobena pravilna prijava. Prijava na
razpis je nepravilna, če ne vsebuje vseh obveznih sestavin
prijave na razpis ali če ni prispela v razpisanem roku.
(4) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
19. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
1. strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja,
2. dosedanje izkušnje interesenta,
3. druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
20. člen
(1) Komisija iz tretjega odstavka 18. člena po pregledu
in ocenjevanju prijav pripravi predlog za izbiro najugodnejšega interesenta.
(2) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo.
21. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo brez soglasja
koncedenta.
10. Sklenitev koncesijske pogodbe
22. člen
(1) Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredi medsebojno
razmerje med koncedentom in koncesionarjem.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
župan.
(3) V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka.
11. Obveznosti koncesionarja
23. člen
(1) Koncesionar mora vsako obvestilno mesto za oglaševanje označiti s firmo.
(2) Koncesionar mora sam opravljati koncesijo.
(3) Koncesionar je dolžan redno vzdrževati in obnavljati
obvestilna mesta za oglaševanje, na katerih se izvaja koncesija, in neposredno okolico.
(4) Poškodovane plakate na velikih samostoječih in
stenskih panojih mora koncesionar takoj zamenjati z novimi
in skrbeti za urejen videz. V primeru, da oglaševalna površina ni oddana, jo je koncesionar dolžan prelepiti z belim
papirjem.
(5) Oglaševanje je dovoljeno le v slovenskem jeziku.
Stranka mora sama poskrbeti, da je vsebina v skladu z
zakonom.
(6) Lokacije za posamezne vrste objektov ali naprav za
oglaševanje se lahko uporabljajo le skladno z dovoljenjem iz
4. člena tega odloka.
(7) Koncesionar je dolžan za obvestilna mesta, ki so
predmet koncesijske pogodbe, plačevati komunalno takso v
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skladu z Odlokom o komunalnih taksah v Mestni občini
Novo mesto.
(8) Koncesionar je dolžan v roku 30 dni po preteku
koncesijske pogodbe odstraniti obvestilna mesta za oglaševanje.
(9) Koncesionar je dolžan uporabljati lokacije za oglaševanje z zvočnimi objekti in napravami v skladu z predpisi,
ki določajo mejne vrednosti ravni hrupa za posamezna naravna in življenjska okolja.
24. člen
Na plakatnih stebrih in tablah, ki so določeni za klasično plakatiranje, morajo biti obvestilna sredstva označena z
ustreznim znakom izvajalca (žigom, napisom) in datumom,
do katerega sme biti obvestilno sredstvo nameščeno na teh
obvestilnih mestih.
25. člen
Za uporabo obvestilnih mest določajo pogoje koncesionarji, ki zagotavljajo tudi nameščanje in odstranjevanje obvestilnih sredstev.
26. člen
Koncesionarji, ki so pridobili lokacije za postavitev obvestilnih mest za oglaševanje z javnim razpisom, morajo pod
enakimi pogoji zagotoviti organizatorjem volilne kampanje
uporabo obvestilnih mest, s katerimi upravljajo, v skladu z
Zakonom o volilni kampanji.
III. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE
27. člen
(1) Oglaševanje za lastne potrebe je oglaševanje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljevanju: stranka) na njihovih poslovnih stavbah, prostorih,
funkcionalnih zemljiščih ter na razstavljenih vozilih in je vidno
z javne površine:
1. z napisom firme,
2. z napisi, znaki, nalepkami, zastavami oziroma drugimi simboli firme, izdelka, storitve in podobno, ki so lahko
nesvetlobni ali svetlobni, nevrtljivi ali vrtljivi,
3. z oglaševalnimi vitrinami, v katerih sta blago ali dejavnost predstavljena zunaj poslovnega prostora,
4. z “elektronskimi“ prikazi.
(2) Stranka iz prejšnjega odstavka tega člena je dolžna
pristojnemu oddelku v petnajstih dneh prijaviti oglaševanje
za lastne potrebe.
(3) Prijava mora vsebovati podatke o:
1. firmi,
2. kraju, času namestitve objekta ali naprave iz prvega
odstavka tega člena,
3. objektu ali napravi iz prejšnje alinee in
4. odločbo o priglasitvi.
(4) Pristojni oddelek izda odločbo o odmeri komunalne
takse na podlagi Odloka o komunalnih taksah v MO Novo
mesto.
28. člen
(1) Stranka lahko oglašuje za lastne potrebe na zunanjih stenah avtobusov mestnega prometa z nalepkami, napisi in podobno ter znotraj avtobusov s plakati, ekrani, zvočnim oglaševanjem in podobno.
(2) Stranka je dolžna z vlogo zaprositi pristojni oddelek
za dovoljenje za oglaševanje iz prvega odstavka tega člena.
(3) Prijava mora vsebovati podatke o stranki, obdobju
oglaševanja in velikosti nalepke, napisa in podobno.
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(4) Pristojni oddelek izda odločbo o odmeri takse.
29. člen
Obvestilna mesta si lahko za svoje potrebe uredi tudi
krajevna skupnost. Krajevne skupnosti lahko oglašujejo za
lastne potrebe na poslovnih stavbah, prostorih in funkcionalnih zemljiščih, kjer opravljajo svojo dejavnost. Dovoljenje
izda pristojni oddelek.
30. člen
Na obvestilnih mestih za lastne potrebe je prepovedano izvajati obveščanje za potrebe drugih pravnih in fizičnih
oseb.
31. člen
Od obvestilnega mesta za lastne potrebe, razen za
oglaševanje za lastne potrebe krajevne skupnosti (29. člen),
je stranka dolžna plačevati komunalne takse na podlagi Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto.
IV. MOBILNO POSREDOVANJE OBVESTIL
32. člen
(1) Ob enkratnem oglaševanju ob prireditvah in v času
izvajanja volilne kampanje stranka lahko oglaša s prenosljivimi uličnimi panoji, transparenti, zvočnimi objekti ali napravami.
(2) Za enkratno nameščanje objektov ali naprav za
oglaševanje ob prireditvah in v času izvajanja volilne kampanje si mora stranka pridobiti dovoljenje.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena za postavitev objektov ali naprav za oglaševanje se pridobi na podlagi
vloge.
(4) Vloga mora vsebovati:
1. navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta ali
naprave za oglaševanje,
2. soglasje lastnika nepremičnine, če je ta v zasebni
lasti.
(5) Pristojni oddelek izda odločbo o odmeri takse.
V. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE
33. člen
(1) Za potrebe volilne kampanje mora MO NM brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje
osnovno informiranje volivcev v MO NM o listi kandidatov
oziroma kandidatu.
(2) Za osnovno informiranje iz prejšnjega odstavka tega
člena se šteje predstavitev na dveh prenosljivih uličnih panojih za klasično plakatiranje.
(3) Župan je pooblaščen, da za osnovno informiranje iz
1. odstavka tega člena lahko poleg obvestilnih mest iz 2. odstavka tega člena, določi dodatna obvestilna mesta.
(4) Organizatorji pridobijo obvestilna mesta na podlagi
javnega razpisa. Obvestilna mesta se razdelijo med organizatorje z žrebanjem lokacij, ki so razdeljene v dve skupini.
34. člen
(1) Pristojni oddelek najkasneje v 60 dneh pred dnevom glasovanja z javnim razpisom objavi pogoje za pridobitev pravice do uporabe obvestilnih mest iz 33. člena tega
odloka. Rok za priglasitev ne sme biti krajši kot 15 dni.
(2) Postopek javnega razpisa izvede komisija, ki ima tri
člane in jo imenuje direktor občinske uprave.
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35. člen
Na javni razpis se mora organizator volilne kampanje
priglasiti pismeno v roku, določenim z javnim razpisom, v
nasprotnem primeru se pri dodelitvi obvestilnih mest ne
upošteva. Rok za priglasitev ne sme biti krajši kot 15 dni.

(6) Prepovedano je izvajati kakršnakoli upravna dejanja, izvajati geodetske meritve, izdelovati dokumentacijo,
izdajati soglasja, izdajati upravna dovoljenja in podobno pravnim osebam ali posameznikom, ki niso koncesionarji.

36. člen
V primeru, da organizator volilne kampanje ne začne
uporabljati vseh dodeljenih obvestilnih mest v roku treh dni,
mora o tem v štiriindvajsetih urah pismeno obvestiti pristojni
oddelek. Komisija teh obvestilnih mest ne sme dodeliti ostalim organizatorjem volilne kampanje.

VIII. NADZOR

VI. USMERJEVALNI IN OBVESTILNI SISTEM
37. člen
(1) Usmerjevalni in obvestilni sistem obsega usmerjevalne in obvestilne table ter table za obeleževanje poslovnih
stavb in dejavnosti.
(2) Usmerjevalne table, ki opozarjajo in usmerjajo na
urgentne mestne in druge javne funkcije (bolnišnica, zdravstveni dom, avtobusna postaja, upravne službe in podobno),
so v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah prometni znaki in nimajo komercialnega značaja.
(3) Obvestilne table so namenjene vodenju prometa do
gospodarskih subjektov in imajo značaj nosilca oglaševanja.
38. člen
Izvajanje dejavnosti urejanja usmerjevalnega in obvestilnega sistema se izvaja v skladu z navodili za postavitev
turistične in obvestilne signalizacije, ki jih določa pristojna
državna direkcija za ceste in obsega:
1. izdelavo usmerjevalnih in obvestilnih tabel,
2. upravljanje (postavljanje, zamenjavanje, dopolnjevanje, odstranjevanje in vzdrževanje) usmerjevalnih in obvestilnih tabel ter trženje obvestilnih tabel,
3. vodenje evidence usmerjevalnih in obvestilnih tabel,
4. druge dejavnosti, ki po svoji naravi sodijo v to dejavnost ali pa so določene z veljavnimi predpisi.
39. člen
Izvajalca dejavnosti urejanja usmerjevalnega in obvestilnega sistema se izbere z javnim razpisom v okviru postopka javnega razpisa za oddajo lokacij za postavitev obvestilnih
mest.
VII. PREPOVEDI
40. člen
(1) Uporaba obvestilnih mest brez dovoljenja iz 4. člena tega odloka je prepovedana.
(2) Lepljenje malih in velikih plakatov je prepovedano
na zunanjih površinah izložb, sten, oken, vrat, zidov, ograj,
dreves, gradbiščnih ograj in podobno.
(3) Prepovedano je oglaševanje brez dovoljenja na vozilih in prikolicah z majhnimi ali velikimi plakati in drugimi
podobnimi načini oglaševanja (svetlobni, vrtljivi).
(4) Prepovedano je trositi propagandni material v odprte prostore in ga zatikati ali lepiti na avtomobile.
(5) Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje objektov ali naprav za oglaševanje ter poškodovanje in
zakrivanje vsebine oglaševanja.

41. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat.
42. člen
(1) Inšpektorat izda odločbo o takojšnji odstranitvi obvestilnih sredstev za oglaševanje stranki, če ugotovi:
1. da je postavila obvestilno sredstvo na lokaciji, ki ni
bila navedena v javnem razpisu (16. člen),
2. da stranka ni ravnala skladno z določili 8. točke
23. člena tega odloka,
3. da oglašuje brez dovoljenja iz 27. člena tega odloka,
4. da ne plačuje takse,
5. da sama ne izvaja oglaševanja.
(2) Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega
člena, ne zadrži njene izvršitve.
(3) Sredstva za odstranitev objektov ali naprav iz prvega
odstavka tega člena načrtuje inšpektorat.
IX. KAZENSKI DOLOČBI
43. člen
(1) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki stori prekršek, če:
1. ravna v nasprotju z 10. členom,
2. ne odstrani obvestilnih sredstev iz obvestilnih mest
skladno z 11. členom,
3. ravna v nasprotju z 21. členom,
4. ne označi obvestilnega mesta, objekta in naprave
skladno s prvim odstavkom 23. člena,
5. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 23. člena,
6. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 23. člena,
7. ne uporablja lokacije skladno s četrtim odstavkom
23. člena,
8. oglašuje v nasprotju s petim odstavkom 23. člena,
9. oglašuje v nasprotju s devetim odstavkom 23. člena,
10. ne odstopi plakatnih mest za potrebe volilne kampanje (26. člen),
11. na obvestilnih mestih, urejenih za lastne potrebe,
izvaja ali dopusti obveščanje za potrebe drugih pravnih in
fizičnih oseb (1. odstavek 27. člena),
12. ne ravna po določbah drugega odstavka 27. člena,
13. ne ravna po določbah drugega odstavka 28. člena,
14. ne prijavi oglaševanja, kot to določa tretji odstavek
32. člena,
15. ne poda pismenega obvestila, kot določa 36. člen,
16. stori prekršek iz 40. člena.
(2) Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba
pravne osebe.
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(4) Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prvega odstavka tega člena fizična oseba, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
44. člen
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev, ki se izterja na kraju
prekrška, se kaznuje za prekršek fizična oseba, če stori
prekršek iz 2., 3., 4. in 5. odstavka 40. člena.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Pravilnik iz 2. odstavka 8. člena tega odloka sprejme
Občinski svet MO NM v roku šest mesecev po uveljavitvi
tega odloka.
46. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 31/96).
47. člen
(1) Obstoječe pogodbe, ki urejajo plakatiranje in obveščanje, prenehajo veljati s potekom časa, za katerega so
bile sklenjene.
(2) V roku 60 dni pred pretekom časa iz prvega odstavka tega člena se objavi javni razpis za pridobitev koncesije
za lokacije, ki se sprostijo po prenehanju veljavnosti pogodb
iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Pogodbena stranka, ki na javnem razpisu ne bo
pridobila koncesije, je dolžna svoje objekte ali naprave za
oglaševanje odstraniti v roku 30 dni po obvestilu.
(4) Obstoječe usmerjevalne table, postavljene v križiščih, ob cestah in javnih poteh je vzdrževalec občinskih cest
dolžan odstraniti v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(5) V primeru, da pogodbena stranka ne ravna po določilih 3. odstavka in vzdrževalec občinskih cest po določilih
4. odstavka tega člena, se upoštevajo določila 42. člena
tega odloka.
48. člen
Do oddaje koncesije za plakatne table in stebre za
malo plakatiranje, izvaja dejavnost plakatiranja na javnih obvestilnih mestih Javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o..
49. člen
Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki oglašujejo za
lastne potrebe, so dolžne v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka pristojnemu oddelku prijaviti oglaševanje za
lastne potrebe.
50. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-6/2002-1200
Novo mesto, dne 7. marca 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.
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2181.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc.
št. 1310/3, KO Šmihel pri Novem mestu

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi ((Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 –
odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98,
59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01
– odločba US, 87/01 – Zsam-1 in 16/02 – sklep US) ter
16. in 95. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo
mesto na 35. seji dne 7. 3. 2002 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra parc.
št. 1310/3, KO Šmihel pri Novem mestu
1
Ukine se status javnega dobra parc. št. 1310/3, pot v
izmeri 284 m2, seznam I, KO Šmihel pri Novem mestu, z
dovoljenjem, da se odpiše od seznama I in pripiše k vl. št.,
last Mestne občine Novo mesto.
2
Ta sklep o ukinitvi javnega dobra se objavi v Uradnem
listu RS in velja naslednji dan po objavi.
Št. 467-2/2002-1200
Novo mesto, dne 7. marca 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

2182.

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne
občine Novo mesto

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95
– odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98,
59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01
– odločba US, 87/01 – Zsam-1 in 16/02 – sklep US), 59.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/2001) ter sklepa Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto št. 033-01-4/2001 z dne 31. 1. 2002 je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 37. seji dne 25. 4.
2002 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Statuta Mestne občine Novo mesto
1. člen
V Statutu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 68/2001) (v nadaljevanju: statut) se spremeni besedilo
5. alineje 58. člena tako, da se iz Krajevne skupnosti Bučna
vas črtata naselji Dolenje Karteljevo in Gorenje Karteljevo.
2. člen
Za 11. alinejo 58. člena statuta se doda nova alineja, ki
se glasi: “Krajevno skupnost Karteljevo: Dolenje Karteljevo
in Gorenje Karteljevo.”.
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3. člen
V 20. alineji 58. člena statuta, ki opredeljuje Krajevno
skupnost Stopiče, se črta del besedila, ki se glasi: “Novo
mesto z ulico: Ob Potoku s hišno št. 42”.
V 10. alineji 58. člena statuta, ki opredeljuje Krajevno
skupnost Gotna vas, se črta del besedila, ki se glasi: “razen
hišne št. 42”.
4. člen
Prvi svet Krajevne skupnosti Karteljevo se konstituira v
skladu z zakonom po izvedenih volitvah v svete krajevnih
skupnosti ob lokalnih volitvah v letu 2002.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta, razen 1. in
2. člena, začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
1. in 2. člen sprememb in dopolnitev statuta začne
veljati po izteku mandata Sveta Krajevne skupnosti Bučna
vas.
Št. 015-02-1/2001-1200
Novo mesto, dne 25. aprila 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

2183.

Odlok o določitvi načina izvajanja gospodarske
javne službe distribucije zemeljskega plina in o
podelitvi koncesije v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/1993 in 30/1998), 2. in
5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni
občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/2001 in 11/2002)
in 7. ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/2001) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 37. seji dne 25. 4. 2002 sprejel

ODLOK
o določitvi načina izvajanja gospodarske javne
službe distribucije zemeljskega plina
in o podelitvi koncesije v Mestni občini
Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
(1) Ta odlok določa način izvajanja izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina (v nadaljevanju: javna služba) in splošne pogoje za dobavo in odjem
plina v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju: koncedent).
(2) Javna služba se zagotavlja s podelitvijo koncesije.
(3) Ta odlok je hkrati tudi koncesijski akt.
(4) Izbira izvajalca javne službe (v nadaljevanju: koncesionar) se opravi na podlagi zbiranja ponudb z upravno
odločbo.
(5) Pogoje izvajanja javne službe in druga z izvajanjem
javne službe povezana vprašanja, če ni s tem odlokom drugače predpisano, določa oziroma rešuje odlok, ki ureja
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izvajanje gospodarske javne službe distribucije zemeljskega
plina v Mestni občini Novo mesto.
2. člen
(Obseg dejavnosti)
(1) Javna služba obsega distribucijo plina, upravljanje
plinovodnega omrežja in naprav ter dobavo plina odjemalcem (po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD): E/40.221
– distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži in E/40.222
– trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži).
(2) Koncesionar mora poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravljati tudi dopolnilne dejavnosti, ki
služijo vzdrževanju in razvoju gospodarske javne službe. Te
dejavnosti so predvsem:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje oskrbe s plinom
v Mestni občini Novo mesto (po SKD: K/73.101 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
K/73.102 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije);
– gradnja ter vzdrževanje omrežja in naprav (po SKD:
F/45.210 – splošna gradbena dela);
– vodenje katastra plinovodnega omrežja in naprav (po
SKD: K/74.201 – geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje);
– organizacija vzdrževanja, zamenjav in umerjanja plinomerov (po SKD: K/74.300 – tehnično preizkušanje in
analiziranje).
3. člen
(Javna pooblastila)
(1) Koncesionar ima javno pooblastilo za izdajanje soglasij k priključitvam po tem odloku in k z zakonom zahtevanim dovoljenjem s področja javne službe.
(2) Koncesionar lahko zavrne izdajo soglasja iz tega
člena le v primeru, da je v projektu za pridobitev dovoljenja
predviden priključek, ki ga iz upravnih oziroma tehničnih ali
drugih razlogov ni mogoče izvesti, ali če je gradnja v nasprotju s tehničnimi predpisi oziroma če v gradbeni dokumentaciji ali projektu v skladu s plansko-izvedbenim aktom ni predvidena oskrba s plinom v skladu s 7., 8. in 9. členom tega
odloka oziroma 8. členom odloka iz petega odstavka 1.
člena tega odloka.
(3) Če niso izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja, izda
koncesionar odločbo, s katero zahtevek zavrne. O pritožbi
zoper to odločbo odloča župan.
4. člen
(Območje izvajanja)
Javna služba se izvaja na celotnem območju Mestne
občine Novo mesto.
5. člen
(Pogoji za pridobitev koncesije)
(1) Koncesija se lahko podeli pravni ali fizični osebi, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da ima licenco Agencije za energijo za:
– prenos in dobavo zemeljskega plina in upravljanje
prenosnega omrežja,
– distribucijo in dobavo zemeljskega plina in drugega
energetskega plina in upravljanje distribucijskega omrežja;
2. da ustreza merilom za upravičenega odjemalca zemeljskega plina, kot jih določa 19. člen Energetskega zakona;
3. da je registrirana in ima vsa potrebna dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, navedene v 2. členu tega odloka;
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4. da ima na področju izvajanja dejavnosti, ki so predmet koncesije, večletne izkušnje;
5. da ima kadrovske in ostale pogoje za opravljanje
strokovno-tehničnih in organizacijskih nalog, ki se nanašajo
na razvoj, načrtovanje, pospeševanje in gradnjo v skladu z
dejavnostjo;
6. da ima ustrezne in usposobljene kadre za vodenje in
vzdrževanje katastra plinovodnega omrežja in naprav;
7. da izkaže finančno usposobljenost;
8. da prevzame in zavaruje odgovornost za škodo, ki bi
jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko
povzročil tretji osebi;
9. da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane
v dokumentaciji, ki je podlaga za predložitev ponudb.
(2) Koncesionar mora kot del ponudbe predložiti načrt
predvidenega razvoja in izgradnje omrežja ter potrebnih objektov in naprav za distribucijo plina z oceno vrednosti in
predvidenega časa za izgradnjo omrežja; načrt mora biti
izdelan na podlagi dokumentacije, ki je podlaga za predložitev ponudb.
6. člen
(Prodaja omrežja)
Objekti in naprave plinovodnega omrežja, ki so potrebni za izvajanje javne službe in so v lasti koncedenta, se
prodajo koncesionarju. Pogoji prodaje in način gospodarjenja z objekti in napravami plinovodnega omrežja se podrobneje določijo v dokumentaciji, ki je podlaga za predložitev
ponudb zainteresiranih ponudnikov.
II. PRIKLJUČEVANJE NA PLINOVODNO OMREŽJE
7. člen
(Pogoji priključitve)
(1) Območje oskrbe s plinom je območje, kjer je gostota priključkov najmanj en plinski priključek na 25 m zgrajenega sekundarnega plinskega omrežja.
(2) Območje oskrbe se lahko razširi na podlagi odločitev Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v skladu z
merili, ki se opredelijo v koncesijski pogodbi.
8. člen
(Pogoji priključitve izven območja plinovodnega sistema)
(1) Zainteresiranim lastnikom objektov (stavb) izven območja oskrbe s plinom mora koncesionar zagotoviti priključitev, če se s pogodbo zavežejo, da bodo pokrili stroške
izgradnje voda izven območja plinovodnega sistema do priključka, pri čemer mora biti vod zgrajen tako, da bo kasneje
omogočena priključitev tudi drugim zainteresiranim subjektom. To velja v primerih, ko zgrajeno plinovodno omrežje
dopušča dodatne priključitve izven območja oskrbe s plinom.
(2) Odjemalci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do
povračila vlaganj od koncesionarja, ko se območje oskrbe s
plinom razširi na območje, kjer imajo priključek.
(3) V pogodbi iz prvega odstavka tega člena se določijo
tudi pravice odjemalcev, ki pokrijejo stroške gradnje dela
omrežja po priključitvi drugih odjemalcev na ta del omrežja.
9. člen
(Večstanovanjski objekti – stavbe)
Objekt (stavba), ki ima več samostojnih delov, se priključi na plinovodno omrežje, če to zahtevajo vsi etažni
lastniki.
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10. člen
(Obveznost priključitve)
Na območju Mestne občine Novo mesto je priključitev
objektov na plinovodno omrežje obvezna, če je to predvideno z odlokom iz petega odstavka 1. člena tega odloka ali s
prostorskimi akti ali s programom sanacije ekološkega stanja okolja, ki jih sprejema občinski svet.
11. člen
(Dolžnost upravnega organa)
Pristojni upravni organ ne sme izdati zahtevanega dovoljenja za objekt (stavbo), katerega sistem ogrevanja je v
nasprotju s tem odlokom in soglasjem koncesionarja.
12. člen
(Sprememba sistema oskrbe)
Odjemalci, ki se že oskrbujejo s plinom iz omrežja,
lahko spremenijo sistem oskrbe le v naslednjih primerih:
– če preidejo na uporabo obnovljivih virov energije, ki
ne onesnažujejo okolja ali
– če pridobijo pozitivno soglasje koncesionarja, ki ga
izda v primerih, ko iz plinovodnega omrežja ni mogoče zagotoviti potrebne energije.
III. DOBAVA PLINA
13. člen
(Dolžnosti koncesionarja)
(1) Koncesionar je dolžan dobavljati plin odjemalcu
nepretrgano in mu zagotavljati potreben obratovalni tlak na
mestu odcepa za priključek na plinovodnem omrežju.
(2) Koncesionar je dolžan seznaniti odjemalce z nevarnostmi plina in ravnanjem s plinskimi trošili v okviru njegove
pristojnosti.
(3) Koncesionar sme zmanjšati tlak ali prekiniti dobavo
le v primerih, določenih v zakonu, drugem predpisu ali tem
odloku.
(4) Koncesionar mora dobavljati plin tudi v primeru, če
ima zaradi cene plina, določene z ukrepom državnega organa ali koncedenta, z oskrbo s plinom izgubo.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar
pravico zahtevati povračilo izgube od koncedenta, če je
ukrep izdal njen organ.
14. člen
(Ustavitev dobave plina)
Koncesionar ustavi oziroma začasno ustavi odjemalcu
dobavo plina po predhodnem pisnem obvestilu oziroma brez
predhodnega pisnega obvestila v primerih in na način, določen z Energetskim zakonom in splošnimi pogoji.
15. člen
(Pregled odjemalčevih plinskih napeljav)
(1) Koncesionar je dolžan redno in izredno pregledovati plinsko napeljavo v objektu (stavbi) ter izvajati preizkus
brezhibnosti plinske napeljave na stroške odjemalca. Redni
pregled se opravi enkrat letno.
(2) Pravico do neoviranega dostopa do plinske napeljave za izvajanje teh pregledov si koncesionar obvezno zagotovi v pogodbi o dobavi plina, ki jo sklene z odjemalcem.
16. člen
(Dežurna služba)
(1) Koncesionar je dolžan organizirati lastno 24-urno
dežurno službo tako, da usposobljeni delavci koncesionarja
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pridejo k odjemalcu, ki je sporočil uhajanje plina, najkasneje
v 60 minutah po obvestilu.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v
primeru, če sporoči uhajanje ali okvaro na plinovodnem
omrežju tretja oseba.
IV. KONCESIJA
17. člen
(Obveznosti koncesionarja)
(1) Koncesionar gradi, vzdržuje in upravlja plinovodno
omrežje s svojimi sredstvi. Koncesionar je lastnik objektov in
naprav plinovodnega omrežja do vključno s hišnim priključkom.
(2) Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in
za svoj račun.
(3) Koncesionar mora aktivno sodelovati pri pripravi
lokalne energetske zasnove; obveznosti koncesionarja pri
pripravi se opredelijo v dokumentaciji, ki je podlaga za predložitev ponudb zainteresiranih ponudnikov.
18. člen
(Postopek zbiranja ponudb in izbire koncesionarja)
(1) Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi zbiranja ponudb.
(2) Povabilo za predložitev ponudb za podelitev koncesije se posreduje najmanj trem subjektom, ki po pričakovanjih koncedenta izpolnjujejo pogoje iz tega odloka. V povabilu k predložitvi ponudb mora biti posebej navedeno, da se
povabilo nanaša na oddajo koncesije.
(3) Povabilo za podelitev koncesije pripravi strokovna
komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor občinske uprave.
Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani. Povabilo subjektom posreduje župan.
19. člen
(Elementi povabila)
Povabilo s spremljajočo dokumentacijo mora vsebovati
navedbe o:
1. predmetu in območju koncesije,
2. začetku in času trajanja koncesije,
3. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. pogojih prodaje objektov in naprav plinovodnega
omrežja,
5. načinu gospodarjenja z objekti in napravami plinovodnega omrežja,
6. obveznih sestavinah predložene ponudbe,
7. strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo
biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika,
8. merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
9. roku in načinu predložitve ponudb,
10. klavzuli, da mora vsak ponudnik v ponudbi predložiti tudi izrecno pismeno izjavo, s katero se vnaprej odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do koncedenta iz naslova morebitne nedonosnosti ali neustrezne donosnosti koncesije
(t.j. iz naslova izgube ali nedoseganja pričakovane višine
dobička pri opravljanju dejavnosti koncesije),
11. roku, v katerem bo koncedent opravil morebitna
dodatna usklajevanja in pogajanja s ponudniki,
12. klavzuli, da koncedenta tudi najugodnejša ponudba ne zavezuje k izboru koncesionarja in da lahko koncedent v vsakem trenutku brez kakršnegakoli povračila morebitnih stroškov interesentov razveljavi postopek in ne odda
koncesije oziroma jo odda v ponovljenem postopku,
13. roku, do katerega bo izbran koncesionar,
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14. roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru koncesionarja,
15. odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih
informacij v zvezi s predmetom in postopkom oddaje koncesije.
20. člen
(Izbira koncesionarja)
(1) Izbira koncesionarja se lahko opravi, če je koncedentu predložena vsaj ena veljavna in po morebitnih dodatnih usklajevanjih in pogajanjih tudi ustrezna ponudba.
(2) Postopek oddaje koncesije je neuspešen, če do
poteka predvidenega roka za predložitev ponudb ni predložena nobena veljavna ponudba oziroma nobena ponudba,
ki izpolnjuje vse pogoje iz tega odloka ali če do roka, predvidenega za izbor koncesionarja, nobena od predloženih ponudb po izvedenem postopku dodatnih usklajevanj in pogajanj koncedentu ne ustreza. Ponudba je neveljavna, če ne
vsebuje vseh obveznih sestavin ali če ni prispela v predvidenem roku.
(3) Če postopek oddaje koncesije ne uspe, se lahko
ponovi.
21. člen
(Izločilni kriteriji)
Koncedent pri odločanju o izbiri koncesionarja ne bo
obravnaval in bo izločil ponudbe ponudnikov, ki:
– v okviru svoje registrirane dejavnosti ne opravljajo
dejavnosti v obsegu, kot je opredeljen v 2. členu tega odloka ali
– ne izpolnjujejo vseh pogojev za opravljanje koncesije
v skladu s prvim odstavkom 5. člena tega odloka.
22. člen
(Osnove in merila)
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednje osnove in merila, ki bodo ovrednotena v dokumentaciji za oddajo koncesije:
– višina kupnine,
– rok in način plačila kupnine,
– višina koncesijske dajatve,
– mejna višina dobička, ki jo ima lahko v skladu s
tretjim odstavkom 26. člena tega odloka koncesionar,
– v skladu z drugim odstavkom 5. člena tega odloka
izdelan načrt predvidenega razvoja in izgradnje omrežja ter
potrebnih objektov in naprav za distribucijo plina z oceno
vrednosti in predviden čas izgradnje,
– predvidena cena plina,
– predvidena cena novozgrajenega priključka,
– dosedanje izkušnje ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
23. člen
(Odločitev o koncesionarju)
(1) Komisija iz tretjega odstavka 18. člena tega odloka
po pregledu in ocenjevanju ponudb v skladu z 20. členom
pripravi predlog za izbiro najugodnejšega ponudnika.
(2) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo po predhodnem mnenju odborov
občinskega sveta, pristojnih za komunalne zadeve ter za
davčno politiko, proračun in finance.
24. člen
(Prepoved prenosa koncesije)
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
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25. člen
(Sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredijo medsebojna
razmerja med koncedentom in koncesionarjem. Koncesijska pogodba se sklene po dokončnosti odločbe o izbiri
koncesionarja.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
župan.
(3) V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka.

omrežja, zmanjšan za škodo, ki jo ima koncedent zaradi
predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja in ki se
pavšalno oceni na 20% vrednosti objektov in naprav plinovodnega omrežja, koncedent izplača koncesionarju.
(3) V primeru sporazumne razveze koncesijske pogodbe se koncesionar in koncedent lahko dogovorita o drugačni višini škode, ki jo ima koncedent zaradi predčasnega
prenehanja koncesijskega razmerja, kot je določena v prejšnjem odstavku.
(4) Postopek prevzema objektov in naprav plinovodnega omrežja po prenehanju koncesijskega razmerja se uredi
v koncesijski pogodbi.

26. člen
(Trajanje koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje traja 30 let.
(2) Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar ima lahko iz dejavnosti javne službe le
omejen letni dobiček. Dobiček, ki preseže to mejo, mora
koncesionar odvesti koncedentu kot dodatno koncesijsko
dajatev. Mejna višina dobička, ki jo ima lahko koncesionar,
se opredeli v koncesijski pogodbi.
(4) Koncesijska pogodba se lahko po njenem poteku
podaljša z aneksom za čas do dokončne izbire izvajalca
javne službe v novem postopku zbiranja ponudb.

30. člen
(Prepoved prodaje tretjim osebam)
(1) Koncesionar ne sme prodati ali kako drugače odsvojiti objektov in naprav plinovodnega omrežja tretjim osebam.
(2) Koncesionar ne sme brez predhodno pisno pridobljenega soglasja koncedenta skleniti pogodbe o ustanovitvi
zastavne pravice na objektih in napravah plinovodnega omrežja. Koncesionar tudi ne sme obremeniti tega premoženja
na kakršenkoli drug način.
(3) Pogodba, sklenjena v nasprotju s prvim in drugim
odstavkom tega člena, je nična.

27. člen
(Prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesije v režijo.
Koncesijska pogodba preneha veljati:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumno razvezo ali
– z razdrtjem.
28. člen
(Razdrtje koncesijske pogodbe)
(1) Koncedent lahko enostransko in brez odpovednega roka v okviru 3. alineje drugega odstavka prejšnjega
člena razdre koncesijsko pogodbo predvsem v primerih, ko
koncesionar:
– neupravičeno prekine distribucijo plina za več kot
zaporedoma 2 dni oziroma za več kot 5 dni v koledarskem
letu;
– opravlja storitve v nasprotju s tem odlokom;
– ogroža varnost ljudi in premoženja;
– ne vzdržuje plinskega omrežja v skladu s predpisi;
– ne spoštuje tarifnega sistema in tarifnih postavk.
(2) V primeru bistvenih kršitev iz 2., 3., 4. in 5. alineje
prejšnjega odstavka lahko koncedent razdre pogodbo šele,
če koncesionar po pismenem opozorilu ponovi kršitve.
29. člen
(Prehod lastninske pravice nad plinovodnim omrežjem)
(1) Ob prenehanju koncesijskega razmerja iz kateregakoli razloga postanejo last koncedenta vsi objekti in naprave
plinovodnega omrežja na območju Mestne občine Novo
mesto, ki jih je ob sklenitvi koncesijske pogodbe koncedent
prodal koncesionarju kot tudi tisti, ki jih je koncesionar v
času trajanja koncesije sam izgradil, postavil ali kako drugače zagotovil.
(2) V primeru predčasnega prenehanja koncesijskega
razmerja neamortizirani del objektov in naprav plinovodnega

31. člen
(Koncesijska dajatev)
(1) Koncesionar plačuje koncedentu od prodanega kubičnega metra plina koncesijsko dajatev. Koncesijska dajatev se določi v koncesijski pogodbi na podlagi dosežene
višine v postopku zbiranja ponudb z morebitnimi dodatnimi
usklajevanji in pogajanji, ne sme pa biti nižja od 3% vrednosti transportiranega kubičnega metra plina.
(2) Koncesionar je prost plačila koncesijske dajatve v
obdobju izgradnje objektov in naprav plinovodnega omrežja
na območju oskrbe s plinom, ki ga opredeljuje dokumentacija iz drugega odstavka 5. člena tega odloka.
(3) Koncesijsko dajatev mora koncesionar plačevati
vsake štiri mesece ves čas trajanja koncesije.
(4) Koncesionar je tudi prost plačila sorazmernega dela koncesijske dajatve v času izgradnje dodatnega plinovodnega omrežja izven območja oskrbe. O višini oprostitve in
o pogojih izgradnje dodatnega omrežja koncedent in koncesionar skleneta posebno pogodbo.
32. člen
(Povprečna cena plina)
(1) Povprečna cena plina vsebuje nabavno ceno plina,
stroške upravljanja in vzdrževanja ter premoženjska bremena, povrnitev vloženega kapitala, amortizacije, dobička, koncesijsko dajatev, davke ter vse ostale stroške koncesionarja
v zvezi z oskrbo odjemalcev s plinom.
(2) Metodologija oblikovanja in spreminjanja povprečne cene plina se podrobno določi s koncesijsko pogodbo
na podlagi meril in kriterijev za oblikovanje cen za prodajo
plina v Mestni občini Novo mesto.
33. člen
(Tarifni sistem)
(1) Višina tarifnih postavk plina (prodajne cene plina) za
različne kategorije odjemalcev ter način obračunavanja in
plačevanja plina določa tarifni sistem za dobavo in odjem
plina (v nadaljevanju: tarifni sistem), ki ga sprejme Občinski
svet Mestne občine Novo mesto na podlagi meril in kriterijev
za oblikovanje cen za prodajo plina v Mestni občini Novo
mesto.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Izhodiščni tarifni sistem je sestavni del koncesijske
pogodbe. Tarifni sistem se objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema sprejema Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog
koncesionarja. Če koncesionar predlaga spremembo tarifnega sistema tako, da bi se s sprejemom predloga povišala
cena plina nad povprečje cen plina, ki veljajo v času odločanja o spremembi v Republiki Sloveniji, lahko občinski svet
zavrne predlagano spremembo; koncedent v tem primeru ni
dolžan pokrivati morebitne izgube koncesionarja.
(4) V primeru spremembe cen zemeljskega plina iz
transportnega omrežja, ki jo odobri Vlada Republike Slovenije, lahko župan Mestne občine Novo mesto na predlog
koncesionarja spremeni cene plina v posameznih tarifnih
skupinah. Povprečna stopnja spremembe ne sme biti večja
od odobrene. V primeru popusta na cene zemeljskega plina
iz transportnega omrežja lahko tudi koncesionar v skladu z
možnostmi in poslovno politiko, da popust na ceno zemeljskega plina v posameznih tarifnih skupinah.

Št.

39. člen
(Prenos dejavnosti)
(1) Do prenosa izvajanja javne službe na koncesionarja
opravlja naloge javne službe Javno podjetje Komunala Novo
mesto, d.o.o.
(2) Koncesionar mora ob prevzemu izvajanja javne službe prevzeti v zaposlitev tudi delavce, zaposlene na področju oskrbe s plinom ter s to dejavnostjo neposredno povezane druge delavce v Javnem podjetju Komunala Novo mesto,
d.o.o.
40. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-10/2002-1200
Novo mesto, dne 25. aprila 2002.

34. člen
(Določanje cene plina)
(1) Koncedent lahko enostransko spremeni ceno, vendar mora zagotoviti koncesionarju povračilo za morebitno
nastalo izgubo, ki mu s tem nastane.
(2) Če Vlada RS ali koncedent enostransko zniža ceno,
ker se je na svetovnem trgu cena plina znižala ali če koncedent enostransko prilagodi ceno plina povprečni ceni plina v
Republiki Sloveniji, koncesionar ni upravičen do nadomestila za morebitno izgubo, ki mu s tem nastane.
35. člen
(Plačilo drugih storitev)
Storitve, ki jih koncesionar opravlja kot dopolnilno dejavnost in ne predstavljajo javne službe, se obračunavajo po
koncesionarjevem ceniku storitev.
36. člen
(Nadzor nad izvajanjem koncesije)
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja koncedent s svojimi organi oziroma za nadzor posameznega področja javne službe pristojno službo.
(2) Koncesionar mora osebi, ki se izkaže s pooblastilom koncedenta, dovoliti vstop v svoje poslovne prostore,
dovoliti vpogled v dokumentacijo, ki se uporablja za opravljanje javne službe po tem odloku in pregled vseh objektov in
naprav plinovodnega omrežja.
37. člen
(Višja sila)
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale iz razloga
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
(Prenehanje veljavnosti določb)
V Odloku o izvajanju gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/2002) se v prvem odstavku 1. člena
črtata besedi “in način”; črtata se tudi drugi odstavek prvega
člena in drugi odstavek četrtega člena.
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Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

2184.

Sklep o določitvi števila članov Sveta Krajevne
skupnosti Karteljevo in o določitvi volilne enote
v Krajevni skupnosti Karteljevo

Na podlagi 109. in 113. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/1993, 7/1994, 33/1994,
61/1995 – sklep US RS, 70/1995 in 20/1998) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 37. seji dne 25. 4.
2002 sprejel

SKLEP
o določitvi števila članov Sveta Krajevne
skupnosti Karteljevo in o določitvi volilne enote
v Krajevni skupnosti Karteljevo
1
S tem sklepom se določa število članov za prvo sestavo sveta in volilno enoto za prve volitve v Svet Krajevne
skupnosti Karteljevo.
2
Svet Krajevne skupnosti Karteljevo šteje sedem članov.
3
Za volitve sveta krajevne skupnosti se določa za volilno
enoto celotno območje, ki ga zajema Krajevna skupnost
Karteljevo.
4
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše (v predpisanih
rokih in na predpisan način) župan Mestne občine Novo
mesto, izvede pa jih občinska volilna komisija in volilna
komisija krajevne skupnosti.
5
Prvo volilno komisijo Krajevne skupnosti Karteljevo imenuje občinska volilna komisija.
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6
Do sprejetja prvega statuta krajevne skupnosti se za
delovanje krajevne skupnosti smiselno uporabljajo določbe
Statuta Mestne občine Novo mesto.
Št. 033-01-10/2002-1200
Novo mesto, dne 25. aprila 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

2185.

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Novo mesto za leto 2001

Na podlagi 4. alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US,
44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00
– sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01 – Zsam-1 in
16/02 – sklep US), 11. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000 in 79/01) in
16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto
na predlog župana na 37. seji dne 25. 4. 2002 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine
Novo mesto za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine
Novo mesto za leto 2001.
2. člen
Proračun Mestne občine Novo mesto je bil skupaj z
lastnimi sredstvi krajevnih skupnosti realiziran v višini
5.042,397.025 SIT in obsega:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini
+4.561,986.164 SIT
– odhodke v višini
–5.011,838.721 SIT
– proračunski primanjkljaj
–449,852.557 SIT
b) v računu finančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil
+70,410.861 SIT
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c) v računu financiranja
– zadolževanje
– odplačilo dolga
– skupaj

+410,000.000 SIT
–46,545.455 SIT
+363,454.545 SIT

č) rekapitulacija
– bilanca prihodkov in odhodkov –449,852.557 SIT
– račun finančnih terjatev in naložb +70,410.861 SIT
– račun financiranja
+363,454.545 SIT
– zmanjšanje sredstev na računu –15,987.151 SIT
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov ter
računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna
so sestavni del tega zaključnega računa.
3. člen
Ta zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2001 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-2/2002-1200
Novo mesto, dne 25. aprila 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

2186.

Sklep o določitvi cen vzgojnovarstvenih
programov v vrtcih v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96), Odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št.
57/97), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v
vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98,
84/98, 44/00 – odl. US, 102/00 in 111/00) ter 16. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
37. seji dne 25. 4. 2002 sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojnovarstvenih programov
v vrtcih v Mestni občini Novo mesto
1
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
mesečne cene predšolskih programov v vrtcih v Mestni
občini Novo mesto v naslednji višini:
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Program

Št.

VVO NM

VVE pri OŠ
Brusnice,
Petrov vrtec
(v SIT)

VVE pri OŠ
Stopiče
(v SIT)

(v SIT)

(v SIT)

65.922
52.986

65.922
58.046

65.922
55.332

65.922
56.301
62.743

73.241
61.026

42.714

42.714

42.714

42.714

42.714

42.714

36.735

36.735

36.735

36.735

36.735

36.735

63.851

60.865

(v SIT)

I. st. skupina
II. st. skupina
Družinsko vars.
Otroci s pos.
potrebami v
pos. oddelku
Otroci s pos.
potrebami
integrirani v
oddelek
Poldnevni
prog. z mal. in
kosilom
Poldnevni
prog. brez
kosila
Skrajšani
program
priprave na
šolo
Program male
šole
Program za
Rome
Bolnišnični
oddelek

86.880
61.026
62.475
195.000

VVE pri OŠ
Šmarjeta
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VVE pri OŠ
Vavta vas

Društvo
Ringa-raja

126.040

190.000

67.129
74.434
478.500

– kombinirani oddelek se obračunava po starosti otrok;
– dnevni odbitek za živila v vrtcu znaša 360 SIT;
– dnevni odbitek za živila v družinskem varstvu znaša
400 SIT.
2
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Novo mesto
po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in
imajo otroka vključenega v I starostno skupino vrtca Novo
mesto in program male šole, se zniža plačilo tako, da se jim
prizna 10% popust cene programa.
3
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Novo mesto
po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in
imajo otroka vključenega v I starostno skupino v Društvu
Ringa-raja se zniža plačilo tako, da se jim prizna 5% popust
cene programa.
4
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Novo mesto
po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in
imajo otroka vključenega v I starostno skupino v vrtcih pri
osnovni šoli in v Petrov vrtec se zniža plačilo tako, da se jim
prizna 3% popust cene programa.
5
Izpis otroka iz vrtca je možen s prvim dnem naslednjega
meseca v primeru, če je odjava oddana do 15. v mesecu.
6
Oddelki morajo biti zapolnjeni do zgornje meje normativov. Otroke iz drugih občin se sprejme samo do zapolnitve
oddelkov.

7
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati sklepa o
določitvi cen vzgojnovarstvenih storitev v Mestni občini Novo mesto, ki ju je sprejel občinski svet na seji dne 31. 5.
2001 in 27. 9. 2001.
8
Ta sklep začne veljati 1. 6. 2002.
Št. 153-13-1/2002-1200
Novo mesto, dne 25. aprila 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

RADEČE
2187.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Radeče za leto 2001

Na podlagi zakona o javnih financih (Uradni list RS, št.
79/99 in 124 /00), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in statuta Občine
Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine
Radeče na 15. redni seji dne 14. 9. 2002 sprejel
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ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Radeče
za leto 2001
1. SPLOŠNA DOLOČBA

B)
IV.
75

1. člen
S tem odlokom se sprejema zaključni račun proračuna
Občine Radeče za leto 2001, ki zajema vse prihodke in
odhodke žiro računa proračuna Občine Radeče.

V.
44

2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2001 obsega:
A)

Bilanca prihodkov in odhodkov

Skupina/Podskupina kontov

I.
70

71

72

73
74
II.
40

41

42
43
III.

V tisoč tolarjev
Proračun leta 2001

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
Nedavčni prihodki
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih
javno finančnih institucij
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
Tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitev
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
Proračunski presežek (I.-II.)
(Proračunski primanjkljaj)

435.120
266.696
232.577
202.880
12.345
17.352
34.119
23.876
2.661
15
6.662
905
30.627
27.527
–
3.100
1.180
1.180
136.617
136.617
441.886
95.614
42.666
5.559
33.042
1.262
13.085
189.611
–
36.186
16.108
137.317
–
66.918
66.918
89.743
89.743
–6.766

Račun finančnih terjatev in naložb

Skupina/Podskupina kontov

VI.
C)

Proračun leta 2002

Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
(750+751+752)
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442)
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)

753
753
753

753

Račun financiranja

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2001

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

25.000
25.000
25.000
12.436
12.436
12.436
6.353
12.366
6.766

3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta
2001 znaša 40,239.566 SIT, od tega znašajo sredstva
rezerv za naravne nesreče 13,595.101,70 SIT.
4. člen
Namenska sredstva na računih konec leta 2001 v višini
21,499.094,33 SIT se razporedijo za naslednje namene:
– MOP zapiranje deponije
1,524.183,00 SIT
– ekološki otoki
2,112.000,00 SIT
– Sklad za regionalni razvoj – vodovod
(29. 12. 2000)
85.160,45 SIT
– sredstva od prodaje Lekarne
1,964.498,11 SIT
– Obrtna cona Obrežje
2,419.855,00 SIT
– Obrtna cona Jagnjenica II.
515.521,00 SIT
– čistilna naprava
12,877.876,77 SIT
Skupaj
21,499.094,33 SIT
Neporabljena namenska sredstva v skupni višini
21,499.094,33 SIT se vključijo v proračun Občine Radeče
za leto 2002 za zgoraj navedene namene.
Druga sredstva v višini 5,145.370,30 SIT se vključijo v
proračun Občine Radeče za dokončanje programov iz leta
2001.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 03200-1/02-25
Radeče, dne 19. aprila 2002.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

2188.

Pravilnik za vrednotenje programov športa v
Občini Radeče

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 44/96, 70/97, 10/98 in 74/98) in na
podlagi zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) je
Občinski svet občine Radeče na 3. seji dne 24. 3. 1999
sprejel

PRAVILNIK
za vrednotenje programov športa
v Občini Radeče
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Radeče določa pogoje, merila in postopke za razdelitev sredstev namenjenih za sofinanciranje programov športa, ki je v javnem
interesu v Občini Radeče.
2. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi
Občina Radeče, se zbere, obdela in pripravi predlog izbora
programov športa in predlog delitve razpoložljivih sredstev,
ki jih za sofinanciranje športnih programov zagotavlja proračun občine.
Predlog pripravi strokovna komisija za izvajanje programov športa, ki jo imenuje in razrešuje župan. Strokovna
komisija je sestavljena iz petih članov.
Predlog je osnova za sestavo proračuna. Izbor programov in delitev sredstev se določita v proračunu občine.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s
sedežem v občini in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost
ter imajo imenovanega zastopnika,
– za društva, da imajo urejene podatke o članih in o
plačani članarini,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje,
– da imajo organizirano redno dejavnost v skladu z
registracijo.
4. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja, oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju športa.
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5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz proračunskih sredstev sofinancirajo naslednje vsebine:
1. šport mladih:
– Zlati sonček,
– Športna značka,
– Naučimo se plavati,
– 40-urni program za predšolske otroke,
– 80-urni program za šolsko mladino,
– šolsko športno društvo,
– medobčinska tekmovanja za šolsko mladino;
2. športnorekreativna dejavnost:
– 80-urni programi redne vadbe za odrasle,
– občinska in medobčinska športnorekreativna tekmovanja,
– šport invalidov;
3. tekmovalni vrhunski šport:
– vrhunski šport šolske mladine,
– vrhunski šport odraslih;
4. strokovni kader:
– šolanje strokovnega kadra za potrebe izvajanja športnih programov v občini;
5. vzdrževanje športnih objektov:
– vzdrževanje športnih objektov, ki so v lasti občine.
6. člen
Merila in kriterije za vrednotenje športnih programov
pripravi strokovna komisija iz 2. člena tega pravilnika.
Merila in kriterije za vrednotenje športnih programov
predhodno obravnavajo izvajalci športnih programov in so
priloga temu pravilniku.
7. člen
Po sprejemu občinskega proračuna za tekoče leto,
župan ali od njega pooblaščen delavec občinske uprave,
sklene pogodbe z izvajalci športnih programov. Pogodbe
opredeljujejo realizacijo programov in način nadzora nad
porabo sredstev.
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah, oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo o izvedbi
programov športa, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih
obveznosti.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s
to pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna
sredstva.
8. člen
Dosedanji sistem financiranja športnih programov velja do zaključka prvega javnega razpisa iz 2. člena tega
pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj po sprejemu na Občinskem svetu občine Radeče in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 111-5/99
Radeče, dne 24. marca 1999.

Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.
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Merila in kriteriji za vrednotenje športnih
programov in objektov v Občini Radeče

1. Namen
S temi merili in kriteriji za vrednotenje športnih programov in objektov se določijo pogoji, kriteriji in postopek za
razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa in športnih objektov v Občini Radeče.
Predmet teh meril je dodelitev sredstev za šport, ki jih
na podlagi sprejetih programov športa zagotavlja proračun
Občine Radeče.
2. Vrednotenje športnih dejavnosti
2.1 Šport mladih; financirajo se vsi programi, po nacionalnem programu športa v RS, ki jih navaja pravilnik za
vrednotenje programov športa v Občini Radeče, za ta del
programov se nameni največ 1/3 sredstev namenjenih za
šport v Občini Radeče.
2.2 Športnorekreativna dejavnost; to dejavnost si občani načeloma plačujejo sami. Za programe redne športnorekreativne vadbe se lahko prijavijo naslednji izvajalci, ki:
– imajo organizirano vadbo najmanj 35 tednov na leto
po enkrat do dvakrat tedensko,
– redno vadijo v oziroma na športnih objektih na področju Občine Radeče, oziroma drugje, če v občini ni objekta
za vadbo.
Prizna se jim 100 točk in priznanja ter pokali za športno
rekreativne prireditve, ki so v njihovi organizaciji. Šport invalidov in oseb starejših od 65 let se financira v celoti, vključno
z vaditeljem.
2.3 Kakovostni šport; za te programe lahko konkurirajo
samo tisti klubi oziroma društva, ki imajo program tudi v točki
2.1.
Sofinancirajo se:
2.3.1 Tekmovalni šport:
2.3.1.1 Redna vadba vsaj 220-urni letni program (3 x
tedensko)
– 1. liga po rangu
600 točk
– 2. liga po rangu
400 točk
– 3. liga po rangu
200 točk
2.3.1.2 Uvrstitev v preteklem letu:
– uvrstitev v prvi polovici lige v kateri klub oziroma
društvo nastopa prinese dodatno toliko točk kot za redno
vadbo;
– uvrstitev v drugi polovici lige prinese polovico toliko
točk.
Poleg tega se prizna dodatnih 25 točk za vsako doma
organizirano prvenstveno tekmo in stroške prevoza v višini
10 točk za nastop v gosteh.
2.3.1.3 Uvrstitev posameznikov članov kluba oziroma
društva prinese za prvo mesto na državnem prvenstvu 200
točk, za drugo 180 točk in tako naprej do desetega mesta.
Za nastop v gosteh se za vsakega člana ekipe prizna dodatnih 0,5 točke.
2.4 Vrhunski šport
2.4.1 Za vrhunske športnike v Občini Radeče se prizna športni dodatek, vendar samo kategoriziranim športnikom (določi jih Olimpijski komite Slovenije), in sicer:
– svetovni razred
200 točk
– mednarodni razred
180 točk
– perspektivni razred
140 točk
– državni razred
100 točk
– mladinski razred
60 točk
2.4.2 Udeležba na evropskih, svetovnih ali olimpijskih
igrah se točkuje za udeleženca 100 točk.
2.4.3 Trenerju, ki je s svojim strokovnim delom ustvaril
tekmovalca, ki je pridobil status športnika, ali postal repre-

Uradni list Republike Slovenije
zentant Slovenije se prizna stimulativno nagrajevanje 80 točk
s korekcijskimi faktorji:
– reprezentant Slovenije
0,50
– mladinski razred
0,70
– državni razred
0,90
– perspektivni razred
1,20
– mednarodni razred
2,00
– svetovni razred
2,50
2.5 Strokovni kader
Iz sredstev namenjenih financiranju strokovnih kadrov
se sofinancirajo stroški šolanja in izpopolnjevanja strokovnih
kadrov, in sicer:
– kotizacija za pridobitev nazivov (trener, vaditelj itd.),
– kotizacija za pridobitev licence,
– potni stroški in stroški bivanja, po izstavljenih računih.
V športnih panogah, kjer niso potrebne trenerske licence, pa se financira pridobitev nazivov usposobljenosti in
licenc zahtevanih po pravilih panožne zveze. Kandidat, kateremu se poravnajo ti stroški, mora podpisati pogodbo, da
bo najmanj eno leto opravljal v društvu pedagoško delo.
2.6 Vzdrževanje športnih objektov
Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in
urejene površine in prostori. Javni športni objekt pa je športni objekt določen s strani Občinskega sveta občine Radeče. Športni objekt se mora uporabljati v javno dobro in za
namen za katerega je bil zgrajen. Obvezni šolski programi
športne vzgoje, ki se izvajajo v javnih športnih objektih, imajo
prednost pred drugimi programi športa. Pri športnih objektih
se sofinancira:
– manjše adaptacije in rekonstrukcije objektov in športnih naprav;
– posodobitev športnih objektov in ostala dela, ki so
nujna za nemoteno izvajanje dejavnosti in niso predmet
funkcionalnega vzdrževanja.
Prednostno uporabo športnih objektov imajo pod enakimi pogoji izvajalci športnih programov po naslednjem vrstnem redu:
– za šport otrok in mladine,
– za vrhunski in tekmovalni šport,
– za športno rekreacijo.
Programi v objektih, ki so last občine, se izvajajo po
urniku, ki ga v skladu s predhodnim dogovorom z izvajalci
športnih programov pripravi upravljalec objekta in ga predlaga v sprejem Odboru za programiranje športne dejavnosti.
Št. 03200-1/02-26
Radeče, dne 19. aprila 2002.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

2189.

Pravilnik o postopku za izbiro in sofinanciranje
kulturnih programov in redne ljubiteljske
kulturne dejavnosti na območju Občine Radeče

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 18. člena
statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 15. redni seji dne 19. 4. 2002
sprejel
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PRAVILNIK
o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih
programov in redne ljubiteljske kulturne
dejavnosti na območju Občine Radeče
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Od dneva objave razpisa do odločitve o izboru predlogov, se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo
spremeniti.
II. POSTOPEK

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja:
– postopek za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih iz javnih
sredstev financira in sofinancira Občina Radeče (v nadaljevanju: občina),
– opravila in naloge, ki jih v posameznih fazah postopka opravljata občinska uprava, komisija, določena v
11. členu tega pravilnika, odbor za družbene dejavnosti,
socialno politiko in delo z društvi in župan,
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka
opraviti predlagatelji kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki
ga ureja ta pravilnik.
2. člen
Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti
imajo kulturna društva in njihove zveze, druga društva, ki
imajo v okviru svojih dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi, ustanove in posamezni kulturni ustvarjalci
in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine Radeče,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
kulturnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu,
poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo
o doseženih rezultatih,
– da izpolnjujejo kriterije in merila iz tega pravilnika.
3. člen
Pravico do sofinanciranja kulturnih programov in redne
ljubiteljske kulturne dejavnosti imajo izvajalci le-teh, ki so
izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Skupni obseg sofinanciranja določi občinski svet občine v proračunu
Občine Radeče.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za vzdrževanje in
investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene akcije.
4. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinanancirala v skladu z merili
redno ljubiteljsko kulturno dejavnost in kulturne programe.
Redna ljubiteljska kulturna dejavnost ima prednost.
Programi, ki se financirajo oziroma sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet tega pravilnika.
5. člen
Občinska uprava in predlagatelji oziroma izvajaci se pri
pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri kulturnih programov, ki jih iz občinskega proračuna financira in
sofinancira občina, ravnajo po merilih in kriterijih, ki so sestavni del tega pravilnika.

6. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka v naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– priprava gradiva za odbor za družbene dejavnosti,
socialno politiko in delo z društvi,
– odbor za družbene dejavnosti, socialno politiko in
delo z društvi oblikuje predlog za sofinanciranje kulturnih
programov in sofinanciranje redne ljubiteljske kulturne dejavnosti in ga posreduje županu,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi, reševanje pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb
– obravnava poročil o kulturnih programih in programih
redne ljubiteljske kulturne dejavnosti ter ocena skladnosti s
pogodbami izvajalcev.
7. člen
Besedilo javnega razpisa, merila in kriterije iz drugega
odstavka 2. člena tega pravilnika, datum objave javnega
razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in
sprejemanju občinskega proračuna.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi kulturni programi in redna ljubiteljska kulturna dejavnost,
– kriterije in merila za izbor programov in redne kulturne ljubiteljske dejavnosti za dodelitev sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne
daljši od dveh mesecev.
9. člen
Predmet javnega razpisa so kulturni programi in sofinanciranje redne ljubiteljske kulturne dejavnosti, in sicer za
naslednja področja:
– glasba,
– ples,
– gledališče,
– likovna dejavnost.
Predlagatelji oziroma izvajalci lahko prijavijo tudi kulturne prireditve posvečene državnim in občinskemu prazniku.
Pod sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti se
razume redna dejavnost kulturnih društev na območju Občine Radeče. V ta namen bodo v proračunu Občine Radeče
predvidena sredstva za sofinanciranje stroškov strokovnega
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vodje, programskih stroškov in materialnih stroškov, po merilih, ki so priloga tega pravilnika.
10. člen
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način –
CATV, pano pred Blagovnico, oglasne deske v KS.
11. člen
Komisija, ki jo imenuje župan, po preteku razpisnega
roka odpre predloge, zapisniško naredi seznam vseh prispelih vlog po predlagateljih in namenih.
12. člen
Komisija ugotovi, katere vloge so nepopolne in v roku
desetih dni po datumu zaključenega odpiranja vlog pisno
pozove predlagatelje, da vlogo dopolnijo v roku, navedenem v obvestilu.
Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od osem dni.
13. člen
Nepopolne vloge, ki jih po zgoraj omenjenih rokih predlagatelj ne dopolni, se vodijo v posebnem seznamu nepopolnih vlog in se spisek priloži k obravnavi ostalih vlog odboru za družbene dejavnosti, socialno politiko in delo z društvi
in županu.
14. člen
Na podlagi meril in kriterijev za financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne
dejavnosti, odbor za družbene dejavnosti, socialno politiko
in delo z društvi izbere upravičence, katerih programi in
dejavnosti bodo financirani in sofinancirani iz proračuna Občine Radeče in jih predlaga v potrditev županu.
15. člen
Izbrani upravičenec postane izvajalec po sprejemu proračuna in obojestranskem podpisu pogodbe.
Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše v roku petnajstih dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da
je odstopil od zahteve po financiranju oziroma sofinanciranju predloga kulturnega programa.
16. člen
Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izvršuje
pogodbe, mu zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev,
o tem obvesti župana in odbor za družbene dejavnosti,
socialno politiko in delo z društvi, ki odločita o sklepanju
nadaljnjih pogodb.
Če izvajalec sredstev ni uporabil namensko, občina
prekine pogodbo, z njim ne sklepa novih pogodb in sodno
izterja vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.
Izvajalec, ki krši določila prvih dveh odstavkov tega
člena, ne more kandidirati za sredstva občine na naslednjem javnem razpisu.
III. OPREDELITEV DOKUMENTOV V POSTOPKU
PO TEM PRAVILNIKU
17. člen
Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z
navodili in kriteriji, ki jih pripravi občinska uprava in so v času
razpisa izvajalcem na voljo v vložišču Občine Radeče.
Izvajalci morajo podati ponudbo svojih kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti na predpisanih razpisnih obrazcih in jim priložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
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IV. KONČNI DOLOČBI
18. člen
Pobudo za spremembo pravilnika lahko da župan in
kulturna društva, ki morajo o spremembi soglašati.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 03200-1/02-27
Radeče, dne 19. aprila 2002.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

Merila in kriteriji za financiranje in sofinanciranje
kulturnih programov in redne ljubiteljske
kulturne dejavnosti
I. Kulturni programi
Iz proračuna se financirajo, oziroma sofinancirajo kulturni programi, ki so namenjeni čim širšemu krogu uporabnikov in sodijo v eno od naslednjih skupin:
1. organizacija kulturnih prireditev posvečenih državnim in občinskemu prazniku,
2. priprava in izvedba raznih oblik izobraževanja na
občinski in medobčinski ravni,
3. sodelovanje skupin in posameznikov na prireditvah
na občinski, medobčinski, državni in meddržavni ravni,
4. samostojni programi društev, skupin in posameznikov, ki pripomorejo h kakovostni kulturni ponudbi na področju Občine Radeče,
5. priprava in izvedba kulturnih prireditev z udeležbo
skupin ali posameznikov izven področja Občine Radeče,
6. založništvo.
II. Redna ljubiteljska kulturna dejavnost
Odrasli pevski zbori:
Priznano maksimalno 80 vaj na sezono.
– honorar zborovodji na vajo (2 šolski uri)
65 točk
– programski stroški na vajo
15 točk
– materialni stroški na sezono do 15 članov
550 točk
– materialni stroški na sezono nad 15 članov
1000 točk
Otroški pevski zbori:
Priznano maksimalno 40 vaj na sezono.
– honorar zborovodji na vajo (2 šolski uri)
65 točk
– programski stroški na vajo
5 točk
– materialni stroški na sezono
500 točk
Pihalni orkester:
Prizna se maksimalno 80 vaj na sezono.
– honorar dirigentu na vajo (2 šolski uri)
65 točk
– programski stroški na vajo
55 točk
– materialni stroški na sezono
1000 točk
Gledališka skupina:
Prizna se maksimalno 40 vaj na sezono.
– honorar mentorju na vajo (3 šolske ure)
65 točk
– pavšal za programske stroške na sezono
550 točk
– pavšal za materialne stroške na sezono
1000 točk
Lutkovna skupina:
Prizna se maksimalno 30 vaj na sezono.
– honorar mentorju na vajo (3 šol. ure)
65 točk
– pavšal za programske stroške na sezono
550 točk
– pavšal za materialne stroške na sezono
750 točk
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Recitacijska ali literarna skupina
Prizna se maksimalno 20 vaj na sezono.
– honorar mentorju na vajo (2 šolski uri)
30 točk
– programski stroški na vajo
10 točk
– pavšal za materialne stroške na sezono
300 točk
Mažorete, plesna, folklorna skupina
Prizna se maksimalno 45 vaj na sezono.
– honorar vodji na vajo (2 šolski uri)
30 točk
– programski stroški na vajo
10 točk
– pavšal za materialne stroške na sezono:
manj kot 16 plesalcev
1200 točk
več kot 16 plesalcev
2000 točk
Likovna, fotografska, filmska skupina
Prizna se maksimalno 50 mentorskih vaj na sezono.
– honorar mentorju na vajo (2 šolski uri)
30 točk
– programski stroški na vajo
10 točk
– pavšal za materialne stroške na sezono
2000 točk
Vrednost točke se oblikuje glede na sredstva določena
za kulturo v proračunu.
Št. 03200-1/02-28
Radeče, dne 19. aprila 2002.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

RAZKRIŽJE
2190.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US,
1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS), 5. in
6. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99)
in 5. člena odloka o GJS v Občini Razkrižje (Uradni list RS,
št. 33/01) je Občinski svet občine Razkrižje na 22. seji dne
25. 3. 2002 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki
I. NAMEN ODLOKA
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Razkrižje.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne
službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne
službe,
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5. viri financiranja javne službe, način oblikovanja tarife
in obračun storitev javne službe,
6. vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe in
7. nadzor nad izvajanjem javne službe ter
8. kazenske in prehodne določbe.
3. člen
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
1. izboljšati povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe,
2. zagotoviti učinkovito izločevanje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz skupnega snovnega
toka komunalnih odpadkov,
3. zagotoviti obdelavo in predelavo ostankov komunalnih odpadkov, preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov,
4. zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno uporabo ločenih frakcij, predvsem pa odpadne embalaže, ki je
komunalni odpadek,
5. zagotoviti v največji meri obdelavo, predelavo in
ponovno uporabo kosovnih odpadkov,
6. zagotoviti v največji meri odstranjevanje nevarnih
frakcij,
7. uveljavitev načela: “stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov”,
8. zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih
programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi
odpadki.
II. POJMI
4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. povzročitelj komunalnih odpadkov je vsak prebivalec Občine Razkrižje in vsaka oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju Občine Razkrižje ter povzroča nastajanje
komunalnih odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov je
tudi oseba, ki po pooblastilu povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke izvajalcu javne službe;
2. komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in
njim po naravi ter sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti
in storitvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju Občine
Razkrižje;
3. ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, iz katerih
so izločene ločeno zbrane frakcije in ostanki, ki nastanejo
pri predelavi ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov.
Praviloma so ostanki komunalnih odpadkov odpadki, ki se
jih zaradi sestave ali načina nastajanja ne more razvrstiti v
eno od skupin ločenih frakcij komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 16 00 in 20 01 ali v druge skupine komunalnih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov iz
predpisa o ravnanju z odpadki;
4. ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso
nevarni odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije«;
Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije« in ločeno zbrana embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine »embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek« v klasifikacijskem seznamu odpadkov;
5. odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek je odpadna prodajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot
odpadek v gospodinjstvu ali kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podoben odpadek v industriji ali obrtni,
storitveni ali drugi dejavnosti;
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6. kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »drugi
komunalni odpadki« s klasifikacijskega seznama odpadkov,
ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za
prepuščanje v zabojnikih ali vrečkah za odpadke;
7. nevarni odpadki (nevarne frakcije) so odpadki, ki
nepredelani zaradi fizikalnih, kemičnih ali kužnih lastnosti
lahko prispevajo ali imajo za posledico ogrožanje zdravja, če
niso izolirani iz okolja, ki neposredno ali posredno učinkujejo na organizme zaradi njihove izpostavljenosti ali nalaganja
v njih preko prehranjevalne verige, zaradi vzajemnih učinkov
ali drugače. Odpadki se štejejo za nevarne, dokler ni dokazano nasprotno;
8. ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega
ravnanja in okolje varstvenimi ukrepi po zaključku delovanja
objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov;
9. zbiranje komunalnih odpadkov je pobiranje teh odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo zbiralcem komunalnih odpadkov ter razvrščanje ali mešanje teh odpadkov, z
namenom prevoza zaradi njihove predelave ali odstranjevanja;
10. obdelava odpadkov je vsak fizikalni, termični, kemični ali biološki proces vključno s sortiranjem odpadkov, s
katerim se spremenijo lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja njihove prostornine ali nevarnih lastnosti, lažjega
ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo;
11. predelava odpadkov je namenjena koristni uporabi
odpadkov ali njihovih sestavin in zajema predvsem reciklažo
odpadkov za predelavo v surovine in ponovno uporabo odpadkov ter odpadkov kot gorivo v kurilni napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov za pridobivanje goriva;
12. odstranjevanje odpadkov je namenjeno končni
oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče predelati in zajema predvsem obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično-fizikalnimi metodami in odlaganje odpadkov;
13. zbirno mesto ostankov komunalnih odpadkov je
mesto, kjer so nameščeni zabojniki ali vrečke, v katere
povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov neovirano odlagajo te odpadke. Zbirno mesto ostankov komunalnih odpadkov je običajno na zasebni površini;
14. prevzemno mesto ostankov komunalnih odpadkov
je mesto, kjer povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov
prepuščajo po vnaprej določenem urniku izvajalcu javne
službe ostanke komunalnih odpadkov v za to namenjenih
zabojnikih. Prevzemno mesto ostankov komunalnih odpadkov se za posamezno stavbo določi ob začetku uporabe
storitev javne službe;
15. zbiralnica ločenih frakcij ali ekološki otok je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit in za prevzemanje in hranjenje
posameznih ločenih frakcij opremljen prostor;
16. prevzemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej
določeno mesto, kjer povzročitelji kosovnih odpadkov iz
objektov v neposredni okolici izvajalcu javne službe te odpadke prepuščajo. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je
običajno mesto, ki je sicer namenjeno za prevzem ostankov
komunalnih odpadkov. Povzročitelj kosovnih odpadkov na
poziv izvajalca javne službe na prevzemnem mestu prepušča
kosovne odpadke po vnaprej določenem in javno objavljenem urniku;
17. zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit in za sprejemanje ter začasno skladiščenje posameznih nevarnih frakcij
ustrezno urejen prostor, kjer povzročitelji nevarnih frakcij
izvajalcu javne službe prepuščajo te odpadke;
18. premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, ki po vnaprej dogovorjenem urniku kroži po naseljenih
območjih, in je urejeno za prevzemanje nevarnih frakcij.
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Premična zbiralnica je tudi ustrezno opremljen prostor v
naseljenem območju, ki se ga za krajši čas po vnaprej
dogovorjenem urniku uredi v začasno zbiralnico nevarnih
frakcij;
19. zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit
prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno
hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice zbirnega centra
prepuščajo izvajalcu javne službe te frakcije in kosovne odpadke. Na območju zbirnega centra je urejena tudi zbiralnica nevarnih frakcij.
III. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
Občina Razkrižje zagotavlja javno službo s KSP Ljutomer d.o.o. do poteka enoletnega odpovednega roka, ki pa
začne veljati z dnem razpisa koncesije. Od takrat dalje pa z
najugodnejšim ponudnikom.
6. člen
Javna služba se izvaja na celotnem območju Občine
Razkrižje.
IV. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
7. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
1. ostanki komunalnih odpadkov:
– zbiranje ostankov komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji teh odpadkov prepuščajo na prevzemnih mestih za
ostanke komunalnih odpadkov in
– oddajanje prevzetih ostankov komunalnih odpadkov
za obdelavo, predelavo in odstranjevanje;
2. ločeno zbrane frakcije:
– zbiranje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji teh odpadkov prepuščajo v zbiralnicah ločenih frakcij,
– prevzemanje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji teh
odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,
– zbiranje ločenih frakcij, ki nastajajo v proizvodnih in
storitvenih dejavnostih, na prevzemnih mestih in
– oddaje prevzetih ločenih frakcij za predelavo;
3. kosovni odpadki:
– zbiranje kosovnih odpadkov, ki jih povzročitelji teh
odpadkov prepuščajo na prevzemnem mestu kosovnih odpadkov,
– prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih povzročitelji
teh odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,
– občasno zbiranje kosovnih odpadkov na prevzemnih
mestih za kosovne odpadke, kjer po vnaprej dogovorjenem
urniku povzročitelji kosovnih odpadkov prepuščajo te odpadke in
– oddajanje prevzetih kosovnih odpadkov za obdelavo,
predelavo in odstranjevanje;
4. nevarne frakcije:
– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji teh
odpadkov oddajajo v zbiralnicah ali premičnih zbiralnicah
nevarnih frakcij,
– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji teh
odpadkov oddajajo v zbirnem centru,
– prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi in jo povzročitelji komunalnih
odpadkov oddajajo v zbirnem centru,
– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij in
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– oddajanje prevzetih nevarnih frakcij za odstranjevanje;
5. ostala dela javne službe:
– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz ostankov komunalnih odpadkov,
– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz ločenih frakcij,
– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz kosovnih odpadkov,
– nabava in vzdrževanje vozil premičnih zbiralnic nevarnih frakcij,
– nabava zabojnikov, v katerih povzročitelji ostankov
komunalnih odpadkov prepuščajo ostanke komunalnih odpadkov,
– nabava in prodaja tipiziranih vrečk za prepuščanje
ostankov komunalnih odpadkov,
– nabava in vzdrževanje zabojnikov za prepuščanje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij,
– nabava in vzdrževanje zabojnikov in druge opreme v
zbirnih centrih,
– nabava in vzdrževanje opreme ter vozil za pranje
zabojnikov, v katerih povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov prepuščajo ostanke komunalnih odpadkov,
– izdelava programov zbiranja ostankov komunalnih odpadkov, ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij,
– obračun storitev uporabnikom storitev javne službe
za vsa dela javne službe,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o
zbranih komunalnih odpadkih po predpisih na področju ravnanja z odpadki (letna poročila).
V. OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA PROSTORSKA
RAZPOREDITEV
8. člen
Storitve zbiranja komunalnih odpadkov so obvezne za
lastnike ali upravljalce vsake stavbe, ki je na območju Občine Razkrižje in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno
prebivališče, ali je počitniška hiša, ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki.
Komunalne odpadke prevzema izvajalec javne službe
tako, da njegove storitve uporabljajo na enak način in skupno vsi povzročitelji komunalnih odpadkov v stavbi.
Za stavbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vsaka
posamezna etažna enota v stavbi, če se v njej izvaja dejavnost in se lastnik ali uporabnik etažne enote z upraviteljem
objekta dogovori, da se komunalni odpadki iz etažne enote
prepuščajo izvajalcu javne službe posebej in neodvisno od
komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri drugih uporabnikih
stavbe.
9. člen
Prevzemanje ostankov komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer jih prepuščajo povzročitelji v
zabojnikih velikosti od 120 do 1100 litrov.
Povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov lahko občasno prepuščajo te odpadke tudi v tipiziranih vrečkah, če
v zabojnikih ni prostora za vse odpadke. Prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah je lahko
tudi redno, če izvajalec javne službe tako prepuščanje
odobri zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti prevzemnega mesta od stavbe, v kateri ti odpadki nastajajo ali
na željo uporabnika storitve javne službe, če je v gospodinjstvu le en član.
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10. člen
Najmanjše možno število odvozov z zabojniki je
14-dnevno, če pa je prevzemanje s tipiziranimi vrečkami
redno, ki ga je odobril naročnik javne službe zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti prevzemnega mesta od
stavbe ali na željo uporabnika storitve javne službe, če je v
gospodinjstvu le en član, pa je le-to 13 krat letno.
Največje število odvozov je enkrat tedensko.
Velikost in število zabojnikov lahko uporabniki storitev
javne službe menjajo vsak mesec, na svoje stroške.
Informacijo o številu odvozov in datumu odvozov v vsakem naselju prejmejo občani v obliki koledarja odvoza v
mesecu decembru za naslednje leto.
Če imajo občani občasno več ostankov komunalnih
odpadkov, morajo le-te odložiti v tipiziranih vrečkah izvajalca
javne službe in to na dan odvoza ob zabojnik za prevzemanje
ostankov komunalnih odpadkov.
11. člen
Vsak nov uporabnik storitev, ki se prijavi na odvoz
komunalnih odpadkov, dobi v uporabo zabojnik za ostanke
komunalnih odpadkov, ki ga želi, izvajalec javne službe pa
mu je ob predaji dolžan svetovati.
Število in volumen zabojnikov v stavbah z več gospodinjstvi določi izvajalec.
12. člen
V zbiralnicah ločenih frakcij se z zbiranjem ločenih
frakcij zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij, ki jih
povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v za to namenjenih zabojnikih, nameščenih na prostoru zbiralnice:
– papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz lepenke,
– odpadne embalaže iz stekla,
– drobne odpadne embalaže iz plastike ter
– drobne odpadne embalaže iz kovine.
Ločene frakcije iz prejšnjega odstavka, ki nastajajo v
stavbi, v kateri se izvaja proizvodna ali storitvena dejavnost,
se prepuščajo izvajalcu javne službe v zabojnikih, ki jih zagotovijo lastniki ali upravljalci teh stavb sami.
Več izvajalcev proizvodne ali storitvene dejavnosti v isti
stavbi ali v sosednjih stavbah lahko uredi skupno zbiranje
ločenih frakcij v zabojnikih, ki jih zagotovijo sami v prostorih
enega od njih.
13. člen
Število zbiralnic ločenih frakcij, v katerih povzročitelji
ločenih frakcij prepuščajo le-te mora biti na posameznem
območju Občine Razkrižje sorazmerno gostoti poselitve na
tem območju in se ga določi tako, da je po ena zbiralnica
ločenih frakcij na največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.
14. člen
Prevzemanje in začasno skladiščenje ločeno zbranih
frakcij se zagotavlja v enem zbirnem centru na območju
Občine Razkrižje ali v zbirnem centru sosednjih občin.
15. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru iz prejšnjega člena naslednje ločene frakcije:
– papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno s
transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz lepenke,
– stekla vseh velikosti in oblik, vključno s prodajno
embalažo iz stekla,
– drobno plastiko,

Stran

4392 / Št. 44 / 21. 5. 2002

– odpadke iz plastike, vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz plastike in kompozitov, ki hkrati
opravlja funkcijo skupinske in prodajne embalaže,
– drobne odpadke iz kovin,
– druge odpadke iz kovin vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz kovin, ki hkrati opravlja funkcijo skupinske in prodajne embalaže,
– les, vključno s transportno, skupinsko in prodajno
embalažo iz lesa,
– oblačila,
– tekstil,
– doze za razpršila (aerosoli),
– jedilna olja in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso vključeni v skupine
16 06 01, 16 06 02 in 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki in
– električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
– kosovne odpadke.
16. člen
V okviru zbiranja ločenih frakcij v zbirnem centru se
povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja tudi redno
prevzemanje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij.
V zbirnem centru se izvaja prevzemanje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij nadzorovano z osebjem, ki je
usposobljeno za tak prevzem.
Odpremo kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki so
jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddali v zbirnem centru ter njihovo obdelavo, predelavo in odstranjevanje zagotovi izvajalec javne službe.
17. člen
Občasno zbiranje kosovnih odpadkov na prevzemnih
mestih, ki so določena za prevzem teh odpadkov, izvaja
izvajalec javne službe dvakrat letno.
18. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij opravlja izvajalec javne
službe občasno v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.
Oddajanje nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij se njihovim povzročiteljem zagotavlja na najmanj dveh mestih.
Občasno prevzemanje nevarnih frakcij se zagotavlja
dvakrat letno na vsakem od mest iz prejšnjega odstavka.
VI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
STORITEV JAVNE SLUŽBE
19. člen
Zbiranje in prevzemanje komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ali v zbirnem centru ter njihov
prevoz na mesto predelave ali na mesto obdelave pred
odstranjevanjem se opravlja s posebnimi vozili, katerih
opremljenost zagotavlja praznjenje zabojnikov, nakladanje
odpadkov ter prevoz in razkladanje odpadkov brez prahu,
čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov.
1. Ostanki komunalnih odpadkov
20. člen
Izvajalec javne službe prazni zabojnike in nalaga tipizirane vrečke tako, da ne onesnaži prevzemnega mesta ali
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mesta praznjenja ali njune okolice ter ne poškoduje zabojnikov.
Če pri prevzemu ostankov komunalnih odpadkov pride
do onesnaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice,
mora izvajalec javne službe zagotoviti odstranitev odpadkov
in čiščenje onesnaženih površin.
21. člen
Izvajalec javne službe opravlja, po posebnem naročilu
uporabnika storitev pranje zabojnikov, ki so namenjeni prepuščanju ostankov komunalnih odpadkov. Cena za pranje
zabojnikov se določi s cenikom, ki ga potrdi pristojni organ
Občine Razkrižje.
22. člen
Izvajalec javne službe mora zagotoviti:
– redno praznjenje zabojnikov za zbiranje ostankov komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih,
– redno pobiranje tipiziranih vrečk z zbranimi ostanki
komunalnih odpadkov,
– oddajo prevzetih ostankov komunalnih odpadkov za
obdelavo, predelavo in odstranjevanje,
– zamenjavo dotrajanih zabojnikov z novimi,
– nabavo novih zabojnikov za nove uporabnike storitev
prevzemanja ostankov komunalnih odpadkov,
– zamenjavo zabojnikov z zabojniki drugih velikosti na
željo lastnika ali upravitelja objekta in ob spremenjenih količinah nastajanja ostankov komunalnih odpadkov v objektu,
– nabavo tipiziranih vrečk in njihovo prodajo uporabnikom storitev javne službe,
– nabavo in vzdrževanje vozil za prevzemanje ostankov
komunalnih odpadkov,
– nabavo in vzdrževanje opreme in vozil za pranje posod.
Tipsko obliko, velikost, barvo, material in označenost
vrečke za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov določi pristojni organ Občine Razkrižje v sodelovanju z izvajalcem javne službe.
23. člen
Najmanjša širina dostopne poti za vozilo za prevoz
ostankov komunalnih odpadkov do prevzemnega mesta za
ostanke komunalnih odpadkov mora biti 3 m.
Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za
ostanke komunalnih odpadkov, mora imeti zaključek z obračališčem. Obračališče mora biti izvedeno z najmanjšim zunanjim radijem 12 m ter najmanjšim notranjim radijem 6,5 m.
Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na
njem obračajo enako učinkovito, kot to zagotavlja obračališče iz prejšnjega stavka.
Najmanjša svetla višina dostopne poti do prevzemnega
mesta za ostanke komunalnih odpadkov mora biti 4 m,
najmanjša svetla širina dostopne poti pa 3m.
Notranji najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega
mesta za ostanke komunalnih odpadkov v križišču ali krivini
mora biti 6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer
je lahko najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost
križišča.
24. člen
Prevzemno mesto za ostanke komunalnih odpadkov je
lahko na površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne
službe, če so izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je
zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem teh odpadkov.
Prevzemno mesto za ostanke komunalnih odpadkov
mora biti dostopno vozilom za odvoz teh odpadkov in je
lahko istočasno tudi mesto praznjenja zabojnika v vozilo
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oziroma sme biti oddaljeno od mesta praznjenja zabojnika
največ 10 m.
Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne
sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir.
25. člen
Ime in naslov uporabnika storitev, lokacijo prevzemnega mesta za ostanke komunalnih odpadkov, način prepuščanja teh odpadkov (v zabojniku ali v vrečkah), velikost in
število zabojnikov za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov se vodi za vsako posamezno stavbo, v kateri nastajajo ti odpadki.
Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec
javne službe v registru prevzemnih mest.
26. člen
Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih
mest iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe o spremembah količin nastajanja ostankov komunalnih odpadkov. Sprememba se lahko nanaša na ime in naslov uporabnika ter
velikost in število zabojnikov.
Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov v
registru prevzemnih mest potrdi uporabniku storitev javne
službe vpis sprememb v register prevzemnih mest in uskladi
prevzemanje ostankov komunalnih odpadkov in obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje mesec dni po
vpisu spremembe v register prevzemnih mest.
27. člen
Lastnik ali upravitelj stavbe mora zagotoviti, da so tipizirane vrečke, ki so namenjene za prepuščanje ostankov
komunalnih odpadkov, na prevzemnem mestu samo v času,
ki je s programom prevzemanja ostankov komunalnih odpadkov določen za prevzem teh odpadkov.
Če prevzemno mesto ni hkrati zbirno mesto, so lahko
zabojniki za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov na
prevzemnem mestu le v času, ki je s programom prevzemanja teh odpadkov določen za njihov prevzem.
28. člen
Za čas do prevzema ostankov komunalnih odpadkov
mora lastnik ali upravitelj objekta zagotoviti, da so zabojniki
za prepuščanje teh odpadkov nameščeni na zbirnem mestu
v ali ob objektu, vendar ne na javnih površinah in tako, da
povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov, ki prebivajo v
objektu ali v njem izvajajo dejavnost, v njih neovirano zbirajo
ostanke komunalnih odpadkov.
Če je zbirno mesto na prostem, mora biti površina
prostora primerne velikosti ter utrjena.
29. člen
Če zbirnega mesta ni možno urediti na površini, ki so v
lasti lastnika ali uporabnika stavbe, lahko pristojni organ
Občine Razkrižje določi namestitev zabojnikov na javni površini, če iz vloge lastnika ali upravitelja stavbe sledi, da ob
stavbi ni primernih drugih površin in da namestitev zabojnikov v stavbi ni možna.
30. člen
Tipizirane vrečke za prepuščanje ostankov komunalnih
odpadkov morajo povzročitelji teh odpadkov hraniti v času
do prevzema ostankov komunalnih odpadkov v stanovanjskih ali poslovnih prostorih, kjer ti odpadki nastajajo ali v
posebnih, za to namenjenih zaprtih in pokritih prostorih v
stavbi.
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31. člen
Pri načrtovanju zbirnega in prevzemnega mesta pri novih stanovanjskih ter poslovnih zgradbah in naseljih, pri prenovah ter spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati pogoje tega odloka.
Na zahtevo upravnega organa poda mnenje glede načrtovanega zbiranja ostankov komunalnih odpadkov v prostorski ali projektni dokumentaciji pristojni organ Občine
Razkrižje, s tem da le-ta pridobi predhodno mnenje od izvajalca javne službe.
32. člen
Zbiranje ostankov komunalnih odpadkov se izvaja po
letnem programu zbiranja ostankov komunalnih odpadkov,
ki ga za vsako leto do 15. oktobra za naslednje leto pripravi
izvajalec javne službe, potrdi pa pristojni organ Občine Razkrižje.
Letni program zbiranja ostankov komunalnih odpadkov
iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke o naseljih in številu prebivalcev v njih, katerim se zagotavlja zbiranje ostankov komunalnih odpadkov,
– podatke o številu in razmestitvi prevzemnih mest ter
velikosti zabojnikov in pogostosti zbiranje ostankov komunalnih odpadkov,
– podatke o načrtovani letni količini zbranih ostankov
komunalnih odpadkov po posameznih naseljih oziroma območjih poselitve,
– časovna razporeditev zbiranja ostankov komunalnih
odpadkov, ki jih povzročitelji teh odpadkov prepuščajo v
zabojnikih na prevzemnih mestih,
– časovna razporeditev zbiranja ostankov komunalnih
odpadkov, ki jih povzročitelji teh odpadkov prepuščajo v
vrečkah,
– območja poselitve, kjer se ostanki komunalnih odpadkov prepuščajo samo v vrečkah,
– način prodaje vrečk uporabnikom storitev javne službe,
– število zabojnikov in vrečk, ki jih bo nabavil izvajalec v
letu programa,
– način naročanja pranja zabojnikov,
– opis zabojnikov in vozil za zbiranje ostankov komunalnih odpadkov, ki jih bo nabavil v letu programa in
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
33. člen
V primeru izpada zbiranja ostankov komunalnih odpadkov, po programu, zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do prevzemnih mest, mora izvajalec javne službe o vzrokih izpada obvestiti povzročitelje ostankov komunalnih odpadkov, izpadli
prevzem teh odpadkov pa opraviti takoj, ko je to možno.
34. člen
Izvajalec javne službe mora ugotavljati in evidentirati
sestavo ter količino prevzetih ostankov komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno uporabo zabojnikov za zbiranje ostankov komunalnih odpadkov.
V primeru kršitve mora izvajalec javne službe kršilca prijaviti
pristojnim inšpekcijskim službam.
2. Ločeno zbrane frakcije
35. člen
Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da so zabojniki,
ki so namenjeni za prepuščanje posameznih vrst ločenih
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frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij, enakega tipa in ustrezno
označeni.
Iz oznake na zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene
frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik in pogoji za prepuščanje, če obstojijo.
Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov
iz prejšnjih odstavkov tega člena določi pristojni organ občine Razkrižje, ob sodelovanju z izvajalcem javne službe.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je na zabojnikih v zbirnih centrih ustrezna oznaka, iz katere je razvidna
vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik in
pogoji za prepuščanje, če obstojijo.
36. člen
Izvajalec javne službe mora zagotoviti:
– redno praznjenje zabojnikov v zbiralnicah in v zbirnem centru,
– redno praznjenje zabojnikov, ki so jih za prepuščanje
ločenih frakcij zagotovili lastniki ali upravitelji stavb, v katerih
se izvaja proizvodna ali storitvena dejavnost, pri kateri nastajajo ločene frakcije,
– oddajanje prevzetih ločenih frakcij za predelavo,
– snažnost prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnega centra ter redno vzdrževanje zabojnikov, ki so namenjeni
za prepuščanje ločenih frakcij, tako glede njihovega izgleda
kot namena,
– zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
– opremljanje obstoječih zbiralnic ločenih frakcij z zabojniki za ločene frakcije, za katere prepuščanje še ni zagotovljeno,
– opremljanje novih zbiralnic ločenih frakcij z zabojniki,
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz ločenih frakcij v
predelavo.
37. člen
Zbiranje in prevzem ločenih frakcij se izvaja po letnem
programu zbiranja ločenih frakcij, ki ga za vsako leto do
15. oktobra za naslednje leto pripravi izvajalec javne službe,
potrdi pa pristojni organ Občine Razkrižje.
Letni program zbiranja ločenih frakcij iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke o naseljih in številu prebivalcev v njih, katerim se zagotavlja zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij,
– podatke o številu in razmestitvi zbiralnic ločenih frakcij ter njihovi opremljenosti glede na vrste ločenih frakcij,
– podatke o načrtovani letni količini zbranih ločenih
frakcij, ločeno po posameznih naseljih po posameznih ločenih frakcijah,
– podatke o opremljenosti zbirnega centra ter o načrtovanih količinah prevzetih odpadkov, ločeno po posameznih ločenih frakcijah,
– podatke o ureditvi zbirnega centra, iz katerih so razvidni ukrepi za preprečevanje onesnaževanja okolja,
– časovni razpored zbiranja in prevzemanja ločenih
frakcij, ki so jih povzročitelji ločenih frakcij prepustili v zabojnikih za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih
frakcij in zbirnem centru,
– časovni razpored zbiranja ločenih frakcij, ki nastajajo
v objektih s proizvodno in storitveno dejavnostjo,
– opis predelave in način oddajanja ločenih frakcij v
predelavo, za katere predelavo zagotavlja sam,
– način oddajanja ločenih frakcij, ki jih kot odpadno
embalažo oddaja po predpisu o ravnanju z embalažo in
odpadno embalažo,
– število in vrsto zabojnikov, ki jih bo nabavil izvajalec
po letnem programu,
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– časovni razpored pranja in drugih vzdrževalnih del na
zabojnikih v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem centru,
– opis opreme zbiralnic ločenih frakcij in zbirnega centra, ki jih bo nabavil v letu programa in
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
3. Kosovni odpadki in nevarne frakcije
38. člen
Zbiranje in prevzem kosovnih odpadkov in nevarnih
frakcij se izvaja po letnem programu zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki ga za vsako leto do 15. oktobra za naslednje leto pripravi izvajalec javne službe, potrdi
pa pristojni organ Občine Razkrižje.
Letni program zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih
frakcij iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke o številu in razmestitvi prevzemnih mest kosovnih odpadkov ter lokacij za zbiralnice in premične zbiralnice nevarnih frakcij,
– časovni razpored in način zbiranja in prevzemanja
kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij,
– časovni razpored in način odpreme kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki so jih povzročitelji teh odpadkov
oddali osebju v zbirnem centru za predelavo in odstranjevanje,
– opis predelave in odstranjevanja kosovnih odpadkov
in nevarnih frakcij, za katere predelavo in odstranjevanje
zagotavlja sam,
– opis opreme za zbiranje in prevzemanje, začasno
skladiščenje in obdelavo kosovnih odpadkov in nevarnih
frakcij, ki jih bo nabavil po letnem programu in
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
39. člen
Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje komunalnih odpadkov obvezna.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da prepuščajo čim več ločenih frakcij v
zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnem centru.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– prepuščati zabojnike ali vrečke z ostanki komunalnih
odpadkov izvajalcu javne službe na prevzemnih mestih v
časih, kot so določeni s programom zbiranja teh odpadkov,
– prepuščati ločene frakcije v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem centru,
– prepuščati ločene frakcije, ki nastajajo v proizvodnih
in storitvenih dejavnostih v posebnih zabojnikih, ki jih zagotovijo sami,
– prepuščati vse kosovne odpadke na prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja kosovnih odpadkov in
zbirnem centru,
– oddajati vse nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah in zbirnem
centru.
40. člen
Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki
niso komunalni odpadki v zabojnike za ločene frakcije ali
zabojnike in vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.
Prepovedano je pisati ali lepiti plakate na zabojnike za
ločene frakcije ali zabojnike, ki so namenjeni za prepuščanje komunalnih odpadkov.
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41. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti,
da:
– hranijo ločene frakcije, dokler jih ne prepustijo izvajalcu javne službe v zabojnikih zbiralnice ločenih frakcij ali
zbirnega centra, varno in neškodljivo za okolje,
– pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je
namenjen prepuščanju kosovnih odpadkov, odpadek ročno
razstavijo na več kosov tako, da posamezni kos odpadka
vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov,
– hranijo nevarne frakcije do njihove oddaje v zbirnem
centru ali v premični zbiralnici ločeno od drugih odpadkov in
neškodljivo za okolje.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati ločenih frakcij med ostanke komunalnih odpadkov tako, da ločenih frakcij ni več možno izločiti pri
razvrščanju ostankov komunalnih odpadkov,
– prepuščati odpadkov iz vrtov v zabojnikih za ločene
frakcije ali v zabojnikih in vrečkah, ki niso namenjene za
prepuščanje teh odpadkov,
– prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije, kot
ločene frakcije, ampak kot nevarne frakcije,
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij
med seboj,
– prepuščati izvajalcu javne službe odpadnih zdravil,
odpadnih olj in drugih ločenih frakcij, za katere je s predpisi
urejeno prevzemanje in zbiranje na poseben način,
– prepuščati odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v
zabojnikih za ločene frakcije ali v zabojnikih in vrečkah, ki
niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov.
42. člen
V zabojnike in vrečke, ki so namenjene prepuščanju
ostankov komunalnih odpadkov, je prepovedano odložiti,
zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih
dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke,
– odpadke iz vrtov in
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne
glede na vrsto odpadka.
43. člen
Povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov morajo na
dan zbiranja teh odpadkov zagotoviti, da so zabojniki in
vrečke, ki so namenjene prepuščanju ostankov komunalnih
odpadkov, postavljene na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje teh odpadkov.
Povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se po praznjenju zabojniki namestijo nazaj na
zbirno mesto.
Povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da so pokrovi zabojnikov zaprti, ne glede na to ali se
nahajajo na prevzemnem ali na zbirnem mestu.
Povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov ne smejo
odlagati ostankov komunalnih odpadkov ob zabojnikih ali na
zabojnike ali prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju ostankov komunalnih odpadkov.
Lastniki ali upravljalci objekta, kjer nastajajo ostanki
komunalnih odpadkov, morajo izvajalcu javne službe zago-
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toviti dostop do prevzemnega mesta tudi v zimskem času
tako, da zagotovijo redno odstranjevanje snega ob zabojnikih ter na njihovih pokrovih.
Če izpade redni prevzem ostankov komunalnih odpadkov, v času praznikov ali, če so zaradi drugih razlogov zabojniki za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov polni,
mora povzročitelj teh odpadkov prepuščati te odpadke v
vrečkah, ki so namenjene prepuščanju ostankov komunalnih odpadkov.
V času zbiranja ostankov komunalnih odpadkov mora
povzročitelj ostankov komunalnih odpadkov v primerih iz
prejšnjega odstavka zagotoviti, da so vrečke, ki so namenjene prepuščanju teh odpadkov, na prevzemnem mestu zaprte in zložene ob zabojnikih.
44. člen
Povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov, katerih
dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in podobno, ne smejo biološko
razgradljivih odpadkov prepuščati v zabojnikih ali vrečkah, ki
so namenjene prepuščanju ostankov komunalnih odpadkov.
Če zbiranja biološko razgradljivih odpadkov povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov ne uredijo s posebno
pogodbo z izvajalcem javne službe, morajo zagotoviti oddajanje teh odpadkov v predelavo sami.
45. člen
Lastniki ali upravljalec nove ali obnovljene stavbe mora
prijaviti izvajalcu javne službe začetek uporabe stavbe zato,
da se dogovorita o kraju prevzemnega mesta, številu zabojnikov in o njihovi dobavi ter o drugih pogojih za pričetek
izvajanja storitev javne službe.
Lastniki ali upravljalec iz prejšnjega odstavka mora prijaviti začetek uporabe objekta najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe objekta.
Lastnikom ali upravljalcu iz prejšnjih odstavkov tega
člena mora pred začetkom uporabe stavbe izvajalec javne
službe potrditi vpis prevzemnega mesta komunalnih odpadkov v register prevzemnih mest.
46. člen
Kosovne odpadke mora odložiti povzročitelj teh odpadkov na prevzemno mesto za kosovne odpadke do 6. ure
na dan prevzema, vendar ne prej kot 24 ur pred dnevom
prevzema.
Odpadke, ki niso kosovni odpadki, ni dovoljeno prepuščati kot kosovne odpadke.
Če odpadkov, ki niso kosovni odpadki, izvajalec javne
službe ne prevzame, mora lastnik ali upravitelj stavbe zagotoviti odstranitev teh odpadkov s prevzemnega mesta neposredno po končanem prevzemanju kosovnih odpadkov.
47. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje ostankov komunalnih odpadkov, ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, njihovo sežiganje ali
odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za
odstranjevanje ostankov komunalnih odpadkov, je prepovedano.
Povzročitelj odpadkov, ki odpadke, navedene v prejšnjem odstavku kopiči, jih sežiga ali jih namerava sežgati ali
jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju ostankov komunalnih odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
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Če povzročitelj odpadkov iz prejšnjega odstavka ne
zagotovi predelave ali odstranitve navedenih odpadkov, to
na njegove stroške izvede izvajalec javne službe na podlagi
odločbe inšpekcijskih služb.
Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo
ali odstranitev odpadkov izvajalec javne službe na stroške
Občine Razkrižje in na podlagi odločbe pristojnih inšpekcijskih služb.
48. člen
Sežiganje suhih odpadkov iz vrtov v majhnih količinah,
ki nastajajo na hišnih vrtovih, je dovoljeno samo podnevi. Pri
sežiganju suhih odpadkov iz vrtov je treba preprečiti nevarnosti in neprijetnosti, ki nastanejo zaradi dima, širjenja ognja
in letenja isker izven mesta sežiganja.
49. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem
javne službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi z
zabojniki za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov in
ločenih frakcij.
Najkasneje 24 ur po končani prireditvi pa morajo organizatorji prireditve na svoje stroške zagotoviti, da izvajalec
javne službe iz prejšnjega odstavka prevzame zbrane odpadke.
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IX. OBLIKOVANJE CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE
52. člen
Osnove za oblikovanje cen storitev javne službe so:
– stroški zbiranja in prevzemanja ostankov komunalnih
odpadkov, ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih
frakcij,
– stroškov oddaje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov
in nevarnih frakcij za predelavo in odstranjevanje,
– stroškov obdelave ostankov komunalnih odpadkov in
njihovo odstranjevanje.
53. člen
Cena storitev javne službe se definira s tarifnim sistemom.
Tarifni sistem in cenik za obračun storitev javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki določi Občinski svet občine Razkrižje.
X. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
54. člen
Obračun storitev javne službe velja za uporabnika storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po dnevu vselitve v stavbo ali po dnevu začetka uporabe stavbe za
izvajanje proizvodne ali storitvene dejavnosti.
Obračun storitev javne službe izvaja uporabnikom storitev javne službe izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec obračuna storitev).

VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
50. člen
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– od prodaje ločenih frakcij kot sekundarne surovine
obratom za predelavo ločenih frakcij,
– iz proračuna Občine Razkrižje,
– iz drugih virov.
Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno storitev izvajanja
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, se podrobneje določi s cenikom storitev, na podlagi potrjenega programa dela.
51. člen
Stroški, ki oblikujejo ceno storitev izvajanja javne
službe
Cena storitev vsebuje naslednje elemente:
1. neposredni stroški:
– strošek električne energije,
– strošek pogonskega goriva,
– drugi stroški materiala,
– strošek storitev,
– strošek dela,
– neposredni stroški prodaje,
– drugi neposredni stroški;
2. posredni proizvajalni stroški:
– amortizacija,
– investicijsko vzdrževanje,
– drugi posredni proizvajalni stroški;
3. splošni stroški:
– posredni stroški nabave,
– posredni stroški uprave,
– posredni stroški prodaje,
– posredni stroški obresti;
4. dobiček.

55. člen
Prostornino dejansko prevzetih ostankov komunalnih
odpadkov se izračuna na podlagi:
– prostornine zabojnikov, ki so namenjeni za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov in
– števila prevzemov ostankov komunalnih odpadkov.
V primeru prepuščanja ostankov komunalnih odpadkov
v vrečkah, se strošek storitve javne službe vključi s ceno
vrečke.
Prostornina dejansko prevzetih ločenih frakcij se pri
prevzemu ločenih frakcij iz stavb, v katerih se izvaja proizvodna ali storitvena dejavnost, izračuna na podlagi:
– prostornine zabojnikov, ki so namenjeni za prepuščanje ločenih frakcij in
– števila prevzemov ločenih frakcij.
56. člen
Prostornina nameščenih zabojnikov za zbiranje ostankov komunalnih odpadkov in ločenih frakcij se uporablja tudi
kot merilo za razdelitev vseh stroškov storitev javne službe
med posameznimi stanovanjskimi ali poslovnimi enotami v
stavbi ali delu stavbe, v katerem povzročitelji komunalnih
odpadkov prepuščajo te odpadke v skupnih zabojnikih.
XI. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
57. člen
Infrastrukturni objekti za izvajanje javne službe, ki so v
lasti ali v najemu Občine Razkrižje so objekti in naprave
zbirnega centra brez zabojnikov in opreme za prepuščanje
in začasno hranjenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in
nevarnih frakcij.
Naprave, ki se jih potrebuje za izvajanje javne službe in
so v lasti izvajalcev javne službe so:
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– zabojniki za zbiranje ostankov komunalnih odpadkov,
– zabojniki za zbiranje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij,
– zabojniki za prevzemanje in začasno hranjenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij v zbirnem
centru,
– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov,
– oprema premičnih zbiralnic za občasno prevzemanje
nevarnih frakcij,
– vozila za prevoz komunalnih odpadkov,
– oprema za obdelavo ostankov komunalnih odpadkov
pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– oprema za obdelavo kosovnih odpadkov pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– oprema za začasno hranjenje in obdelavo nevarnih
frakcij pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– oprema in vozila za pranje in vzdrževanje zabojnikov
za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov.
Naprave, ki se jih potrebuje za izvajanje javne službe in
so v lasti uporabnikov storitev javne službe, so:
– zabojniki za zbiranje ostankov komunalnih odpadkov
in ločenih frakcij v objektih in stavbah, v katerih se izvaja
proizvodna ali storitvena dejavnost.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
58. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
59. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:
1. ne zagotovi pogojev za prevzem ostankov komunalnih odpadkov,
2. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v
zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem centru,
3. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij, na
prevzemnih mestih, v stavbah, v katerih se izvaja proizvodna
in storitvena dejavnost in pri kateri nastajajo ločene frakcije,
5. ne zagotovi pogojev za prevzem kosovnih odpadkov
na prevzemnih mestih in zbirnem centru,
6. ne zagotovi pogojev za prevzem nevarnih frakcij v
zbiralnici nevarnih frakcij, premični zbiralnici nevarnih frakcij
in zbirnem centru,
7. ne prevzema ostankov komunalnih odpadkov, skladno z letnim programom,
8. ne prevzema ločenih frakcij, skladno z letnim programom,
9. ne prevzema kosovnih odpadkov, skladno z letnim
programom,
10. ne prevzema nevarnih frakcij, skladno z letnim
programom,
11. ne vzdržuje zabojnikov v zbiralnicah ločenih frakcij
in zbirnem centru, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanih zabojnikov ne nadomesti z novimi,
12. ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju
je pri prevzemanju ostankov komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov onesnažil,
13. ne zagotavlja snažnosti prostorov zbiralnic ločenih
frakcij in zbirnega centra,
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14. ne zagotovi oddaje prevzetih odpadkov za obdelavo, predelavo ali odstranitev,
15. ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru
prevzemanja ločenih frakcij, v predelavo, skladno s predpisom o ravnanju z odpadno embalažo,
16. ne pripravi letnih programov zbiranja odpadkov v
predpisanem roku,
17. ne obvesti o izpadu prevzema ostankov komunalnih odpadkov zaradi višje sile,
18. ne prevzema in prevaža komunalne odpadkov s
posebnimi vozili, skladno predpisom,
19. ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči uporabnik storitev javne službe,
20. ne izdela registra prevzemnih mest,
21. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine
prevzetih komunalnih odpadkov.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca iz prvega odstavka tega
člena.
60. člen
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v zabojnikih ali v
vrečkah,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami od 39. do 49. člena,
4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja
dostopa do zbirnega mesta v zimskem času,
5. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki
vplivajo na obračun storitev javne službe,
6. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov,
7. prepušča odpadke, ki niso kosovni odpadki, na
prevzemnih mestih za kosovne odpadke in
6. piše in lepi plakate na zabojnikih za prepuščanje
komunalnih odpadkov ali na zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij.
61. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba
in:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v zabojnikih ali v
vrečkah,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami od 39. do 49. člena,
4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja
dostopa do zbirnega mesta v zimskem času,
5. prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastajajo zaradi dejavnosti v zabojnikih ali vrečkah za prepuščanje
ostankov komunalnih odpadkov,
6. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki
vplivajo na obračun storitev javne službe,
7. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov,
8. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih
prireditev, če ravnajo v nasprotju z 49. členom,
9. piše in lepi plakate na zabojnike za prepuščanje
ostankov komunalnih odpadkov ali zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij.
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Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega
člena.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
delom iz prvega odstavka tega člena.

Uradni list Republike Slovenije
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-004-10/02
Rogaška Slatina, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
62. člen
Pogoje in obveznosti izvajanja javne službe uredita pristojni organ Občine Razkrižje in izvajalec javne službe v
pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki na območju Občine Razkrižje, ki jo
skleneta v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.
63. člen
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se do
vpisa sprememb v register prevzemnih mest uporabljajo podatki iz registra prevzemnih mest, ki ga je za izvajanje storitev javne službe do uveljavitve tega odloka vodil izvajalec
javne službe.
64. člen
Izvajalec javne službe pripravi letni program zbiranja
komunalnih odpadkov prvič za leto 2003, in sicer do 15.
oktobra.
65. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha, na območju
Občine Razkrižje, veljati odlok o obveznem ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Ljutomer (Uradni list
RS, št. 8/91).
66. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določb o ločenem
zbiranju in obračunu storitev javne službe o zbiranju ločenih
frakcij, ki začno veljati od 1. januarja 2004.
Št. 352-01/02-10
Razkrižje, dne 30. aprila 2002.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

ROGAŠKA SLATINA
2191.

Sklep o ukinitvi splošne rabe zemljišča

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine
Rogaška Slatina na 35. redni seji dne 24. 4. 2002 sprejel
naslednji

ŠTORE
2192.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Štore za leto 2001

Na podlagi 98. člena zakon o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 106. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00) je Občinski svet občine
Štore na 24. redni seji dne 25. 4. 2002 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Štore
za leto 2001
1. člen
Občinski svet občine Štore sprejme zaključni račun
proračuna Občine Štore za leto 2001 z naslednjimi postavkami:
Bilanca prihodkov in odhodkov:
– skupni prihodki
398,954.757,57 SIT
– skupni odhodki
407,454.729,85 SIT
– proračunski primanjkljaj
8,499.972,28 SIT
Izkaz računa financiranja:
– zadolževanje
– odplačila dolga
– neto zadolževanje

97,442.962,03 SIT
85,662.570,58 SIT
11,780.391,45 SIT

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
4,100.000,00 SIT
– dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
6,788.655,00 SIT
– dana minus prejeta posojila
in sprememba kapitalskih deležev
2,688.655,00 SIT
Bilanca stanja sredstev in virov sredstev na dan
31. 12. 2001
– vrednost aktive
1.364,919.751,70 SIT
a) dolgoročna sredstva
in sredstva v upravljanju
1.054,052.444,77 SIT
b) kratkoročna sredstva
310,867.306,93 SIT
– vrednost pasive
1.364,919.751,70 SIT
a) kratkoročne obveznosti
306,037.247,54 SIT
b) lastni viri in dolgoročne obv. 1.058,882.504,16 SIT

SKLEP
I
Ukine se splošna raba zemljišču s parc. št. 1479/6
k.o. Cerovec, ZKV 530.

2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja
sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-0002/2002 – 001
Štore, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

2193.

Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2002

Na podlagi določil zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99) in 16. člena ter 7. poglavja statuta Občine
Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in 112/00) je Občinski svet
občine Štore na 24. redni seji dne 25. 4. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Štore za leto 2002
1. člen
S proračunom Občine Štore za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Štore.
2. člen
Proračun Občine Štore za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:
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5. člen
Pri izvrševanju občinskega proračuna se smiselno uporabljajo določila členov 99., 100., 101., 102. in 103. člena
statuta Občine Štore.
6. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje
del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih z občinskim proračunom.
Sredstva občinskega proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar
v odvisnosti od zapadlosti obveznosti in upoštevanja likvidnosti občinskega proračuna. Sredstva se smejo uporabljati
le za namene, za katere so bila namenjena.
Porabniki ne smejo na račun občinskega proračuna
prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s proračunom.
7. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni županu dostavljati mesečna poročila o realizaciji nalog in uporabi sredstev.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za
analizo poslovanja, ki jih lahko zahtevajo župan, tajnik občine ali nadzorni odbor.
8. člen
Župan Občine Štore je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu s 105. členom statuta Občine Štore;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
javne porabe, vendar največ do višine 5% občinskega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

v tisoč SIT

A)
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov:
prihodki
odhodki
proračunski presežek (I.–II.)

522.857
522.509
348

B)
IV.

Račun finančnih terjatev in naložb
prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI. prejeta minus dana posojila in sprememba
kapitalskih deležev (IV.–V.)
VII. skupni presežek (I.+IV.)–(II.+V.)
C)
VIII.
IX.
X.
XI.

Račun financiranja
zadolževanje
odplačilo dolga
neto financiranje (VIII.–IX.)
zmanjšanje sredstev na računu (III.+VI.+X.)

–
–
–
348

9. člen
Župan mora o izvrševanju občinskega proračuna občinski svet obveščati po periodičnih izračunih.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002.
Št. 40305-0003/2002–001
Štore, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

–
348
–348
–

Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka.

2194.

Odlok o turistični taksi na območju Občine
Štore

3. člen
V rezerve občinskega proračuna se izloči 0,5% skupno
doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Na podlagi 21., 22. in 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 21/02) ter 16.
statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in 112/00)
je Občinski svet občine Štore na 24. redni seji dne 25. 4.
2002 sprejel

4. člen
Za izvrševanja občinskega proračuna je odgovoren župan Občine Štore. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.

ODLOK
o turistični taksi na območju
Občine Štore

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

1. člen
S tem odlokom se določa višina, plačevanje, delitev,
poraba, način poročanja in nadzor nad plačevanjem turistične takse v Občini Štore.

7. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse
ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ in v
okviru svojih pooblastil Občinska uprava občine Štore.

2. člen
Na območju Občine Štore se določi turistična taksa v
višini 11 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da
se število točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo za vsako
leto posebej s sklepom določi Vlada Republike Slovenije.

8. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, sobodajalec in kmet ter društvo, ki sprejema turiste na prenočevanje, če do 25. dne v mesecu za pretekli mesec Občinski
upravi občine Štore ne poda poročilo (6. člen odloka) ali
poda pomanjkljivo poročilo o pobrani in odvedeni turistični
taksi.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

3. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v registriranem prenočitvenem obratu na območju Občine Štore.
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev
za prenočevanje.
Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru,
ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
4. člen
Turistična taksa je prihodek proračuna občine in se
razporeja skladno z zakonom in proračunom občine.
Sredstva turistične takse se namenijo za oblikovanje celovite turistične ponudbe občine, predvsem pa za:
– nudenje podpore in sofinanciranje programov turističnega društva v kraju;
– razvojne projekte s področja turizma in gostinstva;
– komunalno urejanje naselij;
– prireditve;
– pisna promocijska gradiva in druga sredstva za promocijo turistične ponudbe;
– sofinanciranje obnavljanja in vrednotenja kulturne dediščine in krajine;
– turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije;
– čiščenje in urejanje okolja;
– ostale dejavnosti splošnega značaja, povezane s turizmom.
5. člen
Turistično takso pobirajo pravne osebe, podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo
turiste na prenočevanje.
Osebe iz prejšnjega odstavka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na
poseben račun občine.
6. člen
Pravne in fizične osebe, kmetje in društva, ki so registrirane
za sprejemanje gostov na prenočevanje, so dolžne predložiti mesečno poročilo o pobiranju in odvajanju turistične takse
Občinski upravi občine Štore najkasneje do 25. v tekočem
mesecu za pretekli mesec.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov
pravne ali fizične osebe, nastanitvene zmogljivosti, mesec in
leto, na katerega se poročilo nanaša, število prenočitev,
število domačih in tujih gostov, število gostov, ki jim po
zakonu ni potrebno plačati turistične takse, število gostov, ki
po zakonu plačajo 50% turistično takso in znesek obračunane turistične takse.
Poročilo so pravne in fizične osebe dolžne pošiljati
vsak mesec, ne glede na to, ali so imele goste na prenočevanju ali ne. V zadnjem primeru se na poročilo pripiše, da
turistov ni bilo na prenočevanju.

9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 42305-0001/2002–001
Štore, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

2195.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Kompole

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40.
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, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97)
in 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in
112/00) na 24. redni seji dne 25. 4. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Kompole
1. člen
Spremeni oziroma dopolni se 4. člen odloka, tako da
se za šestim odstavkom doda odstavek:
Novogradnje na območjih drugih kmetijskih zemljišč,
na robu površin namenjenih poselitvi so možne pod pogojem, da lokacija novega objekta ni oddaljena od obstoječe
pozidave na teh površinah več kot 30 m, in da niso v nasprotju z veljavnimi predpisi, z mnenjem občinske strokovne
službe.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0002/2002 – 001
Štore, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

Uradni list Republike Slovenije

2196.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
podeljevanju priznanj Občine Štore

Na podlagi 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list
RS, št. 66/99 in 112/00) je Občinski svet občine Štore na
24. redni seji dne 25. 4. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o podeljevanju priznanj Občine Štore
1. člen
S tem odlokom se določajo spremembe in dopolnitve
odloka o podeljevanju priznanj Občine Štore (Uradni list RS,
št. 11/96).
2. člen
V celotnem besedilu odloka se besedilo “odbor za
priznanja oziroma odbor za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja“ nadomesti z besedilom “komisija za odlikovanja“.
3. člen
Spremeni se besedilo 3. člena odloka, tako da glasi:
Naziv Častni občan Občine Štore se podeli posamezniku za njegov izjemni prispevek na področju gospodarstva,
znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj in promocijo občine.
Priznanje Zlati grb se podeljuje za izredno življenjsko
delo ali vrhunske dosežke na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarne dejavnosti,
ki so pomembni za razvoj in ugled občine.
Priznanje Srebrni grb se podeljuje za vrhunske dosežke na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture,
športa in humanitarne dejavnosti, v zadnjem letu in kot spodbuda za nadaljnje delo.
Priznanje Bronasti grb se podeljuje za enkratne dosežke na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture,
športa in humanitarne dejavnosti, v zadnjem letu in kot spodbuda za nadaljnje delo.
Priznanje Plaketa občine se podeljuje za delo in prizadevanje na področju športa, humanitarne in kulturno umetniške dejavnosti v zadnjem letu in izkazano veliko požrtvovalnost, humano dejanje, ter izkazan pogum ob posebnih dogodkih v zadnjem letu. Priznanje Plaketa občine za izkazano
veliko požrtvovalnost, humano dejanje, ter izkazan pogum
ob posebnih dogodkih, se lahko dodeli tudi za dogodke v
letu v katerem se priznanje dodeli.
4. člen
Spremeni se besedilo 4. člena odloka, tako da glasi:
O vrsti in številu priznanj za posamezno leto odloči, na
predlog komisije za odlikovanja in župana, občinski svet.
Če se priznanja podelijo za veliko požrtvovalnost, humano dejanje in pogum, lahko o tem odloči župan s tem, da
o svoji odločitvi obvesti komisijo za odlikovanja.
5. člen
Spremeni se besedilo 5. člena odloka, tako da glasi:
Priznanja se podeljujejo praviloma enkrat letno ob občinskem prazniku Občine Štore.

Št.

44 / 21. 5. 2002 / Stran 4401

6. člen
Črta se besedilo 6. člena odloka. Spremenijo se zaporedne številke 7., 8., 9., 10., 11. in 12. člena odloka, tako
da postanejo 6., 7., 8., 9., 10 in 11. člen.
7. člen
Spremeni se besedilo 7. prej 8. člena odloka, tako da
glasi:
V glasilu “Štorski občan“ se enkrat letno objavi natečaj
za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj z določbami:
– za katera področja se podeljujejo občinska priznanja;
– kdo je lahko prejemnik občinskega priznanja;
– kdo je lahko predlagatelj in kaj vse mora predlog za
dodelitev priznanja vsebovati;
– do kdaj se lahko vloži predlog za občinska priznanja.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Njegove določbe se uporabljajo že ob dodelitvi občinskih priznanj v letu 2002.
Št. 10401-0001/2002 – 001
Štore, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

2197.

Sklep o določitvi zneska takse na
onesnaževanje voda

Na podlagi 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list
RS, št. 66/99 in 112/00) in 5. člena odloka o taksi na
onesnaževanje voda (Uradni list RS, št. 52/98 in 58/99) je
Občinski svet občine Štore na 24. redni seji dne 25. 4.
2002 sprejel

SKLEP
o določitvi zneska takse na onesnaževanje voda
I
Spremeni se vrednost takse na onesnaževanje voda,
tako da znaša 42,50 SIT za m3 porabljene vode.
II
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 32403-0011/2001-002
Štore, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

Stran
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2198.

Program priprave izdelave in sprejemanja
prostorsko ureditvenih pogojev za stanovanjsko
zazidavo na območju Vranskega »Po Zavrteh«

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 ureditvenih
pogojev za stanovanjsko zazidavo na območju
Vranskega »Po Zavrteh«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in cilj prostorsko ureditvenih pogojev)
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 in sprejemanja prostorsko ureditvenih pogojev za stanovanjsko zazidavo na območju Vranskega, severni del – Po Zavrteh; v nadaljevanju: PUP Po Zavrteh ali
PUP,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi in sprejemanju PUP,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave in sprejemanja PUP,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilec strokovnih aktivnosti priprav in sprejemanja
PUP in način izbora omenjenega nosilca.
2. člen
(vsebina in obseg prostorsko ureditvenih pogojev)
PUP Po Zavrteh se pripravi v tekstualni in grafični obliki
tako, da bodo pri tem upoštevane vse 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. 424-5/00 – programska zasnova za stanovanjsko gradnjo na območju Vranskega »Po Zavrteh« – strokovna podlaga odloka iz prejšne alinee.
Obravnavano območje leži na južnem pobočju Dobroveljske planote, severno od potoka Podgrajščice in na obeh
straneh lokalne poti Vransko–Tešova.
V naravi je obravnavano območje kmetijsko in delno
stavbno zemljišče. Površina ureditvenega območja je
4,35 ha.

Uradni list Republike Slovenije
Obravnavano območje je namenjeno zaokrožitvi gradnje prostostoječih enodružinskih stanovanjskih objektov z
možnostjo dopolnilne mirne intelektualne dejavnosti, izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega omrežja ter
ureditvi zelenih površin.
3. člen
(organizacija priprave in sprejemanja PUP)
Nosilca strokovnih aktivnosti bo izbral pobudnik. Kot
koordinator postopka priprave in sprejemanja PUP se določi
župan Občine Vransko oziroma občinska strokovna služba,
pristojna za prostor.
Pobudnik poskrbi, da nosilec strokovnih aktivnosti:
– izdela tekstualni in grafični del PUP v skladu z zakoni
in sprejetim programom priprave (faza: osnutek, usklajen
osnutek in predlog),
– pridobi soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti,
– sodeljuje na organizirani javni razpravi ter v vseh postopkih sprejemanja,
– pripravi strokovno mnenje o zbranih pripombah, ki
bo osnova za odločanje in sprejemanje PUP,
– pripravi odlok PUP »Po Zavrteh»
II. STROKOVNE PODLAGE
4. člen
Pri izdelavi PUP je potrebno upoštevati veljavno prostorsko dokumentacijo in izdelane strokovne podlage:
– 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.
Izdelati je potrebno nove strokovne podlage, ki bodo
omogočile podrobnejšo določitev meril in pogojev za:
– gradnjo ali prenovo objektov in naprav,
– ohranjanje in razvijanje vseh predvidenih posegov, ki
bodo ta prostor trajno spremenila,
– določitev gradbenih parcel,
– komunalno urejanje stavbnih zemljišč.
III. SOGLASODAJALCI
5. člen
(postopek priprave soglasij)
V postopku priprave PUP je potrebno pridobiti pogoje
in mnenja pristojnih organov, organizacij ter skupnosti, ki jih
pridobi izbrani nosilec strokovnih aktivnosti.
Organi in organizacije (soglasodajalci) podajo svoje
mnenje na usklajeni predlog PUP (osnutek PUP, ki je že
usklajen s stališči župana do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve).
6. člen
(soglasodajalci)
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi PUP
»Po Zavrteh« 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,
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– 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,
– NIVO vodnogospodarstvo Celje d.o.o.
Če se v postopku priprave PUP 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.
IV. TERMINSKI PLAN
7. člen
(roki za posamezne faze izdelave PUP)
Postopek priprave in sprejemanja PUPbo potekal po
naslednjem terminskem planu:
– osnutek PUP 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 in organizacije ter skupnosti so obveščeni o javni razgrnitvi in javni obravnavi na krajevno običajen način,
– občani, organi in organizacije, ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka PUP,
– 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 PUP oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene
pripombe in predlogi,
– župan posreduje usklajeni predlog PUP občinskemu
svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme.
V. KONČNI DOLOČBI
8. člen
(finančna sredstva)
Finančna sredstva za pripravo in sprejemanje PUP zagotovi pobudnik postopka za pripravo in sprejem PUP za
stanovanjsko zazidavo na območju Vranskega, severni del –
Po Zavrteh.
9. člen
Ta program priprave in sprejemanja PUP »Po Zavrteh
začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet občine Vransko.

Št.
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Št. 350-03/03/02/
Vransko, dne 29. aprila 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2199.

Program priprave izdelave in sprejemanja
prostorsko ureditvenega načrta za območje
Parka tehnične kulture

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 ureditvenega
načrta za območje Parka tehnične kulture
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in cilj izdelave ureditvenega načrta kot 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 in sprejemanja ureditvenega načrta za
Park tehnične kulture območje avtomotodroma; v nadaljevanju: ureditveni načrt,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi izdelave in sprejemanju ureditvenega načrta,
– način sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki
jih morajo pri tem opraviti posamezni subjekti,
– roki za posamezne faze izdelave in sprejemanja ureditvenega načrta,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilec strokovnih aktivnosti priprav in sprejemanja
ureditvenega načrta in način izbora omenjenega nosilca.
2. člen
(vsebina in obseg prostorsko ureditvenega načrta)
Ureditveni načrt določi prostorske pogoje za realizacijo
planskih odločite v besedilu in grafični obliki, tako da bodo
upoštevana določila:
– 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 2000 (Uradni list RS, št. 19/02).
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Ureditveni načrt obravnava območje obstoječih travnatih, gozdnih, neplodnih in stavbnih površin v približni izmeri
45 ha (povzeto po proj. št. 415AA/00 programska zasnova
za park tehnične kulture). Površine območja so namenjene
rekreaciji in dopolnitvam komunalne infrastrukture z varnostnimi prostori in stezo tekmovalnega športa, večnamenskimi potmi, dovozi, servisnimi objekti s parkirnimi mesti tehničnega osebja, parkirnimi mesti na travnatih površinah za
obiskovalce ter ureditviam zelenih površin z ribnikom.
3. člen
(organizacija priprave izdelave ureditvenega načrta)
Nosilca strokovnih aktivnosti bo izbral pobudnik izdelave ureditvenega načrta. Kot koordinator postopka priprave
in sprejemanja tega izvedbenega dokumenta se določi župan Občine Vransko oziroma občinska strokovna služba,
pristojna za prostor.
Naloge nosilca izdelave ureditvenega načrta so:
– izdelava idejnaga načrta tekmovalne steze in strokovna opredelitev do obravnavanja predlaganega območja z
večimi ureditvenimi načrti,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela uraditvenega načrta v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave
(faze: osnutek s predlogom, usklajen predlog z odlokom),
– sodelovanje pri sprejemanju ureditvenega načrta,
– pridobivanje soglasij pristojnih organov, organizacij
in skupnosti ter uskladitve osnutka s s pridobljenimi mnenji
in pogoji,
– sodelovanje na organizirani javni razpravi ter v vseh
postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah,
ki bo osnova za odločanje o uskladitvi in sprejemanje ureditvenega načrta.
II. STROKOVNE PODLAGE OZIROMA PREDHODNE
AKTIVNOSTI
4. člen
Pri izdelavi ureditvenega načrta kot prostorsko izvedbenega načrta za obravnavano območje je potrebno upoštevati:
1. 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;
2. že izdelane strokovne podlage in nove, ki bodo
omogočile predvsem:
– možnost delitve območja na ureditvene načrte po
posameznih samostjnih območjih ureditve,
– rešitve za varstvo okolja tako naravnega, bivalnega in
delovnega,
– potrebne vodnogospodarske ureditve,
– ureditve zelenih površin z ukrepi za varovanje in urejanje krajinskih značilnosti,
– načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi za zakoličenje objektov in parcel,
– etapnost izvajanja načrta.
III. SOGLASODAJALCI
5. člen
Pobudnik programa priprave izdelave ureditvenega načrta ali ureditvenih načrtov z izbranim nosilcem strokovnih
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aktivnosti in koordinatorjem priprave in sprejetja prostorsko
izvedbenega načrta pridobijo na osnovi osnutaka PIN mnenja in pogoje pristojnih organov in organizacij, ki v skladu z
zakonom sodelujejo pri pripravi prostorsko izvedbenega načrta – PIN.
Nosilec izdelave osnutka PIN upošteva pridobljena
mnenja in pogoje soglasjedajalcev.
Organi in organizacije (soglasjedajalci) podajo svoja
soglasja na usklajeni predlog PIN (osnutek PIN, ki je že
usklajen s stališči župana do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve).
6. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi PIN 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,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje d.d.,
– Geoplin,
– 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.
Če se v postopku priprave PIN 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 mnenje k osnutku ni potrebno in prav tako ne
njihova izjava na usklajen predlog.
IV. TERMINSKI PLAN
7. člen
Postopek priprave in sprejemanja PIN bo potekal po
naslednjem terminskem planu:
– idejni načrt tekmovalne steze s strokovno opredelitvijo do izdelave osnuteka PIN z osnutkom PIN usklajenim s
pridobljenimi pogoji in mnenji se dostavi strokovni službi
občine,
– 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 ter drugi zainteresirani
so obveščeni o javni razgrnitvi in dnevom o javni obravnavi z
objavo na občinski oglasni deski,
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka PIN,
– 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 PIN oziroma dopolnitev in po-
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Št.

pravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene
pripombe,
– na usklajeni predlog pridobi izjave o usklajenosti s
predhodnimi mnenji in pogoji,
– župan posreduje usklajeni predlog PIN občinskemu
svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme.
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VI. Prejeta minus dana posojila in
sprememba kapital. deležev (IV-V)
–
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
–
VIII. Odplačilo dolga
36,700.000
IX. Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII) –36,700.000
X. Zmanjšanje sredstev na računu (III-VI-IX) –7,372.766
Stanje sredstev iz leta 2000
9,325.256

V. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Finančna sredstva za izdelavo ureditvenega načrta –
PIN zagotovi pobudnik postopka programa priprave za izdelavo PIN za območja Parka tehnične kulture.

3. člen
Denarna sredstva, ki so ostala nerazporejena na računu proračuna v letu 2001 se uporabijo za financiranje izdatkov prihodnjega leta.

9. člen
Občina vodi postopek sprejemanja prostorsko izvedbenega načrta – ureditvenega načrta in poskrbi za pravočasne objave v Uradnem listu RS.

4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2001 ter njihovo razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov v
posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.

10. člen
Ta program priprave izdelave in sprejemanja začne veljati takoj, ko ga sprejme Občinski svet občine Vransko.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35003/04/02
Vransko, dne 29. aprila 2002.

Št. 062-02-0029/2002
Žetale, dne 9. maja 2002.

Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

ŽUŽEMBERK

ŽETALE
2200.

2201.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Žetale za leto 2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) ter 104. člena statuta Občine Žetale
(Uradni list RS, št. 24/99, 11/01) je Občinski svet občine
Žetale na 29. redni seji dne 9. 5. 2002 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Žetale
za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Žetale za leto 2001, ki zajema vse prihodke in
odhodke proračuna Občine Žetale.
2. člen
Zaključni račun proračuna je realiziran v naslednjih zne-

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 56/98) in 17. člena statuta Občine Žužemberk
(Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski
svet občine Žužemberk na predlog župana na 26. seji dne
23. 4. 2002 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Žužemberk za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Žužemberk za leto 2001, ki zajema vse prihodke in
odhodke transakcijskega računa Občine Žužemberk.
2. člen
Zaključni račun Občine Žužemberk za leto 2001 obse-

skih:
SIT

A)
I.
II.
III.
B)
IV.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski presežek (I-II)
Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Žužemberk za leto 2001

ga:
200,094.823
170,767.598
29,327.224
30,000.000
30,000.000

SIT

A)
I.
II.
III.
B)
IV.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski primanjkljaj
Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev

689,627.000
696,985.000
7,358.000
79.000
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Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in
sprememba kapitalskih deležev
VII. Skupni primanjkljaj
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje
IX. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje
XI. Zmanjšanje sredstev na računih
Stanje sredstev na računih
preteklega leta
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V.

79.000
7,279.000
–
–
–
7,279.000
55,913.000

3. člen
Stanje sredstev na računu Občine Žužemberk konec
leta 2001 znaša 51,932.000 SIT in ta sredstva se razporedi
za naslednje namene:
1. neporabljena namenska sredstva se namenijo:
38,904.000 SIT obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12.
2001;
2. druga sredstva v višini 13,028.000 SIT se razporedi
za pokritje proračunskega primanjkljaja proračuna za leto
2002.
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-01/02-351
Žužemberk, dne 23. aprila 2002.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

3. člen
Režijski obrat se organizira kot nesamostojen režijski obrat, v obliki notranje organizacijske enote občinske
uprave.
II. DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA
4. člen
Režijski obrat pokriva naslednja delovna področja:
– preskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih poti ter otroških igrišč,
– urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in
površin za pešce,
– komunalno opremljanje in gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči,
– zimska služba,
– urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki
so opredeljene v odloku o gospodarskih javnih službah.
III. UPRAVLJANJE REŽIJSKEGA OBRATA
5. člen
Ustanovitelj ima naslednje pristojnosti in obveznosti:
– določa pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih
dobrin,
– potrdi poslovno poročilo in obračun,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom.
IV. VODENJE REŽIJSKEGA OBRATA

2202.

Odlok o ustanovitvi režijskega obrata

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 74/98), 17. člena zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 17. člena statuta
Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in
93/00), 4. in 10. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 27/02) je
Občinski svet občine Žužemberk na 26. seji dne 23. 4.
2002 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi režijskega obrata
I. UVODNE DOLOČBE

6. člen
Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata. Vodja režijskega obrata je neposredno odgovoren županu oziroma po
njegovem pooblastilu direktorju občinske uprave.
V. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA
7. člen
Vir za financiranje režijskega obrata so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih
storitev plačujejo uporabniki (cene storitev),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru financiranja javne
porabe,
– drugi viri, določeni z zakoni ali predpisi občine.
8. člen
Režijski obrat ločeno vodi računovodsko evidenco, ki
omogoča obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske službe.

1. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Žužemberk (v
nadaljevanju: občina).

VI. KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odlok določa vprašanja povezana s statusom, delovnim področjem ter pooblastili režijskega obrata v občini.

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

Uradni list Republike Slovenije
Št. 032-01/02-352
Žužemberk, dne 23. aprila 2002.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

2203.

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

Na podlagi 51. 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. 15/91, 52/00), 3.
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87 in Uradni list RS, št. 26/90, 47/93, 71/93,
29/95 in 44/97), 6. člena 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) ter
17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št.
34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 26. seji dne 23. 4. 2002 sprejel

ODLOK
o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov
v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje na območju Občine Žužemberk
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov in naprav in druge
posege v prostor na območju Občine Žužemberk, za katere
ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje odločba o dovolitvi priglašenih del.
II. POMOŽNI OBJEKTI IN POSEGI V PROSTOR
2. člen
Za pomožne objekte in posege v prostor v smislu prejšnjega člena se štejejo:
A) pri enostanovanjskih hišah in individualnih stanovanjskih hišah:
1. drvarnice, garaže za en osebni avto, shrambe za
vrtno orodje in drugi pritlični objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjskih in gospodarskih objektov
največ do bruto tlorisne površine 30 m2; objekt je lahko
lesen, zidan ali montažen, pritličen (višina objekta do kapne
lege največ 3,2 m) ter situiran v sklopu stanovanjskih in
gospodarskih objektov,
2. pergole, nadstreški nad obstoječimi terasami ter
dostopom oziroma dovozom za osebne avtomobile ob obstoječih stanovanjskih objektih ter nadstreški za nadkritje
parkirišč osebnih avtomobilov, avtomobilskih prikolic, do
maksimalne bruto tlorisne površine 30 m2 pod pogojem, da
je konstrukcija na točkovnih temeljih,
3. dimniki, sončni kolektorji, vetrolovi, zunanje stopnice, strešne okenske odprtine in frčade, lahko so enokapne
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ali dvokapne, zatrep je lahko v obliki trapeza, če to ustreza
tipologiji naselja,
4. boksi za pse, kurniki, zajčniki in drugi manjši objekti
z žičnimi ograjami do bruto tlorisne površine 15 m 2,
5. greznice in kapnice, locirane neposredno ob obstoječih objektih, s tem da so greznice v nepropustni izvedbi
brez izpusta v teren,
6. zunanji bazeni za individualno rabo v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjske hiše, maksimalne bruto tlorisne površine 30 m2,
7. tople grede in zaprti rastlinjaki do bruto tlorisne
površine 30 m2,
8. vrtne in medposestne ograje (lesene, kovinske, žičnate ali različnih kombinacij) do višine največ 2 m ter zidane
do višine 1 m z odmikom 1 m od posestne meje s sosednjim
zemljiščem, pod pogojem, da so upoštevani odmiki od javnih prometnic v skladu s predpisi o javnih cestah: odmik od
posestne meje je lahko tudi manjši, če investitor pridobi
pismeno soglasje lastnika sosednjega zemljišča, oziroma
upravljalca javne prometne površine,
9. oporni in podporni zidovi do višine 1,20 m z odmikom 1 m od posestne meje s sosednjim zemljiščem, s tem
da je temeljna peta zidu v minimalnem odmiku 0,5 m od
posestne meje s sosednjim zemljiščem ter da ne povzroča
izliva meteornih voda na sosednje zemljišče in da so upoštevani odmiki od javnih prometnic v skladu s predpisi o javnih
cestah, odmik od posestne meje je lahko tudi manjši, če
investitor pridobi pismeno soglasje lastnika sosednjega zemljišča, oziroma upravljalca javne prometne površine,
10. stabilni nadzemni ali podzemni rezervoarji za plin s
prostornino 5 m3, če so grajeni, opremljeni, postavljeni in
upoštevani odmiki (najmanj 3 m od posestne meje) v skladu
s pogoji določenimi v pravilniku o utekočinjenem naftnem
plinu (Uradni list RS, št. 22/91),
11. izvedba individualnega priključka za priključno moč
do 50 kW od javnega komunalnega omrežja do posameznega objekta, če trasa poteka po zemljišču investitorja in ne
tangira ostalih komunalnih in drugih naprav, s tem da mora
stranka poleg dokumentacije, navedene v 7. členu tega
odloka predložiti še tehnično dokumentacijo za gradnjo plinskega priključka in za notranjo izvedbo plinske inštalacije, ki
ga izdela projektantska organizacija;
B) pri večstanovanjskih hišah:
1. zasteklitev balkonov in lož, odprtih z ene oziroma
dveh strani, s tem da se zahteva enotno oblikovanje v materialih in barvah za celotno zgradbo,
2. izvedba odprtih ali zaprtih nadstreškov v pritličjih
objektov kot podaljškov lož do globine 2 m do kapa nadstreška oziroma 1,50 m do zunanjega roba konstrukcije, s tem
da se zahteva enotno oblikovanje za celotno zgradbo ali niz
zgradb v materialih in barvah ter da pridobi investitor soglasja 51% lastnikov etažnih stanovanj v objektu ali nizu objektov,
3. vetrolovi in nadstreški zunanjih stopnišč,
4. namestitev zunanjih klima naprav na fasadah ali strehi objekta,
5. pokrito zbirno mesto za komunalne odpadke s soglasjem upravljalca javne poti ob objektu;
C) ostali pomožni objekti in posegi v prostor:
1. mali plinski kontejnerji za prodajo gospodinjskega
plina do velikosti 2 x 50 jeklenk z minimalnim odmikom 5 m
od posestne meje v skladu z določili pravilnika o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91),
2. mikrourbana oprema (klopi, igrala, korita za rože in
smetnjaki) kot dopolnitev opreme parkov in otroških igrišč,
3. objekti za odpravljanje arhitektonskih ovir za ljudi z
omejeno možnostjo gibanja – izvedba vseh za ta namen
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prirejenih dvigal v obstoječih objektih in v njih, gradnja klančin ter gradnja nadstrešnic nad temi objekti,
4. montažne ali klasično grajene nadstrešnice ali čakalnice na avtobusnih postajališčih,
5. reklamni, obvestilni in drugi panoji, pritrjeni na obstoječe objekte, zidove, ograje in samostojni reklamni, obvestilni in podobni panoji, ki so namenjeni plakatiranju in
obveščanju v skladu s predpisi o plakatiranju in obveščanju
na območju Občine Žužemberk,
6. obeležja in manjši sakralni objekti (kapelice) do bruto tlorisne površine 5 m2,
7. postavitev umetniških del in vodnjakov z vodometom,
8. ureditev funkcionalnih zemljišč (tlakovanje, asfaltiranje) in postavitev robnikov do višine 20 cm;
D) objekti, namenjeni kmetijstvu, lovstvu, športu in turizmu:
1. zidani goveji in svinjski hlevi, hlevi za drobnico,
kunce in perutnino do bruto tlorisne površine 60 m2, če so
pritlični in umeščeni v sklop drugih objektov kmetije,
2. vsa lesena gospodarska poslopja brez pasovnih
temeljev (hlevi, skednji, kašče, lope za shrambo kmetijskih
pridelkov, orodja in strojev) do bruto tlorisne površine
80 m2, če so pritlični in umeščeni v sklop drugih objektov
kmetije,
3. leseni kozolci za sušenje ali shranjevanje krme enovrstne in dvovrstne izvedbe brez pasovnih temeljev ter prestavitve obstoječih kozolcev in skednjev za potrebe kmetijskega gospodarstva; lahko se postavijo izven sklopa drugih
objektov, vendar mora biti njihova raba strogo namenska,
4. čebelnjaki na točkovnih temeljih, leseni, nepodkleteni, če so umeščeni izven naselij in v bruto tlorisni površini
ne presegajo 25 m2 in 3,20 m višine prednje kapne lege
nad nivojem tal objekta ter ob predhodnem pismenem mnenju čebelarskega društva pripadajočega pašnega katastra,
5. zidane mlekarnice ali individualne zbiralnice ali hladilnice mleka, locirane v sklopu kmetije do bruto tlorisne
površine 30 m2, opremljene v skladu s pravilnikom o veterinarsko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo (Uradni list RS,
št. 91/99),
6. koritasti, stolpni in montažni silosi za shranjevanje
krme in žita, umeščeni v sklop gospodarskih objektov se
lahko postavijo ob pismenem soglasju lastnikov sosednjih
stanovanjskih objektov, ki skupaj z nadstrešnico ne presegajo višine sosednjih objektov do bruto tlorisne površine
150 m 2 oziroma 300 m3 prostornine,
7. gnojne jame in gnojišča za skladiščenje živalskih
gnojil s kmetijskega gospodarstva – obe vrsti objektov morata biti izvedeni po navodilih za gradnjo gnojnih jam in gnojišč
v neprepustni izvedbi in locirani ob obstoječih objektih kmetije v velikostih: gnojne jame s prostornino do 80 m3, gnojišča z bruto tlorisno površino pa do 80 m2,
8. rastlinjaki do bruto tlorisne površine 400 m2 in vse
vrste plastenjakov,
9. ograditev trajnih nasadov in pašnikov z ograjo s
točkovnimi temelji, nosilnimi konzolami stebri do višine 2 m
z odmikom 1 m od posestne meje s sosednjim zemljiščem,
10. manjša vodna zajetja oziroma zadrževalniki vode za
potrebe namakanja kmetijskih zemljišč do bruto tlorisne površine 150 m2, s soglasjem in pogoji upravljalca vodotoka,
pri čemer mora biti zajetje označeno in ograjeno s primerno
varnostno ograjo,
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11. planiranje, krčenje drevesne zarasti, grmičja, izvedba manjših osuševanj kmetijskih zemljišč ter druga manjša zemeljska dela na površini do 1 ha z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč,
12. vzdrževanje in urejanje brežin manjših vodotokov s
soglasjem in s pogoji upravljalca vodotoka,
13. leseni, montažni, enoetažni objekti za skladiščenje
gozdarske opreme in materiala ali opreme in materiala za
lovsko dejavnost, postavljeni na gozdnem zemljišču, do bruto tlorisne površine 30 m2 ob soglasju Zavoda za gozdove
Slovenije, Območne enote Novo mesto,
14. samostoječe lovske preže.
III. POGOJI IN OMEJITVE
3. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov je potrebno upoštevati
naslednje pogoje in omejitve:
– upoštevana mora biti namenska raba zemljišč, ki je
določena v prostorsko-izvedbenih aktih,
– s postavitvijo pomožnih objektov se ne smejo poslabšati pogoji rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,
– s postavitvijo ne smejo biti zahtevani novi komunalni
in drugi priključki na javne komunalne objekte in naprave,
– s postavitvijo objektov ne smejo biti prizadete pravice
in interesi drugih oseb,
– zahtevana je skladnost z zahtevami v zvezi z varstvom
okolja, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, vodnogospodarstvenimi, obrambnozaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z
varovanjem naravne in kulturne dediščine,
– da zaradi enostavne konstrukcije, velikosti in druge
tehnike ne potrebujejo statičnega in drugega gradbeno-tehničnega preverjanja,
– da se z odstranitvijo začasnih objektov omogoči vzpostavitev zemljišč v prvotno stanje pred samim posegom ali
gradnjo.
Objekti oziroma posegi v prostor ne smejo biti v nasprotju z rešitvami v prostorsko izvedbenih aktih. Na območjih, kjer veljajo prostorsko izvedbeni akti, se za postavitev
objektov iz 2. člena tega odloka uporabljajo določbe iz
prostorsko-izvedbenih aktov, če je v njih obravnavana postavitev pomožnih objektov.
4. člen
Posebne omejitve:
– pomožni objekti se lahko postavljajo v območju stavbnih zemljišč,
– za posege v varovalnem pasu občinskih cest mora
stranka pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega
organa, če je priglašen objekt oddaljen manj kot:
1. pri lokalni cesti 8 m,
2. pri javni poti 6 m,
3. pri zbirni krajevni cesti 8 m,
– izjemoma se za potrebe kmetijske pridelave dovoljuje gradnja pomožnih objektov in drugi posegi v prostor,
navedeni v 4. točki 2. člena tega odloka, tudi izven območij naselij in območij razpršene gradnje oziroma na »drugih« kmetijskih zemljiščih v skladu z drugo alineo 2. člena
in 3. členom zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 59/96), vendar ob izpolnjevanju enega od naslednjih
pogojev:
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– predložitvi potrdila o zaščiteni kmetiji iz registra zaščitenih kmetij Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Upravne enote Novo mesto;
– predložitvi potrdila o statusu kmeta iz evidence Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Upravne enote
Novo mesto;
– predložitvi kopije obvestila o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine za preteklo leto,
izdanega s strani Davčne uprave Republike Slovenije, Davčnega urada – izpostave Novo mesto, poslanega vsem zavezancem za plačilo davka od dohodka iz kmetijstva za
preteklo leto;
– višina katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih
zemljišč v preteklem letu mora dosegati najmanj 30.000
tolarjev na kmetijsko gospodarstvo; ta znesek se valorizira v
skladu s splošnimi predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka.
K posamezni individualni stanovanjski stavbi je možno
postaviti le en pomožen objekt za isti namen iz A točke prve,
druge, četrte, sedme in desete alinee in C točke prve alinee
2. člena. V primeru potrebe po gradnji pomožnih objektov
za več namenov je možno po priglasitvi dovoliti postavitev le
enega skupnega objekta z bruto tlorisno površino največ do
40 m2.
Odločbo o dovolitvi priglašenih del za postavitev pomožnih objektov, ki služijo kmetijski dejavnosti, je možno
dovoliti gradnjo le enega objekta za isti namen iz D točke
prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in osme
alinee 2. člena.
Vsi objekti za rejo živali so lahko postavljeni samo na
območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana.
Za vse posege, ki bodo izvedeni v območjih in na
objektih, ki so evidentirani kot kulturni, arheološki, zgodovinski, naravni ali etnološki spomenik, je potrebno pridobiti
ustrezno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine.
5. člen
Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve:
– objekti po tem odloku so lahko največ pritlični ali
vkopani,
– objekti morajo biti oblikovno prilagojeni že obstoječim objektom in zasnovani tako, da se čimbolj vklopijo v
okolje,
– izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen krajinskim in oblikovnim značilnostim območja,
– nakloni streh in smeri slemena morajo biti prilagojeni
streham obstoječih objektov, skladna mora biti tudi vrsta
kritine; v strnjenih vaških naseljih se smer slemena lahko
spreminja v skladu z vaško tipiko,
– tipi in materiali ograj v naseljih naj bodo čim bolj
enotni,
– objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in
energetskih vodih, razen ob izdanem soglasju in pogojih
upravljalca posameznega komunalnega voda,
– objekti ne smejo biti locirani med prometno površino
in obstoječo gradbeno linijo, razen če so oddaljeni najmanj
3 m od prometne površine oziroma je pridobljeno soglasje
pristojnega organa za promet za manjši odmik ter da niso
locirani v preglednostnem trikotniku križišča,
– za posege, ki bodo izvedeni na večstanovanjskih
hišah, je potrebno soglasje projektanta.
Upravni organ, pristojen za izdajo odločbe o dovolitvi
priglašenih del, mora v odločbi o dovolitvi priglašenih del za
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postavitev objektov, navedenih v A točki prve, druge, četrte,
sedme alinee, B točki prve, druge in četrte alinee, C točki
prve, četrte, pete alinee ter D točki prve, druge, tretje,
četrte, pete, šeste in osme alinee 2. člena tega odloka
posebej določiti tudi arhitekturno-urbanistične pogoje.
Pred izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del lahko
upravni organ, če meni, da je to potrebno, pridobi za postavitev posameznih objektov in posegov v prostor predhodno
mnenje Oddelka za komunalo urbanizem in kmetijstvo pri
Občini Žužemberk.
IV. ODMIKI
6. člen
Odmiki pomožnega objekta od sosednje parcelne
meje mora biti najmanj 3 m, ob pismenem soglasju lastnika sosednjega mejnega zemljišča pa je odmik lahko tudi
manjši.
Predpisani odmik ne velja za objekte iz A točke osme,
devete, desete alinee, C točke prve alinee in D točke šeste,
sedme in devete alinee 2. člena tega odloka.
V. PRIGLASITEV DEL
7. člen
Investitor, ki namerava zgraditi objekt ali kako drugače
poseči v prostor po določilih iz 2. člena tega odloka, mora
le-to priglasiti pri pristojnem upravnem organu na podlagi
62. 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).
Vloga za priglasitev del mora vsebovati:
– opis nameravane graditve in zemljišča, na katerem
naj bi objekt stal s tehničnim opisom, dimenzije objekta,
naklone strešin, uporabljene materiale ter konstrukcijske
rešitve in stanje komunalnih naprav na zemljišču, na katerem naj bi stal objekt,
– kopijo načrta parcele,
– kopijo načrta parcele z vrisanim predvidenim objektom,
– skico objekta z dimenzijami, vrisanimi odprtinami ter
položajem glede na sosednje objekte,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem naj
bi objekt stal.
Pristojni upravni organ glede na priglašena dela v postopku določi, katera mnenja, soglasja in pogoje je potrebno pridobiti pred izdajo odločbe.
VI. NADZOR
8. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcijska
služba.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
9. člen
Kot kazenske določbe se uporabljajo določbe zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
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Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o prazniku Občine Žužemberk

VIII. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v
prostor za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 33/96).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. člen
Za datum občinskega praznika se določi 15. julij. Praznovanje poteka v mesecu juliju.
3. člen
Občina obeležuje svoj praznik s slavnostno sejo občinskega sveta in spremljajočimi prireditvami. Ob občinskem
prazniku se podeljujejo priznanja občine. Vrsto priznanj občine ter postopek in način njihovega podeljevanja določa
splošni akt, ki ga sprejme občinski svet.

Št. 032-01/02-353
Žužemberk, dne 23. aprila 2002.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

2204.

1. člen
S tem odlokom se ureja datum in praznovanje občinskega praznika Občine Žužemberk.

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

Odlok o prazniku Občine Žužemberk

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 7097,
10/98, 74/98 in 70/00) ter 7. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je na
predlog župana Občinski svet občine Žužemberk na
26. redni seji dne 23. 4. 2002 sprejel

Št. 032-01/02-354
Žužemberk, dne 23. aprila 2002.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.
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Pravkar izšlo

STANDARDNA
KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI
SKD 2002
Od leta 1997 je Standardna klasifikacija dejavnosti, ukrojena po evropskih merilih, tudi na slovenskih tleh
statistični nacionalni standard pri evidentiranju, zbiranju, analiziranju in drugih oblikah obdelovanja podatkov.
Kako širok krog ljudi mora brskati po tej klasifikaciji, pove že podatek, da brez navedbe postavk posameznih
dejavnosti ni vpisa v sodni register, brez tega vpisa pa gopodarske družbe in drugi subjekti ne obstajajo.
Vstop v poslovno življenje pravnih oseb ponuja prav Standardna klasifikacija dejavnosti. V posebni publikaciji,
ki jo je založba Uradni list Republike Slovenije ponovno izdala skupaj s Statističnim uradom Republike Slovenije,
niso na pregleden način objavljeni le klasifikacijski podatki, temveč tudi mnogi drugi avtorski prispevki
strokovnjakov, ki olajšajo spoznavanje tega področja. Veliko pove poglavje z naslovom Metodološka pojasnila,
pomoč pri ažuriranju podatkov ponuja pregled novosti, uveljavljenih v letu 2002, pojasnila k SKD 2002 so
natisnjena na modrih straneh, tako da je prijaznejše brskanje po knjigi.
Pri naročilu 10 izvodov založba kupcem podari 11. izvod SKD 2002.
Cena 5859 SIT z DDV

10582
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

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

STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI
SKD 2002

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

¨ DA

¨ NE

Podpis pooblaščene osebe

Žig

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

