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DRŽAVNI ZBOR

2316. Sklep o priznanju Vzhodnega Timorja kot
neodvisne in suverene države

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 45/2001) in 173. 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 23. 5. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

Republika Slovenija priznava Vzhodni Timor kot neodvi-
sno in suvereno državo.

Št. 007-01/90-2/63
Ljubljana, dne 23. maja 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2317. 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 odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za dolgoletno in zaslužno delo na področju športa
podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije Jožetu Ša-
terju.

Št. 996-01-19/2002
Ljubljana, dne 27. maja 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2318. 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 odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge na področju gledališke umetnosti podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije Zlati

Rodošek.

Št. 996-01-20/2002
Ljubljana, dne 27. maja 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2319. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije
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Za zasluge pri organiziranju in utrjevanju planinske or-
ganizacije, predvsem še Gorske reševalne službe in za dru-
go pomembno delo, podeljujem

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije Albi-
nu Vengustu.

Za prizadevno delo v planinski organizaciji in posebej v
Gorski reševalni službi podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije Janku Kore-
nu, Pavletu Šeguli in Francu Telcerju.

Št. 996-01-21/2002
Ljubljana, dne 27. maja 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2320. 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 odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za dolgoletno delo na področju glasbene dejavnosti
podeljujem

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije Mar-
ku Munihu.

Za zasluge na področju glasbene dejavnosti in še po-
sebej za Kogojeve dneve podeljujem ob sedemdesetletnici

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije Anto-
nu Nanutu.

Št. 996-01-22/2002
Ljubljana, dne 27. maja 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2321. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za dobra dela naklonjenosti Sloveniji podeljujem
Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije

Williamu V. Rothu, senatorju iz Delawara.

Št. 996-01-23/2002
Ljubljana, dne 27. maja 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2322. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Arabski
republiki Egipt

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

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Arabski republiki Egipt

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Arabski republiki Egipt imenujem

Mitjo Drobniča.

Št. 001-09-19/02
Ljubljana, dne 28. maja 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

2323. Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja
gospodarske javne službe ravnanja z
izrabljenimi avtomobilskimi gumami

Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), drugega
odstavka 25. 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) in 133. člena zakona o javnih naroči-
lih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 30/01) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu, predmetu in pogojih izvajanja

gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi
avtomobilskimi gumami

1. člen
Ta uredba določa način izvajanja gospodarske javne

službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami (v na-
daljnjem besedilu: javna služba) na območju Republike Slo-
venije.
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Storitve javne službe so:
– prevzemanje izrabljenih avtomobilskih gum, ki jih

oddajajo izvajalcu javne službe uporabniki storitev javne
službe,

– zbiranje, razvrščanje, skladiščenje pred predelavo
ter priprava izrabljenih avtomobilskih gum za predelavo in

– oddaja v predelavo izrabljenih avtomobilskih gum.
Ta uredba je v delu, kjer so določeni predmet in pogoji

za izvajanje javne službe, koncesijski akt.

2. člen
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. Izrabljena avtomobilska guma je avtomobilska gu-

ma, ki jo imetnik zaradi poškodb, izrabe, izteka življenjske
dobe ali drugih vzrokov ne more ali ne želi uporabljati in jo
zato zavrže ali namerava zavreči. Izrabljene avtomobilske
gume so odpadne gume osebnih, poltovornih in tovornih
vozil, delovnih strojev iz skupine odpadkov s klasifikacijsko
številko 16 01 03 po predpisu o ravnanju z odpadki ter
druga odpadna guma, ki je po sestavi podobna avtomobil-
skim gumam.

2. Predelava izrabljenih gum je snovna predelava izrab-
ljenih gum ali njihovo sežiganje v napravah, v katerih se
odpadki uporabljajo kot običajno ali dodatno gorivo v proce-
su pridobivanja energije ali industrijskem procesu.

3. Povzročitelj izrabljenih avtomobilskih gum (v nadalj-
njem besedilu: povzročitelj odpadkov) je vsaka fizična ali
pravna oseba:

– ki je imetnik izrabljene avtomobilske gume ali
– pri kateri zaradi izvajanja dejavnosti, lastnega delova-

nja ali opravljanja storitev drugim, stalno ali občasno nastaja-
jo izrabljene avtomobilske gume.

4. Prevzemno mesto je prostor, kjer povzročitelj od-
padkov izrabljene avtomobilske gume, ki nastajajo zaradi
izvajanja dejavnosti, začasno skladišči do trenutka, ko jih
izvajalec javne službe prevzame.

5. Zbirni center je objekt ali del objekta, ki ga upravlja
izvajalec javne službe in je urejen za razvrščanje, skladišče-
nje in pripravo zbranih izrabljenih avtomobilskih gum ter
izvedbo drugih aktivnosti, povezanih z njihovim oddajanjem
v predelavo.

3. člen
Javna služba se izvaja kot koncesionirana gospodarska

javna služba.
Koncesijo za Republiko Slovenijo, ki je koncedent,

podeljuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada).

Koncesija se podeli enemu ali več koncesionarjem
pod pogojem, da so sposobni zagotavljati izvajanje javne
gospodarske službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi
gumami v obsegu, ki ga določa ta uredba.

Uporabniki storitev javne službe so povzročitelji odpad-
kov.

4. člen
Koncesija se podeli za celotno območje Republike

Slovenije.
Na istem območju izvajanja koncesije lahko pridobi

koncesijo več koncesionarjev.

5. člen
Koncesionar mora zagotoviti, da se zbrane izrabljene

avtomobilske gume predelujejo doma ali v tujini redno in
brez zastojev, ki bi povzročili kopičenje izrabljenih avtomo-
bilskih gum, z zmogljivostjo, ki ni manjša od 15.000 ton
avtomobilskih gum letno.

Če se letna količina izrabljenih avtomobilskih gum, ki
jih uporabniki storitev javne službe oddajo koncesionarju,
poveča, mora koncesionar na zahtevo koncedenta zagoto-
viti dodatne možnosti predelave izrabljenih avtomobilskih
gum.

Roki, v katerih se mora zagotoviti dodatne možnosti
predelave izrabljenih avtomobilskih gum ter drugi pogoji v
zvezi z dodatno predelavo, se določijo v koncesijski pogodbi.

6. člen
Pridobivanje enega ali več koncesionarjev za izvajanje

storitev javne službe se opravi z javnim razpisom.
O izbiri koncesionarjev odloči vlada z upravno odloč-

bo.

7. člen
Koncedent pripravi razpisno dokumentacijo, katere se-

stavni deli morajo biti enaki vsebini razpisa.
Če koncedent pridobi le eno ponudbo oziroma nepra-

vilne, nepopolne ali nesprejemljive ponudbe, se razpis po-
novi.

8. člen
Izbiro koncesionarja opravi vlada na osnovi predloga

posebne strokovne komisije, ki jo imenuje vlada.
Strokovno komisijo sestavljajo trije člani. Dva člana

predlaga minister, pristojen za okolje (v nadaljnjem besedi-
lu: minister), tretjega pa minister, pristojen za finance.

Člani komisije ne smejo biti družinsko povezani s ponu-
dniki oziroma zaposlenimi pri ponudnikih. Če izvejo za nave-
deno dejstvo naknadno, morajo takoj predlagati svojo zame-
njavo. Noben član strokovne komisije ne sme neposredno
komunicirati s ponudniki, ampak le posredno, preko mini-
strstva, pristojnega za okolje.

Predsednik strokovne komisije koordinira delo komisi-
je in pripravi skupno poročilo o ocenjevanju ponudb za
vlado.

Kolikor ne pride do oddaje koncesije po prejšnjem
členu, ostane tudi pri ponovljenem razpisu komisija v isti
sestavi.

9. člen
Koncesijsko pogodbo podpiše po pooblastilu vlade

minister, pristojen za okolje.
Najkasneje tri mesece po izboru koncesionarja konce-

dent koncesionarju pošlje v podpis koncesijsko pogodbo, ki
jo mora koncesionar podpisati v roku treh mesecev od pre-
jema.

S sklenitvijo koncesijske pogodbe se koncesionar za-
veže, da bo spoštoval obveznosti iz te uredbe.

Koncesijska pogodba z novim koncesionarjem mora
biti sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podelje-
na prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.

10. člen
Koncesija za izvajanje javne službe se podeli za dobo

petih let.
Koncesija se po poteku časa iz prejšnjega odstavka

podaljša na način in pod pogoji, pod katerimi je bila pode-
ljena.

Doba iz prvega odstavka tega člena se začne šteti z
dnem, ko začne veljati koncesijska pogodba.

11. člen
V koncesijski pogodbi se določijo način in pogoji:
– prevzemanja izrabljenih avtomobilskih gum pri upora-

bnikih,
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– prevzemanja izrabljenih avtomobilskih gum v zbirnih
centrih, ki jih zagotovi koncesionar,

– začasnega skladiščenja in priprave izrabljenih avto-
mobilskih gum pred predelavo in

– priprave in oddaje izrabljenih avtomobilskih gum v
predelavo.

V koncesijski pogodbi se glede predelave izrabljenih
avtomobilskih gum določijo:

– način predelave izrabljenih avtomobilskih gum – kon-
cesionar mora zagotoviti, da izbran postopek predelave iz-
rabljenih avtomobilskih gum ne obremenjuje okolja čezmer-
no. Pri postopkih predelave ima prednost snovna predelava
pred termično. Uporaba izrabljenih avtomobilskih gum kot
gorivo v sežigalnicah ali v napravah za sosežig je enakovre-
dna;

– način potrditve sprememb v načinu ali kraju predela-
ve izrabljenih avtomobilskih gum s strani koncedenta;

– višina finančnih jamstev za izvedbo predelave izrab-
ljenih avtomobilskih gum ter način uveljavljanja jamstev;

– pogoji odvzema koncesije, če pri predelavi izrablje-
nih gum nastajajo zastoji, zaradi katerih pride do kopičenja
izrabljenih avtomobilskih gum.

12. člen
Izvajanje javne službe mora potekati tako, da se zago-

tavlja za uporabnike stalna in pravočasna storitev.
Koncesionar mora izvajati javno službo v celotnem ob-

dobju imetništva koncesije s svojimi kadrovskimi, finančnimi
in tehničnimi zmogljivostmi redno in nemoteno.

13. člen
Koncesionar mora zagotoviti izvajanje javne službe v

polnem obsegu tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih
delavcev.

Če koncesionar po preteku enega meseca od začetka
stavke ne more zagotoviti izvajanja javne službe, mora dati
koncedentu za čas trajanja stavke na razpolago objekte in
naprave ter vozila za izvajanje javne službe, ki so opredeljeni
v koncesijski pogodbi.

14. člen
Uporaba storitev javne službe je obvezna za vse pov-

zročitelje odpadkov.
Uporabnik storitev javne službe, pri katerem zaradi iz-

vajanja dejavnosti, lastnega delovanja ali opravljanja storitev
drugim, nastajajo izrabljene avtomobilske gume v količini
več kot 10 ton letno, mora urediti prevzemno mesto s kate-
rega izvajalec redno prevzema.

Uporabnik storitev javne službe, pri katerem zaradi iz-
vajanja dejavnosti, lastnega delovanja ali opravljanja storitev
drugim, nastajajo izrabljene avtomobilske gume v količini
manj kot 10 ton in več kot 200 kg letno, mora urediti
začasno hrambo izrabljenih avtomobilskih gum. Izvajalec
javne službe jih najmanj enkrat letno prevzame.

Uporabnik storitev javne službe, pri katerem zaradi iz-
vajanja dejavnosti, lastnega delovanja ali opravljanja storitev
drugim, nastajajo izrabljene avtomobilske gume v količini
200 kg letno ali manj, ter drugi imetniki izrabljenih avtomo-
bilskih gum, morajo oddajati koncesionarju izrabljene avto-
mobilske gume v zbirnih centrih ali pa jih prepuščati konce-
sionarju na najbližjem ali zaradi drugih razlogov najprimer-
nejšem prevzemnem mestu, če se z upravljavcem prevzem-
nega mesta o tem dogovorijo.

Uporabniki storitev javne službe, ki opravljajo dejav-
nost vzdrževanja ali popravljanja motornih vozil ali motornih
koles, morajo za izrabljene avtomobilske gume sami zago-
toviti ravnanje skladno s prejšnjimi odstavki tega člena,

razen če jih prevzame imetnik vozila ali kolesa, kar potrdi s
podpisom na računu za opravljene storitve vzdrževanja ali
popravljanja.

15. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– razpolagati mora z ustrezno izobraženimi kadri,
– razpolagati mora z materialnimi viri (tehnična opre-

ma, vozila, stroji, nepremičnine idr.),
– imeti mora objekte ali naprave za predelavo izrablje-

nih avtomobilskih gum,
– podati mora opis in navesti lokacijo predelave ter

predložiti dokazilo o pravici do uporabe teh zmogljivosti vsaj
za čas trajanja koncesije,

– predložiti mora dovoljenja ministrstva za okolje in
prostor, izdano na podlagi predpisa, ki ureja ravnanje z
odpadki,

– zagotavljati podatke po predpisih na področju ravna-
nja z odpadki ter jih na predpisan način sporočati mini-
strstvu, pristojnemu za okolje.

Koncesionar mora v svoji ponudbi podrobno opredeliti
izpolnitev pogojev iz prejšnega odstavka.

16. člen
Pri izbiri koncesionarjev se upoštevajo naslednja me-

rila:
1. višina cene (neto cena in cena z vključenim DDV)

za storitve javne službe, ki jih ponudi kandidat, preračuna-
ne na enoto mase prevzetih izrabljenih avtomobilskih gum
(SIT/kg),

2. cena predelave izrabljenih avtomobilskih gum
(SIT/kg),

3. višina bančne garancije,
4. možnosti alternativnih predelav,
5. količine, ki jih je sposoben ponudnik zajeti,
6. reference ponudnika,
7. prostorske kapacitete, ki zagotavljajo začasno hram-

bo,
8. delo z javnostmi,
9. logistična rešitev,
10.čas vzpostavitve javne službe.
Natančnejši način uporabe meril za izbiro koncesionar-

jev je sestavni del razpisne dokumentacije.
Izločilni kriteriji (ponudba se ne ocenjuje oziroma se

izloči iz postopka) so naslednji:
1. ponudbena cena za storitev iz 1. člena te uredbe

presega referenčno ceno za več kot 10%,
2. ponudbena cena za storitev predelave presega

ustrezno referenčno ceno za več kot 10%,
3. čas vzpostavitve javne službe je daljši kot štiri mese-

ce.
Referenčna cena je cena za storitvam javne službe

primerljivo storitev v industrijsko razvitih državah.

17. člen
Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za

svoj račun. Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesi-
jo, ki je podeljena na podlagi te uredbe.

Koncesionar lahko za izvajanje določenih del javne
službe najame drugo osebo (v nadaljnjem besedilu: podizva-
jalec).

V postopku izbire koncesionarja mora ponudnik nave-
sti ime podizvajalca že v svoji ponudbi, če pa ga bo vključil v
izvajanje javne službe po podpisu koncesijske pogodbe,
mora pridobiti predhodno soglasje ministrstva, pristojnega
za varstvo okolja.
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18. člen
Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za ka-

tere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati
na izvajanje javne službe.

Za izvajanje koncesionirane javne službe mora voditi
posebno ločeno računovodstvo in druge evidence, ki bodo
omogočale finančni in drugi nadzor nad poslovanjem kon-
cesionarja v zvezi z nadzorom nad izvajanjem koncesije.

Koncesionar ne sme opravljati dejavnosti, ki bi bila v
nasprotju z namenom in načinom izvajanja javne službe.
Podrobnejši pogoji za izvajanje javne službe in način njene-
ga izvajanja se lahko določijo tudi v koncesijski pogodbi.

19. člen
V koncesijski pogodbi se določijo tudi pogoji in način

izvajanja javne službe za primer nastanka višje sile pri konce-
sionarju. Odpravo posledic podrobneje opredeljuje konce-
sijska pogodba.

20. člen
Koncesija se podaljšuje za največ pet let, če niti konce-

sionar niti koncedent ne predlagata prenehanja veljavnosti
koncesijske pogodbe v roku 12 mesecev pred iztekom nje-
ne veljavnosti.

Če se koncesija ne podaljša, mora biti koncesijska
pogodba z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom
roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne
pa veljati ob izteku tega roka.

21. člen
Koncedent lahko pred iztekom časa trajanja koncesije

koncesijo odkupi, skladno s predpisi, ki urejajo gospodar-
ske javne službe. Način odkupa, obseg in pogoji se podro-
bneje uredijo v koncesijski pogodbi.

Koncedent lahko pred iztekom časa trajanja koncesije
koncesijo odkupi tudi, če se javna služba preneha izvajati
kot koncesionirana gospodarska javna služba ali kot gospo-
darska javna služba.

22. člen
Koncedent lahko koncesijo odvzame, če:
– je koncesionar podal neresnične podatke, ki so bili

zahtevani v razpisu,
– koncesionar ni upošteval določb zakonov, predpi-

sov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih na podlagi
zakona,

– koncesionar ni vodil posebnega računovodstva in
drugih evidenc zaradi izvajanja nadzora, skladno z 18. čle-
nom te uredbe, ali ni dal predpisanih podatkov pristojnim
državnim organom,

– koncesionar ne izpolnjuje več splošnih ali posebnih
pogojev, ki so bili določeni za pridobitev koncesije,

– pride do stečaja ali likvidacije koncesionarja,
– koncesionar ne začne z izvajanjem javne službe v

roku, določenem v koncesijski pogodbi,
– če ne sklene koncesionarske pogodbe v roku, dolo-

čenem v 9. členu.
Pogoji in medsebojne pravice ter obveznosti zaradi

odvzema koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko
pogodbo.

23. člen
V razmerjih do koncesionarja in koncedenta imajo upo-

rabniki naslednje pravice:
– pravico do trajnega, rednega in nemotenega zago-

tavljanja storitev koncesionarja,

– pravico do enake obravnave glede kakovosti in do-
stopnosti storitev,

– pravico do zagotovljenih cen storitev, ki se razlikujejo
glede na vrsto in količino izrabljenih avtomobilskih gum.

24. člen
Uporabniki storitev javne službe so dolžni:
– omogočiti nadzor inšpektorjem, pristojnim za varstvo

okolja,
– plačati koncesionarju opravljeno storitev javne služ-

be v roku, ki je določen v koncesijski pogodbi.

25. člen
Viri financiranja koncesionirane javne službe po tej ured-

bi so plačila uporabnikov za storitve koncesionarja.

26. člen
Vsebinsko obsegajo stroški koncesionarja predvsem:
– stroške zbiranja in odvažanja,
– stroške skladiščenja,
– stroške priprave za predelavo,
– stroške oddaje v predelavo in
– stroške plačila za koncesijo.
Koncesionar mora dajati koncedentu na njegovo za-

htevo vse podatke, ki so potrebni za določitev cene storitve
javne službe.

27. člen
Ceno storitev koncesionirane javne službe določi vlada

v obliki cene za izvajanje storitev javne službe na podlagi
predlagane cene za izvajanje storitev javne službe in cene za
predelavo izrabljenih avtomobilskih gum izbranega kandida-
ta iz prijave na razpis.

Pri oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe se
upošteva cena izrabljenih avtomobilskih gum kot sekundar-
ne surovine.

28. člen
Plačilo za koncesijo znaša 3% prihodkov iz cene stori-

tve za uporabnike in je prihodek državnega proračuna. Na-
čin plačila za koncesijo se podrobneje določi s koncesijsko
pogodbo.

29. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,

pristojni za varstvo okolja.

30. člen
Koncesionar mora najkasneje 30 dni po sklenitvi kon-

cesijske pogodbe predložiti koncedentu nepogojno, nepre-
klicno in na prvi pisni poziv plačljivo bančno garancijo s
trajanjem enega leta. Višino bančne garancije, ki ne sme biti
manjša od stroškov izvajanja storitev predelave izrabljenih
avtomobilskih gum v količini, ki nastanejo v obdobju šestih
mesecev, določita koncedent in koncesionar v koncesijski
pogodbi.

Najkasneje 15 dni pred potekom garancije mora kon-
cesionar predložiti koncedentu novo garancijo. Če tega ne
stori, sme koncedent vnovčiti bančno garancijo. Bančno
garancijo sme koncedent vnovčiti tudi v primeru, da konce-
sionar brez utemeljenih razlogov ne izpolnjuje pogodbenih
obveznosti glede kakovosti in količine ali če preneha izvajati
dejavnost.
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31. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 314-11/2002-1
Ljubljana, dne 23. maja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2324. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
programih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002
in 2003

Na podlagi 5., 7. in 126. člena zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe

o programih kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja

za leti 2002 in 2003

1. člen
V uredbi o programih kmetijske strukturne politike in

kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003
(Uradni list RS, št. 34/02) se v 6. členu četrti odstavek
spremeni tako, da se glasi:

“Delež dodeljenih sredstev iz 1. točke prvega odstavka
tega člena znaša 35% vrednosti izvedenih agromelioracij-
skih del, ki so upravičena do kritja stroškov.”.

2. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Upravičenci do sredstev po tem členu so fizične in

pravne osebe, ki so bile kot ustrezno usposobljene izbrane
na javnem razpisu za vzdrževanje in sanacijo hidromelioracij-
skih sistemov v letu 2000.”.

3. člen
V 11. členu se v drugem odstavku prva in druga alinea

spremenita tako, da se glasita:
“– v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka, VGP

Soča, vodnogospodarsko podjetje d.d., Nova Gorica, ki
ima ustrezno vodnogospodarsko dovoljenje,

– v primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka, Kme-
tijstvo Vipava d.d., Šempeter pri Gorici, ki ima ustrezno
vodnogospodarsko dovoljenje,”.

V tretjem odstavku se prva alinea spremeni tako, da se
glasi:

“– upravičenca iz prve in druge alinee drugega odstav-
ka tega člena morata najpozneje do 7. junija 2002 predložiti
program vzdrževanja, razdeljen po četrtletnih obračunskih
situacijah, ki ga po soglasju ministra potrdi direktor Agencije
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: ARSKTRP);”.

4. člen
V 13. členu se v petem odstavku drugi stavek spremeni

tako, da se glasi:

“Delež dodeljenih sredstev iz 2. točke prvega odstavka
tega člena znaša 100% vrednosti izvedenih del.”.

5. člen
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“V okviru sanacije komasacij se podpirajo:
1. hidromelioracije, agromelioracije in melioracijska de-

la, geodetska ter gradbena dela;
2. upravno-pravna dela (priprava predlogov za vpis v

zemljiško knjigo in priprava osnutkov odločb);
3. izvedeniška dela, cenitve in vrednotenje zemljišč;
4. določitev odškodnine komasacijskim upravičencem

na podlagi pravnomočnih odločb;
5. investicijski inženiring (priprava oddaje javnega na-

ročila gradbenih del ter nadzor nad izvedbo del
na komasacijskih območjih iz priloge 1, ki je sestavni

del te uredbe.”.

6. člen
V 15. členu se v tretjem odstavku 1. in 2. točka spre-

menita tako, da se glasita:
“1. predložitev ustreznega načrta investicije za leti 2002

in 2003;
2. predložitev plačanih računov v letih 2002 in 2003;”.

7. člen
V 16. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni

tako, da se glasi:
“1. sofinanciranje zagonskih stroškov in stroškov admi-

nistrativnega poslovanja, kot so najem primernih prostorov,
nakup pisarniške opreme, vključno z računalniško strojno in
programsko opremo, stroški administracije, režijski stroški
ter pravne in upravne dajatve, ki nastanejo pri ustanavljanju
organizacije proizvajalcev;”.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Višino dodeljenih sredstev iz 1. točke prvega odstavka

tega člena določajo predpisi o ureditvi trga za posamezne
kmetijske pridelke, oziroma drugi prepisi, ki urejajo organi-
zacije proizvajalcev.”.

8. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:

“17. člen
Predmet podpore so:
a) primarna kmetijska proizvodnja:
1. investicije v novogradnjo in adaptacijo hlevov in dru-

gih objektov s pripadajočo opremo za:
– rejo govedi, drobnice, prašičev, kuncev, perutnine in

rejo konj za meso,
– shranjevanje živalskih gnojil in odpadne vode,
– predelavo mleka na skupnih planšarijah,
– sušenje in skladiščenje kmetijskih pridelkov iz lastne

primarne proizvodnje;
2. investicije v postavitev zavarovanih prostorov s pripa-

dajočo opremo (steklenjaki, rastlinjaki, plastenjaki, tuneli in
tople grede);

3. nakup kmetijske mehanizacije (specialne, hribovske
in dvoriščne);

4. nakup kmetijskih zemljišč;
5. dokup osnovne plemenske črede za povečano šte-

vilo stojišč, ki so predmet naložbe, razen za plemenske
živali za katere lahko rejec uveljavlja podporo na podlagi
drugih predpisov;

6. pomoč iz naslova mladega kmeta in
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b) financiranje dejavnosti na področju priprave strokov-
nih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma pripra-
ve ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za
izvajanje podpor organizacijam proizvajalcev.

Sredstva iz točke a) prejšnjega odstavka se ne dodeli-
jo za:

– nakup stavbnih zemljišč in obstoječih zgradb,
– investicije za dejavnost trgovine,
– investicije v hladilnice za sveže sadje in zelenjavo,
– nakup rabljene opreme in kmetijske mehanizacije,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja pri opravljanju dejavnosti vključno

s stroški vzdrževanja in najema,
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in

drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravi-
čenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno pove-
zani z izvajanjem projekta in presegajo 12% priznanih stro-
škov investicije oziroma programa.

Upravičenci do sredstev po tem členu so:
1. v primeru iz točke a) prvega odstavka tega člena,

kmetijska gospodarstva (fizične in pravne osebe) ter pašne
skupnosti po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča, ki
imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Slove-
niji;

2. v primeru iz točke b) prvega odstavka tega člena,
fizične in pravne osebe z ustrezno strokovno usposoblje-
nostjo.

Pogoji za pridobitev sredstev iz točke a) prvega odstav-
ka tega člena:

– upravičenec, ki je fizična oseba, mora predložiti po-
slovni načrt, izdelan v skladu z metodologijo Kmetijske sve-
tovalne službe Slovenije (poslovni načrt mora biti izdelan
najmanj za čas izvajanja investicije in za obdobje vračanja
posojila);

– upravičenec, ki je pravna oseba, mora predložiti in-
vesticijski program v skladu s predpisi, ki urejajo enotno
metodologijo za izdelavo programov za javna naročila inve-
sticijskega značaja;

– predložiti morajo gradbeno dokumentacijo oziroma
ustrezna dovoljenja, kolikor gre za gradbene ukrepe;

– investicija mora biti ekonomsko upravičena in mora
prispevati k izboljšanju konkurenčnosti pridelave;

– v primeru, da je upravičenec kmetija, morajo nosilci
kmetijskih gospodarstev k vlogi priložiti pooblastilo morebit-
nih solastnikov kmetijskega gospodarstva;

– v primeru, da je upravičenec samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, da je
registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti;

– fizične osebe morajo imeti v uporabi vsaj 3 ha primer-
ljivih kmetijskih zemljišč (po predpisih, ki urejajo kmetijska
zemljišča) v lasti ali v zakupu (veljavnost zakupne pogodbe
mora biti najmanj do konca ekonomske dobe projekta);

– v primeru kmetij, ki kandidirajo za investicije v posta-
vitev zavarovanih prostorov s pripadajočo opremo, morajo
uporabljati najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (po
predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča);

– pravne osebe morajo imeti vsaj 50 ha primerljivih
kmetijskih zemljišč (po predpisih, ki urejajo kmetijska zemlji-
šča) v lasti ali v zakupu (veljavnost zakupne pogodbe mora
biti najmanj do konca ekonomske dobe projekta);

– pravne osebe, ki kandidirajo za investicije v postavi-
tev zavarovanih prostorov s pripadajočo opremo, morajo
uporabljati najmanj 30 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (po
predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča);

– investicija mora ustrezati predpisanim veterinarsko-
sanitarnim, zdravstveno-tehničnim in okoljevarstvenim za-
htevam;

– gradbeni ukrepi morajo biti izvedeni v skladu s pred-
pisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;

– če so upravičenci pravne osebe ali samostojni po-
djetniki posamezniki, morajo predložiti dokazila o svojem
finančnem stanju;

– investicija je lahko začeta največ eno leto pred obja-
vo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili
javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se šteje
prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun more-
bitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se šteje
tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme in kmetij-
ske mehanizacije v proizvodni proces, če tehnični prevzem
ni obvezen);

– v primeru fazne gradnje mora biti delovna faza, ki je
predmet podpore iz tega člena, začeta največ eno leto pred
objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z
določili javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se
šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun
morebitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se
šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme in
kmetijske mehanizacije v proizvodni proces, če tehnični
prevzem ni obvezen), predhodna delovna faza, ki ni pred-
met podpore iz tega člena, pa mora biti zaključena najka-
sneje eno leto pred objavo javnega razpisa;

– po zaključku investicije mora predložiti zapisnik o
tehničnem prevzemu investicije;

– sredstva se dodelijo na podlagi plačanih računov ali
potrjenih situacij;

– upravičenec mora zagotoviti razliko sredstev med do-
deljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije;

– v prilogi javnega razpisa bodo določene priznane
investicijske vrednosti za posamezno vrsto investicije;

– minimalna skupna vrednost investicij mora znašati
vsaj 3,000.000 SIT;

– kmetije, ki pridobijo več kot 8,000.000 SIT sredstev
po tem členu, morajo voditi knjigovodstvo in spremljati rezul-
tate gospodarjenja po FADN metodologiji vsaj še 5 let po
končani investiciji.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo upravi-
čenci za posamezne namene izpolnjevati še naslednje po-
goje:

1. a) v primeru investicije v novogradnjo in adaptacijo
hlevov in drugih objektov s pripadajočo opremo:

– za živinorejsko proizvodnjo mora kmetijsko gospo-
darstvo zagotoviti dovolj kmetijskih površin za porabo gno-
jevke ali gnoja, in sicer za rejo prašičev največ 2 glavi velike
živine/ha (v nadaljnjem besedilu: GVŽ/ha) in za rejo govedi
2,5 GVŽ/ha, pri čemer se šteje, da 1 GVŽ obsega 500 kg
žive teže živali;

– če kmetijsko gospodarstvo nima urejenih zadostnih
zmogljivosti za hrambo živalskih gnojil in s programom pre-
strukturiranja tega problema ne rešuje, ni upravičeno do
podpor iz tega člena;

– v primeru investicij za prirejo perutnine se spodbujajo
izključno investicije na kmetijah,

b) v primeru investicij v objekte za predelavo mleka na
skupnih planšarijah:

– planina mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v ukre-
pu II/1, in dodatne zahteve, ki se nanašajo na izvajanje pla-
ninske paše iz Slovenskega kmetijsko okoljskega programa;

– upravičenec mora priložiti kopije zapisnika o prigonu
živali na planinsko pašo in predvidenem datumu odgona s
planinske paše na predpisanem obrazcu iz Slovenskega
kmetijsko okoljskega programa;
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– upravičenec mora predložiti potrjen pašni red v teko-
čem letu,

2. v primeru nakupa kmetijske mehanizacije:
– vrednost nakupa dvoriščne mehanizacije, specialne

mehanizacije in hribovske kmetijske mehanizacije ne sme
presegati 35% celotne priznane investicijske vrednosti vseh
investicij, ki so načrtovane v sklopu poslovnega načrta ozi-
roma investicijskega programa,

– kmetijska mehanizacija mora biti navedena v javnem
razpisu,

3. v primeru dokupa osnovne plemenske črede za
povečano število stojišč:

– vrednost dokupa osnovne plemenske črede ne sme
presegati 35% celotne priznane investicijske vrednosti vseh
investicij, ki so načrtovane v sklopu poslovnega načrta ozi-
roma investicijskega programa,

– plemenske živali morajo biti vpisane v rodovniško
knjigo, ki jo vodijo izvajalci javne službe strokovnih nalog v
živinoreji,

4. v primeru nakupa kmetijskih zemljišč:
– vrednost nakupa kmetijskih zemljišč ne sme prese-

gati 30% priznane investicijske vrednosti vseh investicij, ki
so načrtovane v sklopu poslovnega načrta oziroma investi-
cijskega programa,

– mora nakup kmetijskih zemljišč prispevati k zaokroži-
tvi kmetije,

5. v primeru pomoči iz naslova mladega kmeta:
– mora imeti kmetijsko gospodarstvo v uporabi vsaj

5 ha primerljivih kmetijskih površin (v skladu s predpisi o
kmetijskih zemljiščih);

– mladi gospodar mora biti nosilec kmetijskega gospo-
darstva, biti mora mlajši od 40 let in gre za njegov prvi
prevzem;

– mora imeti nosilec kmetijskega gospodarstva zaklju-
čeno vsaj poklicno kmetijsko šolo oziroma drugo poklicno
šolo;

– kmetijsko gospodarstvo je upravičeno do pomoči le
v prvih petih letih po prevzemu in vzpostavitvi mladega kmeta
kot nosilca kmetijskega gospodarstva.

Pogoj za pridobitev sredstev iz točke b) prvega odstav-
ka tega člena je predložitev ponudbe iz katere je razvidna
strokovna usposobljenost.

Delež sredstev iz točke a) prvega odstavka tega člena
(nepovratna sredstva) lahko znaša do 25% priznane vredno-
sti investicije. Skupni delež dodeljenih sredstev (nepovratna
in povratna sredstva) lahko znaša do 50% priznane vredno-
sti investicije, in sicer:

– 50% na območjih z omejenimi možnostmi za kmetij-
sko dejavnost in

– 40% na ostalih območjih.
V primeru pomoči mladim kmetom znaša delež sred-

stev iz točke a) prvega odstavka tega člena (nepovratna
sredstva) do 30% priznane vrednosti investicije, skupni de-
lež dodeljenih sredstev (nepovratna in povratna sredstva) pa
lahko znaša do 60% priznane vrednosti investicije, in sicer:

– 60% na območjih z omejenimi možnostmi za kmetij-
sko dejavnost in

– 50% na ostalih območjih.
Upravičenec lahko pridobi za investicije po tem členu

največ 30,000.000 SIT.
O dodelitvi sredstev iz točke b) prvega odstavka tega

člena odloča minister. Delež sredstev iz točke b) prvega
odstavka tega člena znaša do 100% priznane vrednosti.”.

9. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:

“18. člen
Predmet podpore so investicije v novogradnjo in adap-

tacijo objektov s pripadajočimi napravami in opremo za pre-
delavo vseh vrst kmetijskih proizvodov za javno potrošnjo,
gozdnih sortimentov, zelišč in gozdnih sadežev, vključno z
njihovim skladiščenjem, dodelavo in prodajo, ki se na kmeti-
jah izvaja kot dopolnilna dejavnost (podpira se tudi predela-
va živil za potrebe turistične dejavnosti in izdelava živil na
tradicionalen način).

Sredstva po tem členu se ne dodelijo za:
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb;
– investicije v druge prostore in opremo za opravljanje

turistične dejavnosti in domače obrti na kmetiji;
– nakup rabljene opreme;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in naje-

ma);
– bančne stroške, stroške garancij;
– stroške promocije;
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in

drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravi-
čenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno pove-
zani z izvajanjem projekta, ki presegajo 12% priznanih stro-
škov investicije oziroma programa.

Upravičenci do sredstev po tem členu so kmetije z
naslovom v Republiki Sloveniji.

Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu:
– upravičenci morajo biti vpisani v evidenco kmetijskih

gospodarstev;
– predložiti morajo izdelan poslovni načrt investicije v

skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe, in sicer
za čas izvajanja investicije oziroma najmanj za obdobje vra-
čanja posojila (v poslovnem načrtu mora biti zajeta tudi
osnovna dejavnost);

– predložiti morajo dokazila o finančnem stanju upravi-
čenca;

– predložiti morajo mnenje kmetijske svetovalne slu-
žbe o nameravani investiciji;

– registrirano morajo imeti dopolnilno dejavnost oziro-
ma morajo zagotoviti, da bodo najpozneje eno leto po za-
ključku investicije registrirali dopolnilno dejavnost pri ustrez-
nem upravnem organu;

– predložiti morajo gradbeno dokumentacijo oziroma
ustrezna dovoljenja, kolikor gre za gradbene ukrepe;

– v prilogi javnega razpisa bodo določene priznane
investicijske vrednosti za posamezno vrsto investicije;

– skupna vrednost investicij mora znašati vsaj
1,000.000 SIT;

– ob zaključku investicije morajo biti izpolnjene vse
predpisane zahteve na področju dopolnilnih dejavnosti;

– investicija je lahko začeta največ eno leto pred obja-
vo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili
javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se šteje
prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun more-
bitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se šteje
tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme in kmetij-
ske mehanizacije v proizvodni proces, če tehnični prevzem
ni obvezen);

– v primeru fazne gradnje mora biti delovna faza, ki je
predmet podpore iz tega člena, začeta največ eno leto pred
objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z
določili javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se
šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun
morebitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se
šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme in
kmetijske mehanizacije v proizvodni proces, če tehnični
prevzem ni obvezen), predhodna delovna faza, ki ni pred-
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met podpore iz tega člena pa mora biti zaključena najkasne-
je eno leto pred objavo javnega razpisa;

– po zaključku investicije se morajo voditi poslovne
knjige in evidence v skladu s predpisi o poslovnih knjigah in
drugih davčnih evidencah;

– sredstva po tem členu se dodelijo na podlagi plača-
nih računov ali potrjenih situacij.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti izpol-
njeni še naslednji pogoji glede vlagatelja zahtevka:

– biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva;
– priložiti mora pooblastilo lastnika oziroma morebitnih

solastnikov kmetijskega gospodarstva;
– imeti mora status kmeta po predpisih o kmetijskih

zemljiščih.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu (nepovratna

sredstva) znaša do 25% priznane vrednosti investicije. Sku-
pni delež sredstev po tej uredbi (nepovratna in povratna
sredstva) za namen iz tega člena znaša do 50% priznane
vrednosti investicije, in sicer:

– 50% na območjih z omejenimi možnostmi za kmetij-
sko dejavnost in

– 40% na ostalih območjih.
Upravičenec lahko pridobi za investicije po tem členu

največ 10,000.000 SIT.”.

10. člen
Besedilo 19. člena se spremeni, tako da se glasi:

“19. člen
Predmet podpore je reševanje težkega socialnega po-

ložaja kmetij v primeru:
a) smrti, nad 80% invalidnosti ali več kot 6-mesečne

nesposobnosti za delo nosilca kmetijskega gospodarstva;
b) nastanka škode na kmetijskem gospodarstvu, ki je

nastala zaradi:
– naravne nesreče ali izjemnega pojava (za naravno

nesrečo ali izjemen pojav se šteje nepredviden dogodek,
povzročen s strani narave, ki ga ni mogoče preprečiti),

– izbruha bolezni, v primerih, ko povračilo škode ni
urejeno z drugimi predpisi in ko je zaradi pojava bolezni na
kmetijskem gospodarstvu prepovedan promet z živalmi ozi-
roma je dovoljen le zakol živali.

Pomoč po tem členu se dodeli v dveh oblikah:
– kot enkratna pomoč v primeru smrti, nad 80% invali-

dnost ali več kot 6-mesečno nesposobnost za delo na kme-
tiji, kjer gre za nosilca kmetijskega gospodarstva in to pome-
ni hud poseg v delovni proces na kmetiji,

– kot pomoč za premostitev težav v primeru iz točke b)
prejšnjega odstavka.

Upravičenci do sredstev po tem členu so kmetije na
območju Republike Slovenije.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev poročila o škodnem dogodku,
– predložitev sanacijskega načrta kmetije in poročilo o

že dobljenih pomočeh,
– nastanek škodnega dogodka po 1. 10. 2001, razen

če je škodni dogodek nastal že pred 1. 10. 2001, pa še ni
bil vložen zahtevek za poravnavo škode,

– upravičenci morajo večino dohodka pridobiti iz kme-
tijske dejavnosti.

Sredstva po tem členu se ne dodelijo za:
– pokrivanje škod, ki je zagotovljeno po drugih predpi-

sih,
– pokrivanje škode, povzročene s plazovi,
– pokrivanje škode v primeru napada divjih zveri,
– pokrivanje tistega dela škode, ki je bil povrnjen s

strani zavarovalnic.

Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša:
– v primerih iz točke a) prvega odstavka tega člena

največ 1,000.000 SIT,
– v primerih iz točke b) prvega odstavka tega člena do

35% ocenjene škode, razen v primeru bolezni živali.
Višina prejete odškodnine (zavarovalnina in dodeljena

sredstva) ne sme presegati višine ugotovljene škode”.

11. člen
V 20. členu se v drugem odstavku za sedmo alineo

doda nova alinea, ki se glasi:
“– začetne upravne stroške dolgoročnega povezova-

nja in združevanja zadrug (najem primernih prostorov, nakup
pisarniške opreme, vključno z računalniško strojno in pro-
gramsko opremo, stroške administracije, splošne stroške
ter pravne in upravne takse).”.

12. člen
V 22. členu se v prvem odstavku 5. točka spremeni

tako, da se glasi:
“5. obnova stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov

v smislu obnove stavbne dediščine, vendar investicija ne
sme povzročiti povečanja proizvodnih zmogljivosti.”.

13. člen
V 25. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Predmet podpore je:
– izdelava aplikativnih raziskovalnih nalog za pripravo

razvojnih programov s področja podeželja za prilagajanje
Evropski uniji,

– izvedba pilotnih projektov pomembnih za razvoj po-
deželja.”.

V drugem odstavku se črta besedilo: “, promocijskih
dejavnosti”.

V četrtem odstavku se besedilo “31. 5. 2002 za leto
2002 in do 31. 5. 2003 za leto 2003” nadomesti z besedi-
lom “do 30. junija tekočega leta”.

14. člen
V 26. členu se v drugem odstavku prva in druga alinea

spremenita tako, da se glasita:
“– v primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega

člena, fizične in pravne osebe, ki so usposobljene za oprav-
ljanje storitev svetovanja, projektiranja, promocijskih in dru-
gih ustreznih dejavnosti za potrebe kmetijstva in razvoja
podeželja in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Re-
publiki Sloveniji;

– v primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega
člena, občine, vključene v CRPOV, VTC ali RPP, v katerih je
izvajanje teh programov že v teku,”.

15. člen
V 27. členu se v četrtem odstavku v 1. točki za osmo

alineo dodata novi deveta in deseta alinea, ki se glasita:
“– investicija se lahko začne največ eno leto pred obja-

vo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili
javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se šteje
prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun more-
bitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se šteje
tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme v poslovni
proces);

– v primeru fazne gradnje se mora delovna faza, ki je
predmet podpore iz tega člena, začeti največ eno leto pred
objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z
določili javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se
šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun
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morebitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se
šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme v
poslovni proces), predhodna delovna faza, ki ni predmet
podpore iz tega člena, pa mora biti zaključena najpozneje
eno leto pred objavo javnega razpisa;”.

Dosedanje deveta, deseta in enajsta alinea postanejo
enajsta, dvanajsta in trinajsta alinea.

16. člen
V 28. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Upravičenec do sredstev po tem členu je Podjetniški

center za malo gospodarstvo v skladu z letnim programom
Akcijskega programa zaposlovanja, ki ga je sprejela Vlada
Republike Slovenije. Ciljne skupine so mladi na podeželju,
brezposelni in podzaposleni na kmetijah, ženske na pode-
želju ter osebe na podeželju, ki jim grozi socialna izključe-
nost.”.

17. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-21/2001-5
Ljubljana, dne 24. maja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

2325. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Kras II

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Kras II

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Kras II, št. 14-10/98 z dne
19. 10. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Sežana, za obdobje od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2007.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Kras II na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospo-
darskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Kras II je izdelan v treh izvodih za 7747,60
hektarjev gozdov, ki ležijo v kraškem gozdnogospodarskem
območju, v občinah Sežana in Divača, oziroma v katastrskih

občinah Sežana, Merče, Trebče, Gropada, Bazovica, Lo-
kev, Povir, Divača, Dolnje Ležeče, Naklo, Dane, Škofije,
Famlje, Vremski Britof in Gornje Vreme.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Kras II je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Se-
žana, Partizanska 49, Sežana, na sedežu Zavoda za gozdo-
ve Slovenije, Krajevne enote Sežana, Partizanska 49, Seža-
na, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani
tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splo-
šnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodar-
ske enote Kras II.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-14-9/00
Ljubljana, dne 24. aprila 2002.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
mag. Franc But l. r.

2326. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Kras I

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Kras I

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Kras I, št. 14-02/96 z dne
21. 11. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Sežana, za obdobje od 1. 1. 1996 do
31. 12. 2005.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Kras I na ravneh celotne gozdnogospodarske enote,
gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Kras I je izdelan v treh izvodih za 8849,16
hektarjev gozdov, ki ležijo v kraškem gozdnogospodarskem
območju, v občinah Komen in Sežana, oziroma v katastrskih
občinah Brestovica, Ivanji grad, Sveto, Škrbina, Komen,
Gorjansko, Brje, Volčji grad, Veliki dol, Pliskovica, Gabrovi-
ca, Tomačevica, Mali dol, Kobjeglava, Hruševica, Štanjel,
Kobdilj, Avber, Kopriva, Skopo, Krajna vas, Dutovlje, Veliki
Repen, Voglje, Križ, Tomaj, Utovlje, Kazlje in Štorje.



Uradni list Republike Slovenije Št. 48 / 31. 5. 2002 / Stran 4867

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Kras I je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Se-
žana, Partizanska 49, Sežana, na sedežu Zavoda za gozdo-
ve Slovenije, Krajevne enote Sežana, Partizanska 49, Seža-
na, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani
tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splo-
šnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodar-
ske enote Kras I.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-14-7/00
Ljubljana, dne 24. aprila 2002.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
mag. Franc But l. r.

2327. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Cerkno

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Cerkno

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Cerkno, št. 01-07/99 z dne
11. 2. 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Tolmin, za obdobje od 1. 1. 1999 do
31. 12. 2008.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Cerkno na ravneh celotne gozdnogospodarske eno-
te, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Cerkno je izdelan v treh izvodih za 6814,87
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Tolmin, v Občini Cerkno, oziroma v katastrskih občinah
Otalež, Reka-Ravne, Police, Orehek, Zakriž, Cerkno, Plani-
na, Labinje, Dolenji Novaki, Gorenji Novaki, Gorje, Jesenica
in Bukovo.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Cerkno je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tol-
min, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za

gozdove Slovenije, Krajevne enote Cerkno, Pot na Zavrte
26, Cerkno, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer
se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejema-
nja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdno-
gospodarske enote Cerkno.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-01-1/00
Ljubljana, dne 24. aprila 2002.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
mag. Franc But l. r.

2328. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Kobarid

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in
56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Kobarid

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Kobarid, št. 01-03/99 z dne
19. 2. 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Tolmin, za obdobje od 1. 1. 1999 do
31. 12. 2008.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Kobarid na ravneh celotne gozdnogospodarske eno-
te, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Kobarid je izdelan v treh izvodih za
11656,06 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodar-
skem območju Tolmin, v občinah Kobarid in Tolmin, oziro-
ma v katastrskih občinah Breginj, Robidišče, Logje, Sedlo,
Borjana, Kred, Staro selo, Sužid, Svino, Kobarid, Trnovo,
Drežnica, Vrsno, Smast, Ladra, Idrsko, Livek in Kamno.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Kobarid je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tol-
min, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Tolmin, Tumov drevored
17, Tolmin, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer
se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejema-
nja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdno-
gospodarske enote Kobarid.
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4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-01-2/00
Ljubljana, dne 6. maja 2002.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
mag. Franc But l. r.

2329. Odredba o homologiranju koles z motorjem
glede na namestitev svetlobne opreme (št.
74.01)

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

O D R E D B O
o homologiranju koles z motorjem glede

na namestitev svetlobne opreme (št. 74.01)*

* Ta odredba vsebinsko povzema in upošteva direktivo 93/92/EGS, kot je dopolnjena z direktivo 2000/73/ES, v delih, ki se nanašajo na vozila kategorije L1.
** Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98 in 59/99).

1. SPLOŠNO

1.1 Vozila kategorije** L1 morajo biti homologirana v skladu s to odredbo.

2. PODROČJE UPORABE

2.1 Ta odredba se nanaša na namestitev svetlobne opreme na motorna vozila z dvema kolesoma brez bočne
prikolice, s konstrukcijsko določeno hitrostjo, manjšo od 50 km/h, in delovno prostornino motorja, manjšo od
50 cm3.

3 ZAHTEVE

3.1 Splošne zahteve

3.1.1 Naprave za osvetljevanje in dajanje svetlobnih signalov morajo biti vgrajene oziroma nameščene tako, da pri
normalni rabi in kljub morebitnim vibracijam, katerim so izpostavljene, ne spremenijo s to odredbo predpisanih
lastnosti in da ostane tudi vozilo skladno z določili te odredbe. Predvsem se ne smejo nenamerno spremeniti
nastavitve žarometov in drugih svetilk.

3.1.2 Naprave za osvetljevanje morajo biti vgrajene tako, da jih je na preprost način mogoče pravilno nastaviti.

3.1.3 Za vse svetlobno-signalne naprave, tudi tiste, ki so nameščene na bočnih straneh vozila, velja, da mora biti po
vgradnji na vozilo referenčna os svetilke vzporedna s podlago, na kateri vozilo stoji. Za bočne odsevnike mora
biti ta os pravokotna na navpično ravnino, ki poteka skozi vzdolžno os vozila, pri vseh drugih napravah pa mora
biti vzporedna z njo. Dovoljeno odstopanje je 3 stopinje v vsaki smeri. Če je proizvajalec svetlobne naprave
predpisal posebne zahteve glede vgradnje, jih je treba dosledno upoštevati.

3.1.4 Če ni posebej predpisano drugače, je treba višino in usmeritev svetilk preverjati na neobremenjenem vozilu, ki
stoji na ravni vodoravni površini, pri tem pa se mora krmilo nahajati v položaju za vožnjo naravnost.

3.1.5 Če ni posebej predpisano drugače

3.1.5.1 morajo biti posamične svetilke ali odsevniki vgrajeni tako, da njihova referenčna središča ležijo v srednji
vzdolžni ravnini vozila;

3.1.5.2 svetilki istega para, ki imata isto funkcijo, morata biti:
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3.1.5.2.1 nameščeni simetrično glede na srednjo vzdolžno ravnino vozila,

3.1.5.2.2 nameščeni medsebojno simetrično glede na srednjo vzdolžno ravnino vozila,

3.1.5.2.3 ustrezati istim kolorimetričnim predpisom in

3.1.5.2.4 imeti enake fotometrične lastnosti.

3.1.6 Svetilke so lahko združene, kombinirane ali integrirane ena z drugo, vendar pod pogojem, da so izpolnjene
vse zahteve glede barve, lege, usmeritve, geometrijske vidnosti, električne povezave in drugih zahtev, če
obstajajo, za vsako svetilko.

Samostojne svetilke so tiste, ki imajo ločene leče, ločene izvore svetlobe in ločena ohišja.
Združene svetilke imajo ločene leče in ločene izvore svetlobe, a skupno ohišje.
Kombinirane svetilke imajo ločene leče, a skupen izvor svetlobe in skupno ohišje.
Integrirane svetilke imajo ločene izvore svetlobe – lahko tudi skupen izvor svetlobe, ki deluje na različne
načine, v celoti ali delno skupne leče in skupno ohišje.

3.1.7 Največja višina svetilke nad cestiščem se meri do najvišje točke vidne svetleče površine, najmanjša višina pa
do najnižje točke vidne svetleče površine v smeri referenčne osi. Pri žarometih za kratki svetlobni pramen se
najmanjša višina od tal meri na najnižji točki izhoda optičnega sistema (reflektor, leča, projekcijska leča) ne
glede na njihovo uporabo.

Če (največja in najmanjša) višina od tal nedvomno ustreza zahtevam te odredbe, ni treba določati točnih robov
posameznih površin.

Pri določanju lege svetilk v smislu širine, se razdalja med njima določa od notranjih robov vidnih svetlečih
površin v smeri referenčne osi.

Če lega svetilk v smislu širine nedvomno ustreza zahtevam te odredbe, ni treba določati točnih robov
posameznih površin.

3.1.8 Če ni posebej predpisano drugače, ne sme nobena svetilka oddajati utripajoče svetlobe, razen smernih svetilk
in varnostnih utripalk.

3.1.9 S prednje strani ne sme biti vidna nobena rdeča svetloba, z zadnje pa ne bela. Skladnost s to zahtevo se
preverja na naslednji način:

3.1.9.1.1. za vidnost rdeče svetlobe naprej: opazovalec, ki se giblje v območju 1 v prečni ravnini 25 m pred vozilom ne
sme neposredno opaziti nobene svetleče površine rdeče svetilke;

3.1.9.1.2. za vidnost bele svetlobe nazaj: opazovalec, ki se giblje v območju 2 v prečni ravnini 25 m pred vozilom ne sme
neposredno opaziti nobene svetleče površine bele svetilke;

3.1.9.1.3. Območji opazovanja 1 in 2 sta omejeni z ustreznimi ravninami, kot sledi:

3.1.9.1.3.1. po višini z dvema vodoravnima ravninama, ki sta 1 m oziroma 2,2 m nad podlago;

3.1.9.1.3.2. po širini z dvema navpičnima ravninama, ki oklepata kot 15° naprej oziroma nazaj navzven od vozila glede na
vzdolžno srednjo ravnino vozila in potekata skozi dotikališče(a) navpičnih ravnin, vzporednih z vzdolžno
srednjo ravnino vozila, ki omejujeta njegovo skupno širino.

Če je točk dotika več, se skrajna sprednja nanaša na prednje območje in skrajna zadnja na zadnje območje.

3.1.10 Električna vezava mora biti izvedena tako, da se prednja pozicijska svetilka ali žaromet za kratki svetlobni
pramen, če prednja pozicijska svetilka ne obstaja, in zadnja pozicijska svetilka ter svetilka za osvetlitev zadnje
registrske tablice vključijo oziroma izključijo sočasno.

3.1.11 Kolikor ni posebnih navodil mora biti električna vezava taka, da žarometa za dolgi svetlobni pramen in
žarometa za kratki svetlobni pramen ni mogoče vključiti, če tudi svetilke, omenjene v točki 3.1.10 zgoraj, niso
vključene. Ta zahteva pa ne velja za žaromet za dolgi svetlobni pramen in žaromet za kratki svetlobni pramen
zaradi dajanja svetlobnih opozorilnih signalov, ko se žaromet za kratki svetlobni pramen vključi v kratkih
zaporednih intervalih oziroma delujeta oba v kratkih intervalih izmenično.

3.1.12 Kontrolne svetilke

3.1.12.1 Vsaka kontrolna svetilka mora biti jasno vidna vozniku, ki sedi na vozilu v legi za normalno vožnjo.
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3.1.12.2 Kjer je predpisana »kontrola vključitve«, se le-ta lahko zamenja s »kontrolo delovanja«.

3.1.13 Barva svetlobe, ki jo oddajajo v tej odredbi navedene svetilke in odsevniki, je naslednja:

– žaromet za dolgi svetlobni pramen bela
– žaromet za kratki svetlobni pramen bela
– prednja pozicijska svetilka bela
– prednji odsevnik – ne trikotni bela
– bočni odsevnik – ne trikotni oranžna spredaj

oranžna ali rdeča zadaj
– odsevnik v pedalu oranžna
– zadnji odsevnik – ne trikotni rdeča
– smerna svetilka oranžna
– zavorna svetilka rdeča
– zadnja pozicijska svetilka rdeča
– svetilka zadnje reg. tablice bela

3.1.14 Vsako vozilo, ki je v postopku homologacije po tej odredbi, mora biti opremljeno z naslednjimi svetlobnimi in
svetlobno signalnimi napravami:

3.1.14.1 žarometom za kratki svetlobni pramen (točka 3.2.2);

3.1.14.2 zadnjo pozicijsko svetilko (točka 3.2.10)

3.1.14.3 bočnim, ne trikotnim odsevnikom (točka 3.2.5)

3.1.14.4 zadnjim, ne trikotnim odsevnikom (točka 3.2.7)

3.1.12.5 odsevnikom v pedalu (točka 3.2.6) – samo pri vozilih s pedali

3.1.14.6 zavorno svetilko (točka 3.2.9)

3.1.14.7 svetilko za osvetlitev zadnje registrske tablice (točka 3.2.11)

3.1.15 Vozilo je lahko dodatno opremljeno z naslednjimi svetlobnimi in svetlobno signalnimi napravami:

3.1.15.1 žarometom za dolgi svetlobni pramen (točka 3.2.1);

3.1.15.2 prednjo pozicijsko svetilko (točka 3.2.3)

3.1.15.3 prednjim, ne trikotnim odsevnikom (točka 3.2.4)

3.1.15.4 smernimi svetilkami (točka 3.2.8);

3.1.16 Vgradnja svetlobnih in svetlobno signalnih naprav iz točk 3.1.14 in 3.1.15 mora biti izvedena v skladu s
predpisi, navedenimi v točki 3.2 te odredbe.

3.1.17 Vgradnja drugih svetlobnih in svetlobno signalnih naprav, razen tistih, so navedene v točkah 3.1.14 in 3.1.15
ni dovoljena.

3.1.18 Svetlobne in svetlobno signalne naprave navedene v točkah 3.1.14 in 3.1.15, ki so homologirane za motorna
kolesa, se tudi lahko vgradijo na kolesa z motorjem.

3.2 Posebne zahteve

3.2.1 Žaromet za dolgi svetlobni pramen

3.2.1.1 Število
En ali dva, homologirana po
– pravilniku ECE R 113(*);
– razreda A po pravilniku ECE R 112;
– pravilniku ECE R 1;
– pravilniku ECE R 57;
– pravilniku ECE R 72;
– pravilniku ECE R 76;
– pravilniku ECE R 82.

—————
(*) Pravilnike ECE je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Sektorju za vozila Direkcije RS za ceste v Ljubljani.
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3.2.1.2 Shema vgradnje
Ni posebnega predpisa.

3.2.1.3 Razporeditev

3.2.1.3.1 Po širini:

3.2.1.3.1.1 Samostojen žaromet za dolgi svetlobni pramen je lahko nameščen nad, pod ali ob drugi prednji svetilki: če sta
ti svetilki ena nad drugo mora biti referenčno središče žarometa za dolgi svetlobni pramen v vzdolžni srednji
ravnini vozila; če sta ti svetilki ena ob drugi morata biti njuni referenčni središči simetrični glede na srednjo
vzdolžno ravnino vozila.

3.2.1.3.1.2 Žaromet za dolgi svetlobni pramen, integriran z neko drugo prednjo svetilko, mora biti vgrajen tako, da njegovo
referenčno središče leži v vzdolžni srednji ravnini vozila; vendar, če je vozilo opremljeno tudi s samostojnim
žarometom za kratki svetlobni pramen ali žarometom za kratki svetlobni pramen, integriranim s prednjo
pozicijsko svetilko in  vgrajenim ob žarometu za dolgi svetlobni pramen, morata biti njuni referenčni središči
simetrični glede na srednjo vzdolžno ravnino vozila.

3.2.1.3.1.3 Dva žarometa za dolgi svetlobni pramen, od katerih je eden ali pa sta oba integrirana z neko drugo prednjo
svetilko, morata biti vgrajena tako, da sta njuni referenčni središči simetrični glede na srednjo vzdolžno ravnino
vozila.

3.2.1.3.2 Po dolžini:
Spredaj na vozilu. Šteje se, da je ta pogoj izpolnjen, če njegova svetloba ne more motiti voznika neposredno
ali posredno prek ogledal ali drugih odbojnih površin.

3.2.1.3.3 Rob svetleče površine samostojnega žarometa za dolgi svetlobni pramen ne sme biti v nobenem primeru
oddaljen od roba svetleče površine žarometa za kratki svetlobni pramen več kot 200 mm.

3.2.1.3.4 Razdalja, ki ločuje svetleči površini dveh žarometov za dolgi svetlobni pramen ne sme presegati 200 mm.

3.2.1.4 Geometrijska vidnost
Vidnost svetleče površine, vključno z vidnostjo v predelih, ki niso osvetljeni v smeri opazovanja, mora biti
zagotovljena v stožčastem prostoru, ki ga omejujejo tvornice, ki potekajo skozi zunanji rob svetleče površine in
tvorijo kot najmanj 5° napram referenčni osi žarometa.

3.2.1.5 Usmeritev
Naprej. Žaromet se lahko suče skupaj s krmilom.

3.2.1.6 Ne sme biti “kombiniran”
s kakšno drugo svetilko.

3.2.1.7 Električna vezava
Žaromet za kratki svetlobni pramen lahko ostane vključen skupno z žarometom za dolgi svetlobni pramen.

3.2.2 Žaromet za kratki svetlobni pramen

3.2.2.1 Število
En ali dva, homologirana po
– pravilniku ECE R 113;
– razreda A po pravilniku ECE R 112;
– pravilniku ECE R 1;
– pravilniku ECE R 56;
– pravilniku ECE R 57;
– pravilniku ECE R 72;
– pravilniku ECE R 76;
– pravilniku ECE R 82.

3.2.2.2 Shema vgradnje
Ni posebnega predpisa.

3.2.2.3 Razporeditev

3.2.2.3.1 Po širini:

3.2.2.3.1.1 Samostojen žaromet za kratki svetlobni pramen je lahko nameščen nad, pod ali ob drugi prednji svetilki: če sta
ti svetilki ena nad drugo mora biti referenčno središče žarometa za kratki svetlobni pramen v vzdolžni srednji
ravnini vozila;  če sta ti svetilki ena ob drugi morata biti njuni referenčni središči simetrični glede na srednjo
vzdolžno ravnino vozila.
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3.2.2.3.1.2 Žaromet za kratki svetlobni pramen, integriran z neko drugo prednjo svetilko, mora biti vgrajen tako, da je
njegovo referenčno središče leži v vzdolžni srednji ravnini vozila; vendar, če je vozilo opremljeno tudi s
samostojnim žarometom za dolgi svetlobni pramen ali žarometom za dolgi svetlobni pramen, integriranim s
prednjo pozicijsko svetilko in vgrajenim ob žarometu za kratki svetlobni pramen, morata biti njuni referenčni
središči simetrični glede na srednjo vzdolžno ravnino vozila.

3.2.2.3.1.3 Dva žarometa za kratki svetlobni pramen, od katerih je eden ali pa sta oba integrirana z neko drugo prednjo
svetilko, morata biti vgrajena tako, da sta njuni referenčni središči simetrični glede na srednjo vzdolžno ravnino
vozila

3.2.2.3.2 Po višini:
Najmanj 500 mm, največ 1,200 mm od tal.

3.2.2.3.3 Po dolžini:
Spredaj na vozilu. Šteje se, da je ta pogoj izpolnjen, če njegova svetloba ne more motiti voznika neposredno
ali posredno prek ogledal ali drugih odbojnih površin.

3.2.2.3.4 Razdalja, ki ločuje svetleči površini dveh žarometov za kratki svetlobni pramen ne sme presegati 200 mm.

3.2.2.4 Geometrijska vidnost
Opredeljena je s kotom α v navpični smeri in s kotom  v vodoravni smeri. Ti koti se merijo od referenčne osi
žarometa.
α = 15° navzgor in 10° navzdol,
β = 45° na levo in 45° na desno.
Razni deli vozila v bližini žarometa ne smejo povzročati vzporednih učinkov, ki bi motili druge udeležence v
prometu.

3.2.2.5 Usmeritev
Naprej. Žaromet se lahko suče skupaj s krmilom.

3.2.2.6 Ne sme biti “kombiniran”
s kakšno drugo svetilko.

3.2.2.7 Električna vezava
Naprava za preklop na kratki svetlobni pramen mora sočasno izklopiti dolgi svetlobni pramen.

3.2.2.8 Kontrola vključitve
Dovoljena,  zelena neutripajoča kontrolna svetilka,

3.2.3 Prednja pozicijska svetilka

3.2.3.1 Število
Ena ali dve.

3.2.3.2 Shema vgradnje
Ni posebnega predpisa.

3.2.3.3 Razporeditev

3.2.3.3.1 Po širini:
Samostojna prednja pozicijska svetilka je lahko nameščena nad, pod ali ob drugi prednji svetilki: če sta ti
svetilki ena nad drugo mora biti referenčno središče prednje pozicijske svetilke v vzdolžni srednji ravnini vozila;
če sta ti svetilki ena ob drugi morata biti njuni referenčni središči simetrični glede na srednjo vzdolžno ravnino
vozila.

Prednja pozicijska svetilka, ki je integrirana z neko drugo prednjo svetilko, mora biti vgrajena tako, da njeno
referenčno središče leži v vzdolžni srednji ravnini vozila; vendar, če je vozilo opremljeno tudi z drugo prednjo
svetilko, ki leži ob prednji pozicijski svetilki, morata biti njuni referenčni središči simetrični glede na srednjo
vzdolžno ravnino vozila.

Dve prednji pozicijski svetilki, od katerih je ena ali pa obe integrirani z neko drugo prednjo svetilko, morata biti
vgrajena tako, da sta njuni referenčni središči simetrični glede na srednjo vzdolžno ravnino vozila

3.2.3.3.2 Po višini:
Razdalja od tal: najmanj 350 mm,

največ 1.200 mm.
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3.2.3.3.3 Po dolžini:
Spredaj na vozilu.

3.2.3.4 Geometrijska vidnost
Vodoravni koti: 80° na levo in na desno za samostojno svetilko;

80° navzven in 45° navznoter za vsak par svetilk.
Navpični koti: 15° nad in pod vodoravno ravnino; navpični kot pod vodoravno ravnino se lahko zmanjša na

5°, če je vgradna višina svetilke manjša od 750 mm.

3.2.3.5 Usmeritev
Naprej. Svetilka se lahko suče skupaj s krmilom.

3.2.3.6 Kontrola vključitve
Ali neobvezna zelena neutripajoča kontrolna svetilka ali osvetlitev instrumentov

3.2.3.10 Druge zahteve
Jih ni.

3.2.4 Prednji odsevnik – ne trikotni

3.2.4.1 Število
Eden.

3.2.4.2 Shema vgradnje
Ni posebnega predpisa.

3.2.4.3 Razporeditev

3.2.4.3.1 Po višini:
Razdalja od tal: najmanj 400 mm,

največ 1.200 mm.

3.2.4.4 Geometrijska vidnost
Vodoravni koti: 30° na levo in  na desno.
Navpični koti: 15° nad in pod vodoravno ravnino; navpični kot pod vodoravno ravnino se lahko zmanjša na

5°, če je vgradna višina odsevnika manjša od 750 mm.

3.2.4.5 Usmeritev
Naprej. Odsevnik se lahko suče skupaj s krmilom.

3.2.4.6 Druge zahteve
Jih ni.

3.2.5 Bočni odsevnik – ne trikotni

3.2.5.1 Število na vsaki strani
En ali dva.

3.2.5.2 Shema vgradnje
Ni posebnega predpisa.

3.2.5.3 Razporeditev

3.2.5.3.1 Po širini:
Ob strani vozila.

3.2.5.3.2 Po višini:
Razdalja od tal: najmanj 300 mm,

največ 1.000 mm.

3.2.5.3.3 Po dolžini:
Tako, da odsevnik v normalnih razmerah ni zakrit z oblačilom voznika oziroma sovoznika.
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3.2.5.4 Geometrijska vidnost
Vodoravni koti: 30° naprej in  nazaj.
Navpični koti: 15° nad in pod vodoravno ravnino; navpični kot pod vodoravno ravnino se lahko zmanjša na

5°, če je vgradna višina odsevnika manjša od 750 mm.

3.2.5.5 Usmeritev
Referenčna os odsevnika mora biti pravokotna na vzdolžno srednjo ravnino vozila in biti usmerjena navzven.
Prednji bočni odsevniki se lahko sučejo skupaj s krmilom.

3.2.6 Odsevniki v pedalih

3.2.6.1 Število:
Štirje odsevniki oziroma skupine odsevnikov.

3.2.6.2 Shema vgradnje:
Ni posebnega predpisa.

3.2.6.3 Druge zahteve:
Zunanje strani svetlečih površin odsevnikov morajo biti utopljene v telo pedala.
Odsevniki morajo biti vgrajeni v pedala tako, da so vidni tako naprej kot tudi nazaj. Referenčna os takega
odsevnika, katerega oblika mora biti prilagojena pedalu, mora biti pravokotna na os pedala.
Odsevniki so lahko vgrajeni samo v tista pedala, ki so namenjena za alternativni pogon vozila namesto motorja.
Odsevniki ne smejo biti vgrajeni v tista pedala, ki služijo za upravljanje vozila ali le kot opora za noge voznika in
sovoznika.

3.2.7 Zadnji odsevnik – ne trikotni

3.2.7.1 Število
En ali dva.

3.2.7.2 Shema vgradnje
Ni posebnega predpisa.

3.2.7.3 Razporeditev

3.2.7.3.1 Po višini:
Razdalja od tal: najmanj 250 mm,

največ 900 mm.

3.2.7.3.2 Po dolžini:
Zadaj na vozilu.

3.2.7.4 Geometrijska vidnost
Vodoravni koti: 30° na levo in desno za samostojen odsevnik;

30° navzven in 10° navznoter za vsak par odsevnikov.
Navpični koti: 15° nad in pod vodoravno ravnino; navpični kot pod vodoravno ravnino se lahko zmanjša na

5°, če je vgradna višina odsevnika manjša od 750 mm.

3.2.7.5 Usmeritev
Nazaj.

3.2.8 Smerne svetilke

3.2.8.1 Število
Dve na vsaki strani.

3.2.8.2 Shema vgradnje
Dve prednji smerni svetilki (kategorije 1 po pravilniku ECE 6 ali kategorije 11 po pravilniku ECE 50).
Dva zadnji smerni svetilki (kategorije 2 po pravilniku ECE 6 ali kategorije 12 po pravilniku ECE 50).

3.2.8.3 Razporeditev

3.2.8.3.1 Po širini:
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3.2.8.3.1.1 Pri prednjih smernih svetilkah morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

(1) med svetlečima površinama mora biti najmanj 240 mm razdalje;

(2) smerna svetilka mora biti nameščena na zunanji strani navpične vzdolžne ravnine, ki poteka tangencialno
glede na zunanji rob svetleče površine žarometa (žarometov);

(3) najmanjša razdalja med svetlečo površino smerne svetilke in najbližjega žarometa za kratki svetlobni
pramen mora biti:

Najmanjša svetilnost smerne Najmanjša razdalja
svetilke (cd) (mm)

90 75
175 40
250 20
400 =20

3.2.8.3.1.2 Pri zadnjih smernih svetilkah mora razdalja med notranjima roboma obeh vidnih svetlečih površin znašati
najmanj 160 mm.

3.2.8.3.2 Po višini:
Razdalja od tal: najmanj 350 mm in največ 1.200 mm

3.2.8.3.3 Po dolžini:
Razdalja med referenčnim središčem svetleče površine zadnje smerne svetilke in prečno navpično ravnino, ki
omejuje vozilo z zadnje strani, ne sme biti večja od 300 mm.

3.2.8.4 Geometrijska vidnost
Vodoravni koti: 20° navzoter in 80° navzven.
Navpični koti: 15° nad in pod vodoravno ravnino; navpični kot pod vodoravno ravnino se lahko zmanjša na

5°, če je vgradna višina smerne svetilke manjša od 750 mm.

3.2.8.5 Usmeritev
Skladna s shemo vgradnje. Prednji smerni svetilki se lahko sučeta skupaj s krmilom.

3.2.8.6 Ne sme biti “kombinirana” s katerokoli drugo svetilko.

3.2.8.7 Ne sme biti “integrirana” s katerokoli drugo svetilko.

3.2.8.8 Električna vezava
Vključitev smernih svetilk mora biti neodvisna od vseh drugih svetilk. Vse smerne svetilke na isti strani vozila se
morajo vključiti in izključiti z isto napravo.

3.2.8.9 Druge zahteve
Naslednje parametre je treba meriti, ko je električna naprava obremenjena samo z delovanjem motorja in
svetlobnih teles.

3.2.8.9.1 Pri vozilu, kjer smerne svetilke napaja istosmerni tok, mora svetloba smerne svetilke utripati 90 ± 30-krat na
minuto.

3.2.8.9.1.1 Utripanje smernih svetilk na isti strani vozila mora biti sinhrono ali izmenično.

3.2.8.9.1.2 Po vklopu smernih svetilk se mora pokazati svetloba smernih svetilk najkasneje po 1 sekundi in po 1,5 sekunde
mora svetloba prvič ugasniti.

3.2.8.9.2 Pri vozilu, kjer smerne svetilke napaja izmenični tok in kjer motor deluje z vrtilno frekvenco med 50 % in 100 %
tiste, ki je potrebna za doseganje največje konstrukcijsko določene hitrosti vozila, mora svetloba smerne
svetilke utripati 90 ± 30-krat na minuto.

3.2.8.9.2.1 Utripanje smernih svetilk na isti strani vozila je lahko sinhrono ali pa izmenično.

3.2.8.9.2.2 Po vklopu smernih svetilk se mora pokazati svetloba smernih svetilk najkasneje po 1 sekundi in po 1,5 sekunde
mora svetloba prvič ugasniti.

3.2.8.9.3 Pri vozilu, kjer smerne svetilke napaja izmenični tok in kjer motor deluje z vrtilno frekvenco med prostim tekom
in 50 % tiste, ki je potrebna za doseganje največje konstrukcijsko določene hitrosti vozila, morasvetloba
smerne svetilke utripati med  90±30-krat na minuto in 90–45-krat na minuto.
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3.2.8.9.3.1 Utripanje smernih svetilk na isti strani vozila je lahko sinhrono ali pa izmenično.

3.2.8.9.3.2 Po vklopu smernih svetilk se mora pokazati svetloba smernih svetilk najkasneje po 1 sekundi, in po 1,5 sekunde
mora svetloba prvič ugasniti.

3.2.8.10 Pri motnjah delovanja ene smerne svetilke (razen, če je vzrok teh motenj kratki stik) morajo druge smerne
svetilke stalno goreti ali pa dalje utripati, frekvenca utripanja se v tem primeru lahko spremeni, razen, če je
vozilo opremljeno s kontrolno napravo za smerne svetilke.

3.2.8.11 Kontrola delovanja
Obvezna, če smerne svetilke niso vidne vozniku: utripajoča zelena svetilka in/ali zvočni signal. V primeru
okvare smerne svetilke mora kontrola: ugasniti, ostati prižgana ali spremeniti frekvenco.

3.2.9 Zavorna svetilka

3.2.9.1 Število
Ena ali dve.

3.2.9.2 Shema vgradnje
Ni posebnega predpisa.

3.2.9.3 Razporeditev

3.2.9.3.1 Po višini:
Razdalja od tal: najmanj 250 mm,

največ 1.500 mm.

3.2.9.3.2 Po dolžini:
Zadaj na vozilu.

3.2.9.4 Geometrijska vidnost
Vodoravni koti: 45° na levo in desno za samostojno svetilko;

45° navzven in 10° navznoter za vsak par svetilk.
Navpični koti: 15° nad in pod vodoravno ravnino; navpični kot pod vodoravno ravnino se lahko zmanjša na

5°, če je vgradna višina zavorne svetilke manjša od 750 mm.

3.2.9.5 Usmeritev
Nazaj.

3.2.9.6 Električna vezava
Mora zasvetiti ob uporabi katere koli delovne zavore.

3.2.9.7 Druge zahteve
Svetilnost zavorne svetilke mora biti opazno večja od svetilnosti zadnje pozicijske svetilke.

3.2.9.8 Kontrola delovanja ali vključitve
Prepovedana.

3.2.10 Zadnja pozicijska svetilka

3.2.10.1 Število
Ena ali dve.

3.2.10.2 Shema vgradnje
Ni posebnega predpisa.

3.2.10.3 Razporeditev

3.2.10.3.1 Po višini:
Razdalja od tal: najmanj 250 mm,

največ 1.200 mm.

3.2.10.3.2 Po dolžini:
Zadaj na vozilu.
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3.2.10.4 Geometrijska vidnost
Vodoravni koti: 80° na levo in desno za samostojno svetilko;

80° navzven in 45° navznoter za vsak par svetilk.
Navpični koti: 5° nad in pod vodoravno ravnino; navpični kot pod vodoravno ravnino se lahko zmanjša na 5°,

če je vgradna višina svetilke manjša od 750 mm.

3.2.10.5 Usmeritev
Nazaj.

3.2.10.6 Kontrola vključitve
Dovoljena, kombinirana s kontrolo vključitve prednje pozicijske svetilke.

3.2.10.7 Druge zahteve
Jih ni.

3.2.11 Svetilka za osvetlitev zadnje registrske tablice

3.2.11.1 Število
Ena. Naprava lahko sestoji iz več optičnih sestavnih delov, ki so namenjeni za osvetlitev prostora, predviden-
ega za registrsko tablico.

3.2.11.2 Shema vgradnje )
)

3.2.11.3 Razporeditev )
)

3.2.11.3.1 Po širini: ) Tako, da naprava osvetli prostor, predviden
) za namestitev registrske tablice

3.2.11.3.2 Po višini: )
)

3.2.11.3.3 Po dolžini: )
)

3.2.11.4 Geometrijska vidnost )
)

3.2.11.5 Usmeritev )

3.2.11.6 Kontrola vključitve
Dovoljena: to funkcijo opravlja kontrola vključitve pozicijske svetilke.

3.2.11.7 Druge zahteve
Če je svetilka za osvetlitev zadnje registrske tablice kombinirana z zadnjo pozicijsko svetilko, integrirano v
zavorno svetilko, se fotometrične značilnosti svetilke za osvetlitev zadnje registrske tablice lahko spremenijo
med delovanjem zavorne svetilke.

4 PRESKUŠANJE VOZILA

4.1 Preskušanje vozila v smislu te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika
ECE R 74.01 po stanju 21. septembra 2001. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za
homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet
20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z aktom o notifikaciji nasledstva pristopila tudi Republika
Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).

4.2 Pravilnik ECE R 74.01 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Sektorju za vozila Direkcije RS za
ceste v Ljubljani.

5 HOMOLOGACIJA VOZILA

5.1 Homologacija vozila v smislu te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s
pravilnikom ECE R 74.01. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Direkcija Republike Slovenije za
ceste pri Ministrstvu za promet.

6 POSTOPEK PREVERJANJA

6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil
(Uradni list RS, št. 33/98 in 59/99).
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7 VELJAVNOST

7.1 Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju koles z motorjem glede na namestitev
svetlobne opreme (št. 74.00) – (Uradni list RS, št. 15/96).

7.2 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se:

7.2.1 za homologacijo novih tipov vozil od 1. maja 2002 dalje,

7.2.2 za uvoz novih vozil od 18. novembra 2002 dalje in

7.2.3 za uvoz rabljenih vozil od 1. oktobra 2003 dalje.

7.2.4 Do začetka uporabe te odredbe se še naprej uporablja odredba o homologiranju koles z motorjem glede
namestitve svetlobne opreme (št. 74.00) – ( Uradni list RS, št. 15/96).

Št. 26400-12/2001
Ljubljana, dne 22. aprila 2002.

Jakob Presečnik  l. r.
Minister

za promet

2330. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o delovnih
mestih izvršilnih železniških delavcev

Na podlagi tretjega odstavka 57. člena zakona o varno-
sti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja
minister za promet

P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o delovnih mestih

izvršilnih železniških delavcev

1. člen
V pravilniku o delovnih mestih izvršilnih železniških de-

lavcev (Uradni list RS, št. 25/02) se v prvem odstavku
4. člena v seznamu delovnih mest doda naslednje besedilo:

“10.1. SPREVODNIK – zavarovanje vlaka in sodelovanje
pri odpravi vlaka skladno
s prometnimi in signalnimi predpisi,
– sodelovanje pri sestavi vlaka,
opravljanje zavornega preizkusa ter
opravljanje premikalnih del.”

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 2610-11/2002
Ljubljana, dne 22. maja 2002.

Jakob Presečnik l. r.
Minister

za promet

2331. Pravilnik o žitnih kašicah in živilih, namenjenih
dojenčkom in malim otrokom

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena zakona o zdrav-
stveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
 o žitnih kašicah in živilih, namenjenih

dojenčkom in malim otrokom

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo glede sestave,

označevanja in predstavljanja, izpolnjevati žitne kašice in
živila namenjena za prehrano zdravih dojenčkov in malih
otrok in se uporabljajo za prehrano dojenčkov, ki se odstav-
ljajo in malih otrok kot dodatek njihovi prehrani in za posto-
pno prilagajanje navadni hrani.

Poleg pogojev iz tega pravilnika morajo žitne kašice in
živila, namenjena za prehrano zdravih dojenčkov in malih
otrok, izpolnjevati tudi pogoje iz predpisa, ki ureja živila za
posebne prehranske namene.

Mleka namenjena malim otrokom niso predmet tega
pravilnika.

2. člen
Živila iz prejšnjega člena zajemajo:
1. žitne kašice, ki so živila narejena iz predelanih žitnih

surovin in se razvrščajo v naslednje skupine:
– enostavne žitne kašice, katerim je za gotov obrok

potrebno dodati mleko ali druge ustrezne hranilne tekočine,
– kašice z dodanimi visokobeljakovinskimi živili, kate-

rim je za gotov obrok potrebno dodati vodo ali drugo tekoči-
no, ki ne vsebuje beljakovin,

– testenine, ki jih je potrebno predhodno skuhati v vreli
vodi ali v drugih ustreznih tekočinah,
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– prepečenci in keksi, ki se uporabljajo neposredno ali
zmleti z dodatkom vode, mleka ali drugih primernih tekočin;

2. drugo otroško hrano za dojenčke in male otroke (v
nadaljnjem besedilu: druga otroška hrana), ki se ne uvršča
med žitne kašice.

3. člen
Posamezni pojmi v tem pravilniku imajo naslednji po-

men:
– dojenčki so otroci, stari do 12 mesecev,
– mali otroci so otroci stari od 1 do 3 let,
– ostanki pesticidov so ostanki snovi, ki se uporabljajo

za zaščito surovin rastlinskega izvora, v skladu s predpisom,
ki ureja pesticide, vključno z njihovimi presnovnimi produkti
in snovmi, ki nastanejo pri njihovem razpadu ali reakciji.

4. člen
Žitne kašice in druga otroška hrana mora biti izdelana

iz sestavin, katerih primernost za dojenčke in male otroke je
bila sprejeta na podlagi znanstvenih dognanj.

5. člen
Žitne kašice morajo ustrezati merilom za sestavo, ki so

določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Druga otroška hrana mora ustrezati merilom za sesta-

vo, določenim v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

6. člen
Pri izdelavi žitnih kašic in druge otroške hrane se smejo

dodajati le tiste kemične oblike hranilnih snovi, ki so nave-
dene v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.

7. člen
Žitne kašice in druga otroška hrana ne sme vsebovati

nobenih snovi v količinah, ki bi lahko ogrozile zdravje dojen-
čkov in malih otrok.

Najvišje ravni dodanih vitaminov, mineralov in elemen-
tov v sledovih so podane v Prilogi 6, ki je sestavni del tega
pravilnika, razen če s tem pravilnikom ni drugače določeno.

8. člen
Žitne kašice in druga otroška hrana, pripravljena kot

gotov obrok po navodilih proizvajalca, ne sme vsebovati več
kot 0,01 mg/kg ostankov posameznega pesticida.

Za določanje pesticidov v žitnih kašicah in drugi otroški
hrani se uporabljajo splošno sprejete standardne analitske
metode.

9. člen
V pridelavi živil, namenjenih za proizvodnjo žitnih kašic

in druge otroške hrane, se ne smejo uporabljati pesticidi, ki
so navedeni v Prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika.

Mikrobiološke kriterije določa poseben predpis.

10. člen
Žitne kašice in druga otroška hrana mora biti označena

v skladu s predpisi, ki urejajo splošno označevanje živil.
Poleg podatkov iz predpisa iz prejšnjega odstavka, mo-

rajo oznake vsebovati še naslednje podatke:

– navedbo, od katere starosti dojenčka oziroma male-
ga otroka naprej se lahko izdelek uporablja, pri čemer je
treba upoštevati njegovo sestavo, teksturo ali druge poseb-
ne lastnosti. Navedena starost, ki dovoljuje uporabo katere-
gakoli izdelka, ne sme biti nižja od štirih mesecev. Pri izdel-
kih, ki so priporočeni za uporabo nad štirimi meseci, je
lahko navedeno, da so primerni za to starost, razen če
strokovnjaki s področja zdravstva, prehrane in farmacije ali
druge strokovne osebe odgovorne za skrb za matere in
otroke, tega ne odsvetujejo;

– podatek, ali vsebuje ali ne vsebuje glutena, če je
navedena starost, pri kateri se izdelek lahko uporablja, manj
kot šest mesecev;

– izkoristljivo energijsko vrednost, izraženo v kJ in kcal
in vsebnost beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob v števil-
čni obliki na 100 g ali 100 ml izdelka, kakršen je v prodaji.
Kjer je to potrebno, se ti podatki navedejo tudi na 100 g ali
100 ml izdelka pripravljenega v skladu s priporočili za pora-
bo gotovega izdelka (npr.dehidrirani izdelki);

– povprečno količino vsake mineralne snovi in vsakega
vitamina, navedenega v Prilogah 1 in 2 v številčni obliki na
100 g ali 100 ml izdelka, kakršen je v prodaji, in kjer je
potrebno, na določeno količino izdelka v skladu s priporočili
za porabo gotovega izdelka;

– navodila za pravilno pripravo gotovega obroka, kjer
je to potrebno, in opozorilo o pomembnosti upoštevanja teh
navodil.

11. člen
Označba lahko vsebuje:
– povprečno količino hranilnih snovi iz Priloge 4, če

takšen podatek ni opredeljen že v skladu z določbo četrte
alinee prejšnjega člena, v številčni obliki na 100 g ali 100 ml
izdelka, kakršen je v prodaji, in kjer je potrebno, na določe-
no količino izdelka v skladu s priporočili za porabo gotovega
izdelka;

– za vitamine in minerale iz Priloge 5, ki je sestavni del
tega pravilnika, poleg številčnih oznak tudi količino vitami-
nov in mineralnih snovi kot odstotek priporočenega dnevne-
ga vnosa navedenega v Prilogi 5 za 100 g ali 100 ml izdel-
ka, kakršen je v prodaji, in kjer je potrebno, na določeno
količino izdelka v skladu s priporočili za porabo gotovega
izdelka, če živilo vsebuje več kot 15% referenčne vrednosti
posameznega vitamina ali minerala.

12. člen
Žitne kašice, ki so v prometu in ne izpolnjujejo pogojev

iz tega pravilnika, so lahko v prometu do 30. novembra
2002.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0220-15/2002
Ljubljana, dne 21. maja 2002.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje
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PRILOGA 1 
 

261291$��(6(1&,$/1$��6(67$9$�ä,71,+�.$â,&���35,35$9/-(1,+�32�1$92',/8�
PROIZVAJALCA   

 
 

Vrednosti se nanašajo na gotov obrok.  
 
1. 9VHEQRVW�åLW 

äLWQH�NDãLFH�VR�SULSUDYOMHQH�SUHGYVHP�L]�HQHJD�DOL�YHþ�POHWLK�åLW�LQ�JRPROMHY�R]LURPD�NRUHQRY��NL�YVHEXMHjo škrob. 

 
*RWRY�REURN�PRUD�YVHERYDWL�YVDM�����åLWD�LQ�ãNUREQLK�JRPROMHY�R]LURPD korenov v suhi snovi. 

 

2. Beljakovine 

�����9�åLYLOLK�L]�GUXJH�LQ�þHWUWH�DOLQHH����WRþNH����þOHQD��WHJD�SUDYLOQLND�EHOMDNRYLQH�QH�VPHMR�SUHVHþL�YUHGQRVWL�����J�����
kJ (5,5 g/100 kcal). 
 
�����9�NDãLFDK�]�GRGDQLPL�YLVRNREHOMDNRYLQVNLPL�åLYLOL��GUXJD�DOLQHD����WRþNH����þOHQD��NROLþLQD�GRGDQLK�EHOMDNRYLQ�QH�
sme biti manjša od 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal). 
 
�����9�NHNVLK�L]�þHWUWH�DOLQHH����WRþNH����þOHQD�WHJD�SUDYLOQLND��NL�VH�SUHGVWDYOMDMR�LQ�R]QDþXMHMR�NRW�YLVRNREHOMDNRYLQVNL��
NROLþLQD�GRGDQLK�EHOMDNRYLQ�QH�VPH�ELWL�PDQMãD�RG������J�����N-������J�����NFDO�� 
 
�����.HPLþQL�LQGHNV�GRGDQLK�EHOMDNRYLQ�PRUD�ELWL�HQDN�LQ�QH�PDQMãL�RG�����YUHGQRVWL�UHIHUHQþQH�EHOMDNRYLQH���ND]HLQD��
iz Priloge����NL�MH�VHVWDYQL�GHO�WHJD�SUDYLOQLND���5D]PHUMH�XþLQNRYLWRVWL�EHOMDNRYLQ��protein - efficiency ratio = PER) v 
åLYLOX�PRUD�ELWL�HQDNR�LQ�QH�PDQMãH�RG�����YUHGQRVWL�UHIHUHQþQH�EHOMDNRYLQH��9�YVHK�SULPHULK�MH�GRGDMDQMH�SRVDPLþQLK�
amino kislin dovoljeno samo�]D�L]EROMãDQMH�KUDQLOQH�YUHGQRVWL�EHOMDNRYLQ��YHQGDU�VDPR�Y�NROLþLQDK��NL�VR�]D�WD�QDPHQ�
nujno potrebne. 

 

3. Ogljikovi hidrati 

����� 9� åLYLOLK� L]� SUYH� LQ� þHWUWH� DOLQHH� ��� WRþNH� ��� þOHQD� WHJD� SUDYLOQLND� VNXSQD� NROLþLQD� GRGDQH� VDKDUR]H�� IUXNWR]H��
glukoze, gluko]QHJD�VLUXSD�DOL�PHGX�QH�VPH�ELWL�YLãMD�RG�����J�����N-������J�����NFDO��LQ�NROLþLQD�GRGDQH�IUXNWR]H�QH�
višja od 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal). 
 
�����9� åLYLOLK� L]� GUXJH� DOLQHH� ��� WRþNH� ��� þOHQD� WHJD� SUDYLOQLND� VNXSQD� NROLþLQD� GRGDQH� VDKDUR]H�� IUXNWR]H�� JOukoze, 
JOXNR]QHJD�VLUXSD�DOL�PHGX�QH�VPH�ELWL�YLãMD�RG�����J�����N-����J�����NFDO��LQ�NROLþLQD�GRGDQH�IUXNWR]H�QH�YLãMD�RG�����
g/100 kJ (2,5 g/100 kcal). 
 

4. 0DãþREH� 

�����9�åLYLOLK�L]�SUYH�LQ�þHWUWH�DOLQHH����WRþNH����þOHQD�WHJD�SUDYLOQLND�PDãþREH�QH�VPHMR�SUHVHþL�YUHGQRVWL�����J�����N-�
(3,3 g/100 kcal). 
 
����� 9� åLYLOLK� L]� GUXJH� DOLQHH� ��� WRþNH� ��� þOHQD� WHJD� SUDYLOQLND� PDãþREH� QH� VPHMR� SUHVHþL� YUHGQRVWL� ���� J����� N-�
(4,5 g/100 kcal).  

ýH�MH�YVHEQRVW�PDãþRE�QDG�����J�����N-������J�����NFDO�� 
- vsebnost lavrinsNH�NLVOLQH�QH�VPH�SUHVHþL������FHORWQH�YVHEQRVWL�PDãþRE� 
- YVHEQRVW�PLULVWLQVNH�NLVOLQH�QH�VPH�SUHVHþL�����FHORWQH�YVHEQRVWL�PDãþRE� 
- vsebnost linolenske kisline (v obliki gliceridov = linoleatov) ne sme biti manj kot 70 mg/100 kJ 

(300 mg/100 kcal) in ne YHþ�NRW�����PJ�����N-��������PJ�����NFDO�� 
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5. Minerali 

5.1. Natrij 
- QDWULMHYH�VROL�VH�ODKNR�GRGDMDMR�åLWQLP�NDãLFDP�VDPR�]D�WHKQRORãNH�QDPHQH�� 
- YVHEQRVW�QDWULMD�Y�åLWQLK�NDãLFDK�QH�VPH�SUHVHþL�YUHGQRVWL����PJ�����N-������PJ�����NFDO�� 
 
5.2. Kalcij 
�������9�åLYLOLK�L]�GUXJH�DOLQHH����WRþNH����þOHQD�WHJD�SUDYLOQLND�PRUD�ELWL�YVHEQRVW�NDOFLMD�QDMPDQM����PJ�����N-�����
mg/100 kcal). 
 
�������9�NHNVLK�L]�þHWUWH�DOLQHH����WRþNH����þOHQD�WHJD�SUDYLOQLND��NL�VH�SUHGVWDYOMDMR�LQ�R]QDþXMHMR�NRW�NHNVL�]�GRGDWNRP�
mleka (mleþQL�NHNVL���PRUD�ELWL�YVHEQRVW�NDOFLMD�QDMPDQM����PJ�����N-�����PJ�����NFDO�� 
 

6. Vitamini 

�����9VHEQRVW�WLDPLQD�Y�åLWQLK�NDãLFDK�PRUD�ELWL�QDMPDQM�����J�����N-�������J�����NFDO�� 
 
6.2. äLYLOD�L]�GUXJH�DOLQHH����WRþNH����þOHQD�WHJD�SUDYLOQLND��PRUDMR�YVHERYDWi: 
 

 Na 100 kJ Na 100 kcal 

 najmanj QDMYHþ najmanj QDMYHþ 
 
9LWDPLQ�$���J-RE)(1) 
9LWDPLQ�'���J���2)  
  

 
14 

0.25 
 

 
43 

0.75 
 

 
60 
1 

 

 
180 
3 
 

(1) RE = vsi  ekvivalenti trans retinola 

(2��Y�REOLNL�KROHNDOFLIHUROD���NDWHUHJD�����J� �����,�8��YLWDPLQD�' 

 
Te vrHGQRVWL�VH�XSRUDEOMDMR�WXGL��þH�VH�YLWDPLQD�$�LQ�'�GRGDMDWD�GUXJLP�åLWQLP�NDãLFDP� 
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PRILOGA 2 
 
261291$��(6(1&,$/1$��6(67$9$�'58*(�2752â.(�+5$1(��=$�'2-(1ý.(�,1�0$/(�2752.( 

 

Vrednosti se nanašajo na gotov obrok.  

 

1. Beljakovine 

����� ýH� MH�PHVR�� SHUXWQLQD� ribe, drobovina ali drug tradicionalni vir beljakovin edina sestavina, navedena v imenu 
izdelka: 
-�PRUD�VNXSQD�NROLþLQD�PHVD��SHUXWQLQH��ULE��GURERYLQH�DOL�GUXJHJD�WUDGLFLRQDOQHJD�YLUD�EHOMDNRYLQ�SUHGVWDYOMDWL�QDMPDQM�
�����PDVH�åLYLOD� 
-� NROLþLQD�SRVDPH]Qega vira beljakovin (mesa, perutnine, rib, drobovine ali drugega tradicionalnega vira beljakovin) 
PRUD�SUHGVWDYOMDWL�YVDM�������VNXSQH�NROLþLQH�EHOMDNRYLQVNLK�VHVWDYLQ� 
- PRUD�ELWL�YVHEQRVW�VNXSQLK�EHOMDNRYLQ�L]�QDYHGHQLK�YLURY�Y�åLYLOX�QDMPDQM������J�����N- (7 g/100 kcal). 
 
�����ýH�MH�PHVR��SHUXWQLQD��ULEH��GURERYLQD�DOL�GUXJ�WUDGLFLRQDOQL�YLU�EHOMDNRYLQ��SRVDPH]QR�DOL�Y�SRYH]DYL�]�GUXJLPL�
VHVWDYLQDPL��R]QDþHQR�Y�LPHQX�L]GHOND�NRW�SUYD�VHVWDYLQD��QH�JOHGH�QD�WR�DOL�MH�L]GHOHN�SUHGVWDYOMHQ�NRW�REURN�DOL�QH� 
-�PRUD� VNXSQD� NROLþLQD� SHUXWQLQH�� ULEH�� GURERYLQH� DOL� GUXJHJD� WUDGLFLRQDOQHJD� YLUD� EHOMDNRYLQ� SUHGVWDYOMDWL� � QDMPDQM�
10 ��PDVH�åLYLOD�� 
- NROLþLQD�SRVDPH]QHJD�YLUD�EHOMDNRYLQ��PHVD��SHUXWQLQH��ULE��GURERYLQH�DOL�GUXJHJD�WUDGLFLRQDOQHJD�YLUD�EHOMDNRYLQ��

mora pUHGVWDYOMDWL�YVDM�������VNXSQH�NROLþLQH�EHOMDNRYLQVNLK�VHVWDYLQ� 
- mora biti vsebnost  beljakovin iz imenovanega vira najmanj 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal). 
 
����� ýH�PHVR�� SHUXWQLQD�� ULEH�� GURERYLQD� DOL� GUXJ� WUDGLFLRQDOQL� YLU� EHOMDNRYLQ�� SRVDPH]QR� DOL� Y� SRYH]DYL z drugimi 
VHVWDYLQDPL��QL�R]QDþHQ�Y�LPHQX�L]GHOND�NRW�SUYD�VHVWDYLQD��QH�JOHGH�QD�WR�DOL�MH�L]GHOHN�SUHGVWDYOMHQ�NRW�REURN�DOL�QH� 
-� PRUD� VNXSQD� NROLþLQD� PHVD�� SHUXWQLQH�� ULEH�� GURERYLQH� DOL� GUXJHJD� WUDGLFLRQDOQHJD� YLUD� EHOMDNRYLQ� SUHGVWDYOMDWL��
najmanj 8���PDVH�åLYLOD�� 
- NROLþLQD�SRVDPH]QHJD�YLUD�EHOMDNRYLQ��PHVD��SHUXWQLQH��ULE��GURERYLQH�DOL�GUXJHJD�WUDGLFLRQDOQHJD�YLUD�EHOMDNRYLQ��

PRUD�SUHGVWDYOMDWL�YVDM�������VNXSQH�NROLþLQH�EHOMDNRYLQVNLK�VHVWDYLQ� 
- mora biti vsebnost  beljakovin iz posameznega vira najmanj 0,5  g/100 kJ (2,2 g/100 kcal), 
- PRUD�ELWL�YVHEQRVW�VNXSQLK�EHOMDNRYLQ�L]�QDYHGHQLK�YLURY�Y�åLYLOX�QDMPDQM������J�����N-����J�����NFDO�� 
 
����D�ýH�MH�SROHJ�GUXJLK�VHVWDYQLK�Y�åLYLOX�QDYHGHQ�VLU��QH�JOHGH�QD�WR�DOL�MH�L]GHOHN�SUHGVWDYOMHQ�NRW�REURN�DOL ne: 
-�PRUD�ELWL�YVHEQRVW��EHOMDNRYLQ�L]�POHþQLK�YLURY�QDMPDQM������J�����N-������J�����NFDO�� 
-�PRUD�ELWL�YVHEQRVW�VNXSQLK�EHOMDNRYLQ�L]�YVHK�YLURY�Y�åLYLOX�QDMPDQM������J�����N-����J�����NFDO�� 
 
�����ýH�MH�L]GHOHN�R]QDþHQ�NRW�JRWRY�REURN��Y�LPHQX�L]GHOND pa ni navedeno meso, perutnina, riba, drobovina ali drug 
WUDGLFLRQDOQL�YLU�EHOMDNRYLQ��PRUD�ELWL�YVHEQRVW�VNXSQLK�EHOMDNRYLQ�L]�YVHK�YLURY�Y�åLYLOX�QDMPDQM������J�����N-����J�����
kcal). 
  
����D�=DKWHYH�L]�WRþN�����GR�YNOMXþQR�����WH�SULORJH�QH�YHOMDMR�]D�RPDNH��NL�VR�R]QDþHQH�NRW�SULORJD�REURNX� 
 
����E�6ODGNH� MHGL�� NL� LPDMR� Y� LPHQX�NRW� SUYR� DOL� HGLQR� VHVWDYLQR�QDYHGHQ�POHþQL� L]GHOHN��PRUDMR� YVHERYDWL� QDMPDQM�
���J����N-� ���� �� J�POHþQLK� EHOMDNRYLQ����� NFDO��� =D� YVH� GUXJH� VODGNH� MHGL� ]DKWHYH� L]� WRþN� ���� GR� ��4 te priloge ne 
veljajo. 
 
�����'RGDMDQMH�SRVDPLþQLK�DPLQR�NLVOLQ�MH�GRYROMHQR�VDPR�]D�L]EROMãDQMH�KUDQLOQH�YUHGQRVWL�EHOMDNRYLQ��YHQGDU�VDPR�Y�
NROLþLQDK��NL�VR�]D�WD�QDPHQ�QXMQR�SRWUHEQH� 
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2. Ogljikovi hidrati 
 

Skupna vsebnost ogljikovih hidratov v sadnih in zelenjavnih sokovih,  nektarjih, sadnih obrokih, desertih ali pudingih 
ne sme presegati:   

-����J�����PO�Y�]HOHQMDYQLK�VRNRYLK�LQ�SLMDþDK�QD�QMLKRYL�RVQRYL� 

-����J�����PO�Y�VDGQLK�VRNRYLK���QHNWDUMLK�LQ�SLMDþDK�QD�QMLKRYL�RVQRYL�� 

- 20 g/ 100 g v  sadnih jedeh, 
- 25 g/100 g v desertih IN pudingih, 
-���J�����J�Y�GUXJLK�SLMDþDK��NL�QH�YVHEXMHMR�POHND�� 
 

���0DãþREH 
 

�����=D�L]GHONH�L]�WRþNH�����WH�SULORJH� 

ýH�MH�PHVR�DOL�VLU�HGLQD�VHVWDYLQD�DOL�VWD�QD�SUYHP�PHVWX�Y�LPHQX�L]GHOND��VNXSQH�PDãþREH�Y�åLYLOX�QH�VPHMR�SUHVHþL�
1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal). 

�����=D�YVH�GUXJH�L]GHONH�VNXSQH�PDãþREH�Y�åLYLOX�QH�VPHMR�SUHVHþL�����J�����N-������J�����NFDO�� 

 

4. Natrij 

 
������9VHEQRVW�QDWULMD�Y�JRWRYHP�REURNX�QH�VPH�SUHVHþL�YUHGQRVWL����PJ�����N-������PJ�����NFDO��R]LURPD�QH�YHþ�NRW�
����PJ�QD�����J��ýH��MH�VLU�HGLQD�VHVWDYLQD��QDYHGHQD�Y�LPHQX�L]GHOND��NRQþQD�YVHEQRVW�QDWULMD�Y�L]GHONX�QH�VPH�
presegati 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal). 

�����1DWULMHYH�VROL�VH�QH�VPHMR�GRGDMDWL�VDGQLP�åLYLORP��GHVHUWRP�LQ�SXGLQJRP��UD]HQ�]D�Wehnološke namene. 

 

5. Vitamini 

  

Vitamin C 

.RQþQD� YVHEQRVW� YLWDPLQD� &� Y� VDGQHP� VRNX�� QHNWDUMX� DOL� ]HOHQMDYQHP� VRNX� � QH� � VPH� ELWL�PDQMãD� RG� ��PJ����� N-�
(25 mg/100 kcal) oziroma ne manjša od 25 mg na 100 g.  

Vitamin A 

.RQþQD�YVHEQRVW�YLWDPLQD�$�Y�]HOHQMDYQLK sokovih ne  sme biti manjša od 25 µg RE/100 kJ (100 µg RE/100 kcal) (¹). 

'UXJL�KUDQL�]D�GRMHQþNH�VH�YLWDPLQD�$�QH�VPH�GRGDMDWL��� 

 

Vitamin D 

+UDQL�]D�GRMHQþNH�VH�YLWDPLQD�'�QH�VPH�GRGDMDWL� 

 
(¹)RE = vsi ekvivalenti trans retinola. 
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PRILOGA  3 
 

AMINOKISLINSKA  SESTAVA  KAZEINA  
 
 

(g na 100g beljakovin 
 

Arginin 

Cistin 

Histidin 

Izolevcin 

Levcin 

Lizin  

Metionin 

Fenilalanin 

Treonin 

Triptofan 

Tirozin 

Valin  

 

3,7 

0,3 

2,9 

5,4 

9,5 

8,1 

2,8 

5,2 

4,7 

1,6 

5,8 

6,7 
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PRILOGA 4 
 

HRANILNE SNOVI  
 
 
1. Vitamini 
 
Vitamin A  
Retinol  
Retinil acetat 
Retinil palmitat 
Beta karoten 
 
Vitamin D  
Vitamin D2 ( ergokalciferol) 
Vitamin D3 (Holekalciferol) 
 
Vitamin B1 

Tiamin hidroklorid 
Tiamin mononitrat 
 
Vitamin B2  
Riboflavin 
Riboflavin -5- fosfat, natrij 
 
Niacin  
Nikotinamid 
Nikotinska kislina 
 
Vitamin B6  
Piridoksin hidroklorid 
Piridoksin -5 - fosfat 
Piridoksin dipalmitat 
 
Pantotenska kislina  
Kalcijev D- pantotenat 
Natrijev D- pantotenat 
Dekspantenol  
 
Folat  
Folna kislina 
  
Vitamin B12  
Cianokobalamin 
Hidroksikobalamin 
Biotin  
D- biotin 
 
Vitamin C  
L-askorbinska kislina 
Natrijev L-askorbat 
Kalcijev L-askorbat 
6- palmitil – L askorbinska kislina 
kalijev askorbat 
 
Vitamin K  
Filokinon (fitomenadion) 

 
Vitamin E  
D-alfa tokoferol 
DL-alfa tokoferol 
D-alfa tokoferol acetat 
DL-alfa tokoferol acetat 
 
 
 
2. Amino kisline in druge dušikove snovi 
 
L – arginin in njegov hidroklorid 
L – cistin in njegov hidroklorid 
L – histidin in njegov hidroklorid 
L – izolevcin in njegov hidroklorid 
L – levcin in njegov hidroklorid 
L – lizin in njegov hidroklorid 
L – cistein in njegov hidroklorid 
L – fenilalanin 
L – metionin 
L – treonin 
L – triptofan 
L – tirozin 
L – valin 
 
 
 
 
3. Ostalo 
 
Holin 
Holin klorid 
Holin citrat 
Holin bitartrat 
Inozitol 
L – karnitin 
L – karnitin hidroklorid   
 
 
Mineralne soli in elementi v sledovih  
 
 
Kalcij (Ca)  
 
Kalcijev karbonat 
Kalcijev klorid 
Kalcijeve soli citronske 
Kalcijev glukonat 
Kalcijev glicerolfosfat 
Kalcijev laktat 
Kalcijev oksid 
Kalcijev hidroksid  
Kalcijeva sol ortofosforne kisline 
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Magnezij (Mg)  
 
Magnezijev karbonat 
Magnezijev klorid 
Magnezijeva sol citronske kisline 
Magnezijev glukonat  
Magnezijev glicerolfosfat  
Magnezijev laktat  
Magnezijev oksid 
Magnezijev hidroksid  
Magnezijeve soli ortofosforne kisline 
Magnezijev sulfat 
 
 
Kalij 
 
Kalijev klorid 
Kalijeve soli citronske kisline 
Kalijev glukonat 
Kalijev laktat 
Kalijev glicerolfosfat 
 
 
äHOH]R  
 
äHOH]RY�FLWUDW 
äHOH]RY�DPRQLMHY�FLWUDW� 
äHOH]RY�JOXNRQDW 
äHOH]RY�ODNWDW 
äHOH]RY�VXOIDW 
äHOH]RY�IXPDUDW 
äHOH]RY�GLIRVIDW��äHOH]RY�SLURIRVIDW� 
(OHPHQWDUQR�åHOH]R��NDUERQLO���HOHNWUROLWVNL�� z 
reduciranim hidrogenom) 
äHOH]RY�VDKDUDW� 
1DWULMHY�åHOH]RY�GLIRVIDW 
äHOH]RY�NDUERQDW� 

Baker 
  
Kompleks baker-lizin  
Bakrov karbonat  
Bakrov citrat 
Bakrov glukonat 
Bakrov sulfat 
 
 
Cink (Zn)  
 
Cinkov acetat 
Cinkov citrat  
Cinkov laktat  
Cinkov sulfat  
Cinkov oksid  
Cinkov glukonat 
 
 
 
Mangan (Mn) 
  
Manganov karbonat 
Manganov klorid 
Manganov citrat 
Manganov glukonat  
Manganov sulfat 
Maganov glicerolfosfat 
 
 
 
Jod (J)  
 
Kalijev jodid 
Kalijev jodat 
Natrijev jodid 
Natrijev  jodat 
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PRILOGA  5  
 

5()(5(1ý1(�95('1267,�=$�2=1$ý(9$1-(�+5$1,/1,+�6129,�9�'58*,�2752â.,�+5$1,��=$���
'2-(1ý.(��,1��0$/(�2752.( 

 
 

 
hranilo 

  

 
R]QDþHQD�UHIHUHQþQD�YUHGQRVW 

 

Vitamin A 
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PRILOGA 6 
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Vrednosti se nanašajo na gotov obrok, razen  za kalij in kalcij, pri katerih se vrednosti nanašajo na izdelek, dan v 
prodajo. 

hranilna snov najvišja vrednost za 100 kcal 
Vitamin A (µg RE) 180 (1) 
Vitamin E (mg a-TE) 3 
Vitamin C (mg) 12,5/25 (2)/125 (1) 
Tiamin (mg) 0,25/0,5 (4) 
Riboflavin (mg) 0,4 
Niacin (mg EN) 4,5 
Vitamin B6 (mg) 0,35 
Folna kislina (µg) 50 
Vitamin B12 (µg) 0,35 
Pantotenska kislina (mg) 1,5 
Biotin (µg) 10 
Kalij (mg) 160 
Kalcij (mg) 80/180 (5)/100 (6) 
Magnezij (mg) 40 
äHOH]R��PJ� 3 
Cink (mg) 2 
Baker (µg) 40 
Jod µg) 35 
Mangan (mg) 0,6 
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2332. Pravilnik o analiznem preskušanju zdravila z
namenom kontrole kakovosti

Na podlagi 74. in 76. člena zakona o zdravilih in medi-
cinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00 in
7/02 ter 13/02 – zakon o krmi) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
o analiznem preskušanju zdravila z namenom

kontrole kakovosti

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Pravilnik določa vsebino ter način organizacije in izvaja-

nja analiznega preskušanja z namenom kontrole kakovosti
zdravila ob upoštevanju specifikacijskih mej in kriterijev za
oceno kakovosti zdravila.

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

men:
Analizno preskušanje zdravila pomeni farmacevtsko-

kemično, biološko in mikrobiološko preskušanje kakovosti
zdravila.

Kakovost zdravila je lastnost, ki se ugotovi z analizo
kakovosti vseh sestavin, količinsko analizo najmanj vseh
učinkovin in vključuje vse ostale preskuse, ki so potrebni za
zagotavljanje kakovosti zdravila v skladu z zahtevami dovolje-
nja za promet.

Specifikacije so seznam parametrov z mejami sprejem-
ljivosti (specifikacijske meje) za posamezen parameter in
navedenimi analiznimi postopki oziroma referencami zanje.

Specifikacijske meje so numerične meje, območja ali
drugi kriteriji za posamezne parametre, ki jim mora zdravilo
ustrezati, da je sprejemljivo za predvideno uporabo. Odobri
jih pristojni organ v postopku pridobitve dovoljenja za pro-
met z zdravilom.

Specifikacijske meje, ki veljajo do izteka roka upora-
bnosti, pomenijo zahteve, ki jim mora zdravilo ustrezati ka-
darkoli do izteka roka uporabnosti.

Rutinski testi so vsi tisti testi, ki jih izvaja proizvajalec na
vsaki seriji zdravila, preden jo sprosti v promet.

Nerutinski testi so tisti testi, ki jih proizvajalec zdravila
izvaja z vnaprej predvideno pogostnostjo na vsaki n-ti seriji
zdravila, preden jo sprosti v promet.

Posebni testi so testi, ki ciljno ugotavljajo prisotnost
nepričakovanih onečiščenj in niso navedeni v dokumentaciji
za pridobitev dovoljenja za promet.

Organizacija analiznega preskušanja zdravila z name-
nom kontrole kakovosti pomeni vse organizacijske aktivno-
sti v zvezi z načinom pridobivanja vzorcev, pridobivanjem
potrebne dokumentacije in kemično referenčnih standardov
ter obveščanjem o rezultatih analiznega preskušanja zdravil.

Pristojni organ in pristojna inšpekcija sta organa, kot
sta določena v zakonu o zdravilih in medicinskih pripo-
močkih.

II. VSEBINA IN NAČIN ORGANIZACIJE TER IZVAJANJA
ANALIZNEGA PRESKUŠANJA Z NAMENOM KONTROLE

KAKOVOSTI

3. člen
Analizno preskušanje zdravila z namenom kontrole ka-

kovosti zdravil na trgu se izvaja v skladu z načeli dobre

kontrolne laboratorijske prakse in po veljavnih preskusnih
metodah, ki so navedene in opisane v II E in II F delu
dokumentacije za pridobitev dovoljenja za promet. Uporab-
ljajo se lahko tudi metode, ki so v skladu z določbami
10. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih.

Poleg fizikalno kemijskih, farmacevtskih, bioloških in
mikrobioloških parametrov se pri kontroli kakovosti zdravila
na trgu oceni ovojnino, navodilo za uporabo in pripadajočo
opremo.

4. člen
Zdravilo je glede preskušanih parametrov ustrezno, če

so rezultati analiznega preskušanja znotraj specifikacijskih
meja, ki veljajo do izteka roka uporabnosti zdravila. Pri oceni
se upošteva skladnost specifikacijskih mej s kriteriji, nave-
denimi v virih iz 10. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih.

Redna kontrola kakovosti

5. člen
Analizno preskušanje zdravila z namenom redne kon-

trole kakovosti zdravil na trgu zajema rutinske teste opisane
v dokumentaciji za zadevno zdravilo, ki je določena v
3. členu tega pravilnika. Dodatno se lahko izvajajo nerutin-
ski testi ali posebni testi oziroma oboji, če za to obstajajo
strokovno upravičeni razlogi.

6. člen
Redna kontrola kakovosti zdravila na trgu mora zajeti

najmanj naslednje parametre:
– kakovostno in količinsko analizo zdravilnih učinkovin

in kakovostno analizo pomožnih snovi s preskusnimi meto-
dami, za katere je uradni kontrolni laboratorij verificiran;

– oceno ovojnine in navodila za uporabo;
– še najmanj dva kritična parametra glede na farma-

cevtsko obliko in deklarirano zdravilno učinkovino po stro-
kovni presoji uradnega kontrolnega laboratorija.

7. člen
Redna kontrola kakovosti zdravil v prometu pomeni

ustrezno stopnjo kontrole kakovosti zdravil na trgu, tako da
se v petih letih vsaj enkrat preveri kakovost vsakega zdravila
z dovoljenjem za promet.

Pri zdravilih, pri katerih je uradni kontrolni laboratorij
opazil pri predhodnih kontrolah odstope od specifikacij, se
izvede ponovna kontrola kakovosti praviloma v obdobju ene-
ga leta.

Uradni kontrolni laboratorij se lahko odloči za pogo-
stejše kontrole v petletnem obdobju na podlagi naslednjih
meril:

– informacije o možnih nepravilnostih, ki pa niso razlog
za izredno kontrolo kakovosti;

– strokovno utemeljena mnenja o zdravilih, ki predstav-
ljajo visoko stopnjo tveganja za uporabnika;

– velika poraba zdravila na trgu (velike serije, veliko
število serij);

– spremembe v dokumentaciji, predloženi v postopku
pridobivanja dovoljenja za promet z zdravilom.

Pristojni organ ali pristojna inšpekcija lahko določi do-
datno kontrolo kakovosti.

Izredna kontrola kakovosti

8. člen
Analizno preskušanje zdravila z namenom izredne kon-

trole kakovosti zdravil na trgu zajema rutinske teste, opisane
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v dokumentaciji za zadevno zdravilo, ki je določena v
3. členu tega pravilnika. Dodatno se lahko izvajajo nerutin-
ski testi ali posebni testi oziroma oboji, če za to obstajajo
strokovno upravičeni razlogi.

9. člen
Parametre analiznega preskušanja za izredno kontrolo

kakovosti zdravila na trgu določi pristojni organ ali pristojna
inšpekcija.

Uradni kontrolni laboratorij mora za metode in preskuse,
za katere sam ni verificiran, pristojnemu organu oziroma pri-
stojni inšpekciji predlagati način izvedbe izredne kontrole.

10. člen
Izredna kontrola kakovosti se izvaja na zahtevo pristoj-

nega organa ali pristojne inšpekcije praviloma ob ugotovlje-
nih nepravilnostih zdravil na trgu ali če obstaja utemeljen
sum na nepravilnosti.

Posebna kontrola kakovosti

11. člen
Analizno preskušanje zdravila z namenom posebne kon-

trole kakovosti zdravil, ki imajo dovoljenje za promet, zajema
rutinske teste, opisane v dokumentaciji za zadevno zdravilo,
ki je določena v 3. členu tega pravilnika. Dodatno se lahko
izvajajo nerutinski testi ali posebni testi oziroma oboji, če za
to obstajajo strokovno upravičeni razlogi.

12. člen
Posebna kontrola mora zajeti najmanj naslednje para-

metre:
– kakovostno in količinsko analizo zdravilnih učinkovin

in kakovostno analizo pomožnih snovi, s preskusnimi meto-
dami, za katere je uradni kontrolni laboratorij verificiran;

– oceno ovojnine in navodila za uporabo;
– oceno dokumentov, navedenih v 13. členu tega pra-

vilnika;
– ostale preskuse, ki so potrebni za zagotavljanje ka-

kovosti zdravila v skladu z zahtevami dovoljenja za promet,
za katere je uradni kontrolni laboratorij verificiran.

13. člen
Uvoznik zdravila je dolžan vsako serijo rizičnega zdravi-

la z veljavnim dovoljenjem za promet poslati v analizno pre-
skušanje z namenom kontrole kakovosti v uradni kontrolni
laboratorij skupaj z analiznim certifikatom končnega izdelka
proizvajalca. V primeru, da ima proizvajalec sedež v Evrop-
ski uniji (EU) oziroma je zadevna serija že sproščena v EU,
mora predlagatelj kontrole uradnemu kontrolnemu laborato-
riju predložiti certifikat za trg EU, ki ga izda pristojni organ za
območje EU ter protokol izdelave in testiranja v skladu z
zahtevami za to sprostitev. Če zadevna serija ni bila sprošče-
na na trg EU, mora predlagatelj kontrole predložiti certifikat
nacionalnega pristojnega organa, ki je zdravilo v državi pro-
izvajalca sprostil na trg in protokol izdelave in testiranja.

Če je bila zadevna serija krvnega izdelka proizvedena iz
slovenskega vira plazme, mora predlagatelj kontrole predlo-
žiti uradnemu kontrolnemu laboratoriju vzorce vhodnih zaje-
tij plazme ali certifikat o preskušanju zajetij plazme na viru-
sne markerje, ki ga je izdal pristojni organ za območje EU,
protokol izdelave in testiranja v skladu z zahtevami za to
sprostitev v EU ter proizvajalčev analizni certifikat končnega
izdelka.

Dokumentacijo je treba predložiti v izvirniku, kot overje-
ne kopije ali kot kopije dokumentov z izjavo odgovorne
osebe o verodostojnosti podatkov.

14. člen
Posebna kontrola kakovosti zdravil, ki nimajo dovolje-

nja za promet, zajema strokovno oceno dokumentov o zdra-
vilu iz 15. člena tega pravilnika in če je potrebno za varova-
nje javnega zdravja tudi analizno preskušanje posameznih
parametrov v skladu z viri, navedenimi v 10. členu zakona o
zdravilih in medicinskih pripomočkih. Preskušanje posamez-
nih parametrov lahko zahteva pristojni organ ali ga predlaga
uradni kontrolni laboratorij z ustrezno obrazložitvijo.

15. člen
Uvoznik zdravila je dolžan pred uvozom vsake serije

rizičnih izdelkov, ki nimajo dovoljenja za promet v Republiki
Sloveniji, pridobiti izvid uradnega kontrolnega laboratorija o
kontroli kakovosti na podlagi strokovne ocene analiznega
certifikata končnega izdelka proizvajalca, ki mora biti v skla-
du z viri, navedenimi v 10. členu zakona o zdravilih in medi-
cinskih pripomočkih, in dokumenti, navedenimi v nadaljeva-
nju tega člena. V primeru, da ima proizvajalec sedež v EU
oziroma je zadevna serija že sproščena v EU, mora predla-
gatelj kontrole uradnemu kontrolnemu laboratoriju predložiti
certifikat za trg EU, ki ga izda pristojni organ za območje EU
ter protokol izdelave in testiranja v skladu z zahtevami za to
sprostitev. Če zadevna serija ni bila sproščena na trg EU,
mora predlagatelj kontrole predložiti certifikat nacionalnega
pristojnega organa, ki je zdravilo v državi proizvajalca spro-
stil na trg in protokol izdelave in testiranja.

Če je bila zadevna serija krvnega izdelka proizvedena iz
slovenskega vira plazme, mora predlagatelj kontrole predlo-
žiti uradnemu kontrolnemu laboratoriju vzorce vhodnih zaje-
tij plazme ali certifikat o preskušanju zajetij plazme na viru-
sne markerje, ki ga je izdal pristojni organ za območje EU,
protokol izdelave in testiranja v skladu z zahtevami za to
sprostitev v EU ter proizvajalčev analizni certifikat končnega
izdelka, ki mora biti v skladu z viri, navedenimi v 10. členu
zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih.

16. člen
Izvid o posebni kontroli kakovosti rizičnih zdravil, ki

nimajo dovoljenja za promet, je pozitiven, če so predloženi
vsi našteti dokumenti in so v njih vsebovani podatki med
seboj skladni in ustrezajo strokovnim predpisom. Če je za
varovanje javnega zdravja potrebno tudi analizno preskuša-
nje posameznih parametrov, je izvid pozitiven, če so rezultati
analiznega preskušanja znotraj specifikacijskih meja in v
skladu z merili, navedenimi v virih iz 10. člena zakona o
zdravilih in medicinskih pripomočkih.

17. člen
Rizično zdravilo lahko odgovorna oseba uvoznika spro-

sti na trg Republike Slovenije le na podlagi pozitivnega izvida
o posebni kontroli kakovosti rizičnega zdravila uradnega
kontrolnega laboratorija.

Vsaka serija krvnih izdelkov, imunskih serumov in cepiv
ter imunoglobulinov mora biti v prometu označena s kontrol-
no signaturo.

Kontrola kakovosti vsake prve serije zdravil pred daja-
njem v promet

18. člen
Analizno preskušanje zdravila z namenom kontrole ka-

kovosti vsake prve serije zdravila pred dajanjem v promet
zajema rutinske teste opisane v dokumentaciji za zadevno
zdravilo, ki je določena v 3. členu tega pravilnika. Dodatno
se lahko izvajajo nerutinski testi ali posebni testi oziroma
oboji, če za to obstajajo strokovno upravičeni razlogi. Poleg
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analiznega preskušanja zajema kontrola kakovosti vsake pr-
ve serije pred dajanjem v promet tudi prenos preskusnih
metod v laboratorije uradnega kontrolnega laboratorija.

19. člen
Kontrola kakovosti prve serije zdravila pred dajanjem v

promet mora zajeti najmanj naslednje parametre:
– kakovostno in količinsko analizo zdravilnih učinkovin

in kakovostno analizo pomožnih snovi, s preskusnimi meto-
dami, za katere je uradni kontrolni laboratorij verificiran;

– oceno ovojnine in navodila za uporabo;
– oceno proizvajalčevega analiznega certifikata;
– ostale preskuse, ki so potrebni za zagotavljanje ka-

kovosti zdravila v skladu z zahtevami dovoljenja za promet,
za katere je uradni kontrolni laboratorij verificiran.

20. člen
Imetnik dovoljenja za promet je odgovoren, da se pre-

dložijo uradnemu kontrolnemu laboratoriju v kontrolo kako-
vosti vzorci vsake prve serije zdravila pred dajanjem v pro-
met skupaj s kemično referenčnimi standardi in dokumenta-
cijo, ki se nanaša na predložene vzorce in kemično referen-
čne standarde. Odgovorna oseba uvoznika lahko prvo serijo
zdravila sprosti v promet le na podlagi pozitivnega izvida
uradnega kontrolnega laboratorija.

Dokumentacijo je treba predložiti v izvirniku, kot overje-
ne kopije ali kot kopije dokumentov z izjavo odgovorne
osebe o verodostojnosti podatkov.

Kontrola kakovosti zdravil v okviru postopka za pridobi-
tev dovoljenja za promet

21. člen
Analizno preskušanje zdravila z namenom kontrole ka-

kovosti za pridobitev dovoljenja za promet zajema rutinske
teste opisane v dokumentaciji za zadevno zdravilo, ki je
določena v 3. členu tega pravilnika. Dodatno se lahko izva-
jajo nerutinski testi ali posebni testi oziroma oboji, če za to
obstajajo strokovno upravičeni razlogi. Poleg analiznega pre-
skušanja zajema kontrola kakovosti za pridobitev dovoljenja
za promet tudi prenos preskusnih metod v uradni kontrolni
laboratorij.

22. člen
Parametre analiznega preskušanja z namenom kontro-

le kakovosti za pridobitev dovoljenja za promet določi pri-
stojni organ.

Uradni kontrolni laboratorij mora za metode in presku-
se, za katere sam ni verificiran, pristojnemu organu predla-
gati način izvedbe kontrole kakovosti zdravil za pridobitev
dovoljenja za promet.

23. člen
Pristojni organ lahko v okviru postopka za pridobitev

dovoljenja za promet zahteva kontrolo kakovosti določene-
ga zdravila. Predlagatelj dovoljenja za promet je dolžan pred-
ložiti uradnemu kontrolnemu laboratoriju zadostno količino
vzorcev, kemično referenčnih standardov ter dokumentaci-
jo, ki se nanaša na predložene vzorce in kemično referen-
čne standarde.

Izvajanje analiznega preskušanja

24. člen
Izvajanje analiznega preskušanja zdravila z namenom

kontrole kakovosti obsega:

– odvzem vzorcev za redno in izredno kontrolo kakovo-
sti zdravil;

– prevzem vzorcev in kemično referenčnih standardov
za kontrolo kakovosti zdravil;

– prevzem dokumentacije, navedene v 8. točki
11. člena pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za
promet z zdravilom (Uradni list RS, št. 67/00), in dokumen-
tacije, ki se nanaša na predložene vzorce in kemično refe-
renčne standarde;

– analizno preskušanje;
– vodenje dokumentacije in izdaja izvidov;
– obveščanje o rezultatih kontrole kakovosti zdravil.

25. člen
Oseba, ki predloži ustrezno količino vzorcev zdravila

uradnemu kontrolnemu laboratoriju, je:
1. za redno kontrolo kakovosti pooblaščena oseba ura-

dnega kontrolnega laboratorija;
2. za izredno kontrolo kakovosti pooblaščena oseba

uradnega kontrolnega laboratorija ali pristojne inšpekcije;
3. za posebno kontrolo imetnik dovoljenja za promet

ali uvoznik zadevne serije zdravila;
4. za kontrolo kakovosti vsake prve serije zdravil pred

dajanjem v promet imetnik dovoljenja za promet ali uvoznik
zadevne serije zdravila;

5. za kontrolo kakovosti zdravil v okviru postopka za
pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom predlagatelj do-
voljenja za promet.

Izvirnike dokumentov, overjene kopije dokumentov ali
kopije dokumentov z izjavo odgovorne osebe o verodostoj-
nosti podatkov za pridobitev izvida o posebni kontroli kako-
vosti mora predlagatelj (bodoči uvoznik) uradnemu kontrol-
nemu laboratoriju predložiti najmanj 15 dni pred namerava-
nim uvozom zdravila, da je mogoče izdelati izvid o posebni
kontroli kakovosti zdravila, ki nima dovoljenja za promet.

26. člen
Mesta odvzema vzorcev za redno in izredno kontrolo

kakovosti zdravil so:
– proizvajalec; skladišča zdravil, transportna sredstva,

po tem, ko je odgovorna oseba proizvajalca sprostila zdravi-
lo v promet;

– pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z zdravili
na debelo; skladišča, transportna sredstva, po tem, ko je
odgovorna oseba pravne in fizične osebe, ki opravljajo pro-
met z zdravili na debelo, sprostila zdravilo v promet;

– lekarne z vsemi organizacijskimi enotami;
– specializirane prodajalne.

27. člen
Za redno kontrolo kakovosti zdravil je potrebno pri

odvzemu vzorcev pokriti vse segmente trga in upoštevati
geografski in demografski kriterij.

Pri odvzemu vzorcev mora biti prisotna odgovorna ose-
ba ali drug strokoven delavec pravne ali fizične osebe, kjer
se izvaja odvzem vzorcev.

Vzorčenje poteka po principu naključnega izbora vzor-
cev, tako da je zagotovljen reprezentativen vzorec. Število
enot vzorca se določi na podlagi dokumentacije za pridobi-
tev dovoljenja za promet.

28. člen
Ob odvzemu vzorcev mora pooblaščena oseba ura-

dnega kontrolnega laboratorija oziroma pristojne inšpekcije
izdati pravni ali fizični osebi, pri kateri je bil opravljen odvzem
zdravila za kontrolo kakovosti, potrdilo o odvzetih vzorcih.
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Potrdilo o odvzetih vzorcih vsebuje podatke o odvzeti
količini in vrsti zdravila, datumu odvzema in podpis poobla-
ščenih oseb iz 25. in 27. člena tega pravilnika.

Pooblaščena oseba, ki izvaja odvzem vzorcev, mora
voditi zapisnik na način, ki omogoča sledljivost. Zapisnik o
odvzemu vzorcev za redno kontrolo kakovosti zdravila mora
izdati v osmih dneh po opravljenem odvzemu v štirih izvodih.
Po en izvod zapisnika dobijo pravna ali fizična oseba, kjer je
bil opravljen odvzem vzorcev, imetnik dovoljenja za promet,
pristojni organ in uradni kontrolni laboratorij.

29. člen
Uradni kontrolni laboratorij izda po opravljenem analiz-

nem preskušanju izvid o kontroli kakovosti zdravila, ki vse-
buje vsaj naslednje podatke:

– evidenčne oznake uradnega kontrolnega laboratorija;
– ime zdravila, farmacevtsko obliko, jakost in pakira-

nje;
– oznako serije in firmo oziroma naziv proizvajalca;
– firmo oziroma naziv imetnika dovoljenja za promet;
– kakovostno sestavo zdravila;
– specifikacije in rezultate analiznih preskušanj;
– rok uporabnosti zdravila in pogoje shranjevanja;
– pravno oziroma fizično osebo, ki je poslala vzorce v

kontrolo oziroma pri kateri so bili odvzeti;
– oceno stične in zunanje ovojnine, navodil za upora-

bo, in pripadajoče opreme;
– datum prejema vzorcev;
– datum prejema popolne vloge;
– datum izvida;
– podpis odgovorne osebe.
Na podlagi izvedenih kontrol poda uradni kontrolni

laboratorij na koncu izvida kratko poročilo o kakovosti zdra-
vila.

30. člen
Izvid o kontroli kakovosti zdravila mora uradni kontrolni

laboratorij izdati:
– v šestih mesecih od popolne vloge za redne kontrole

kakovosti;
– v treh mesecih od popolne vloge za izredne kontrole

kakovosti;
– v štirih mesecih od popolne vloge za kontrole kako-

vosti prve serije zdravil pred dajanjem v promet;
– v treh mesecih od popolne vloge za posebno kontro-

lo;
– v štirinajstih dneh od prejema popolne dokumentaci-

je za rizična zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet, razen
če se izvaja analizno preskušanje posameznih parametrov.

31. člen
Izvid o kontroli kakovosti zdravila izda uradni kontrolni

laboratorij v štirih izvodih, od katerih dobijo po en izvod
imetnik dovoljenja za promet, pristojni organ, pristojna in-
špekcija in uradni kontrolni laboratorij. Če vzorce v kontrolo
predloži uvoznik zdravila, lahko na podlagi naročilnice proti
plačilu dobi dodaten izvod izvida o kontroli kakovosti.

32. člen
Uradni kontrolni laboratorij izda skladno z 29. členom

tega pravilnika izvid, ki mora biti posebej označen v primeru:
– odstopanj od specifikacij glede kakovosti;
– če imetnik dovoljenja za promet ne zagotovi zado-

stne količine vzorcev;
– če imetnik dovoljenja za promet ne zagotovi predpi-

sane dokumentacije ali kemično referenčnih standardov ozi-
roma obojega.

Pristojni organ se na podlagi obravnave izvidov uradne-
ga kontrolnega laboratorija o kontroli kakovosti zdravila v 30
dneh ustrezno ukrepa in o tem obvesti vse udeležene strani.

33. člen
Stroške odvzetih vzorcev za redno kontrolo kakovosti

krije imetnik dovoljenja za promet na podlagi računa, ki ga
izda pravna ali fizična oseba, kjer je bil vzorec odvzet.

Uradni kontrolni laboratorij zaračuna vse ostale stroške
kontrole kakovosti imetniku dovoljenja za promet z zadevnim
zdravilom.

III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

34. člen
Do verifikacije uradnega kontrolnega laboratorija se

upošteva trenutna stopnja opremljenosti in pogodbenih ra-
zmerij uradnega kontrolnega laboratorija.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 022-136/02
Ljubljana, dne 10. maja 2002.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister za zdravje

2333. Navodilo o poslovanju organov, ki vodijo
postopek o prekršku

Na podlagi drugega odstavka 89. člena zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št.
10/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97,
73/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01) izdaja minister,
pristojen za finance

N A V O D I L O
o poslovanju organov, ki vodijo postopek

o prekršku

1. člen
S tem navodilom se določa način finančnega poslova-

nja za organe, ki vodijo postopek o prekršku (sodniki za
prekrške).

2. člen
Sodnik za prekrške posamezne regije lahko vodi finan-

čno poslovanje za sodnike za prekrške v svoji regiji.

3. člen
Za finančno poslovanje sodnikov za prekrške se upo-

rablja račun izvrševanja proračuna RS.

4. člen
Sredstva iz državnega proračuna (računa izvrševanja

proračuna RS) so namenjena izplačevanju vseh odhodkov
za delovanje sodnikov za prekrške, po finančnem načrtu
posameznega sodnika za prekrške.
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Za zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna in za
izplačila je kot odredbodajalec odgovoren predsednik sena-
ta oziroma od njega pooblaščena oseba.

5. člen
Vsak posamezni sodnik za prekrške lahko, po določilih

odredbe o dvigih gotovine neposrednih in posrednih prora-
čunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje preko posebnega računa z
ničelnim stanjem, odpre pri izbranih poslovnih bankah goto-
vinske račune z ničelnim stanjem, na katere se nakazujejo in
iz njih dvigujejo sredstva, namenjena za pokrivanje izdatkov,
določenih v prvem odstavku 11. člena tega navodila.

6. člen
Odogovorna oseba sodnika za prekrške je v skladu z

zakonom o računovodstvu in izvedbenimi predpisi predstoj-
nik ali od njega pooblaščena oseba, ki je odgovorna tudi za
vodenje vseh evidenc in poročil o stanju in prometu na
posameznem gotovinskem računu z ničelnim stanjem pri
izbrani poslovni banki.

7. člen
Predstojnik ali od njega pooblaščena oseba mesečno

spremlja porabo sredstev po elementih iz prvega odstavka
11. člena tega navodila.

8. člen
Evidence in obračune v zvezi s finančnim poslovanjem

se vodi pri posameznih sodnikih za prekrške ali pa se sodni-
ki za prekrške posamezne regije dogovorijo o ustanovitvi
finančne službe na nivoju regije.

9. člen
Evidence in obračuni sodnikov za prekrške morajo biti

izkazani v poslovnih knjigah senata kot posebno stroškovno
mesto.

10. člen
Sodniki za prekrške vodijo svoje evidence o stroških in

izrečenih denarnih kaznih, nastalih v zvezi s postopki o
prekrških, in izstavijo zavezancu sklep oziroma odločbo.

Zavezanec lahko plača denarno kazen in stroške po-
stopka sodniku za prekrške, negotovinsko, na prehodni ra-
čun 845 sodnika za prekrške do 30. 6. 2002, od 1. 7.
2002 pa na podračun EZR 845, ali v gotovini.

Če so denarne kazni oziroma stroški postopkov plača-
ni na prehodni račun 845 oziroma podračun EZR 845, se
sredstva iz računa 845 tekoče preodkažejo na ustrezne
vplačilne račune 840, do 30. 6. 2002, po 1. 7. 2002 bodo
to podračuni EZR, s točno določenim namenom vplačila,
skladno s predpisi, ki urejajo način vplačevanja in razporeja-
nja javnofinančnih prihodkov.

Če so denarne kazni oziroma stroški postopkov plača-
ni v gotovini, se gotovina nakaže na prehodni račun 845
oziroma podračun EZR 845, od tam pa se preodkaže enako
kot je opredeljeno v tretjem odstavku tega člena.

11. člen
Sredstva iz posebnega gotovinskega računa z ničelnim

stanjem v izbrani poslovni banki posameznega sodnika za
prekrške se skladno z zahtevkom, ki ga senatu posreduje
posamezni sodnik za prekrške lahko uporabljajo le za pokri-
vanje naslednjih izdatkov:

– stroški pričnin (v primeru manjših zneskov) ter
– ostali manjši izdatki, katerih ni mogoče poravnati ne-

posredno iz računa izvrševanja proračuna (npr. plačilo hitre
pošte, stroški izdelave ključev ipd.).

Vsi ostali stroški se poravnavajo neposredno iz računa
izvrševanja proračuna RS.

12. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodi-

lo o finančnem poslovanju organov, ki vodijo postopek o
prekršku (Uradni list RS, št. 65/97).

13. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-202/02
Ljubljana, dne 10. maja 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

2334. Navodilo o poslovanju upravnih enot ter uprav,
uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v
sestavi ministrstev in imajo svoje enote na
lokalnih ravneh

Na podlagi 89. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), izdaja mini-
ster za finance

N A V O D I L O
o poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov

in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi
ministrstev in imajo svoje enote

na lokalnih ravneh

1. člen
S tem navodilom se določa način finančnega poslova-

nja in način porabe proračunskih sredstev za upravne enote
ter uprave, urade in inšpektorate, ki so upravni organi v
sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh.

2. člen
Na Ministrstvu za finance se o finančnem poslovanju

upravnih enot vodijo ločene evidence po posameznih uprav-
nih enotah, kot proračunskih uporabnikih.

3. člen
Upravne enote imajo do 30. 6. 2002 odprt izločen

račun upravne enote (račun 639) pri APP, na katerega se
nakazujejo sredstva za delovanje upravne enote. S 1. 7.
2002 bodo imele posamezne upravne enote za iste namene
odprte podračune EZR (enotni zakladni račun) države pri
pristojni UJP (Uprava RS za javna plačila).

Na izločen račun oziroma podračun iz prejšnjega od-
stavka se nakazujejo tudi denarna sredstva, ki jih stranka v
upravnem postopku na podlagi sklepa organa, ki vodi po-
stopek, izdanega v skladu s tretjim odstavkom 115. člena
zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99 in 70/00), založi za plačilo stroškov upravnega po-
stopka.
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Za organizacijske enote uprav, uradov in inšpektora-
tov, ki so upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev
in imajo svoje enote na lokalni ravni, so do 30. 6. 2002
odprti posebni računi organizacijskih enot (računi 695) pri
APP, od 1. 7. 2002 bodo to podračuni EZR, v okviru UJP.
Na te račune se nakazujejo denarna sredstva, ki jih stranka v
upravnem postopku, na podlagi sklepa organa, ki vodi po-
stopek, izdanega v skladu s tretjim odstavkom 115. člena
zakona o splošnem upravnem postopku, založi za plačilo
stroškov upravnega postopka.

Denarna sredstva se na račune iz drugega in tretjega
odstavka tega člena vplačujejo s sklicem na številko odobri-
tve po modelu 18 PUk – 22003Xk – XXXXXX02, pri čemer
pomeni:

PU – proračunski uporabnik, k – kontrolna številka,
22003X – podkonto iz enotnega kontnega načrta, po več
različnih podkontih glede na namen, za denacionalizacijo in
drugo, k – kontrolna številka, XXXXXX – številka odločbe,
02 – oznaka leta (za leto 2002).

4. člen
Za plačevanje iz izločenega računa oziroma podračuna

upravne enote je kot odredbodajalec določen načelnik
upravne enote ali od njega pooblaščena oseba.

Za plačevanje iz izločenega in posebnega računa ozi-
roma podračunov organizacijske enote na lokalni ravni je
kot odredbodajalec določen predstojnik organizacijske eno-
te na lokalni ravni ali od njega pooblaščena oseba.

5. člen
Odgovorna oseba za upravne enote je načelnik uprav-

ne enote, ki je v skladu z zakonom o računovodstvu in
izvedbenimi predpisi odgovoren za vodenje vseh evidenc in
poročil za potrebe Sektorja za javno računovodstvo pri Mini-
strstvu za finance.

6. člen
Za zagotovitev racionalnosti poslovanja vodijo delavci,

zaposleni v upravnih enotah, evidence in obračune v zvezi s
finančnim poslovanjem upravnih enot in organizacijskih enot
na lokalni ravni.

7. člen
Evidence in obračuni upravnih enot so izkazani v loče-

nih poslovnih knjigah po posameznih upravnih enotah kot
proračunskih uporabnikih.

Posamezne evidence in obračuni organizacijskih enot
na lokalni ravni se izkazujejo v poslovnih knjigah pristojnih
ministrstev.

8. člen
Sredstva iz računov upravnih enot in organizacijskih

enot na lokalni ravni se uporabljajo za pokrivanje naslednjih
odhodkov, po predloženih računih in skladno z razdelilni-
kom, ki ga je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve za
upravne enote in pristojni organ v sestavi ministrstva za
organizacijske enote na lokalni ravni:

– električne energije,
– ogrevanja,
– PTT storitev, transportnih uslug,
– komunalnih storitev,
– stroškov plačilnega prometa,
– pisarniškega materiala,
– potrošnega materiala (čistila in podobno),

– kotizacij za sprotno izobraževanje zaposlenih,
– nabave strokovnih časopisov in strokovne literature,
– dnevnic, nočnin in potnih stroškov za službena poto-

vanja,
– neproizvodnih storitev (tudi obratovalnih stroškov na-

jemodajalcem),
– popravilo inventarja in sprotnega vzdrževanja poslov-

nih prostorov,
– reprezentance,
– goriva za prevozna sredstva,
– manjše investicije v vrednostnem okviru določb zako-

na o izvrševanju proračuna.

9. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena se denarna sred-

stva na računu upravne enote in na računih, ki so opredelje-
ni v tretjem odstavku 3. člena tega navodila, ki jih stranka v
upravnem postopku na podlagi sklepa organa, ki vodi po-
stopek, založi za plačilo stroškov upravnega postopka, upo-
rabijo za pokrivanje stroškov tega upravnega postopka.

Če nakazana sredstva iz prvega odstavka tega člena
presegajo dejanske stroške za posamezni upravni posto-
pek, so upravne enote dolžne preveč nakazana denarna
sredstva vrniti vplačniku.

10. člen
Sredstva za kritje stroškov tiskanja in distribucije vre-

dnotnic so planirana v proračunu Republike Slovenije na
postavki – konto Ministrstva za finance, ki je namenjena za
pokrivanje stroškov tiskanja in distribucije tobačne znamke
in vrednotnic, izplačujejo pa se iz računa izvrševanja prora-
čuna RS. Ministrstvo za finance sklene ustrezne pogodbe s
proizvajalcem in distributerji vrednotnic.

Upravne enote nabavljajo vrednotnice pri APP brez-
plačno na osnovi naročilnic, ki jih izda načelnik upravne
enote oziroma od njega pooblaščena oseba, do 30. 6.
2002.

Od 1. 7. 2002 pa upravne enote nabavljajo vrednotni-
ce pri pooblaščenem distributerju, ki bo UJP.

11. člen
Sredstva za kritje stroškov nakupa obrazcev, tiskovin in

registrskih tablic so planirana v proračunu Republike Slove-
nije, v okviru materialnih stroškov za delovanje upravnih
enot, kot samostojna proračunska postavka – konto.

Ministrstvo za notranje zadeve sklene s posameznim
izvajalcem krovno pogodbo za nabavo materiala, ki je potre-
ben za izvajanje upravnih nalog v upravnih enotah. Posa-
mezna upravna enota na podlagi krovne pogodbe sklene
individualno pogodbo, v kateri določi način naročanja in
plačevanja obrazcev, tiskovin in registrskih tablic. Plačila se
izvedejo neposredno iz računa izvrševanja proračuna RS,
knjigovodsko pa evidentirajo po upravnih enotah kot prora-
čunskih uporabnikih.

12. člen
Plače in drugi izdatki zaposlenim v upravnih enotah,

prispevki delodajalcev za socialno varnost, avtorski honorar-
ji, pogodbe o delu, izdatki za strokovno izobraževanje zapo-
slenih in podobno, se izplačujejo neposredno iz računa
izvrševanja proračuna RS, ločeno po posameznih upravnih
enotah kot proračunskih uporabnikih.

V okviru pristojnega ministrstva se neposredno iz raču-
na izvrševanja proračuna RS izplačujejo plače in drugi izdat-
ki zaposlenim v organizacijskih enotah na lokalni ravni, pri-
spevki delodajalcev za socialno varnost, avtorski honorarji,
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pogodbe o delu, izdatki za strokovno izobraževanje zaposle-
nih in podobno.

Navedeni odhodki se izplačujejo delavcem upravnih
enot na osnovi dokumentacije, za katero so odgovorni
načelniki upravnih enot oziroma od njih pooblaščene ose-
be in delavcem organizacijskih enot na lokalni ravni, na
osnovi dokumentacije, za katero je odgovoren predstojnik
organizacijske enote ali od njega pooblaščena oseba. Vse
spremembe v upravni enoti in organizacijski enoti na lokal-
ni ravni glede števila zaposlenih in višine koeficientov, ra-
zen višina koeficienta za minulo delo, morajo biti predho-
dno potrjene na Komisiji Vlade RS za kadrovske in admi-
nistrativne zadeve.

13. člen
V računovodstvih upravnih enot se evidentirajo stroški v

zvezi z upravnimi postopki, ki so nastali v upravni enoti in
organizacijski enoti na lokalni ravni in izstavi stranki sklep ali
odločbo. Za lastno dejavnost upravne enote se izstavi sku-
pen račun za opravljeno storitev. V računu morajo biti zajeti
vsi stroški za blago in storitve po ceniku, ki je usklajen z
Ministrstvom za notranje zadeve.

Naročnik lahko plača opravljeno storitev upravni enoti
ali organizacijski enoti negotovinsko, na prehodni račun
upravne enote 845 (do 30. 6. 2002), s 1. 7. 2002 bo to
podračun EZR 845, ali v gotovini.

Upravna enota ima lahko eno ali več vplačilnih blagajn,
v katerih se nahaja menjalnina v višini, ki zadostuje za potre-
be upravne enote, ki jo določi načelnik oziroma predstojnik.

Če je storitev plačana na prehodni račun oziroma po-
dračun 845, se sredstva iz računa 845 tekoče preodkažejo
na ustrezne vplačilne račune 840 (do 30. 6. 2002) oziroma
po 1. 7. 2002 bodo to podračuni EZR, s točno določenim
namenom vplačila, skladno z predpisi, ki urejajo način vpla-
čevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov.

Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, da je
vplačan prejemek iz naslova zaračunljivih tiskovin na preho-
dni račun oziroma podračun 845, sredstva iz računa 845
tekoče preodkažejo v dobro računa izvrševanja proračuna
RS, v plačilne naloge pa se vpišejo podatki, kot so določeni
v 5. členu navodila o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih
za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilne naloge.

Če je storitev plačana v gotovini, se gotovino direktno
preodkaže na ustrezni vplačilni račun 840 do 30. 6. 2002
oziroma po 1. 7. 2002 na podračun EZR, ki je opredeljen z
veljavnimi predpisi.

Ne glede na prejšnji odstavek se storitve iz naslova
zaračunljivih tiskovin, ki so plačane v gotovini, direktno na-
kažejo na račun izvrševanja proračuna RS, s sklicem na
številko, ki je opredeljen v petem odstavku tega člena.

14. člen
Za spremljanje prihodkov iz naslova lastne dejavnosti

se za organizacijsko enoto na lokalni ravni vodi posebna
evidenca v okviru enotnega knjigovodstva uporabnika. Pri
opredelitvi prihodka iz naslova lastne dejavnosti, je potrebno
dosledno upoštevati pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna RS, ki ureja izkazovanje prihodkov in odhodkov iz
naslova lastne dejavnosti proračunskih uporabnikov.

15. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodi-

lo o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in
inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in
imajo svoje enote na lokalnih ravneh (Uradni list RS, št.
65/97, 20/98, 22/99, 93/99, 41/01 in 12/02).

16. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-38/02
Ljubljana, dne 10. maja 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

2335. Navodilo o načinu izvajanja nadzora nad izdelki
iz plemenitih kovin v prometu

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o izdel-
kih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja
ministrica za šolstvo, znanost in šport

N A V O D I L O
o načinu izvajanja nadzora nad izdelki

iz plemenitih kovin v prometu

1. člen
S tem navodilom se natančneje določa način izvajanja

nadzora nad izdelki iz plemenitih kovin (v nadaljnjem besedi-
lu: izdelki) v prometu.

Nadzor nad izdelki izvajajo inšpektorji Urada Republike
Slovenije za meroslovje.

2. člen
Inšpektorji opravljajo redni, ponovni in izredni nadzor.
Redni nadzor se izvaja na podlagi letnega programa

dela.
Za ponovni nadzor se inšpektor lahko odloči v primeru,

da so bile pri rednem nadzoru ugotovljene večje nepravilno-
sti.

Izredni nadzor se opravi, če iz pisne prijave, ki jo dobi
inšpektor, izhaja utemeljen sum, da so bile kršene določbe
zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št.
85/00).

3. člen
Pred začetkom izvedbe nadzora se inšpektor izkaže s

službeno izkaznico.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik (v

nadaljnjem besedilu: stranka), pri katerem se izvaja nadzor,
je dolžan omogočiti inšpektorju nemoteno opravljanje nad-
zora, vključno z vstopom v prostore, v katerih se izdelki
dajejo v promet ali hranijo, pripravljeni za promet.

Pri nadzoru mora stranka posredovati inšpektorju vse
podatke in dokumentacijo v zvezi z izdelki, ki so potrebni za
izvedbo nadzora.

4. člen
Stranka je dolžna inšpektorju pokazati vse izdelke, ki

jih ima v prometu oziroma ki so pripravljeni za promet.
Stranka mora izdelke iz prejšnjega odstavka pripraviti

za nadzor, kar pomeni, da mora odstraniti morebitno emba-
lažo in označbe s ceno ali maso izdelka, če te prekrivajo
označbe na izdelku. Stranka mora zagotoviti tudi dodatno
osvetlitev, če obstoječa ne omogoča dovolj natančnega pre-
gleda izdelkov in s tem izvedbe nadzora nad izdelki.
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5. člen
Če inšpektor ugotovi, da izdelek v prometu ni označen

na predpisani način, ga izloči iz prometa in izda odločbo, s
katero prepove njegovo prodajo do odprave pomanjkljivosti.

Inšpektor zapečati ovojnico z izdelki, ki jih je izločil iz
prometa.

Inšpektor zapiše na ovojnico iz prejšnjega odstavka
naslednje podatke:

– številko zadeve,
– datum nadzora,
– vrsto izdelka,
– maso izdelka.

6. člen
Za izdelke, ki so bili izločeni iz prometa in jih stranka ne

želi dati ponovno v promet, je stranka dolžna podati pisno
izjavo, da izdelke umika iz prodaje.

7. člen
Inšpektor ima pravico izdelke izločiti iz prometa in odre-

diti njihovo preskušanje, če obstaja sum, da:
– je dejanska čistina izdelka nižja od označene na iz-

delku,
– so vtisnjeni znaki na izdelku preneseni z drugega

izdelka,
– so oznake na izdelku ponarejene.
Če inšpektor odredi preskus izdelka, mora v odločbi, s

katero odredi preskušanje, določiti rok, do katerega mora
stranka izdelke, izločene iz prometa, predložiti v preskus.

8. člen
Stroške nadzora in preskusa izdelka poravna stranka,

če se je nadzor oziroma postopek preskusa izdelkov za
stranko končal neugodno.

9. člen
O opravljenem nadzoru se sestavi zapisnik, ki mora

vsebovati:
– firmo in sedež stranke ter osnovne podatke o samo-

stojnem podjetniku posamezniku oziroma odgovorni osebi
pravne osebe (ime in priimek, enotna matična številka, kraj
rojstva, poklic in zaposlitev, stalno in začasno bivališče, dela
in naloge, ki jih odgovorna oseba opravlja),

– kraj, dan in uro nadzora,
– ugotovitve nadzora,
– rok za odpravo morebitnih pomanjkljivosti,
– podatke o morebitni mandatni kazni,
– morebitne pripombe stranke,
– podpis inšpektorja,
– podpis odgovorne osebe pravne osebe oziroma sa-

mostojnega podjetnika posameznika.

10. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-32/02
Ljubljana, dne 10. maja 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

2336. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
centrom za socialno delo o načinu izvajanja
nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega od-
stavka 40. člena zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (Uradni list RS, št. 54/00) ministrica za šolstvo,
znanost in šport izdaja

N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila centrom
za socialno delo o načinu izvajanja nalog šolskih

uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok
s posebnimi potrebami

1. člen
V navodilu centrom za socialno delo o načinu izvajanja

nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 44/01 in 106/01),
se v 1. členu za besedo “potrebami” v oklepaju doda bese-
dilo: “Uradni list RS, št. 54/00,”.

2. člen
V 2. členu se v oklepaju črta besedilo: “in Uradni list

RS, št. 54/00”. Za besedo “programe” se doda besedilo:
“v skladu z zakonom.”.

3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Po sprejemu zahteve za uvedbo postopka usmerjanja

uradna oseba, ki vodi postopek, uvede ugotovitveni posto-
pek in zaprosi komisijo za usmerjanje prve stopnje, pristojno
glede na vrsto primanjkljaja, ovire ali motnje otrok, za pripra-
vo strokovnega mnenja.”.

4. člen
V 6. členu se v drugem odstavku za besedo “zastopni-

kom” doda besedilo: “ali skrbnikom”.

5. člen
V 7. členu se v tretji alinei prvega odstavka besedilo

“splošnega srednjega” nadomesti z besedilom: “gimnazij-
skega”. V četrti alinei se besedilo “splošnega srednjega”
nadomesti z besedilom: “gimnazijskega”. V šesti alinei se
besedilo “posebni program” nadomesti z besedilom: “pose-
bne programe”.

6. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Dodatna strokovna pomoč se izvaja kot pomoč pri

vzgoji in izobraževanju. Le-ta se izvaja za otroke, ki so usmer-
jeni v programe za predšolske otroke s prilagojenim izvaja-
njem in dodatno strokovno pomočjo do tri ure tedensko, za
vse ostale otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v
izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodat-
no strokovno pomočjo, pa do pet ur tedensko.

Na področju izobraževanja slepih in slabovidnih se do-
datna strokovna pomoč izvaja tudi kot pouk specialnih znanj
v obsegu, ki je odvisen od stopnje primanjkljaja, ovire oziro-
ma motnje in je določen s prilagojenim programom osnovne
šole za slepe in slabovidne učence.

Vrsto in obseg specialnih znanj se opredeli z individua-
liziranim programom, ki ga izdela strokovna skupina v vrtcu
ali na šoli ob pomoči specialnega pedagoga ustrezne smeri.

Pouk specialnih znanj izvajajo ustrezni zavodi.
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Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci
vrtca, šole ali zavoda, lahko pa tudi zunanji strokovni delav-
ci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje.

Izvaja se individualno v oddelku ali izven oddelka, lahko
pa tudi občasno v posebni skupini izven oddelka.”.

7. člen
V 10. členu se v prvem odstavku za besedo “dodelitev”

doda besedilo: “občasnega ali stalnega”. Za besedo “po-
moči” se doda besedilo: “težje in težko”.

Doda se nov drugi odstavek: “Če se otroku dodeli
občasnega spremljevalca, se v odločbi o usmeritvi določijo
dejavnosti, pri katerih otrok potrebuje fizično pomoč.”.

Doda se nov tretji odstavek: “Predšolskemu otroku se
praviloma dodeli občasnega spremljevalca. V primeru, da se
otroku dodeli spremljevalca, se število otrok v oddelku ne
zmanjša.”.

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
V novem četrtem odstavku se za besedama “usmeri v”

doda besedilo: “prilagojen program za predšolske otroke ali”.

8. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pri odločanju o pravici do brezplačnega prevoza pred-

šolskih otrok iz 15. člena zakona se v skladu s tretjim od-
stavkom 15. člena šteje, da so podane okoliščine iz prvega
odstavka 15. člena, če je:

– otrok usmerjen v prilagojen program, ki se izvaja v
zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potre-
bami, katerega ustanoviteljica je država,

– oddaljenost otrokovega prebivališča večja od 25 km,
– ali oddaljenost otrokovega prebivališča večja od

10 km, starši pa prejemajo denarno socialno pomoč po
predpisih o socialnem varstvu.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pravica do
brezplačnega prevoza ne pripada staršem, če so na relaciji
med krajem otrokovega prebivališča in krajem zavoda orga-
nizirani prevozi predšolskih in šolskih otrok oziroma so star-
šem na tej relaciji prevozni stroški že povrnjeni z drugega
naslova (npr. povrnitev stroškov prevoza na delo in z dela).

9. člen
13. člen se črta.

10. člen
V 15. členu se v prvem odstavku za besedo “stopnje”

doda besedilo: “in ugotovitev v postopku”.

11. člen
V 16. členu se v drugi alinei prvega odstavka besedilo

“v katero bo otrok vključen,” nadomesti z besedilom: “ki
zagotavlja pogoje za vzgojo in izobraževanje otroka,”. V tretji
alinei se na začetku doda besedilo: “na podlagi dogovora z
vrtcem ali s šolo”. V četrti alinei se za besedo “usmeritve“
postavi vejica in doda besedilo: “ki ne sme biti daljši od treh
let.”.

V tretji alinei drugega odstavka se črta besedilo: “ki
morajo biti zagotovljeni ”in besedilo: “vzgojnega dela oziro-
ma pouka in”. V šesti alinei se za besedo “otroka” doda
besedilo: “v primeru, ko je otrokovo prebivališče oddaljeno
manj kot 4 kilometre od osnovne šole.”.

Doda se nov tretji odstavek: “Če pravice do brezplač-
nega prevoza ni mogoče zagotoviti v okviru organiziranih
prevozov šolskih otrok, se povrnitev prevoznih stroškov za
otroka obračuna v skladu z uredbo o višini povračil stroškov
v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju
davčne osnove priznavajo kot odhodek.”.

12. člen
V 17. členu se v drugi alinei prvega odstavka besedilo

“v katerega bo otrok vključen,” nadomesti z besedilom: “ki
zagotavlja pogoje za vzgojo in izobraževanje otroka,”. V tretji
alinei se na začetku doda besedilo: “na podlagi dogovora z
vrtcem s šolo ali z zavodom”. V četrti alinei se za besedo
“usmeritve” postavi vejica in doda besedilo: “ki ne sme biti
daljši od treh let.”.

Drugi odstavek se črta.

13. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pristojni center za socialno delo vroči odločbo star-

šem, vrtcu in šoli oziroma zavodu, v katerega je otrok usmer-
jen kot tudi vrtcu, šoli oziroma zavodu, v katerega je vključen
do končanega postopka usmerjanja.”.

14. člen
V 21. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Zoper odločbo o usmeritvi v program vzgoje in izobra-

ževanja ima stranka pravico do pritožbe, pritožbo lahko vloži
tudi vsaka druga oseba, če odločba posega v njene pravice
ali pravne koristi, v roku 15 dni.”.

15. člen
V 26. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Predsednik komisije določi izmed članov komisije, na-

vedenih v prvem odstavku tega člena, sestavo komisije za
usmerjanje posameznega otroka glede na vrsto primanjklja-
jev, ovir ali motenj.”.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

16. člen
Do uveljavitve predpisa iz drugega odstavka 9. člena

zakona, ki bo določil standarde in normative obsega in
načina izvajanja dodatne strokovne pomoči, se dodatna stro-
kovna pomoč izvaja v obsegu in na način, kot je naveden v
6. členu tega navodila.

17. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-73/2002
Ljubljana, dne 15. maja 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

2337. Odločba, št. 6 o priznavanju naravne mineralne
vode Radenska Petanjski vrelec

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republi-
ke Slovenije v soglasju z ministrom za zdravje na zahtevo
podjetja Radenska d.d. Radenci, Zdraviliško naselje 14,
9502 Radenci, ki ga zastopa direktor Alojz Behek, v zadevi
priznavanja naravne mineralne vode na podlagi 51. člena
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) ter 5. člena
pravilnika o naravni mineralni vodi in izvirski vodi (Uradni list
RS, št. 26/00) izdaja
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O D L O Č B O,  št. 6
o priznavanju naravne mineralne vode Radenska

Petanjski vrelec

1. Voda, ki jo izkorišča podjetje Radenska d.d. Raden-
ci, Zdraviliško naselje 14, 9502 Radenci, iz treh izvirov s
tehničnimi oznakami: P-D, P-L in P-Z, kateri se nahajajo na
območju Radencev, mešanica vod iz vseh treh izvirov pa se
polni pod blagovno znamko Radenska Petanjski vrelec, se
prizna kot naravna mineralna voda.

2. Voda Radenska Petanjski vrelec se razvršča in po-
imenuje kot naravna mineralna voda z dodanim lastnim oglji-
kovim dioksidom.

3. Naravna mineralna voda Radenska Petanjski vrelec
se lahko označi z naslednjimi navedbami: “bogata z mineral-
nimi solmi”, “vsebuje hidrogenkarbonat” in “vsebuje natrij”.

Št. 324-02-174/00
Ljubljana, dne 25. aprila 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

Minister za zdravje

2338. Odločba, št. 7 o priznavanju naravne mineralne
vode Radenska Kraljevi vrelec

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republi-
ke Slovenije v soglasju z ministrom za zdravje na zahtevo
podjetja Radenska d.d. Radenci, Zdraviliško naselje 14,
9502 Radenci, ki ga zastopa direktor Alojz Behek, v zadevi
priznavanja naravne mineralne vode na podlagi 51. člena
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) ter 5. člena
pravilnika o naravni mineralni vodi in izvirski vodi (Uradni list
RS, št. 26/00) izdaja

O D L O Č B O,  št. 7
o priznavanju naravne mineralne vode Radenska

Kraljevi vrelec

1. Voda, ki jo izkorišča podjetje Radenska d.d. Raden-
ci, Zdraviliško naselje 14, 9502 Radenci, iz devetih izvirov s
tehničnimi oznakami: V-74A, V-N, V-L, V-H, V-J, V 7A, V-G,
V-K, V-E, kateri se nahajajo na območju Radencev, mešani-
ca vod iz vseh devetih izvirov pa se polni pod blagovno
znamko Radenska Kraljevi vrelec, se prizna kot naravna
mineralna voda.

2. Voda Radenska Kraljevi vrelec se razvršča in poime-
nuje kot naravna mineralna voda z dodanim lastnim ogljiko-
vim dioksidom.

3. Naravna mineralna voda Radenska Kraljevi vrelec se
lahko označi z naslednjimi navedbami: “bogata z mineralni-
mi solmi”, “vsebuje hidrogenkarbonat” in “vsebuje kalcij”,
“vsebuje magnezij” in “vsebuje natrij”.

Št. 324-02-179/00
Ljubljana, dne 25. aprila 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

Minister za zdravje

2339. Odločba, št. 8 o priznavanju naravne mineralne
vode Radenska Miral

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republi-
ke Slovenije v soglasju z ministrom za zdravje na zahtevo
podjetja Radenska d.d. Radenci, Zdraviliško naselje 14,
9502 Radenci, ki ga zastopa direktor Alojz Behek, v zadevi
priznavanja naravne mineralne vode na podlagi 51. člena
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) ter 5. člena
pravilnika o naravni mineralni vodi in izvirski vodi (Uradni list
RS, št. 26/00) izdaja

O D L O Č B O,  št. 8
o priznavanju naravne mineralne vode Radenska

Miral

1. Voda, ki jo izkorišča podjetje Radenska d.d. Raden-
ci, Zdraviliško naselje 14, Radenci iz izvira s tehnično ozna-
ko V- T, kateri se nahaja na območju Radencev ter se polni
pod blagovno znamko Radenska Miral, se prizna kot narav-
na mineralna voda.

2. Voda Radenska Miral se razvršča in poimenuje kot
naravna mineralna voda z naravno vsebnostjo ogljikovega
dioksida.

3. Naravna mineralna voda Radenska Miral se lahko
označi z navedbami: ̋ bogata z mineralnimi solmi˝, ̋ vsebuje
hidrogenkarbonat˝, ˝vsebuje fluorid˝, ˝vsebuje magnezij˝
in ˝vsebuje natrij˝.

Št. 324-02-181/00
Ljubljana, dne 25. aprila 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

Minister za zdravje

2340. Odločba, št. 9 o priznavanju naravne mineralne
vode Radenska Radin

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republi-
ke Slovenije v soglasju z ministrom za zdravje na zahtevo
podjetja Radenska d.d. Radenci, Zdraviliško naselje 14,
9502 Radenci, ki ga zastopa direktor Alojz Behek, v zadevi
priznavanja naravne mineralne vode na podlagi 51. člena
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) ter 5. člena
pravilnika o naravni mineralni vodi in izvirski vodi (Uradni list
RS, št. 26/00) izdaja
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O D L O Č B O,   št. 9
o priznavanju naravne mineralne vode Radenska

Radin

1. Voda, ki jo izkorišča podjetje Radenska d.d. Raden-
ci, Zdraviliško naselje 14, 9502 Radenci iz treh izvirov s
tehničnimi oznakami V-P, V-C in V-T, kateri se nahajajo na
območju Radencev, mešanica vod iz vseh treh izvirov pa se
polni pod blagovno znamko Radenska Radin, se prizna kot
naravna mineralna voda.

2. Voda Radenska Radin se razvršča in poimenuje kot
naravna mineralna voda brez ogljikovega dioksida.

3. Naravna mineralna voda Radenska Radin se lahko
označi z navedbo “vsebuje hidrogenkarbonat”.

Št. 324-02-180/00
Ljubljana, dne 25. aprila 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

Minister za zdravje

BANKA SLOVENIJE

2341. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 3. 6. do 9. 6. 2002

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

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

okolje v obdobju od 3. 6. do 9. 6. 2002

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

13 M MURSKA SOBOTA D.O.O. 02340-0016629675
13 M VENDA

MURSKA SOBOTA D.O.O. 02340-0013157463
13M MURSKA SOBOTA D.O.O. 02340-0016629675
3 M 3 TRG. ŠPED.

TRANSP., D.O.O. 02340-0011278961
4F FLAJS D.N.O. 02058-0017486229
7-TRADE D.O.O. 03134-1010318812
A&B ALIJAGIČ 2 & CO D.N.O. 03160-1000024286
A.G. COMPANY D.O.O. 10100-0035368329
A.MLINAR D.O.O. 03135-1000012513
A1, INVESTICIJSKO

UPRAVLJANJE D.D. 02923-0013199221
A-ANUBIS SKARLOVNIK

& PARTN. K.D. 02058-0035857932
ABAK D.O.O. 02053-0016573413
ABAKUS TRADING D.O.O. 02068-0018689994
ABC GROUP D.D. 03125-1000007862
ABC MIZARSTVO, D.O.O. 03112-1000004134
ABC POMURKA-INTERNAT.

D.D. M.S. 02340-0014766790

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

ADAK KALAN RUDI IN
GREGOR D.N.O. 30000-0003877126

ADER ŠTEBE IN ŠTEBE D.N.O. 18300-0012822205
ADISI D.O.O. 14000-0056354139
ADK D.O.O. 10100-0035360278
ADNA D.O.O. 04750-0000606980
ADRIAING D.O.O. 03135-1000011252
AFIT D.O.O. 14000-0592998912
AGENCIJA CEKIN D.O.O. 02033-0020255446
AGENCIJA GRIVA D.O.O. 05100-8010471724
AGENCIJA ZA

MANAGEMENT D.O.O. 03100-1000018011
AGIL D.O.O. 18309-0013166502
AGRARIC D.O.O. 04515-0000621696
AGROGORICA D.D. 04750-0000204915
AGRO-MITO D.O.O. 02054-0010741142
AGROSS D.O.O. 04202-0000609970
AGRO-VIT, D.O.O. 06000-0080557247
AGS GASTRO SISTEMI, D.O.O. 02923-0050695250
AJB REHBAND D.O.O. 02373-0018952954
AKADEMIJA VEDA 02222-0052841095
AKOS D.O.O. 18309-0052155555
AKUM D.O.O. 02058-0018426644
ALBA D.O.O. 14000-0541740620
ALBOMMA D.O.O. 02970-0015648496
ALFA & OMEGA D.O.O. 02042-0015457579
ALFA EXTRA D.O.O. KOZINA 10100-0029044996
ALKA MALEC IN MALEC D.N.O. 04515-0000612384
ALLES D.O.O. 02021-0017588437
ALPE ADRIA PHARMA D.O.O. 02058-0013429107
ALPE S.L.O. D.O.O. 02923-0016494602
ALPINISTIČNI KLUB

RAVNE NA KOROŠKEM 20470-0012647005
ALPMETAL & CO D.O.O. SELCA 07000-0000202141
ALPOS ALU, D.O.O. 06000-0114195392
ALPOS CEVARNA, D.O.O. 06000-0114198884
ALPVES D.O.O. KRŠKO 04821-0000244407
ALT D.O.O., NAKLO 02068-0017225294
ALTEN D.O.O. 04750-0000622597
ALTERNATIVNO DRUŠTVO

ALADIN KRANJ 04000-0000557452
AMBASADOR D.O.O. BLED 07000-0000741170
AMD FRANC GALUN KIDRIČEVO 04202-0000607351
AMD OREHOVA VAS 04515-0000616846
AMISE D.O.O. 02045-0051753086
ANDA & CO. D.O.O. 18302-0020093421
ANDICOM KRANJ D.O.O. 07000-0000558034
ANDJA D.O.O. 19100-0010051679
ANDROMEDA D.O.O. KOPER 10100-0030318994
ANN TRADE D.O.O. 14000-0571901121
ANONIMNOST KURENT

& PARTN. D.N.O 18309-0017651491
ANT, MRAVLJE D.N.O. 02234-0089089989
AP PECELI D.O.O., LJUBLJANA 02038-0050763738
APO VIZIJA D.O.O. 05100-8010458726
A-POINT-PIRC & CO D.N.O. 33000-6905586646
ARCE D.O.O. KRANJ 07000-0000456281
AREA PROJEKT D.O.O. 03100-1000017623
AREMA D.O.O. 02013-0018341355
ARGOLA D.O.O. 03100-1000017138
ARISTO & SONS D.O.O. 25100-9707904203
ART DECOR D.O.O. 03103-1000010395
ART VIDIS D.O.O. 24201-9004398912
ARTE’ADV D.O.O. 05100-8010467359
ARTIS D.O.O. 02222-0013097188
ARTLINE D.O.O. 18301-0015263743
ARTTEX D.O.O. 02038-0012061708
ASIGNA D.O.O. 05100-8010470366
ASING INTERIERI D.O.O. 05100-8010474052
ATI E&I D.O.O. 02045-0012056806
ATOS-SG T D.O.O. 02923-0014962002
ATRIS D.O.O. 03126-1000014603
AUSEC D.O.O. 17000-0000060177
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

AUTOCOMMERCE
D.D. LJUBLJANA 05100-8010465613

AUTOCOMMERCE
D.D. LJUBLJANA 06000-0000101567

AUTODELTA D.O.O. 02970-0010929446
AV KOČIŠ IN OSTALI, D.N.O. 03160-1000023898
AVENUS D.O.O. 03134-1012575226
AVEX D.O.O. 10100-0035364158
AVISTA D.O.O. 05100-8000022496
AVTO CENTER KRAJNC D.O.O. 04515-0000625285
AVTO MOTO DRUŠTVO KRŠKO 04821-0000313083
AVTO ROŽNIK D.O.O. 02053-0015072532
AVTO ŠERBINEK D.O.O. 33000-8211455257
AVTOH. KOLM. & CO. - PO.

AVTO MAROVT 02010-0018568967
AVTO-MAT D.O.O. 02018-0013653682
AVTO-MOTO DRUŠTVO

MARKOVCI 04202-0000625587
AVTOPREVOZNIŠTVO

IN SERVISI,D.D. 06000-0018672411
AVTOPROMET D.D. V STEČAJU 04750-0000632491
AVTOR D.O.O. 05100-8010454167
AVTOSERVIS ZAKRAJŠEK

V & B D.N.O. 07000-0000559683
AVTOTEHNA LOGISTIKA D.O.O. 02923-0013095819
AVTOTEHNA OPREMA D.O.O. 02923-0017374683
AVTOTEHNA VIS IN

KOSEC D.O.O. 18304-0035519136
AVTOTRUNK D.O.O. 02011-0019098344
AZ MB NERAD D.O.O. 02426-0089296406
B IN L D.O.O. 04752-0000631617
B.A.J. TRADE D.O.O. 02060-0020023457
B.T.O. D.O.O. 04515-0000628971
BAČA D.D. PODBRDO

V STEČAJU 04750-0000623567
BALINARSKI KLUB

ROGOVILA KRANJ 07000-0000560362
BALINARSKO DRUŠTVO

CENTER KRANJ 07000-0000560556
BANKART D.O.O. 03100-1012583488
BAR - METAL D.O.O. KOPER 10100-0035333312
BAR - METAL D.O.O. KOPER 03135-1000010670
BARBARA IP D.O.O. 05100-8010455331
BARBI KRANJ D.O.O. 07000-0000560750
BASIS M&M D.O.O. 04430-0000627704
BAZILIKA D.O.O. 02032-0035148196
BENTURA D.O.O. 03135-1000012028
BETA KB&CO. D.O.O. LJUBLJANA 05100-8010469881
BETA-S D.O.O. KOČNA 07000-0000395753
BHV D.O.O., LJUBLJANA 02010-0019841607
BIBIČ D.O.O. 02058-0012307205
BIJOU D.O.O. 10100-0035369784
BILJARDNO ŠPORTNO

DRUŠ. MB 04515-0000623442
BI-MAS K.D. 02241-0090312816
BINGO D.O.O. 03151-1000005909
BIO - VITA D.O.O. 02234-0035223464
BIOCEL D.O.O. 02054-0035177770
BIOKORP D.O.O. 02340-0010806086
BIOPACK HP D.O.O. 17000-0000014975
BIOTECH R. PERDAN IN

DRUŽ. K.D. 02010-0019589795
BIRO DE D.O.O. ŠEMPETER 04750-0000609211
BIRO F1 D.O.O. 03126-1000015864
BIRO TOMAŽIČ 04515-0000626740
BIRO USLUGA D.O.O. KRANJ 07000-0000554251
BIROCOM D.O.O. 05100-8010464837
BIROMONT INŽENIRING D.O.O. 10100-0035272881
BIROTEHNIKA BABIČ,

D.O.O. KOPER 10100-0034795447
BIVIO D.O.O. 02014-0018372443
BK DESIGN D.O.O. 25100-9709175194
BMX D.O.O. 30000-0003025854

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

BODEMA D.O.O. 02058-0016516714
BOJANA, D.O.O. V STEČAJU 06000-0106514932
BOMA NOVO MESTO D.O.O. 02970-0012622678
BONI D.O.O. 19100-0010001045
BONITA N-11 D.O.O. 03139-1000011638
BONSAI D.O.O. 18309-0013666925
BONUM D.O.O. 18300-0016826947
BONUM D.O.O. 04750-0000622985
BOR D.O.O. 14000-0532712151
BORMIX D.O.O. 02053-0019111515
B-PROJEKT D.O.O.

LJUBLJANA 02010-0017662017
BRANKA-B D.O.O. 02045-0018480631
BRASCO D.O.O. 04202-0000612298
BRAVO-ERJAVEC & PARTNER

K.D. 05100-8010463285
BRDINJE D.O.O. 04870-0000630588
BREZA, D.O.O. VELENJE 06000-0058151896
BRILI D.O.O. 24201-9004110531
BS’JABOLKO D.O.O. 05100-8000001835
BTP BOBNAR D.O.O. 07000-0000555124
BUKOVINSKY D.O.O. 02373-0019338529
BYTYQI-ILIRING K.D. 18303-0035072403
C&D COMMERCE D.O.O. 03100-1000018108
C.A.F.E. D.O.O. 14000-0561764233
CAJHEN D.O.O. 02059-0012757430
CAP GEMINI ERNST&YOUNG

D.O.O. 03131-1085690481
CAR PLUS D.O.O. 30000-0003323450
CEBFIN, D.O.O. 02010-0014385357
CEDATA, D.O.O., DOBRUNJE 02060-0019451351
CEKOV NEPREMIČNINE D.O.O. 04515-0000621793
CEMA D.O.O. 18300-0014214834
CENTA & CO., D.N.O. 03160-1000026129
CEPORT D.D. ŠEMPETER

V STEČAJU 04750-0000630745
CETRON D.O.O. 05100-8010170830
CICIPET D.O.O. 14000-0590030130
CIH D.O.O. 04202-0000600367
CISUM D.O.O. 30000-0003514928
CLEAN BEAT D.O.O. 18309-0016583521
CLIMASOL D.O.O. 18309-0017147770
COBING D.O.O. 05100-8010465031
COBOL D.O.O. BLED 07000-0000396723
COBRA COMPANY D.O.O. 18309-0019567241
COCODUO D.O.O. 02018-0013244439
COMING D.D. 05100-8000071578
COMMERCE TRADE D.O.O. 02013-0019264504
COMMIT D.O.O. 02053-0014324274
COMPEX CO D.O.O. 18301-0017362629
CONCORDIA D.D. 05100-8010471918
CONECTO D.O.O. 10100-0035368717
COPIS D.O.O., LJUBLJANA 05100-8010467747
CORTISA D.O.O. 04515-0000626934
COSMOLINE M&Š D.O.O. 17000-0000063378
CPL INŽENIRING D.O.O. 02923-0016300408
CPL, DRUŽBA POOBLAŠČENKA,

D.D. 02923-0088677540
CPL-EKO D.O.O. 02923-0089404555
CROCODYLIA PAJK K.D. 03102-1000004527
CTJ D.D. IZOBR. CENTER

ZA TUJ. JEZIKE 02924-0015208430
CULTURA EUROPAEA D.O.O. 30000-0001966323
ČARLI J D.O.O. 02017-0016782175
ČESALNICE LJUBLJANA D.D. 02042-0010713115
D&B FINING D.O.O. 05100-8010467456
D.J. D.O.O. 04750-0000218883
D.P. MLADINE. PODKRAJ KAVČE 02426-0089269828
DAFINA D.O.O. V STEČAJU 17000-0000069683
DAFISTO D.O.O. 25100-9706186236
DAJ-DAM DRUŽBA POOBL. D.D. 02922-0051138007
DANIVO D.O.O. 03100-1000018496
DARS D.D., CELJE 06000-0112292446
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

DARS D.D., CELJE - NPIAC -
NACIONAL. PROG. IZGR.
AVTOCEST 06000-1112292412

DAVČNI INŠTITUT 04515-0000615779
DEBITEL TELEKOMUNIKACIJE D.D. 29000-0050101133
DECOM D.O.O. 03133-1000001650
DEGRING D.O.O. 02013-0017876919
DEKOR-STEKLARSTVO

D.O.O. V ST. 02340-0091366138
DELE D.O.O. 04202-0000624714
DEMAC D.O.O. 04750-0000190753
DEMI D.O.O. 04515-0000620241
DESIGN OFFICE D.O.O. 05100-8000005715
DEŽMAN D.O.O. 03138-1000018962
DIMC D.O.O. 18300-0089921879
DINOS CELJE D.O.O. 02234-0012273943
DIP CONSULTING D.O.O. 14000-0543518824
DIRIS D.O.O. 03106-1000011315
DISGO D.O.O. 04750-0000617747
DISKUS D.O.O. NOVO MESTO 02970-0010849906
DITKA, D.O.O. ŽALEC 06000-0063278346
DITROS D.O.O. 02053-0014580063
DLC, FINANČNI

INŽENIRING D.O.O. 02923-0014169997
DNEVNIK D.D. 05100-8010455719
DNEVNIK D.D. 05100-8010463576
DNŠ-ŠTUDENSTSKI SERVIS 03150-1000010129
DOAL D.O.O. 04750-0000610860
DOCKWEILER D.O.O. 18305-0018518867
DOMANA D.O.O. 10100-0027176679
DOM-BIRO D.O.O. 04515-0000626643
DOMINAL D.O.O. 17000-0000064639
DOMINO SISTEMI D.O.O. 04750-0000630939
DONTRANS, TRG.

TRANS., D.O.O. 02340-0017926274
DORIKVAN D.O.O. 18309-0017162805
DP MLADINE LOKOVICA 02426-0018175909
DP MLADINE ZAVODNJE ŠETVID 02426-0018025365
DPN-UBK D.O.O. LJUBLJANA 02312-0017320911
DRAVSKA TISKARNA D.O.O. 04515-0000617331
DREAM-CVITANOVIĆ&CO., D.N.O. 03160-1000025547
DREIECK D.O.O. 04202-0000618021
DRU. SRČNIH BOLN. S

SPODBUJ. SLO. 02045-0011657263
DRUŠ. INŽE. IN TEHNIKOV

LESAR. MB 04515-0000626546
DRUŠ. IZUM. IN AVTORJEV

TEH. IZB. 18300-0014628151
DRUŠ. UPORABN. KRS

DRAVSKO POLJE 04515-0000608795
DRUŠTVO AURORA 10100-0035367884
DRUŠTVO GOJITELJEV

MALIH ŽIVALI KRANJ 07000-0000553475
DRUŠTVO GORENJSKIH

KOŠARKARSKIH SODNIKOV 07000-0000737969
DRUŠTVO HEMOFILKIKOV

SLOVENIJE 02222-0014946590
DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA ŽIRI 07000-0000175660
DRUŠTVO KRIŽEMKRAŽEM 04430-0000628383
DRUŠTVO LJUBIT. KLASIČNE HARMONIKE 04202-0000627527
DRUŠTVO NAŠA DEDIŠČINA 02970-0015967626
DRUŠTVO NOGOMETNIH

TRENERJEV 04202-0000607254
DRUŠTVO NOVINARJEV

SLOVENIJE AKTIV CELJE 06000-0007348243
DRUŠTVO PRIJAT. WALDORF.

ŠOLE 02036-0017215707
DRUŠTVO PRIJATELJEV

MLADINE KOROŠKE 20470-0018047771
DRUŠTVO PRIJATELJEV

MLADINE ŽALEC 06000-0008296127
DRUŠTVO PRIJATELJSTVA

MOST PIVKA 10100-0035351742

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

DRUŠTVO R.F. IN
REVIZORJEV N.M. 02970-0019018276

DRUŠTVO RAČUNOVODIJ,
FINANČNIKOV IN REVIZORJEV
MEŽIŠKE DOLINE 20470-0010000554

DRUŠTVO RAČUNOVODIJ,
FINANČNIKOV IN REVIZORJEV
NOVA GORICA 14000-0513639332

DRUŠTVO SIMFONIJA
NOVA GORICA 04750-0000610957

DRUŠTVO SLOVENSKA MATICA 02017-0015814891
DRUŠTVO STROJ. INŽINER.

IN TEHNIK. 04750-0000607659
DRUŠTVO ŠPRTNIH PEDAGOGOV

OBČIN RADOVLJICA, BLED IN
BOHINJ 07000-0000399342
DRUŠTVO TORKOVI VEČERI 05100-8010466583
DRUŠTVO UPOKOJ. POŠTE IN

TELEKOMA 04750-0000630163
DRUŠTVO UPOKOJENCEV

DOBRNA 06000-0041058653
DRUŠTVO UPOKOJENCEV

K.D.KAJUH 06000-0114774967
DRUŠTVO UPOKOJENCEV

MARKOVCI 04202-0000617924
DRUŠTVO UPOKOJENCEV

ZA POLJANSKO DOLINO 07000-0000177309
DRUŠTVO VILKO MAZI 05100-8010463188
DRUŠTVO VINOGRAD.

JANEZ TRDINA 02970-0051574289
DRUŠTVO VODARJEV SLOVENIJE 05100-8010468911
DRUŠTVO ZA ORALNO

ZDRAVJE SLOVENIJA 06000-0117518127
DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE

JAM KRANJ 07000-0000549013
DRUŠTVO ZA TELESNO

VZGOJO IN REKREACIJO
PARTIZAN HOLMEC 20470-0010917883

DRUŠTVO ZA VAKUUMSKO
TEHN. SLO. 02083-0014712647

DRUŠTVO ZDRAVLJENIH
ALKOHOLIKOV ZLATO
POLJE KRANJ 07000-0000549207

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET 02019-0091100373
DUTCH D.O.O. 05100-8010469784
E&T D.O.O. VELENJE 02426-0012960995
ECOOP D.O.O. 14000-0577513250
EG GRUPA D.O.O. 02045-0035495304
EGRAD GRADB. IN

STORITVE D.N.O. 02044-0013816241
EITEX D.O.O. VRTOJBA 04750-0000622112
EKRA-PLUS-ŽIVEC & CO. D.N.O. 04750-0000623276
ELDIRA D.O.O. 30000-0080049577
ELECTRA LJUBLJANA D.O.O. 02970-0035114553
ELECTRA ST, D.O.O. 02970-0051285617
ELEKTRO CELJE D.D. 06000-0001100279
ELEKTRO GORENJSKA D.D.

KRANJ 02924-0010594722
ELEKTRO KREJAN D.O.O. 03171-1012816010
ELEKTRO LJUBLJANA, D.D. 06000-0076655034
ELEKTROKOVINA D.O.O.

V STEČAJU 04515-0000614809
ELEKTRONIK KOMPONENTS

D.O.O. 14000-0598724531
ELEKTROTEHNA INTERSET D.D. 18301-0050466789
ELEKTROTEHNIČNO

DRUŠTVO CELJE 06000-0007328843
ELEMKO D.O.O. V STEČAJU 02340-0091368563
ELIDE D.O.O. KOPER 04750-0000591363
ELMAJ D.O.O. 05100-8010461151
ELMAS D.O.O. 04515-0000143389
ELTEH PUNGERL K.D. 02044-0020206989
EM.GE, D.O.O. 05100-8010464158



Stran 4902 / Št. 48 / 31. 5. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

EMBRA D.O.O. 14000-0571332313
EME T&T D.O.O. 04515-0000628777
EMERIOR CO.

ČANČAR&JERŠIČ, D.N.O. 03102-1000004818
EMG D.D. 03116-1008156788
EMINENT D.O.O. NOVO MESTO 03150-1000009741
EMINENT D.O.O. NOVO MESTO 02970-0019783412
EMONA FARMA IHAN D.D. 18300-0017661244
EMONA FARMA IHAN

POOBLAŠČENKA D.D. 18300-0089109795
ENDOSAN D.O.O. 04515-0000206730
ENDRESS + HAUSER D.O.O. 02043-0016377478
ENNES D.O.O., CELJE 06000-0508403295
EOC D.O.O. 04515-0000626837
EPTA D.O.O. LJUBLJANA 06000-0085403464
ERA D.D. 05100-8010472112
ERA RAZVOJ D.D. 05100-8010472209
ERIC TRADE D.O.O. 03160-1000026032
ERMAX D.O.O. KRANJ 07000-0000550662
ERTEX D.O.O. ŽALEC 05100-8010465904
E-SAD D.O.O. 04515-0000612578
ESKIMO, D.O.O. CELJE 06000-0141978132
ESO INŽENIRING D.O.O. 02033-0012682365
ESTERA D.O.O. 02013-0012767832
E-TIM D.O.O. 33000-7472710920
EUREX D.O.O. 04750-0000615613
EURO PLUS D.O.O. KRANJ 07000-0000069057
EUROLEX, D.O.O. 02010-0035325038
EUROPEA D.O.O. 03138-1012063549
EUROPULS D.N.O. 03118-1000009369
EUROSTIK, D.O.O. ŠTORE

V STEČAJU 06000-0893406189
EUROTEH D.O.O. - V STEČAJU 04515-0000513638
EURO-ZOOM D.O.O. 03171-1000012204
EVIDENCA B D.O.O. 02056-0035465956
EVIS-MARKETING VOGEL

IN OS. D.N.O. 02059-0035391798
EVO D.O.O. 18300-0010983376
EXCENTER RADOVLJICA D.O.O. 07000-0000400991
EYE D.O.O. 18300-0013696078
F.A.BOBO D.O.O. 02222-0013397015
F.A.M. DRUŠTVO POSLOVNIH

ŽENSK 03107-1000007580
F.I.T. D.O.O. 02011-0019218430
FABJAN A.J. IN DRUGI D.N.O. 03108-1000005494
FANTOM NOVO MESTO D.O.O. 02970-0013001269
FARAON D.O.O. 14000-0543249940
FAVENTO D.N.O. KOPER 02236-0015842572
FC-GROUP D.O.O. 03135-1000011446
FELDIN D.O.O. 04302-0000382940
FELIX TRADE D.O.O. 18305-0051507791
FEMA ŽELEZNINA D.O.O. 04202-0000627818
FEMI D.O.O. KOPER 10100-0035369978
FERING D.O.O. 05100-8010461054
FEROCOM D.O.O. 03107-1000006804
FEROM D.O.O. KOPER 10100-0035343109
FESTA D.N.O. 03170-1000005366
FIBIS D.O.O. 18309-0013348280
FILTEC D.O.O. 02013-0035851795
FINAC D.O.O. 02013-0016317256
FINAL ALUMINIJ D.O.O. 29000-0055038918
FINANC DILLAR D.O.O. 04515-0000628874
FINARES D.O.O. 03134-1000005869
FINIA D.O.O. 03170-1000005463
FINISTUS BLATNIK&BLATNIK

D.N.O. 02011-0088309396
FIRO D.O.O. KOPER 10100-0035256876
FIRST HOLDING D.O.O. 02021-0019864930
FLAMINGO ZALOŽBA D.O.O. 05100-8010469105
FLIS LESCE D.O.O. 07000-0000401379
FLIS, D.O.O. SPODNJE

GRUŠOVLJE 06000-0058736224
FORŠ D.O.O. 24100-9004396489

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

FORTUNA & FORTUNA
CATERING D.O.O. 02083-0051089393

FORTUNAT D.O.O. 14000-0572886059
FORUM CENTER D.O.O. 05100-8010470948
FOTOCOPY, D.O.O. CELJE 06000-0068421092
FOTOLAB D.O.O. 05100-8010466680
FRACTAL D.O.O. 02045-0016142058
FREE 3 D.O.O. 02021-0018824120
FRITZ PERLS INŠT.GMBH

DUSSEL.PODR.MB 04515-0000289277
FUND. BLAŽA ARNIČA-GLASB.

USTAN. 02010-0051341969
FV SPORT JAVORŠEK&ČRNE

D.N.O 02012-0013926255
G.P.MAK-SLOV

ČAMUROSKI & CO. D.N.O. 03109-1000004184
GAMAT D.O.O. 30000-0003712129
GANAMM D.O.O. 19100-0010031503
GARGAMEL D.O.O. 02346-0017573676
GARMUT D.O.O. 04515-0000615585
GASILSKA ZVEZA CELJE 06000-0003667675
GASILSKA ZVEZA DESTRNIK 04202-0000619185
GASILSKA ZVEZA KIDRIČEVO 04202-0000624908
GASILSKA ZVEZA MEŽIŠKE DOL. 04870-0000610703
GASILSKA ZVEZA NOVO MESTO 24800-9004398370
GASILSKA ZVEZA VELENJE 02426-0015455544
GASILSKA ZVEZA VIDEM 04202-0000624423
GEA VENTURES D.O.O. 02011-0018684639
GEAPRODUKT D.O.O. 03160-1000024868
GEGI D.O.O. 03127-1000012808
GEM BAU D.O.O. BLED 07000-0000493529
GEMING D.O.O. LJUBLJANA 02312-0089437695
GEMMA D.O.O. VNANJE GORICE 05100-8010465225
GEOGRAFSKO DRUŠTVO

GORENJSKE 07000-0000547267
GEOT D.O.O. 05100-8000031032
GHJ D.O.O. 02018-0035856885
GIB BETON HOLDING D.O.O. V ST. 02045-0020226728
GILDA D.O.O. 25100-9705957122
GIZ GRADIS LJUBLJANA 04302-0000612927
GIZ GRADIS LJUBLJANA 07000-0000742431
GIZ GRADIS LJUBLJANA 06000-0112261406
GL PONS D.O.O. 04302-0000628059
GLOSA D.O.O. 04515-0000629456
GODBA RUŠE 04515-0000620435
GODNJAVEC D.O.O. 02019-0052734642
GOIAS D.O.O. CELJE 06000-0145504470
GOLFTURIST D.O.O. 24201-9001394822
GOLOB D.O.O. 02059-0015268275
GORDIA D.O.O. ANKARAN 02236-0014094632
GORENJSKA BIRO D.O.O. 05100-8010453003
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE

D.O.O. 02922-0017908135
GOSTINSTVO GORCA D.O.O. 04515-0000609862
GOST-TOUR D.O.O. 24201-9003901690
GOTUR D.O.O. 20470-0020147821
GOZDNA JAVORNIK D.O.O. 30000-0004469214
GRAD & KER D.O.O. 20470-0035277784
GRAD, D.D., LJUBLJANA 02053-0012447518
GRADBENI FINALIST

ZVEZDA D.O.O. 04515-0000617525
GRADBENI INŠTITUT ZRMK D.D. 05100-8000031129
GRADBENIŠTVO

BREŽNJAK D.O.O. 02013-0012326482
GRADBENO PODJ.

JAVORAC D.O.O. 18300-0016887669
GRADBINEC D.D. - V STEČAJU 07000-0000738066
GRADER D.O.O. 02970-0013823732
GRAFIKA D.O.O. 02044-0011994387
GRAJMAN D.O.O. 02018-0015509486
GRAS D.O.O. 05100-8000030935
GRECO D.O.O. 04515-0000629650
GREGORKA IN OSTALI D.N.O. 02053-0035462223
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GROPLAST TRADE D.O.O. 18300-0010895979
GRUDA - JURMES D.D. 06000-0083256175
GRUDA-JURMES D.D. 05100-8010469008
GRUND NOVA GORICA D.O.O. 14000-0546583442
GTH-HRASTAR K.D. 18309-0035096456
GYRUS D.O.O. 05100-8000043739
GZP MARIBORSKI TISK P.O.

V STEČAJU 04515-0000615003
HAM D.O.O. 02053-0016124594
HAMIS D.O.O. 03121-1000008446
HARLEKIN, D.O.O. CELJE 06000-0051280028
HARLEY D.O.O. 17000-0000069974
HELIAIR CENTER D.O.O. 27000-0000115996
HERMES PLUS D.D. 02922-0016163590
HERMES PLUS D.D. 05100-8000024436
HERMES SOFTLAB 02922-0019664417
HESSOL D.O.O. 04202-0000624520
HEVI D.O.O. 33000-2989005521
HF-LINE D.O.O., CELJE 06000-0144628269
HIDRO ELEKTRO BOHINJ

D.O.O. LJUBLJANA 07000-0000403610
HIP D.O.O. 02013-0010599397
HIPOT - HYB D.O.O. 03150-1007833373
HIPOT-RR, D.O.O. 02970-0011975591
HITSPED D.O.O. 17000-0000059207
HOTEL GRAD PODVIN D.D. 07000-0000739521
HSV SISTEMI D.O.O. 02036-0018594271
I S I D.O.O. KANAL 04750-0000632006
I.P.S. D.O.O. KOPER 10100-0035368911
I.S.B. D.O.O. 04515-0000618495
IBL-INŽENIRING BIRO D.O.O. 03170-1000005269
IDRIZOSKI D.O.O. 02011-0012557052
IFET D.O.O. 02045-0010127088
IGD D.O.O. 02058-0020175748
IKEA D.O.O. 02922-0017371434
ILA D.O.O. 18305-0051152674
IM TOURS D.O.O. 18309-0013636758
IMEX TRADE D.O.O. 05100-8010470657
IMEX-COMMERCE D.O.O. 03160-1000025062
IMGO D.O.O. 13171-1009631112
IMOTEL D.O.O. 04750-0000622694
IMOTEL D.O.O. 14000-0553713427
IMPULZ D.O.O. 14000-0547131104
IMPULZ D.O.O. 04750-0000625119
IN VINO D.O.O., LJUBLJANA 02010-0035195252
INA TRADE D.O.O. 05100-8000013087
INCLUB D.O.O. 04750-0000193954
INCOTEL D.O.O. 33000-4653931078
INEKA D.O.O. 04870-0000627969
INEL D.O.O. 02426-0012603065
INFO CONSULTING, D.O.O. 10100-0035369202
INFRASTRUKTURA BLED D.O.O. 07000-0000491880
ING. ARCH. BIRO JAKLIČ D.O.O. 02053-0035150465
INGRAD IGD D.D. V STEČAJU 02045-0090044321
INGRAD IPO D.O.O. 03118-1000009563
INGRAF D.O.O. 24200-9004264131
INKA D.O.O. IZOLA 10100-0035204690
INKOTERM D.O.O. 03135-1000011349
INOPLAST, STORITVE

IN TRGOVINA, D.O.O. 02068-0053935332
INSELT D.O.O. 14000-0532404176
INSTAL TRADE D.O.O. 04515-0000592693
INŠTITUT ZA PSIHOLOGIJO

OSEBNOSTI 02053-0051797411
INT MARINI D.O.O. 04750-0000631909
INTEC MKD D.O.O. 29000-0003300767
INTERCAR D.O.O. 05100-8010464449
INTERCOM CENTER D.O.O. 02053-0011111440
INTERGLOBE D.O.O. 05100-8000000186
INTERMAR D.O.O 03160-1000023607
INTERPART D.O.O. 17000-0000065512
INTERTRADE D.D. 02970-0014242578
INTERTRANS D.D. 02923-0011407437

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

INTERUNIVERZAL ČIZMIČ K.D. 03171-1000012592
INTRADE D.O.O. 04515-0000179667
INTRAL D.O.O. 02053-0053520616
INTRO D.O.O. 04515-0000609377
INZAS D.O.O. 07000-0000539992
INŽENIRING KAKOVOSTI D.O.O. 27000-0000177785
INŽENIRING PROJEKT

KRANJ D.O.O. - V STEČAJU 07000-0000738163
IPIS D.O.O. 07000-0000540186
IPSO RUS IN IGLIČ TER

DRUGI D.N.O. 02010-0013305844
IRC D.O.O. 02011-0018191782
IRRO D.O.O. 05100-8010468814
ISCG AVTOŠOLA LONČAR D.O.O. 18300-0051720757
ISG INTER.SERVICE GROUP 02031-0088981693
ISKRA ELEMENTI D.O.O.- V LIKV. 02059-0019258758
ISKRA FIS D.O.O. 02059-0020104695
ISKRA VEGA PLUS D.O.O. 29000-0001974583
ITEO SVETOVALNI INŠTITUT 19100-0010075541
ITEO SVETOVANJE D.O.O. 19100-0010075444
ITM D.O.O. 02015-0013585929
IVD MARIBOR P.O. 90672-0000039734
IVD PROJEKTIVA D.O.O. 90672-0000039831
IVJE D.O.O. 03155-1006383172
IZVOR COMMERCE D.O.O. 14000-0581786294
JABA D.O.O. 02018-0011810876
JABO-KO D.O.O 02054-0035431231
JADRAN-GALENSKI

LABORATORIJ D.O.O. 05100-8000103588
JAGODA D.O.O. V STEČAJU 02012-0052707340
JAPAN MOTORS

INTERNATIONAL D.O.O. 03171-1000012689
JASKO TRADE D.O.O. 02045-0019251296
JAVNO KOMUNALNO

PODJETJE D.O.O. ŽALEC 06000-0045266125
JAVNO PODJETJE VODOVOD

-KANALIZACIJA D.O.O. 17000-0000067258
JAZZ DRUŠTVO KRANJ 07000-0000470346
JELEN KRANJ D.O.O. 07000-0000541156
JEREB, D.O.O. CELJE 06000-0140365604
JERIMAX D.O.O. 18309-0089755859
JERŠIN 2 D.O.O. 03126-1000015961
JERŠIN D.O.O. 03126-1000016058
JESAEL D.O.O. 03131-1000005046
JESKO D.O.O. RADOMERJE 19100-0010030242
JGZ EMBOPLAST KOPER 02236-0016217186
JKP BREZOVICA D.O.O. 03160-1000024092
JMV D.O.O. 27000-0000109303
JOBO D.O.O. 18305-0015954090
JOHAN D.O.O. 05100-8010462509
JOMA-PLAST.TRG. D.O.O. 02340-0010754482
JORDAN D.O.O. 02970-0013258862
JO-SI-GO D.O.O. 04515-0000624218
JOSS D.O.O. 33000-2916978074
JUDO D.O.O. 04515-0000610444
JUDO KLUB ALPINA ŽIRI 07000-0000177406
JUKONZALT D.O.O. 03171-1000011719
JUPAK D.O.O. 27000-0000270711
JUSTINFO D.O.O. 03134-1005903275
K&G ELSTIK D.O.O. 03104-1000007533
K.K.L. D.O.O. 27000-0000169540
KA TRADE D.O.O. 03106-1000011218
KAČANSKI & CO D.N.O. 02013-0091036453
KAJZER KRANJ D.O.O. 05100-8010462121
KALAN TRADE D.O.O. 30000-0002578684
KALKEM D.O.O. PODREČA 07000-0000460355
KARANTANIJA CINEMAS D.O.O. 03100-1000018205
KARATE DRUŠTVO SAMURAI NG 04750-0000631036
KARATE KLUB SHOTOKAN

KOPER 10100-0035365322
KARATE KLUB TRAD. RAVNE 04870-0000613031
KAS D.O.O. 07000-0000535918
KASANDRA D.O.O. 02013-0016629402
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KAST D.O.O. 18309-0050460771
KD KOMPOLE-VOKALNA

SKUPINA KOMPOLČANI 06000-0045867816
KD ZARJA SVOBODE BILJE 04750-0000631715
KDD CENTRALNA KLIRINŠKO

DEPOTNA DRUŽBA D.D. 03100-1000017914
KEDRO D.O.O. 05100-8010472403
KEDRO, D.O.O. CELJE 06000-0118765159
KEGLJAŠKI KLUB

OBRTNIK CELJE 06000-0041416680
KESEROVIĆ & CO D.N.O. KOPER 02236-0089780822
KGZ MORAVČE Z.O.O. 19100-0010030145
KGZ Z.O.O. ŠKOFJA LOKA 19100-0010031018
KINOLOŠKO DRUŠTVO BARJE 02053-0035820638
KINOLOŠKO DRUŠTVO

MISLINJA - DOLIČ 20470-0089310082
KITC D.O.O. 19100-0010075056
KL & CO D.O.O. 19100-0010011812
KLADNIK CO D.N.O. KOPER 10100-0035362218
KLEŠNIK, D.O.O. 02010-0011000542
KLIMA 2000 D.O.O. 05100-8010471045
KLINIKA MEDICOR D.D. 18309-0011242216
KLJUB, D.O.O., CELJE 06000-0076189337
KLUB FINANČNIKOV SLOVENIJE 05100-8010472597
KLUB M. NOGOMETA

VUČJA GOMILA 02498-0017768279
KLUB ZA ATLETSKO

GIMNASTIKO BULDOG GYM 20470-0087785921
KLUB ZA TIBETANSKE PASME

SLOVENIJE 05100-8010464352
KMETIJSKA ZADRUGA SENIK P.O. 20470-0019366583
KNSS- SENG 05100-8010464061
KNSS- SEVERNOPRIMORSKE

REGIJE 05100-8010463964
KNSS SINDIKAT PODJETJA

KLIMA CELJE 06000-0083101848
KOB D.O.O. 07000-0000537858
KOBARNSKI ROD 04515-0000615488
KOBES D.O.O. 03138-1000019253
KOBLA AVTOODPAD KUHAR

JANEZ IN OSTALI D.N.O. 07000-0000493238
KOBLA ŽTG D.O.O. 33000-9882786306
KOGAL D.O.O. ŠENTILJ 24100-9002907927
KOGAL D.O.O. ŠENTILJ 04515-0000615391
KOLHOZ D.O.O. 25100-9706952148
KOLONIALE D.D. 04515-0000617137
KOM TEL KRANJ D.O.O. 07000-0000538246
KOMPAS STP, D.O.O. 02923-0052055190
KOMSTAN D.O.O. 02022-0018030029
KOMUNALA KRANJ D.O.O. 07000-0000464429
KONJENIŠKI KLUB VIZIR 05100-8010467553
KONSTRUKTA D.O.O. 02085-0011743961
KONTIS D.O.O. 02059-0089328260
KONTRIS D.O.O. KOPER 05100-8000103879
KOORD. INNA D & D D.O.O. 04750-0000611151
KOPRIM D.O.O. 05100-8010448153
KOPTEX D.O.O. 04750-0000181829
KORITNIK IN DRUGI, D.N.O. 02060-0010561883
KORNI FIN. IN RAČUNOVO. D.O.O. 02015-0017307916
KORONA, D.O.O. 06000-0089906204
KOROŠKA TISKARNA D.O.O. 20470-0018559737
KOŠARKARSKI KLUB

NOVA GORICA 04750-0000615128
KOŠARKARSKI KLUB

RADOVLJICA 07000-0000488873
KOTORNA D.O.O. 02010-0018577988
KOVINARSTVO BELIČ D.O.O. 03160-1000023704
K-R STORITVE D.O.O. 18303-0011140078
KRAJCARJI D.O.O. 17000-0000049410
KRAJCARJI D.O.O. 25100-9704214129
KRANJSKO GOZDARSKO

DRUŠTVO 07000-0000533396
KRANZ METALL D.O.O. 04430-0000619653

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

KRAS COMMERCE D.D. SEŽANA 10100-0000016388
KREATOR COMMERCE, D.O.O. 06000-0058945453
KREATOR POSLOVNI

CENTER, D.O.O. 02060-0014957729
KRONA HOLDING D.O. 02010-0013976987
KROVSTVO IN KLEPAR.

DOMAZET D.O.O. 04750-0000627641
KROVSTVO OBLAK D.O.O. 03131-1000005337
KRPAN PROGRAM D.O.O.

RADOVLJICA 07000-0000469473
KRŠČ. DRUŠTVO NOVO

ŽIVLJENJE 02033-0052090846
KRUH KOPER, D.O.O.

KRUH KOPER, S.R.L. 10100-0029098152
KTK VISOKO D.O.O 02054-0016440280
KUBUS-INTER D.O.O. 03100-1012328184
KUD AJDA OREHOVICA 02970-0016897080
KUD FRANCE PREŠEREN 02010-0017359086
KUD GODBA MEDVODE 02021-0011691516
KUD KOBANCI KAMNICA 04515-0000623054
KUD REVOZ NOVO MESTO 02970-0012552741
KUD ROŽMARIN TEMNICA 02238-0019394905
KUHN D.O.O. 03131-1000004949
KUKA & COMPANY D.O.O. 02044-0014890904
KULT. DRUŠ. KOROŠKI KVINTET 04870-0000609054
KULTURNO DRUŠTVO

BOHINJSKA BELA 07000-0000489552
KULTURNO DRUŠTVO

FOLKLORNA SKUPINA
ŠKOFJA LOKA 07000-0000183711

KULTURNO DRUŠTVO GRADIN 10100-0035362703
KULTURNO DRUŠTVO HRUŠICA 10100-0035321866
KULTURNO DRUŠTVO

PODLEHNIK 04202-0000611813
KULTURNO DRUŠTVO SOTOČJE 03127-1000012420
KULTURNO DRUŠTVO

VALENTINA VODNOKA
KOPRIVNIK 07000-0000492462

KULTURNO PROSVETNO
DRUŠTVO PODGORA
BUKOVJE 10100-0035351645

KULTURNO ŠPORTNO
DRUŠTVO RATITOVEC
PODLONK 07000-0000184293

KULTURNO UMETNIŠKO
DRUŠTVO LUTKOVNO
GLEDALIŠČE TRI 07000-0000739909

KUNST KONZALTING D.O.O. 07000-0000459967
KUTD ADY E. PROSENJAKOVCI 02340-0020116922
KZ KAPELA V STEČAJU 02340-0012796138
KZ KONEČNIK Z.O.O. 04515-0000619271
KZ KRKA Z.O.O. 05100-8010455816
KZ KRKA Z.O.O. 10100-0034723085
L & G, D.O.O. CELJE 06000-0144117564
LABO D.O.O. 02011-0018691914
LABTIM D.O.O. 02058-0011638778
LAHEC D.O.O. 05100-8010448250
LAKŠMI, D.O.O. 02010-0019368053
LAMARK D.O.O. 03134-1000006354
LAN D.O.O. 33000-5062916640
LANDART D.O.O. 02010-0090906135
LARGIS D.O.O. 07000-0000529807
LAVI KRANJ D.O.O. 07000-0000459676
LAZAR COMPANY D.O.O. 02426-0010140914
LD CIRKOVCE 04202-0000626169
LD RAŠA ŠTORJE 10100-0035361054
LEK D.D. 02923-0012224080
LEKIS D.O.O. 04515-0000618592
LEMPL, D.O.O. V STEČAJU 06000-0113257111
LEOSS TRADE D.O.O. 24400-9004157816
LEŠKO & MERVIČ

ARHITEKTA D.O.O. 14000-0542559009
LEV COMMERCE D.O.O. IZOLA 05100-8010473858
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LEVINJA D.O.O. 03170-1061106151
LIBRA D.O.O. 04202-0000618118
LIMIJA S D.O.O. 02053-0010344946
LIO ŠKOFJA LOKA D.D.

- V STEČAJU 07000-0000739812
LIONS CLUB KOPER 02237-0010823840
LIP EMBALAŽA P.O. V STEČAJU 04430-0000612087
LIT GORJANC D.O.O. 07000-0000530389
LITOSTROJ GOSTINSTVO

IN NASTANITEV D.O.O. 17000-0000069489
LIU XIA FA D.O.O. 05100-8010466098
LIVARNA GORICA D.O.O. 04750-0000194439
LIZ STIN D.O.O. 02236-0018133421
LODABO D.O.O. 03114-1000001708
LOG D.O.O. 24100-9003905184
LOKALPATRIOT MLADINSKI

KLUB DNŠ 24800-9004340170
LOKEM LOŽAR, K.D. 03171-1000011913
LOKOSTRELSKI KLUB

NOVA GORICA 14000-0589715753
LONI D.O.O. 02013-0053798056
LOTA D.O.O. 04515-0000616264
LOVSKA DRUŽINA PREŽIHOVO 25100-9706859125
LOVSKA DRUŽINA BOGOJINA 03125-1000007668
LOVSKA DRUŽINA

GRMADA CELJE 06000-0007716067
LOVSKA DRUŽINA KANAL 04750-0000621239
LOVSKA DRUŽINA PADEŽ 02970-0011644336
LOVSKA DRUŽINA

PESNICA-JARENINA 04515-0000607437
LOVSKA DRUŽINA PTUJ 04202-0000606672
LOVSKA DRUŽINA STOPERCE 04202-0000628497
LOVSKA DRUŽINA ŠKALE 02426-0014563726
LOVSKA DRUŽINA ŽETALE 03182-1000004972
LOVSKO KINOLOŠKO

DRUŠTVO CELJE 06000-0041411539
LUBRICANTS COMMERCE D.O.O. 07000-0000490910
LUKEM D.O.O. 05100-8000018810
LUKEM D.O.O. 30000-0080050062
LUKERJA D.O.O. NOVA GORICA 04750-0000610181
M & T PODPAC D.O.O. 07000-0000491007
M BLISK D.O.O. 02017-0017904368
M.A.&L. D.O.O. 02085-0035559789
M.A.&L. D.O.O. 14000-0599670863
M.A.J. CO. D.O.O. 02011-0017091317
M.AND-LINK D.O.O. 19100-0010016274
M.P.P. POSL.STOR.D.O.O.

- V STEČAJU 04515-0000514123
M.P.P. TEHNOLOŠKA

OPREMA D.O.O. 04515-0000183547
M.RAST D.O.O. 03121-1000008640
M3-NET D.N.O. 03106-1000010442
MAAL D.O.O. 02970-0011921853
MACUS D.O.O. 10100-0035328753
MADICAN NOVO MESTO D.O.O. 05100-8010467844
MADING D.O.O. 18300-0013815582
MAGMA D.O.O. 02236-0012824126
MAGMA D.O.O. 10100-0035365516
MAGNUS D.O.O. 04515-0000626449
MAGOS D.O.O. 02011-0020125283
MAJO D.O.O. 19100-0010001627
MAKSO D.O.O. 03125-1000008056
MALIBU SLOVENIJA, DRUŠTVO 02013-0015816251
MALIK ZAJC K.D. 03106-1000010345
MANDIBULA D.O.O. 02053-0013409370
MAPLAST D.O.O. 03104-1000007242
MARBO D.O.O. 02042-0010173407
MARGA D.O.O. 07000-0000491395
MARKING D.O.O. 03121-1005665098
MARKON, D.O.O. CELJE 33000-5091081754
MARKON, D.O.O. CELJE 06000-0515056622
MARKSTYL D.O.O. 18300-0015649270
MARMES D.O.O. VELENJE 06000-0519900026

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

MARPETRO D.O.O. 04515-0000607049
MARTON TRGOVINA D.O.O. 04302-0000608853
MARTON TRGOVINA D.O.O. 02085-0012973436
MASKO D.O.O. 05100-8000081278
MASQUITO DESIGNS D.O.O. 03134-1000005772
MA-TISK, D.D. MARIBOR 06000-0145097264
MAXMINA D.O.O. 05100-8010474731
MBB D.O.O. 18300-0010423977
MB-LES D.O.O. - V STEČAJU 04515-0000513541
MBM, SVETOV. IN

TRGOVINA, D.O.O. 02068-0010134303
MEDIA BUS D.O.O. 18300-0011514839
MEDIACOR, D.O.O.CELJE 06000-0058993468
MEDICOPHARMACIA D.O.O. 02970-0010221443
MEDIF D.O.O. 03170-1000005851
MEDINA D.O.O. 04515-0000614906
MEDING D.O.O. 03128-1000016445
MEDOB. NOGOMETNA

ZVEZA LJ. 02044-0012896972
MEDOBČ. DRUŠ. SLEPIH

IN SLABOVID. PTUJ 04202-0000622774
MEDOBČINSKA ZVEZA

ČEBELARSKIH DRUŠTEV
KRANJ 07000-0000526606

MEDOBČINSKO DRUŠTVO
DELOVNIH INVALIDOV 06000-0007384909

MEDOBČINSKO DRUŠTVO
NOGOMETNIH SODNIKOV
KOPER 10100-0035328656

MEGA D.O.O. 05100-8010457368
MENCINGER D.O.O. 07000-0000080503
MEPAX D.O.O. 05100-8010471530
MERA GRAD.

MEMEDOVSKI & CO. D.N.O. 04750-0000622209
MERGRAD D.O.O. 05100-8010452227
MERKANTIL, D.O.O. KNEŽAK 3/B 10100-0035319441
MESARSTVO FARIČ D.O.O. 30000-0003011110
MESNICE LEDAS D.O.O. 02234-0011808149
MEŠANI PEVSKI ZBOR VRTOJBA 04750-0000615807
METALNA SENOVO 04821-0000608351
METALOPLAST D.O.O. 04753-0000606833
METAL-VELIĆ & CO, K.D. 02042-0089706908
META-MIKLAVŽINA K.D. 05100-8010462703
METOD KRANJ D.O.O. 07000-0000527285
MI & TI D.O.O. 03100-1061210073
MI/ORC D.O.O.LJUBLJANA 02036-0010515432
MI-CA, TRGOVINA IN

STORITVE D.O.O. 03128-1000016542
MIFA D.O.O. 27000-0000035874
MIJA D.O.O. 04750-0000611248
MIKE&CO. D.O..O TRŽIČ 05100-8010452906
MIKROFILMSKI CENTER KOPER 02236-0015743244
MIKROM D.O.O. 30000-0004138832
MIKROSTAR D.O.O. 02085-0016085002
MIKS D.O.O. 04202-0000620058
MILAN D.O.O. BLED 03127-1000012614
MIRAGE D.O.O. 05100-8010467165
MIRAL D.O.O. MARIBOR 04515-0000198582
MIRGRAD D.O.O. 02970-0019492897
MISS D.O.O. 10100-0035339520
MIZARSKI SERVIS GRČA D.O.O. 02045-0016832019
MK BIROOPREMA D.D. 04302-0000567531
MLACOM D.O.O. 19100-0010021609
MLACOM COMPUTERS D.O.O. 05100-8010452324
MLACOM D.O.O. 30000-0004126028
MLACOM D.O.O. 05100-8010452421
MLADINSKA KNJIGA

TISKARNA D.D. 27000-0000111728
MLAKAR INŽENIRING D.O.O. 30000-0004468826
MLEKAR. ZADRUGA NA

PREVOJAH ZBO 18300-0020059860
MM INTELEKTA D.O.O. 05100-8010466971
MNZ MARIBOR 04515-0000616361
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MOBIL B D.O.O. 10100-0034887791
MOBIX D.O.O. 33000-3246769926
MODRIN D.O.O. 02011-0012860371
MOFA, D.O.O. VELENJE

V STEČAJU 06000-0895988911
MOGOTA D.O.O. 06000-0144022504
MOJMAJ D.O..O KRANJ 05100-8010460181
MOJSTER + UC NAKLO D.O.O. 07000-0000528837
MOKO D.O.O. 18300-0016683678
MONARH, VALENČIČ IN

OSTALI D.N.O. 02044-0016663094
MONDENS D.O.O. 02019-0016241205
MORANA D.O.O. 18300-0010271105
MOST D.O.O. 02980-0011026829
MOST D.O.O. 05100-8010467650
MOTO CLUB MASELJ D.O.O. 18302-0019199275
MOTUS, LJUBLJANA, D.O.O. 02010-0019791652
MOVIDA, D.O.O. 02236-0013533002
MULTIS D.O.O. 02053-0014336593
MUVE D.O.O. 02340-0035277537
MV MUSICLAND D.O.O. 07000-0000014058
N 3 D.O.O. 03150-1000009547
NAMIZNOTENIŠKI KLUB

SEMEDELA 10100-0035347571
NARIS D.O.O. MENGEŠ 18309-0020183482
NAVIGATOR 1 D.O.O. 04302-0000240835
NAVIHANEC D.O.O. 05100-8010472015
NECKERMAN KATALOŠKA

PRODAJA D.O.O. 29000-0002024247
NEIMAR D.O.O. 10100-0035368426
NERA D.O.O. 02045-0016295997
NETLINK D.O.O. 02010-0017531843
NEW COLLEGE D.O.O. 04750-0000612703
NIKTIM D.O.O., LJUBLJANA 02010-0088945183
NITRA TROPOVCI D.O.O. 02340-0020263586
NK POHORJE RUŠE 04515-0000624024
NOAAX D.O.O. 02017-0018418953
NOGOM. KLUB ALUMINIJ

KIDRIČEVO 04202-0000617827
NOGOMETNI KLUB BRITOF 07000-0000523793
NOGOMETNI KLUB LIPA 02496-0013253318
NOMINA D.O.O. 24200-9004138225
NORD D.O.O. PORTOROŽ 10100-0035318374
NORMA D.O.O. LESCE 07000-0000456863
NOVA D.O.O. KOPER 10100-0000050532
NOVA D.O.O. KOPER 03135-1061093995
NOVA SLOV.-KRŠČ. LJUD.

STRA. OO TOLMIN 04753-0000623711
NOVA SLOVENIJA KLS OO

MIKLAVŽ 24100-9004296482
NOVEX D.O.O. 04750-0000628223
NUMERICAL SOLUTIONS D.O.O. 14000-0569255543
OBALNO DRU. PEDAGOŠKIH

DELAVC. 02236-0012547967
OBČINSKI ODBOR NSI

DRAVOGRAD 04851-0000607172
OBERMAJER D.O.O. 02032-0016320593
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA 02980-0018435980
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA

RAVNE NA KOROŠKEM 20470-0012373465
OCEANUS D.O.O. 25100-9707684110
OFERTA 1000 D.O.O. 02031-0020198605
OGLAS D.O.O. 03151-1000005424
OGV, D.O.O. LJUBLJANA 02010-0012869150
OIKIA, PROIZ. TRGOV.

STOR. D.O.O. 02340-0051394669
OKMAL D.O.O. LJUBLJANA 06000-0105992005
OMBRA D.O.O. 27000-0000162168
ONAON D.O.O. 05100-8010454846
OO SVIZ PTUJ 04202-0000627236
OOS”KOLONIALE” VELETRG.

D.D. MB 04515-0000616943
OOSVIZ ŠC PTUJ 04202-0000625684

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

OPEKA D.O.O. 07000-0000007462
OPTIMA D.O.O. 04870-0000630685
ORING D.O.O. 02013-0016471971
ORION D.O.O. 05100-8010472306
ORLI D.O.O. GOLNIK 07000-0000525345
ORTHOPS, D.O.O., LJUBLJANA 02010-0053803344
OSMICA D.O.O. 24302-9003981810
OSTERMAN - M & S

D.O.O. KRANJ 07000-0000525733
OTR-2 D.O.O. 02053-0010244454
OTTO ELEKTRONIKA D.O.O. 03131-1000005434
OVK, D.O.O., ŠTORE 06000-0095352075
OXA D.O.O 07000-0000525927
OXYLUS D.O.O. 03134-1000006458
OZARE D.O.O. 20470-0019617037
P&TH D.O.O. 03127-1000012905
PAHOR D.O.O. 14000-0577371727
PAK LTD, D.O.O. CELJE 06000-0529125987
PALECO D.O.O. 25100-9706510119
PANIMPEX D.O.O. 04750-0000622888
PANTAL D.O.O. 04750-0000607950
PAR FISHING D.O.O. 02053-0051689256
PARK D.O.O. V STEČAJU 17000-0000066870
PARKETAL D.O.O. 02054-0035351982
PARTNER & PARTNER D.O.O. 10100-0000034042
PAŠKO D.O.O. 02014-0020029397
PAVLI-KEMI D.O.O. 18300-0017842925
PE-A D.O.O. 02053-0019731054
PEBO D.O.O. LJUBLJANA 02010-0035523306
PEKARNA DOMAČEGA

KRUHA D.O.O. 04750-0000632103
PELETRADE D.O.O. 06000-0095353918
PELIKAN, ŠPORTNO

REKREACIJSKO DRUŠTVO 06000-0141261205
PEND, D.O.O. 06000-0064581832
PEP PERIČ & CO., K.D. 03160-1000023995
PEPI D.O.O. 03171-1000012010
PEPI D.O.O. 33000-1182508173
PERI D.O.O. 17000-0000060953
PEROŠ D.O.O. 10100-0035311681
PETEJAN IMPEX D.O.O. 14000-0531886681
PETIT D.O.O. 04302-0000365965
PETROV VRTEC 24800-9004004744
PEVEC D.O.O. 03116-1000009370
PGD BLAGOVICA 18300-0014250724
PGD DOLENJSKE TOPLICE 02970-0013887558
PGD DOMAJINCI 02354-0019586325
PGD FORMIN 04202-0000611716
PGD HOČE 04515-0000610638
PGD KROPA 07000-0000483732
PGD LIPOVCI 02346-0014936634
PGD MELINCI 02346-0011634948
PGD MEZGOVCI 04202-0000625781
PGD MIHOVCE-DRAGONJA VAS 04202-0000623841
PGD MOŠČANCI 02340-0016025753
PGD PEČE 18308-0010243553
PGD PONIKVE 10100-0035344952
PGD RAVNE NA KOR. 04870-0000609442
PGD RUT-GRANT 14000-0527100216
PGD SREDNJA VAS 07000-0000458609
PGD STOŽICE 02036-0011925812
PGD TALUM KIDRIČEVO 04202-0000617633
PGD VELIKA PIREŠICA 03116-1000008788
PGD ZAGRAD 02970-0011891298
PGD ZAVRH PRI GALICIJI 03116-1000008885
PGM D.O.O. 05100-8000018519
PGP TRŽIČ D.O.O. 30000-0080083527
PIETRA D.O.O. KOPER 05100-8010473955
PIGI, D.O.O., ŠTORE 06000-0069596344
PIH. ORKEST. KRKA

ZDRAVILIŠČA N.M. 02970-0018200566
PIKAT D.O.O. 18309-0019702265
PIMA-INTER D.O.O. 02058-0011725787
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PINTAR-AGENS NOVA GORICA 14000-0530690671
PIOMA D.O.O. 07000-0000046165
PIPA D.O.O. 03100-1000016944
PIRAMIDA, D.O.O. LJUBLJANA 02085-0010984742
PITOR D.O.O. 05100-8010470754
PLANINSKO DRUŠTVO

NOVA GORICA 14000-0513726826
PLANINSKO DRUŠTVO

OŽBALT - KAPLA 20470-0035141014
PLANINSKO DRUŠTVO V.

STANIČ KANAL 04750-0000616486
PLANINSKO DRUŠTVO VIHARNIK 02011-0011863793
PLANKO D.O.O. 02426-0010533085
PLANINSKO DRUŠTVO PREVALJE 20470-0019627513
PLASO D.O.O. 02373-0019319711
PLEASURE D.O.O. 04750-0000631133
PLESNI KLUB MAMBO PTUJ 03182-1000005166
PLETILSTVO IVANIČ D.O.O.

M. SOBOTA 02340-0053788823
PODAL D.O.O. 03182-1000004875
PODJETJE ZA INFORM.

M. SOBOTA D.D. 02340-0013998647
POHOREC D.O.O. 04515-0000621308
POLIKS-POGAČAR & CO., D.N.O. 18304-0014481097
POLITEX D.O.O. RADOMLJE 02312-0011807140
POLYTECH, D.O.O. 02053-0019167872
POMPE D.O.O. 14000-0566435753
POMURKA-TEGOVINA

D.O.O. M.S. 02340-0089570959
POP KLUB 29000-0002021046
POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 90672-0000040025
POTAPLJAŠKO DRUŠTVO

MARIBOR 04515-0000621405
POZAMA D.O.O. 04515-0000592790
PP DIXI D.O.O. 02053-0018497796
PRANA D.O.O. 03131-1000005240
PRESTIGE GROUP D.O.O. 33000-9769212304
PRESTIGE GROUP D.O.O. 25100-9709163166
PREVENT SPM D.O.O. 02971-0016169822
PREVES D.O.O. LJUBLJANA 05100-8010452033
PRIJATELJ D.O.O. 04202-0000606187
PRIMA D.O.O. 02033-0017504429
PRIMIDO D.O.O. 05100-8010466389
PRIMOPRO D.O.O. 04302-0000569374
PRIMUS D.O.O. JESENICE 07000-0000168094
PRINC D.O.O. 03127-1000012226
PRO NOVO MESTO D.O.O. 02970-0010515644
PROART 12 D.O.O. 03134-1000006160
PROBIS D.O.O. 02922-0010819375
PROCES D.O.O. 05100-8010469978
PROD D.O.O. 03106-1000008114
PRODNIK D.O.O. 18300-0012119440
PRO-GEM PLUS D.O.O. 30000-0003574971
PROJEKTIVA GORICA D.O.O. 05100-8010471142
PROKSIMA D.O.O. 25100-9708200150
PROLOCULUM D.O.O 02031-0011430290
PROMARKT D.O.O. 27000-0000113668
PROMAX COMPUTERS D.O.O. 02970-0089826433
PRO-ME D.O.O. 04750-0000458667
PROMED D.O.O. 03171-1000011816
PROMETEJ INŽENIRING 03100-1000016847
PROSAN D.O.O. 03121-1012167396
PROSTOVOLJNO

INDUSTRIJSKO GASILSKO
DRUŠTVO ALPLES ŽELEZNIKI 07000-0000189531

PROSVETNO DRUŠTVO
SOČA KANAL 04750-0000632297

PROTON AVTO D.O.O 02044-0011976733
PROTRG D.O.O. 05100-8010465128
PTUJ SKI KURENT KLUB 04202-0000630243
PUBLIKUM D.D. 04302-0000569859
QI - ROZI D.O.O. 03106-1000010248
Q-TEAM POVŠE&CO. D.N.O. 03126-1000015767

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

R & S INŽENIRING D.O.O. 19100-0010063610
R COMMERCE D.O.O. 04870-0000618754
R.P.G. D.O.O. 03106-1000010636
RACIO CELJE D.O.O. 06000-0061891828
RACIO SOCIAL 06000-0908948984
RADE D.O.O. 03135-1000011834
RADIO ANTENA 1 02922-0052236144
RADIO KRANJ D.O.O. 07000-0000514384
RADIOCOM D.O.O. 02083-0019055531
RADIOKLUB PTUJSKA GORA 04202-0000625005
RATING REVIZIJA, D.O.O. 03118-1000009466
RATITOVEC ŽELEZNIKI P.O.

- V STEČAJU 07000-0000739133
RAZV. CENTER TIVOLI D.O.O.

V STEČAJU 17000-0000069780
RCL INT. D.O.O. 03106-1012435754
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBM.

ORG. KOPER 10100-0035369105
RDK KOGOVŠEK K.D. 02044-0089391851
REACT D.O.O. 03135-1000012610
READY D.O.O. 02236-0016961079
REDA CONSULTING D.O.O. 02085-0010139290
REKLAMA & NOVAK K.D. 05100-8010469396
RELOC D.O.O. PORTOROŽ 10100-0035333409
REMO-ZRINSKI IN DRUGI D.N.O. 02340-0019289706
RENA SREBRNIČE D.O.O. 02970-0010633596
RENE D.O.O. 04515-0000625964
REPAR Z & G D.N.O. 03160-1000024383
REPARATUR COLOR D.O.O. 18309-0013688362
RIBIŠKA DRUŽINA JELENČE 04515-0000611996
RIBIŠKA DRUŽINA KRANJ 05100-8010471627
RIBIŠKO DRUŠTVO JURŠINCI 04202-0000624326
RIBIŠKO DRUŠTVO RAČE 04515-0000613839
RIKO D.O.O. 03100-1012458746
RIKO HIŠE D.O.O. 03100-1012774869
R-INGO D.O.O. 02033-0050955655
ROBICO D.O.O. 03134-1012846341
ROBS D.O.O. 04870-0000618948
ROČAJ D.O.O. 04515-0000624121
RODVEX D.O.O. 03157-1000007264
ROJ NOVO MESTO D.O.O. 02970-0016125930
ROMAS D.O.O. 03138-1000018865
ROMSKO DRUŠTVO ČAPLA 02340-0035017674
ROSI ZGONC D.O.O. 03100-1000017817
ROUTE 66, ŠTICA & MATIČ D.N.O. 02013-0016168070
RSTM D.O.O. 03138-1000018768
RUDNIK MEŽICA POK D.O.O. 20470-0018153889
RUDOLF D.O.O. 03150-1000010226
S & M - NOVOKMET & CO. D.N.O. 03121-1000008543
SABEX D.O.O. 04515-0000260274
SADIKOV MANAGEMENT D.O.O. 02031-0012374197
SADVIT D.O.O. 02373-0013818550
SAF D.O.O. 17000-0000001977
SAF-INŽENIRING GRAH K.D. 03170-1000005560
SAJAMA D.O.O. 04515-0000625382
SALBATRING D.O.O. 27000-0000181762
SALERO D.O.O. 02053-0010205557
SALVE D.O.O. 02058-0035403002
SAMM ANDRIČ IN

MIHOLJEVIČ D.N.O. 03170-1000005075
SAMOTORČAN AVTOSERVIS

& CO.D.N.O. 03160-1000025741
SAN 21 D.O.O. 33000-3656183549
SAN AVTO D.O.O., TREBNJE 03153-1000006296
SAP LJ. TURBUS AP IN

TURIZEM D.D. 02923-0018752859
SARA D.O.O. 04302-0000367808
SAUBERMACHER-PUCONCI

D.O.O. 02340-0051227732
SAVA TRADE, TRGOV. IN

STORIT. D.D. 02923-0012938388
SCENA, D.O.O. , LJUBLJANA 02010-0011839883
SCHTOR D.O.O. IZOLA 05100-8010473761
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SCHUTTER TRANSPORT D.O.O. 29000-0003204349
SDA SLOVENIJE 02068-0050376596
SECOM TRADE D.O.O. 19100-0010015110
SECTOR PETERCA & CO. D.N.O. 03102-1000005109
SELCO D.O.O. 02031-0016493011
SERK D.O.O. 04515-0000197709
SEŽENJ D.O.O. 03112-1000003746
SIEMENS NIXDORF 02922-0016455172
SIFARM 05100-8010456010
SIFARM CELJSKIH LEKARN 05100-8010451160
SIG D.O.O. 03109-1000003214
SIGE D.O.O. 05100-8010472791
SIGUREX PAVLIN & CO. D.N.O. 05100-8010470851
SIKO STRUKOVCI D.O.O. 02496-0015730504
SILFIN D.O.O. 04515-0000610347
SILVANA D.O.O. 10100-0035347765
SINCHRO D.O.O. 02014-0016682897
SIND. CENTRA “DOLFKE

BOŠTJANČIČ” 02053-0015224531
SIND. NEODVISNOST KNSS

POD. MEBLO 04750-0000620948
SIND. OBRT. DELAVCEV

BIROGR. BORI 02011-0020130327
SIND. RUDNIKA SENOVO

V ZAPIRANJU 02981-0016450050
SIND. UPRAVE PZZ

MURSKA SOBOTA 02340-0013219349
SIND. USL IN OR.V SE.

MN. ZA OBRAM. 02011-0015432617
SIND. ZDRAV. IN SOC.

VARSTVA SLOVENIJE,
SKUPNOST ZAVODOV OSN.
ZDRAVSTVA KOROŠKE 20470-0018015664

SIND. ABC POMURKA
INTERNATIONAL 02340-0011193019

SIND. DEL. PRI ZASEBN.
OBČ. M. SOBOTA 02340-0013550992

SIND. DRŽ. IN DRUŽB. ORG.
SLOVENIJE, OBMOČNI URAD

MARIBOR, IZPOSTAVA RAVNE 20470-0017118705
SIND. GOST. PODJ.

TROJANE D.D. 18300-0010262375
SIND. PO. KG RAKIČAN P. PC

TMK LIP. 02340-0013628592
SIND. PODJ. OFSET TISKARNA

MEDVO. 02021-0019926816
SIND. PODJETJA ISKRA

RESTAVRACIJA KRANJ 05100-8010468426
SIND. POM. REGIJE KNSS NEODV. 02341-0035504177
SIND. SREDNJA EKONOM.

ŠOLA N.M. 02970-0013435829
SIND. VRTCEV OBČ.

MORAVSKE TOPL. 02340-0050155009
SIND. ZDR. DOMA

DR. ADOLFA DROLCA MB 04515-0000620532
SINDIKAT OŠ GORNJI PETROVCI 02492-0010299185
SINDIKAT OŠ ŠALOVCI 02492-0016513684
SINDIKAT DELAVCEV

GORENJSKE BANKE D.D.,
KRANJ 07000-0000512541

SINDIKAT DELAVCEV GRADBENIH
DEJAVNOSTI OPEKARNA NM 03150-1000008674

SINDIKAT DELAVCEV V
ZDRAVSTVENI NEGI
PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE
BEGUNJE 07000-0000480337

SINDIKAT DELAVCEV VGP
N. MESTO 02970-0016176467

SINDIKAT DELAVCEV VRTCA
BLED 07000-0000566182

SINDIKAT ELEKTRO
PRIMORSKE KOPER 10100-0035364449

SINDIKAT GIT HTP GORENJKA D.D. 07000-0000741267

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

SINDIKAT GLASBENE
ŠOLE DOMŽALE 18300-0013486849

SINDIKAT GOST. PODJ. DAJ-DAM 02922-0013975270
SINDIKAT GRADIS IPGI 02019-0014018838
SINDIKAT HIDRO KOPER 03135-1000011543
SINDIKAT IND. GRAD.

MATERIALA DOO 04821-0000630370
SINDIKAT KNG KRKA

NOVO MESTO 02970-0016460871
SINDIKAT KNG TRISO D.D.

PAMEČE 20470-0015870509
SINDIKAT KOMUNAL. IN STANOV.

GOSP. RS, SINDIKAT EKO DIM
D.O.O.RAVNE 20470-0019214002

SINDIKAT KOROŠKEGA DOMA
STAROSTNIKOV ČRNEČE 20470-0011062510

SINDIKAT KOVINSKE IN
ELEKTROINDUSTRIJE 03155-1000011048

SINDIKAT KŽI PODJETJA KK - 10 04202-0000627333
SINDIKAT MERCATOR HOTEL

SREMIČ 02980-0011578662
SINDIKAT MERCATOR PODR. N.M. 02970-0011499709
SINDIKAT MESTNE OBČINE

VELENJE 02426-0012719271
SINDIKAT NEOD. KNSS POD.

SALONIT ANHOVO 05100-8010455428
SINDIKAT NEODVISNOST KNSS

DRUŽBE NOŽI 20470-0010653461
SINDIKAT NOVINARJEV DELO DD 02044-0010740177
SINDIKAT OBMOČNE

ORGANIZACIJE POSAVJA 02980-0015088510
SINDIKAT OBRTNIH DELAVCEV

PTUJ 04202-0000610261
SINDIKAT OSNOVNA ŠOLA

ŠMARJETA 02970-0017109704
SINDIKAT OSNOVNE ŠOLE

HUDINJA CELJE 06000-0007813164
SINDIKAT OŠ ŠENTJERNEJ 02970-0015365450
SINDIKAT PEKOV PODJETJA

KLASJE 06000-0114895829
SINDIKAT PODJ. DRAVSKA

TISKARNA MB 04515-0000617234
SINDIKAT PODJ. ISKRA-SYSEN 02013-0011748459
SINDIKAT PODJETJA

AGROMEHANIKA KRANJ 07000-0000742334
SINDIKAT PODJETJA

GORENJSKI GLAS 24400-9004398182
SINDIKAT PODJETJA ICEC

VIDEM KRŠKO 04821-0000631825
SINDIKAT PODJETJA ISKRA

VARJENJE 02043-0011411563
SINDIKAT PODJETJA KEMIČNA

TOVARNA PODNART 07000-0000568704
SINDIKAT PODJETJA KOMPAS 02222-0016658446
SINDIKAT PODJETJA OPTE PTUJ 04202-0000625490
SINDIKAT PODJETJA PLASTIK

KANAL 04750-0000630842
SINDIKAT PODJETJA TT

OKROGLICA 14000-0596325721
SINDIKAT PODJETJA VARNOST

NEODVISNOST 14000-0150430495
SINDIKAT RADIA KRANJ 07000-0000509340
SINDIKAT ŠPORTNE ZVEZE

KRANJ 07000-0000509728
SINDIKAT TELEKOM SLOVENIJE 10100-0035369687
SINDIKAT VIR, VRTEC KIDRIČEVO 05100-8010469202
SINDIKAT VIZ, OBMOČNI

ODBOR CELJE 06000-0145303389
SINDIKAT VRTCA POBREŽJE

MARIBOR 04515-0000629553
SINDIKAT VZGOJE IN

IZOBRAŽEVANJA SREDNJA
TRGOVSKA ŠOLA KRANJ 07000-0000458027
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SINDIKAT VZGOJE IZOBR.
IN ZNANOSTI 04515-0000626255

SINDIKAT VZGOJE,
IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI
SLOVENIJE
OSNOVNA ŠOLA ANTONA
GLOBOČNIKA POSTOJNA 10100-0035351354

SINDIKAT VZGOJE,
IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI
SLOVENIJE, SINDIKAT
SREDNJE GOZDARSKE
IN LESARSKE ŠOLE
POSTOJNA 10100-0035351548

SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTA
PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE
BEGUNJE 07000-0000479658

SINTAL FIVA D.D. 33000-4045237939
SIP MOBIL D.O.O. 33000-5657355338
SIPA D.O.O. 02340-0016381646
SIPP D.O.O. 04202-0000606769
SIPRO, D.O.O., ŽALEC 06000-0083237551
SIQ 02922-0012897988
SIRARSKA ZADRUGA V

NIMENJU O.O. 07000-0000480434
SIRIS D.O.O. KRANJ 07000-0000054216
SISTEMI 9 GIZ 04750-0000627156
SITOGRAF D.O.O. V STEČAJU 04302-0000607786
SITOGRAF M D.O.O. 03121-1000008834
SKEI SINDIKAT CORONA D.D. 07000-0000200395
SKEI, SINDIKALNA

PODRUŽNICA
KAL-KO-PREM D.O.O. 20470-0015573592

SKEI-SIPD ISKRAEMECO KRANJ 05100-8010474149
SKILA D.O.O. 03127-1012831649
SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE

PRI SAMOSTOJNIH
PODEJTNIKIH 03100-1000017041

SKUP. LASTN. BRAT.
UČAKAR 108/110 02059-0017186256

SKUPNOST ITALIJANOV
IZ HRVATINOV 10100-0035343594

SKUPNOST LASTNIKOV
MEDVOŠKA 16 02021-0015389835

SLAVIJA D.O.O. 03150-1000009353
SLO. METEOROLOŠKO DRUŠTVO 02011-0020034588
SLO. DRU. ZA MERILNO-PROC.

TEHNIKO 02083-0013264631
SLOG INTERIER D.O.O. 10100-0000030259
SLOVENSKO ZDRUŽENJE

MEDNARODNIH IGER
ŠOLARJEV RAVNE
NA KOROŠKEM 20470-0011927847

SLOVIT D.O.O. 02043-0018270918
SLOWEISS D.O.O. LESCE 07000-0000469085
SMART & ESCARGO 02241-0014550384
SMART-F D.O.O. 02970-0052723060
SMC, MARKETING

SLADKORJA, D.O.O. 02340-0018898214
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE 05100-8000016385
SMUČARSKI KLUB GORICA 04750-0000622306
SMUČARSKI KLUB KALIČ

POSTOJNA 10100-0035351451
SMUČARSKO DRUŠTVO

ŠENTJERNEJ 02970-0035557940
SOBOTA-CENT. INVEST.

PODJ., D.O.O. 02340-0050295368
SOPAJ IN LIMAN D.N.O. 02970-0051006354
SORTIMA D.O.O. 04515-0000630426
SOVA CELJE D.O.O. 05100-8010449414
SP VELENJE D.O.O. 05100-8010162973
SPARACO D.O.O. 30000-0080078774
SPEKTER COLOR 14000-0541156486

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

SPIN, KRANJ, D.O.O. 05100-8010471433
SPIRAL, D.O.O. CELJE 06000-0067139819
SPLOŠNA KMETIJSKA

ZADRUGA MS Z.O.O. 24900-9004276488
SPLOŠNE GRADNJE DTK D.O.O. 03104-1000007921
SPORT EXTREME D.O.O. 05100-8010470269
SPORT EXTREME D.O.O. 10100-0035343691
SPORT KLUB NOVO MESTO 17000-0000069877
SRAKA INTERNATIONAL D.O.O. 02970-0017089431
SSS HMEZAD KZ BRASLOVČE 06000-0513249512
SSS-SIND. PODJ. JAVNA

RAZSVETLJ. 02056-0035862880
STAN TIM D.O.O. 02053-0015474597
STEN D.O.O. 19100-0010020930
STIGO D.O.O. 03109-1000004087
STIK ELEKTRONIK D.O.O. 02013-0014005649
STIKING D.O.O. 24200-9004227853
STIKING D.O.O. 02045-0050795114
STOCKER SECURITY

SYSTEMS D.O.O. 04515-0000616749
STOPA D.O.O. 04750-0000621530
STORI D.O.O. 17000-0000061729
STORITVENO PODJETJE

DUAL D.O.O. 02980-0019205869
STORKO D.O.O. 04515-0000611317
STR D.O.O. 19100-0010053231
STRELSKO DRUŠTVO JURŠINCI 04202-0000624811
STRELSKO ŠP. DRUŠTVO BURJA 04751-0000622063
STROKING D.O.O. 04515-0000608116
STROPLES D.O.O. 10100-0035369396
STUDIO ALEJA,

BOGATAJ & ERŽEN D.N.O. 07000-0000475196
STUDIO RO D.O.O. 04750-0000610084
STUDIO TORKAR D.O.O. 04750-0000612121
STUDIO ZA PLES CELJE 03118-1000008690
STYRIA D.O.O. 04515-0000623636
SVATINA D.O.O. 04430-0000620138
SVEČKA D.O.O. 03102-1000004915
SVERICOM D.O.O. 02426-0012227772
SVET 89 D.O.O. 02010-0018214141
SVIZ DIJAŠKI DOM NOVA GORICA 04750-0000632394
SVIZ OBMOČNI ODBOR

RADOVLJICA 07000-0000475487
SVIZ OSNOVNA ŠOLA

DAVORIN JENKO CERKLJE 07000-0000506430
SVIZ OSNOVNE ŠOLE BRANIK 04750-0000608047
SVIZ OSNOVNE ŠOLE KANAL 04750-0000616195
SVIZ OSNOVNE ŠOLE MATIJA

VALJAVEC PREDDVOR 07000-0000506624
SVIZ OŠ DANILE KUMAR 02036-0018602322
SVIZ OŠ JAKOBSKI DOL 04515-0000618689
SVIZ OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA 04515-0000620726
SVIZ OŠ MINKE

NAMESTNIK- SONJA 04430-0000629159
SVIZ OŠ MOZIRJE 02426-0089358389
SVIZ SERŠ MARIBOR 04515-0000621987
SVIZ SINDIKAT DOM MATEVŽ

LANGUS RADOVLJICA 07000-0000475778
SVIZ SINDIKAT OSNOVNE

ŠOLE PROF. DR. JOSIPA
PLEMLJA BLED 07000-0000567249

SVIZ SINDIKAT OŠ PRESKA 02021-0014424491
SVIZ SINDIKAT SREDNJE

GOSTINSKE ŠOLE BLED 07000-0000466660
SVIZ SINDIKAT ZAVODA

SREDNJA EKONOMSKO-
TURISTIČNA ŠOLA
RADOVLJICA 07000-0000566861

SVIZ SLOVENIJE, SINDIKAT
VRTCA RAVNE NA KOROŠKEM 20470-0019359017

SVIZ VVZ OTONA ŽUPANČIČA 04515-0000625867
SYSTEM GRADNJE D.O.O.

- V STEČAJU 04515-0000514026
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SZ META Z.O.O. KOPER 02236-0018003053
SZ-ARMATURE MUTA 25100-9704010138
SZSV SIN. CENTRA ZA SOC. DELO 10100-0035361636
ŠADL K.D. 02340-0088950353
ŠAHOVSKI KLUB ŽALEC 06000-0008297097
ŠD MOBITEL 05100-8010466874
ŠD SOKOL BEŽIGRAD 02011-0019090875
ŠD TABOR 69 VIŽMARJE BROD 02032-0010659091
ŠINIGOJ TRGOVSKO POD. D.O.O. 04750-0000629872
ŠKERJANC CO. D.O.O. 29000-0001977978
ŠLUK D.O.O. 02012-0014459076
ŠPICA D.O.O. 03152-1000001204
ŠPORTNA ZVEZA KOČEVJE 02320-0019254020
ŠPORTNA ZVEZA KOPER 10100-0035366777
ŠPORTNA ZVEZA NOVA GORICA 04750-0000619784
ŠPORTNO DRUŠTVO

CASINO BLED 07000-0000476360
ŠPORTNO DRUŠTVO

EPIC POSTOJNA 10100-0035352712
ŠPORTNO DRUŠTVO FILOVCI 03125-1000007765
ŠPORTNO DRUŠTVO FITT ČRNUČE 03107-1000007483
ŠPORTNO DRUŠTVO GORICA 24500-9004399005
ŠPORTNO DRUŠTVO

HAS VODAN 04750-0000619493
ŠPORTNO DRUŠTVO

JELENDOL - DOLINA 07000-0000025989
ŠPORTNO DRUŠTVO LAPORJE 04430-0000605394
ŠPORTNO DRUŠTVO RIBNO 07000-0000477233
ŠPORTNO KINOLOŠKO DR.

AJDOVŠČINA 04750-0000628514
ŠPORTNO REKREA. DRUŠTVO

TACEN 02013-0018973698
ŠPORTNO REKREACIJSKO

DRUŠTVO LOKVANJ 03139-1000010765
ŠPRAH & CO. D.O.O. 27000-0000113862
ŠPRESIMI LEZI M&M D.N.O. 02241-0053782325
ŠPORTNO DRUŠTVO PANORAMA 03182-1000005263
ŠPORTNO DRUŠTVO

SLOVENJA VAS 03182-1000005069
ŠTAJER KLAS D.O.O. 04202-0000619379
ŠTEBE P & M D.O.O. 02312-0014292571
ŠTEMAK Z.B.O. 05100-8010457174
ŠTIGLIC, D.O.O., ŠENTJUR 06000-0106986158
ŠUBUS D.O.O. 02045-0015717974
ŠUKLAR INŽENIRING D.N.O. 03125-1009094240
ŠUŠTARŠIČ & CO D.O.O. 02053-0017427789
T INVEST D.O.O. 04202-0000612492
T.I.R.P. D.O.O. 03134-1000006063
T.R.I. D.O.O. 05100-8010463867
TABAS D.O.O. 18300-0015624535
TABO D.O.O 02031-0018626526
TADEX D.O.O. 04515-0000630038
TAE KWON-DO KLUB DRAGON 02043-0020223722
TAGROS D.O.O. 05100-8010467068
TAK D.O.O. 02970-0012960432
TAKSKOL KLABJAN -

PRAŠNIKAR D.N.O. 10100-0035370172
TAKTIKA PLUS D.O.O. 03160-1000024189
TAM AVTO,D.O.O. V STEČAJU 04515-0000614518
TAM BUS, D.O.O. V STEČAJU 04515-0000614324
TAM I.V. D.O.O. V STEČAJU 04515-0000613451
TAM INŽ. IN VZDRŽ. D.O.O.

V STEČAJU 04515-0000614712
TAM KONSIGNACIJA,D.O.O.

V STEČAJU 04515-0000614227
TAM MARIBOR . D.D.-V STEČAJU 04515-0000613257
TAM MEDNARODNA TRGOVINA,

D.O.O. V STEČAJU 04515-0000614615
TAM METALURGIJA D.O.O.

V STEČAJU 04515-0000613354
TAM MOTOR, D.O.O. V STEČAJU 04515-0000613645
TAM STANOVANJA, D.O.O.

V STEČAJU 04515-0000613936

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

TAM STP, D.O.O. V STEČAJU 04515-0000614130
TAM TEHNOLOŠ. OPREMA

D.O.O. V STEČAJU 04515-0000613548
TAM TRADE, D.O.O. V STEČAJU 04515-0000613742
TAMAR D.O.O. 02980-0012519174
TATIANA TOURS D.O.O. 10100-0035326813
TATIČ IN CO D.N.O. 10100-0035338550
TAVČAR IN SNOJ D.N.O. 18305-0015527872
TD BIRO D.O.O. 04750-0000616680
TEC D.O.O.NOVA GORICA 04750-0000631424
TECNOMAR D.O.O. OZELJAN 04750-0000623955
TECTUM D.D. V STEČAJU 17000-0000069586
TEFIN D.O.O. 27000-0000272651
TEHMAX D.O.O. 18300-0017870473
TEH-MAX SENČILA D.O.O. 18300-0016365712
TEHNOLOŠKI PARK D.O.O. 03160-1000024480
TEHNOPROMET, D.O.O. CELJE 06000-0058760571
TEKSTILNA TOVARNA PREBOLD 02922-0010208178
TELEKOM 02922-0013902132
TELEMACH 02922-0012973357
TELESNO VZGOJNO DRUŠTVO

PARTIZAN DUPLJE 07000-0000520107
TEMAG D.O.O. 03106-1000010733
TENIŠKI KLUB KROPA 07000-0000567734
TENIŠKI KLUB TOPOLŠICA 05100-8010470560
TENIŠKI KUB TRIGLAV KRANJ 07000-0000504587
TENRA D.N.O. 24302-9003997621
TEO LJUBLJANA D.O.O. 02038-0013996179
TERMOEL.TOPLARNA LJ. D.O.O. 02924-0017425656
TERMOSAN D.O.O. 04202-0000624617
TERNA D.O.O 29000-0055000506
TEX-ČEVLJ. ŠEBENIK MITJA K.D. 02054-0012536224
TEŽKOATL. KLUB RUDAR

VELENJE 02426-0011235753
THETA D.O.O. 04870-0000612643
THOR PLUS D.O.O. 18309-0035419466
THS D.O.O. 04515-0000632657
TIEGO D.O.O. 14000-0575532898
TIK TAK AVTO D.O.O. 27000-0000235403
TIME OUT D.O.O. 14000-0559718891
TIM-PRO D.O.O. 30000-0080005733
TISKARNA ŠULC KRANJ D.O.O. 07000-0000498864
TIVOLITRADE, D.D. 02010-0011169128
TIZIAN D.O.O. 02031-0011683654
TK KUNGOTA 2000 04515-0000619077
TLAKOVEC D.O.O. 04515-0000626352
TMP PRIMC K.D. 18309-0035821531
TOBAČNA LJUBLJANA 02922-0017023980
TOV. DUŠIKA RUŠE MEGRAS

D.O.O.V STEČAJU 04515-0000513735
TPC TURIZEM BLED D.O.O. 03139-1000011347
TPV AVTO D.O.O. NOVO MESTO 02970-0090246152
TPV BREŽICE D.O.O. 02970-0014542308
TPV SUHOR D.O.O. 02970-0011027804
TRAC D.O.O. 24800-9004308160
TRADEX D.O.O. 02236-0014947553
TRAMIN D.O.O. NAKLO 07000-0000499640
TRA-NIL D.O.O. 03126-1000014797
TRANSTRADE D.O.O. 03106-1000011412
TRGOSERVIS D.O.O. 03160-1000025353
TRIALOG D.O.O. 02010-0019448272
TRIMIX D.O.O. 03107-1000007192
TRIMKO D.O.O. 04202-0000629758
TROHA D.O.O. 18300-0010793547
TROXTA D.O.O. 02018-0050833006
TSB D.O.O. 02970-0050878217
TSE TRADE D.O.O. 03162-1012660669
TT CONSULTING D.O.O. 19100-0010012491
TT EMIL D.O.O. 03118-1000008884
TUFRA D.O.O. 29000-0055100125
TURIST. DR. “KORADA”

DESKLE ANHOVO 04750-0000616098
TURISTIČNO DRUŠTVO GORJE 07000-0000472189
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TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC 14000-0150552133
TURISTIČNO DRUŠTVO MLAČE 06000-0350143430
TURISTIČNO DRUŠTVO NAKLO 07000-0000500416
TURISTIČNO DRUŠTVO

RADOVLJICA 07000-0000472480
TURISTIČNO DRUŠTVO

REČICA-BLED 07000-0000472577
TVI MAJŠPERK D.O.O. 04202-0000232931
TW D.O.O. 27000-0000104453
TWINS D.O.O. VOLČJA DRAGA 04750-0000623373
U.G.G., D.O.O. 03112-1000003649
UMBRA BRUMEC IN

LIPUŽIČ D.N.O. 02083-0013845076
UMT D.O.O. 24200-9004205737
UNIAN D.O.O. 07000-0000472674
UNIMED D.O.O. 02033-0017639162
UNIPROM COMMERCE D.O.O. 02083-0011114432
UNITIME D.O.O. LJUBLJANA 05100-8010160257
UNITRA D.O.O. 14000-0553645624
UNIVAR D.O.O. 03135-1000011931
UPRINT D.O.O. 04515-0000611414
UPZ D.O.O. 02017-0015022886
URGA D.O.O. 24201-9003362176
URODENTEX D.O.O. 18300-0011447424
URŠIČ COMPANY D.O.O. 02058-0016819257
UST. ZA IZGR. NOVE WALDORF.

ŠOLE LJ. 02036-0053950771
USTAN. ZA POMOČ OTROKU

Z RAKOM 02222-0016587830
USTANOVA FRS 05100-8010470172
USTANOVA POTI KULTURNE

DEDIŠČINE SLOVENIJA 07000-0000466563
UTRIP D.O.O. 18305-0018195566
V & K D.O.O. 02013-0035379308
V&M D.O.O. 03102-1000005012
V.E.P.T. RAKIČAN D.O.O. 02340-0015309990
V.T.BIRO D.O.O. 18309-0088111709
VALAM D.O.O. 30000-0080006315
VALIDO STIL D.O.O. - V STEČAJU 04515-0000513056
VALPROFIL D.O.O. 04202-0000622483
VARIA D.O.O. 25100-9705999123
VARISTA D.O.O. 33000-8161661956
VARNOST POSAVJE D.D. 02970-0014135587
VARNOST PRIMORSKA D.O.O. 04750-0000621142
VARPOS D.O.O. 03106-1000010539
VATERPOLO KLUB GORICA 04750-0000612897
VB-NEPREMIČNINE D.O.O. 30000-0003286590
VEGASTAR D.O.O. 05100-8010474440
VE-GRADNJE-PEŠINOSKI, K.D. 03100-1000117720
VEGRIM D.O.O. 02045-0015932150
VEMO D.O.O. 03127-1000012711
VENETIA D.O.O. 02021-0089404424
VENKO D.O.O. 14000-0563911522
VENTURA D.O.O. 05100-8010461830
VERITAS, VINSKA AKAD.

D.D. V STEČAJU 04515-0000513929
VERONA S.B. D.O.O. 04870-0000618851
VIBO D.O.O. 17000-0000026712
VICOMA D.O.O. LJUBLJANA 02010-0019207518
VID D.O.O. 04750-0000441886
VIDEO CENTER D.O.O. 05100-8000049462
VIGROS D.O.O. 02340-0017574164
VILPROF D.O.O. 02054-0016834294
VIMIT D.O.O. 03138-1000019156
VINOGRAD D.O.O. 10100-0035368135
VINTOUR TURIZEM D.O.O. 02222-0051400839
VIP CONSULTING D.O.O 02010-0050112979
VIRO D.O.O. 02234-0017932632
VIRVISTA D.O.O. 02011-0089353698
VITALIFE D.O.O. 05100-8000054894
VI-TI COMMERCE D.O.O. 05100-8010469590
VITIVA D.O.O. 04515-0000626061
VITOM D.O.O. 04515-0000621890

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

VITRUM CLASIC D.O.O. 03104-1000007630
VIVAL D.O.O. 05100-8010460278
VIVI D.O.O. 04515-0000632560
VIZA D.O.O. 07000-0000496730
VIZIJA GROUP D.O.O. 03111-1000002631
VLEK D.O.O. 03138-1000001059
VMS GAŠPERŠIČ D.O.O. 03126-1000015088
VOA D.O.O. 18300-0011160789
VODE D.O.O. 03104-1000007727
VOMI D.O.O. 03138-1012279956
VOZILA GORICA D.O.O. 04750-0000628611
VREMEC D.O.O. 04515-0000615294
VRTAČNIK D.O.O. 02011-0017702514
VUDEX, LJUBLJANA, D.O.O. 02010-0016767968
VUTA D.O.O. 02085-0050571509
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA 02036-0019952950
WER LIEFERT WAS? D.O.O. 03118-1009798124
WILO ADRIATIC D.O.O. 03100-1006113588
Z & L D.O.O. 90672-0000054478
ZA GRADOM D.O.O. 03135-1000012416
ZAKA D.O.O. 03139-1000011444
ZALOŽBA OBZORJA D.D. 04515-0000627031
ZALOŽBA POZOJ D.O.O. 24302-9004258745
ZAMAK D.O.O. LJUBLJANA 05100-8010457077
ZAMUDA D.O.O. V LIKVIDACIJI 04202-0000627430
ZAR D.O.O. 18301-0018574159
ZASEBNI ZDRAVSTVENI

ZAVOD BOSSMAN 10100-0035353973
ZASEBNI ZDRAVSTVENI

ZAVOD MARC 10100-0035355234
ZAVAR. TRIGLAV OBM. ENOTA

N. GORICA 04750-0000568859
ZAVAR. TRIGLAV OBM. ENOTA

N. GORICA 04750-0000568956
ZAVOD CENTER ARI 02053-0089512563
ZAVOD JANEZA SMREKARJA 02058-0051334379
ZAVOD SV. FRANČIŠKA

SALEŠKEGA 02010-0010152374
ZAVOD ZA ALT. IZOBR. - GEDS 02038-0090001111
ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE

ODRASLIH KRANJ 07000-0000737872
ZBORNICA DEL.TER.SLOV. 02031-0015242778
ZDRUŽ. LASTNIKOV. RAZLAŠČ.

PREMOŽENJE 19100-0010075250
ZDRUŽ. ZA DEMOKRATIZ.

JAV. GLASIL 02044-0018434508
ZDRUŽENJE BORCEV IN

UDEL. NOB MB 04515-0000629941
ZDRUŽENJE EVROPSKA HIŠA 14000-0115019772
ZDRUŽENJE ISKAL. STANOVANJ SLO. 02222-0035444436
ZDRUŽENJE MANAGER 05100-8010450578
ZDRUŽENJE SQ ZA GORENJSKO 07000-0000497312
ZEMCOMMERCE D.O.O. 14000-0564047419
ZHIMAZO TECH, D.O.O. 06000-0513217793
ZMRZLAK, D.O.O. POLZELA 06000-0104479678
ZOOTRANHS D.O.O. 04202-0000233804
ZRMK TIG D.O.O. 05100-8010156571
ZSS OO MIZAR 04750-0000628126
ZSS OO ZAV. ZA SOC. MEDIC.

IN HIGIE. 04750-0000620366
ZSSS GRADIS NG MARIBOR 04515-0000620629
ZSSS OBALNA SINDIKALNA

ORGANIZACIJA KOPER,
SINDIKAT PODJETJA
DROGA PORTOROŽ 10100-0035321575

ZSSS SDK GORIŠKE KNJIŽNICE
FR. BEVKA 04750-0000619590

ZSSS SIND.L.TEH.OS.
ADRIA AIRWAYS 02032-0016244254

ZSSS SINDIKAT DRUŽBE
ELAN LINE D.O.O. 03127-1000012323

ZSSS SINDIKAT KOMUNALE
RADOVLJICA 07000-0000470249
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

Z-TRADING D.O.O. 02045-0051930402
ZTT D.O.O. 03124-1000004225
ZUERNLIV D.O.O.NOVA GORICA 04750-0000621045
ZUPANC & CO. K.D. 05100-8010465710
ZVEZA DRUŠT. MED. SESTER 02031-0016512314
ZVEZA HRVATSKIH DRUŠTEV 02044-0053784897
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV

PTUJ 04202-0000629079
ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN

GORENJSKE 07000-0000495081
ZVEZA STRELSKIH DRUŠTEV

MARIBOR 04515-0000629359
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV

RAVNE NA KOROŠKEM 20470-0010804296
ZVEZA TRADIC. KARATEJA RAVNE 04870-0000613128
ZVEZA ZA TEHN. KULTURO

M. SOBOTA 02340-0012998286
ZVEZA ZA TEHNIČNO

KULTURO N.G. 04750-0000615904
ZVEZA ZADRUG MARIBOR 19100-0010037905
ZVEZA ZŠAM SLOVENIJE 02085-0019578942
ZVEZDA TEKSTILNA TOVARNA D.D. 05100-8000105528
ZVON D.O.O. 03139-1000008534
ZZB NOV OBČINSKI ODBOR

N. GORICA 04750-0000619881
ŽEKA D.O.O. 18300-0051598828
ŽENSKI ODBOJ. KLUB TPV

N. MESTO 02970-0019422087
ŽINEX D.O.O. 03102-1000004624
ŽORŽ D.O.O. 03130-1006346664
ŽU VELESOVO 24400-9004352204
ŽUPNIJA RADOVLJICA 03127-1000010674
ŽURA IN OSTALI D.N.O. 02970-0052047940

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 3. 6. do 9. 6. 2002 so
na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/

Ljubljana, dne 28. maja 2002.

Guverner
Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

SODNI SVET

2342. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi
kandidatur za prosto mesto podpredsednika
Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni

Na podlagi četrtega in petega odstavka 62. člena za-
kona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99
in 28/00) je Republika Slovenija, Sodni svet, na 53. seji
dne 16. 5. 2002 sprejel

S K L E P

1
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kan-

didatur za prosto mesto podpredsednika Okrajnega sodišča
v Gornji Radgoni.

2
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom

svoje strokovne dejavnosti in opisom organizacijskih izku-

šenj po izvolitvi v sodniško funkcijo. Prijavo naj v 15 dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9,
Ljubljana, p.p. 639.

Republika Slovenija
Sodni svet
Predsednik

dr. Mile Dolenc l. r.

2343. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka 24.
člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98 in 48/01) je Republika Slovenija, Sodni svet
na 53. seji dne 16. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrožnega sodišča

Na položaj svetnice okrožnega sodišča se s 16. 5.
2002 imenuje Marija Pristovnik, okrožna sodnica na Okrož-
nem sodišču v Slovenj Gradcu.

Republika Slovenija
Sodni svet
Predsednik

dr. Mile Dolenc l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2344. Spremembe in dopolnitve statuta javnega
podjetja Pošta Slovenije, d.o.o.

Na podlagi prvega odstavka 56. člena statuta javnega
podjetja Pošta Slovenije, d.o.o. (Uradni list RS, št. 46/98)
in ob soglasju Vlade Republike Slovenije z dne 25. 4. 2002
je nadzorni svet Pošte Slovenije, d.o.o. na 12. seji dne
24. 5. 2002 sprejel

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

javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o.

1. člen
V statutu javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o. (Urad-

ni list RS, št. 46/98) se spremeni prvi odstavek II. točke
7. člena tako, da se glasi:

I 64.11 Poštne storitve, ki niso obvezna gospodarska
javna služba:

V notranjem prometu:
– prenos pisemskih pošiljk, paketov, EMS pošiljk, poš-

tnih nakaznic,
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– prenos odtisov za slepe do mase 7000 g,
– izdaja poštnih vrednotnic (poštnih znamk in celin),
– prodaja poštnih vrednotnic,
– izvoz poštnih vrednotnic,
– prodaja in zamenjava kuponov za odgovor,
– izdaja dovoljenj za izdelavo in uporabo priložnostnih

poštnih žigov,
– prenos tiskovin,
– opravljanje poslov plačilnega prometa, hranilne in

menjalniške službe ter drugih poslov denarnega poslovanja.

2. člen
V III. točki 7. člena se dodajo naslednje dejavnosti:
22.150 Drugo založništvo
22.210 Tiskanje časopisov
22.240 Priprava za tisk
25.240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
36.630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.
37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
50.101 Trgovina na debelo z motornimi vozili
50.102 Trgovina na drobno z motornimi vozili
50.103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili
50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
50.301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodat-

no opremo za motorna vozila
50.302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodat-

no opremo za motorna vozila
50.303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in

dodatno opremo za motorna vozila
50.401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in

opremo
50.402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in

opremo
50.403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,

deli in opremo
51.560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
52.471 Dejavnost knjigarn
52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
52.473 Dejavnost papirnic
52.610 Trgovina na drobno po pošti
52.482 Dejavnost cvetličarn
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih pre-

nočišč
64.120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.810 Fotografska dejavnost
74.843 Druge poslovne dejavnosti
92.512 Dejavnost arhivov.

3. člen
Na koncu 8. člena se črta pika in doda besedilo: »o

čemer odloča generalni direktor«.

4. člen
V zadnji vrsti 17. člena se za besedo »sektorji« doda

vejica in beseda »oddelki«.

5. člen
Na koncu 18. člena se črta besedilo »na osnovi pred-

hodnega soglasja nadzornega sveta«.

6. člen
V drugi alinei 25. člena se beseda »poslovno« spreme-

ni v »letno«.

7. člen
V peti alinei 25. člena se na koncu črta vejica in doda

besedilo »in načinu pokrivanja izgube,«.

8. člen
Spremeni se šesta alinea 30. člena tako, da se glasi:
– izdaja pravilnike ter druge splošne in konkretne prav-

ne akte Pošte Slovenije, d.o.o.

9. člen
V drugi alinei 38. člena se črta besedilo »in pravilnike«.

10. člen
V šesti alinei 38. člena se za besedo »obravnava«

dodata besedi »in potrdi«.

11. člen
Črta se enajsta alinea 38. člena.

12. člen
V prvem odstavku 41. člena se črta besedilo »oziroma

pri sklepanju v funkciji zbora Poštne banke Slovenije vsaj
pet članov« in v drugem odstavku besedilo »razen v primeru,
ko nadzorni svet v funkciji zbora Poštne banke Slovenije
sprejema odločitve z 2/3 večino navzočih glasov«.

13. člen
Spremeni se druga alinea 44. člena tako, da se glasi:
– mnenje o letnem in revizijskem poročilu.

14. člen
Črtajo se drugi, tretji in četrti odstavek 56. člena.

15. člen
Spremeni se prvi odstavek 57. člena tako, da se glasi:
Javno podjetje vodi poslovne knjige v skladu z določili

zakona o gospodarskih družbah in računovodskih standardov.

16. člen
Spremeni se 58. člen tako, da se glasi:
Letni računovodski izkazi javnega podjetja morajo biti

revidirani s strani samostojne revizijske družbe.

17. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik nadzornega sveta
Henrik Peternelj l. r.

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k spre-
membam in dopolnitvam statuta javnega podjetja Pošta
Slovenije, d.o.o. na 72. redni seji z dne 25. 4. 2002 pod
št. 347-05/2001-4.
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OBČINE

2345. Dodatek k pravilom igre na srečo »Hitra srečka«

Na podlagi tretjega odstavka 10. točke koncesijske
pogodbe o dodeljeni koncesiji za prirejanje klasične igre na
srečo, loterije s trenutno znanim dobitkom, z imenom HITRA
SREČKA, št. pogodbe 471-9/97 z dne 29. 12. 1998, ter
dovoljenja, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance, Urad RS za
nadzor prirejanja iger na srečo dne 23. 5. 2002 pod št.
471-212-2/02, delniška družba Športna loterija in igre na
srečo d.d. objavlja

D O D A T E K
k pravilom igre na srečo »Hitra srečka«

1. Zadnji dan prodaje srečk 17. serije igre HITRA
SREČKA je 31. 12. 2002.

2. Zadnji dan za izplačilo dobitkov 17. serije srečk igre
HITRA SREČKA je 31. 3. 2003.

Št. 43/02
Ljubljana, dne 27. maja 2002.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

BLOKE

2346. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata
v Občini Bloke

Na podlagi 7. člena odloka o gospodarskih javnih slu-
žbah v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 54/99), ter 6. in 15.
člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je
Občinski svet občine Bloke na 21. redni seji dne 23. 5.
2002 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Bloke

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Občina Bloke, sedežem v Novi vasi 4,

1385 Nova vas, ustanavlja režijski obrat kot notranjo organi-
zacijsko enoto Občine Bloke.

II. USTANOVITELJ REŽIJSKEGA OBRATA

2. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Bloke. Režijski

obrat bo v prvi fazi lahko imel zaposlenega enega delavca. V
nadaljevanju delovanja režijskega obrata je na predlog župa-
na možna dodatna zaposlitev.

3. člen
Med sprejetimi delavci režijskega obrata župan imenu-

je vodjo, ki je odgovoren za izvršitev nalog, ki jih dodeli
župan.

4. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Bloke. Po

predhodnem dogovoru pa lahko deluje tudi izven Občine
Bloke.

Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– vodarine,
– kanalščine,
– smetarine,
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– najemnine,
– komunalnih taks, katere sprejme Občinski svet obči-

ne Bloke,
– sredstev občinskega proračuna.
Prihodki, ki jih režijski obrat ustvarja, oziroma pridobi-

va, se stekajo v proračun Občine Bloke.

5. člen
Občina je davčni zavezanec, ki opravlja promet blaga

oziroma storitev, od katerega se obračunava in plačuje DDV.

6. člen
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski

obrat opravlja občinska uprava.

7. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Vsi drugi

pogoji, kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem
mestu, se določijo v pogodbi o delovnem razmerju.

III. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA

8. člen
A) Režijski obrat lahko opravlja naslednje dejavnosti:
1. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
2. oskrba s pitno in tehnološko vodo,
3. odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih

voda,
4. oskrba s plinom,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih povr-

šin in drugih javnih poti,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunal-

nih naprav,
8. vzdrževanje in varstvo lokalnih, občinskih javnih poti

in drugih nekategoriziranih cest,
9. ravnanje s komunalnimi odpadki,
10. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih,
11. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
12. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih

naprav, dimnih vodov in zračnikov,
13. vodenje javnih del,
14. promet in zveze
15. gospodarjenje s stanovanji.
B) Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti:
1. zimska služba,
2. plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij,
3. urejanje in vzdrževanje pokopališča,
4. postavljanje reklamnih objektov,
5. vzdrževanje športno-rekreacijskih objektov,
6. vzdrževanje infrastrukturnih in drugih objektov,
7. rušenje objektov, zemeljska dela in druga gradbena

dela,
8. odčitavanje vodomerov in obračun vodarine in ka-

nalščine,
9. deratizacija in dezinfekcija, ter zdravstveni nadzor

nad pitno vodo,
10. vsa druga vzdrževalna dela.

IV. KONCESIJA

9. člen
Za izvajanje javnih gospodarskih služb lahko občina da

koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnju-
je pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.

10. člen
Koncesija se daje za dejavnosti iz 8. člena pod točko

A) in B), katere režijski obrat v okviru svojih tehničnih in
strokovnih možnosti ne more opravljati. Te določi župan.

11. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene župan koncesijsko

pogodbo. Koncesijsko razmerje preneha na način kot dolo-
ča koncesijska pogodba.

Odkup in prevzem koncesije sta možna v obsegu, na
način in pod pogoji, kot to določa koncesijska pogodba.

12. člen
Kriteriji za izbor koncesionarja so naslednji:
– da so kandidati registrirani za izvajanje razpisane de-

javnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja
pristojnih organov,

– da predložijo dokazila, reference ipd., ki potrjujejo,
da imajo potrebno znanje in izkušnje za izvajanje razpisane
javne službe,

– da razpolagajo s kadri, ki imajo ustrezna znanja in
izkušnje, ter izpolnjujejo eventualne druge pogoje,

– da predložijo ustrezno obliko jamstva za kvalitetno
izvajanje gospodarske javne službe in

– da predložijo program dela za izvajanje razpisne de-
javnosti.

13. člen
Varščina se koncesionarju ne vrača.

14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Nova vas, dne 23. maja 2002.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

2347. Odlok o spremembah odloka o organizaciji
Občinske uprave občine Bloke

V skladu s 49. členom zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 59/99, 70/00, 100/00), je Občinski svet občine
Bloke na 21. redni seji dne 23. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o organizaciji Občinske

uprave občine Bloke

1. člen
V odloku o organizaciji Občinske uprave občine Bloke

(Uradni list RS, št. 14/99), se spremeni 5. člen in glasi:
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z

občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi orga-
nizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj, ter podatkov in
obvestil ter preko skupin delovnih teles.
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2. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki glasi:
V okviru občinske uprave je ustanovljen režijski obrat,

ki je notranja organizacijska enota občinske uprave.
Občinska uprava v režijskem obratu lahko opravlja de-

javnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih cest, zimske službe, ter ureja-

nje in vzdrževanje zelenic,
– vzdrževanje in urejanje pokopališč,
– čiščenje javnih površin in javna snaga,
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in ogla-

ševanje,
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda,

ravnanje z odpadki,
– odlaganje ostankov odpadkov,
– vodenje javnih del,
– upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih,
– gospodarjenje s stanovanji,
– drugih gospodarskih javnih služb, (obveznih, neob-

veznih), kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti
službe neekonomično ali nerentabilno ustanoviti javno po-
djetje ali podeliti koncesijo.

3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Nova vas, dne 23. maja 2002.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

2348. Odlok o spremembi odloka o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Bloke

Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), 6. člena
zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), odredbe o
merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ura-
dni list RS, št. 15/00) ter 6. člena statuta Občine Bloke
(Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na
21. redni seji dne 23. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o varstvu pred naravnimi

in drugimi nesrečami v Občini Bloke

1. člen
V odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 64/01), se v 4. členu
spremeni peta alinea, ki glasi:

– oddelek za tehnično reševanje z ekipo za izvidova-
nje.

Šesta alinea se črta.

2. člen
V 9. členu se spremeni druga alinea, ki glasi:
– oddelek za tehnično reševanje z ekipo za izvidova-

nje.
Tretja alinea se črta.

3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Nova vas, dne, 23. maja 2002.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

ČRNA NA KOROŠKEM

2349. Sklep o javni razgrnitvi osnutka delnih
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem
za obdobje od leta 1986 do leta 2000,
spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 ter
srednjeročnega družbenega plana Občine
Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do
leta 1990, spremenjen in dopolnjen leta 1990
in 2001 za območje Občine Črna na Koroškem
– za posamezno poselitveno območje Teber
(razširitev PUP št. 1)

Župan Občine Črna na Koroškem je na podlagi 2. člena
zakona o planiranju v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
18/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/94, 37/85, 43/89 in
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter
30. člena statuta Občine Črna na koroškem (Uradni list RS,
št. 62/99, 40/01) dne 23. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka delnih sprememb

in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje

od leta 1986 do leta 2000, spremenjen
in dopolnjen leta 1990 in 2001 ter

srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne
na Koroškem za obdobje od leta 1986

do leta 1990, spremenjen in dopolnjen leta
1990 in 2001 za območje Občine Črna

na Koroškem – za posamezno poselitveno
območje Teber (razširitev PUP št. 1)

I
Javno se razgrne osnutek delnih sprememb in dopolni-

tev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne
na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000, spre-
menjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 ter srednjeročnega
družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje
od leta 1986 do leta 1990, spremenjen in dopolnjen leta
1990 in 2001 za območje Občine Črna na Koroškem – za
posamezno poselitveno območje Teber, ki ga je izdelal Za-
vod za urbanizem Velenje.

II
Osnutek delnih sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem
za obdobje od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in
dopolnjen leta 1990 in 2001 ter srednjeročnega družbene-
ga plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta
1986 do leta 1990, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in
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2001 za območje Občine Črna na Koroškem – za posa-
mezno poselitveno območje Teber bo javno razgrnjen v
prostorih Občine Črna na Koroškem, Center 101, Črna na
Koroškem.

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave v Uradnem
listu RS.

III
K dokumentu lahko v času javne razgrnitve podate

svoje pripombe in predloge vse zainteresirane fizične in
pravne osebe. Pripombe in predlogi se pošiljajo na sedež
Občine Črna na Koroškem.

IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava in

sicer 19. 6. 2002 ob 17. uri v prostorih Občine Črna na
Koroškem.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 350-03-02/02
Črna na Koroškem, dne 23. maja 2002.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Franc Stakne l. r.

DOBRNA

2350. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Dobrna

Na podlagi drugega odstavka 40. člena, četrtega od-
stavka 42. člena in drugega odstavka 45. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za
izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99),
navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 4/99) ter 15. člena statuta Občine Dobr-
na (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobr-
na na 24. redni seji dne 13. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Dobrna

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za od-

mero komunalnega prispevka v Občini Dobrna ter za prizna-
nje oprostitev in znižanja komunalnega prispevka.

II. ZAVEZANCI

2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investi-

tor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti

gradbeno dovoljenje ali enotno dovoljenje za gradnjo;

– prizidati, nadzidati, rekonstruirati ali spremeniti na-
membnost obstoječega objekta tako, da zahteva povečanje
zmogljivosti priključkov na javno infrastrukturo, ter je za po-
seg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi
lastnik že zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno
opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komu-
nalno opremlja, tako da se komunalna oskrba izboljša ali na
novo uredi.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi
investitor nadomestnega objekta, če poveča priključke na
javno infrastrukturo oziroma poveča zmogljivosti priključkov.

Potrebno povečanje zmogljivosti priključkov javne in-
frastrukture mora biti razvidno iz tehničnega izračuna projek-
tanta.

III. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

3. člen
Če s prostorskimi akti ali z akti opremljanja stavbnih

zemljišč ni drugače določeno, velja za opremljeno stavbno
zemljišče, za katerega so zagotovljeni priključki na nasled-
njo javno infrastrukturo:

– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena

gradnja greznic,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto.

IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

4. člen
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri na podlagi:
A) sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč

za območje za katero je program opremljanja narejen v
skladu z navodilom za izračun komunalnega prispevka in
navodilom o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 4/99);

B) na ostalih območjih pa kot povprečje stroškov
opremljanja z javno infrastrukturo z upoštevanjem povpreč-
nih stroškov komunalnega opremljanja, potrjenim s sklepom
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunal-
nega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vojnik (Uradni
list RS, št. 67/98).

5. člen
Komunalni prispevek je določen na podlagi naslednjih

kriterijev:
a) na podlagi sprejetega programa opremljanja za ob-

močje opremljanja, za katero je program opremljanja nare-
jen v skladu z navodilom (Uradni list RS, št. 4/99);

b) na ostalih območjih pa na osnovi naslednjih kriterijev
in meril.

Lokacija predvidenega objekta:
I. območje obsega naselja, območje A:
– naselje Dobrna z ožjo okolico, vključno s komplek-

som Toplic Dobrna do Kina Dobrna, od križišča proti Dobrni
ob na regionalni cesti R2 429;

II. območje obsega naselje, območje B:
– naselja Vinska Gorica, Pristova in Lokovina;
III. območje obsega, območje C:
– Klanc, Loka pri Dobrni, Vrba in Zavrh nad Dobrno;
IV. območje obsega naselja, območje D:
– Parož, Brdce nad Dobrno in Strmec nad Dobrno.
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Korekcijski faktor glede na lokacijo objekta (K1)
I. območje Kl =1
II. območje Kl = 0,95
III. območje Kl = 0,80
IV. območje Kl = 0,75
Korekcijski faktor za počitniško hišico znaša ne glede

na območje Kl = 1
Korekcijski faktor glede na namembnost objekta (Kn)
Kn = 1,00 za stanovanjske objekte in gospodarske

kleti z bivalnim prostorom
Kn = 1,00 za zidanice in gospodarsko-bivalne objekte
Kn = 1,10 za poslovne objekte
Kn = 0,80 za stanovanjsko blokovno gradnjo
Kn = 0,50 za garaže, kolikor se gradijo kot samostojni

objekti in parkirišča
Kn = 0,30 za zidane kmetijske gospodarske objekte
Kn = 0,20 za ureditev parkirnih površin
Kn = 0,15 za zidane pomožne gospodarske objekte
Kn = 0,10 za lesene pomožne objekte
Izhodiščna cena iz 5. člena postavke B) se za prizidke

in dozidave obstoječega stanovanjskega objekta korigira s
faktorjem K = 0,30.

Korekcijski faktor glede na izkoriščenost stavbnega
zemljišča (Ki)

Razmerje med koristno (neto) površino objekta (Kpo) in
površino stavbne parcele (Psp) predstavlja izkoriščenosti
stavbnega zemljišča. Ki = Kpo : Psp

Količnik 0,25 predstavlja idealno razmerje pozidave
stavbne parcele

Izhodiščna cena za izračun komunalnega prispevka iz
točke b) 5. člena odloka je izračunana za 150 m2 neto
površine objekta na stavbni parceli površine 600 m2, za
III. kategorijo opremljenosti stavbnih parcel in gostoti
100–200 prebivalcev na/ha (za idealno razmerje izkorišče-
nosti stavbne parcele, količnik (0,25) in I. območje pozidave.

Povprečni stroški komunalne opreme za m2 parcele za
posamezno komunalno opremo (Pxs) z upoštevanjem ko-
rekcijskega faktorja izkoriščenosti stavbnega zemljišča Kl =
0,25 znašajo na dan 31. 12. 2000, kot je navedeno v tabeli
Povprečni stroški komunalnega opremljanja. Povprečni stro-
ški se med letom revalorizirajo z indeksom za obračun razlik
v ceni gradbenih storitev z ostalo nizko gradnjo, ki ga me-
sečno izda GZS – Združenje z gradbeništvo IGM Slovenije.

Povprečni stroški komunalnega opremljanja

I. Individualna komunalna ureditev % SIT/m2 parcele
(Pxs)

– vodovodno omrežje s hidrantnim omrežjem 23 2.189
– kanalizacijsko omrežje 37 3.521
– elektro omrežje 27 2.569
– telefonsko omrežje 13 1.237
II. Kolektivna komunalna ureditev
– ceste 66 6.280
– parkirni prostori 17 1,618
– javna razsvetljava 7 666
– odvodnjavanje 10 952

Kolektivna komunalna ureditev (faktorji izračuna):
– cesta širine do 5 m zarobničena v asfaltni izvedbi

(F= 1,00)
– cesta širine do 5 m brez robnikov v asfaltni izvedbi

(F= 0,7532)
– cesta širine do 5 m v makadamski izvedbi (F= 0,4421)
– cesta širine do 4 m v asfaltni izvedbi (F= 0,6354)
– cesta širine do 4 m v makadamski izvedbi (F=0,3800)
– cesta širine do 3 m v asfaltni izvedbi (F= 0, 5700)
– cesta širine do 3 m v makadamski izvedbi (F= 0,3297).

6. člen
Povprečni strošek priprave stavbnega zemljišča, ki za-

jema povprečne stroške izdelave urbanistične dokumentaci-
je preračunane na m2 stavbnega zemljišča znaša:

– za prostorsko izvedbene načrte 485 SIT/ m2,
– za prostorsko ureditvene pogoje 194 SIT/ m2,
(cene so izračunane na dan 20. 9. 2001). V primeru,

da investitor sam financira izdelavo prostorsko izvedbene
dokumentacije, se mu prizna kot olajšava le strošek v višini
določeni v tem členu odloka.

7. člen
Komunalni prispevek se izračuna kot vsota prispevkov

za posamezno vrsto komunalna opreme. Komunalni prispe-
vek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna;
Kpx = Pxs x Kl x Kn x Psp x Ki, z možnostjo korekcije na
dejansko stanje po ogledu.

8. člen
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek za

vso javno infrastrukturo, to je za vse zgrajene objekte in
naprave individualne in kolektivne rabe, na katere bo objekt
možno priključiti.

9. člen
Za izgradnjo javne infrastrukture in za gradnjo socialnih

in neprofitnih stanovanj se komunalni prispevek ne plača.
Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporabnik
občinskega proračuna, se komunalni prispevek odmeri in
zavezanec v skladu z investicijskim programov v celoti ali
delno oprosti plačila komunalnega prispevka.

Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim
sanacijskim programom lahko oproščen zavezanec za ob-
jekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi
naravne nesreče.

IV. POSTOPEK ODMERE

10. člen
Komunalni prispevek zavezancu odmeri z odločbo ob-

činska uprava na njegovo zahtevo. Komunalni prispevek za-
vezanec plača v enkratnem znesku. Na predlog zavezanca se
plačilo lahko izvrši z akontiranjem ali obročnim plačilom.

Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred
izdajo gradbenega dovoljenja.

Potrdilo o plačilu komunalnega prispevka se izda, ko je
znesek prispevka v celoti poravnan.

11. člen
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov

izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov
na komunalne objekte in naprave. Obstoječim uporabnikom
se lahko, na novo odmeri komunalni prispevek na podlagi
sprejetih programov opremljanja.

12. člen
Sredstva zbrana po tem odloku so namenska sredstva

za izvajanje nalog gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

13. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih

postopkih, uvedenih pred uveljavitvijo tega odloka, izvede
po merilih iz tega odloka, če je to za zavezanca ugodneje.
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14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 227/02-6
Dobrna, dne 20. februarja 2002.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

2351. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju
Občine Dobrna

Na podlagi 40. in 41. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98 ) in 15. člena statuta
Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet
občine Dobrna na 28. seji dne 28. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o lokalnih turističnih vodnikih na območju

Občine Dobrna

1. člen
S tem odlokom Občina Dobrna predpisuje naslednje

vsebinske določbe tega odloka, in sicer:
1. Opredelitev lokalnega turističnega vodnika
2. Strokovna usposobljenost lokalnega turističnega vo-

dnika
3. Register lokalnih turističnih vodnikov
4. Programe turističnega vodenja
5. Izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj
6. Nadzor nad opravljenimi vodenji
7. Prehodne in končne določbe

1. Opredelitev turističnega vodnika

2. člen
Lokalni turistični vodnik je fizična oseba, ki je za to

strokovno usposobljena po tem odloku in je vpisana v register
lokalnih turističnih vodnikov. Lokalni turistični vodnik doma-
čim in tujim obiskovalcem Občine Dobrna razkazuje in stro-
kovno pojasnjuje naravne lepote, kulturno-zgodovinske spo-
menike, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge
znamenitosti in te storitve zaračunava po sprejetem ceniku.

Za lokalne turistične vodnike se po tem odloku ne
štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah, turistično infor-
macijskem centru in podobnih subjektih, ki opravljajo vode-
nja v sklopu svoje redne zaposlitve.

2. Strokovna usposobljenost lokalnega turističnega
vodnika

3. člen
Ob vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov za oprav-

ljanje nalog lokalnega turističnega vodnika mora kandidat
izkazati:

– da je polnoleten,
– da ima najmanj V. stopnjo izobrazbe ali IV. stopnja

izobrazbe z dolgoletnimi izkušnjami na področju turizma in
znanje enega tujega jezika,

– da ima posebno strokovno usposobljenost, ki jo je
pridobil-a na ustreznem tečaju, ki ga je izvajala s strani
občine pooblaščena organizacija, kar dokazuje s potrdilom
o uspešno opravljenem strokovnem izpitu.

4. člen
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokal-

nega turističnega vodenja organizira pooblaščen izvajalec,
ki ga izbere in potrdi Občina Dobrna v sodelovanju s Toplico
Dobrna, d.d.. Organizator in izvajalec tečaja se izbere na
podlagi razpisa.

Tečaj organizira izvajalec tako, da razpiše termine za
izvedbo tečaja in pogoje za vpis na tečaj.

Tečaj strokovnega usposabljanja se deli na teoretični
in praktični del.

Udeleženci morajo za pridobitev potrdila o opravljenem
tečaju opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti za
opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika pred izpitno
komisijo, kjer sodeluje poleg izvajalcev tečaja član, ki ga v ta
namen imenuje župan Občine Dobrna za svoje območje.

5. člen
Predmetnik tečaja za lokalne turistične vodnike znotraj

Občine Dobrna obsega najmanj naslednje vsebine:
1. Vodstvo turističnih izletov
a) vrste in načini vodenja
b) tehnika vodenja
c) postopki v problematičnih situacijah
d) prostorski in časovni načrt vodenja

2. Dopolnilni načini vodenja
a) psihologija za turistične vodnike
b) retorika
c) bonton in kodeks obnašanja za vodnike
d) osnove poslovanja v turizmu
e) turistična zakonodaja
f) vaje v nastopanju, predstavitev seminarskega dela

3. Strokovni predmeti
a) zgodovina lokalnega okolja
b) geografija
c) etnologija
d) turistična podoba Občine Dobrna
e) orientacijsko spoznavanje Občine Dobrna.

4. Praktično vodenje in preizkus znanja
a) vodenja izbranega dela Občine Dobrna v sloven-

skem in/ali v tujem jeziku za katerega želi kandidat za vodni-
ka pridobiti potrdilo-simulacija turistične skupine

b) ogled in vodenje po/v določenih objektih in loka-
cijah

c) pisni preizkus-odgovori na vprašanja
d) seminarska naloga o izbrani temi.

6. člen
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalne-

ga turističnega vodnika potrebno znanje, mu izda potrdilo o
strokovni usposobljenosti, s čimer pridobi naziv “lokalni turi-
stični vodnik”.

Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja za
lokalnega turističnega vodnika, se lahko ponovno prijavi na
preizkus znanja v 30 dneh od neuspelega preizkusa.

3. Register lokalnih turističnih vodnikov

7. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni uspo-

sobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo
pred pričetkom opravljanja dejavnosti vpisati v register lokal-
nih turističnih vodnikov, ki ga po pooblastilu župana Občine
Dobrna vodi TIC Dobrna, kjer dobijo izkaznico z veljavnostjo
treh let. Po preteku treh let se registracija lahko podaljša, če
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na delo lokalnega turističnega vodnika ni bilo pritožb in če je
bilo opravljeno vsaj deset vodenj.

Izkaznica je pravokotne oblike v velikosti 10,5 x
7,0 cm z natisnjenim grbom Občine Dobrna, priimkom in
imenom ter nazivom Lokalni turistični vodnik, zaporedno
evidenčno številko iz registra in datumom izdaje. V levem
zgornjem kotu je prostor za fotografijo imetnika izkaznice v
velikosti 3 x 3,5 cm.

8. člen
Dejavnost vodenja lahko opravljajo samo tisti vodniki,

ki imajo veljavno izkaznico. Pri vodenju morajo obvezno
nositi veljavno izkaznico v priponki.

9. člen
Register za lokalne turistične vodnike vsebuje nasled-

nje podatke:
– zaporedno evidenčno številko pred posameznim vpi-

som
– datum vpisa
– ime in priimek
– naslov
– telefonsko številko na katero je lokalni turistični vo-

dnik dosegljiv
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti
– podatke o znanju tujega jezika.
Dejavnost turističnega vodnika lahko v Občini Dobrna

opravlja tudi oseba, ki je vpisana v register turističnih vodni-
kov pri Gospodarski zbornici Slovenije oziroma ima o tem
ustrezno izkaznico, če turistična agencija oziroma organizi-
rana skupina ne naroči lokalnega turističnega vodnika. Lo-
kalni turistični vodniki sosednjih občin pa lahko opravljajo
dejavnost turističnega vodnika le ob predhodnem dogovoru
s TIC Dobrna.

10. člen
Za kvalitetno opravljena vodenja se šteje, če v roku

15 dni po opravljenem vodenju ni pisnih pritožb s strani
obiskovalcev/uporabnikov vodenja.

Če pisna pritožba prispe, se o njej obvesti lokalnega
turističnega vodnika, ki je vodenje opravljal. Ta se mora v
roku 8 dni pisno odzvati na pritožbo. O utemeljenosti prito-
žbe odloča župan Občine Dobrna.

4. Programi turističnega vodenja

11. člen
S tem odlokom Občina Dobrna opredeljuje naslednje

programe turističnega vodenja:
– program vodenja po posameznih turistično zanimivih

krajih,
– program vodenja po kulturno-etnoloških znamenito-

stih Občine Dobrne,
– program vodenja po posameznih zaselkih Občine

Dobrna,
– program vodenja z avtobusno ali kombi vožnjo in z

ogledom vseh znamenitosti Občine Dobrna,
– program vodenja s predstavitvijo ponudbe športne-

ga, gostinskega, podjetniškega, kulturno zgodovinskega po-
tenciala in predstavitvijo lokalnih znamenitosti,

– program vodenja šolskih skupin po krajih Občine
Dobrna,

– program vodenja po tematskih in kolesarskih poteh
po Občini Dobrna,

– programi vodenja z ogledi in obiski ali postanki na
posameznih turističnih kmetijah v Občini Dobrna,

– program vodenja in ogledi naravnih znamenitosti Ob-
čine Dobrna,

– kombinirani programi s ponudbo Toplic Dobrna, d.d.,
za območje Občine Dobrna in sosednjih občin.

12. člen
Podatke za programe zagotavljajo:
1. turistična in druga društva v Občini Dobrna
2. občinske turistične zveze in zveze društev
3. turistično informacijski center Dobrna
4. ponudniki nastanitvenih kapacitet in hrane
5. druge zainteresirane pravne in fizične osebe, ki živi-

jo na področju Občine Dobrna.
Podatki o programih se dostavijo v pregled TIC Dobr-

na, ki jih potrdi in predhodno uskladi z ustanoviteljem TIC.

5. Izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj

13. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v sklopu rednih in

naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
a) Turistično informacijska pisarna Dobrna (TIC),
b) Lokalni turistični vodniki lahko tudi neposredno sprej-

mejo naročilo izleta, vendar ga morajo v roku 3 dni pred
izletom uskladiti s Turistično informacijskim centrom Dobr-
na. Kolikor le-ta tega ne stori, se to smatra kot kršitev tega
odloka, ki ima za posledico odvzem licence za lokalnega
turističnega vodnika.

14. člen
Turistično informacijski center na osnovi prijav lokalne-

ga turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih turistič-
nih vodenjih ter o tem pošlje letno poročilo do 15. januarja
za preteklo leto ustanovitelju TIC.

Evidenca mora vsebovati podatke:
– kdo je naročil vodenje,
– koliko obiskovalcev je bilo vodeno v posameznem

vodenju,
– kraj oziroma država, od koder so obiskovalci,
– utemeljene pripombe, ki se vpišejo naknadno v roku

15 dni po odločitvi komisije.

15. člen
Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vode-

nje zagotovi plačilo. Plačilo se opravi na podlagi števila
opravljenih ur, vrednost urne postavke določi vsako leto
ustanovitelj TIC.

6. Nadzor

16. člen
Nadzor nad izvajanjem dela lokalnih turističnih vodni-

kov opravljajo občinski organi nadzora.

7. Prehodna in končna določila

17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 645/02-6
Dobrna, dne 29. maja 2002.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.
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KOČEVJE

2352. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kočevje za leto 2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 27. člena statuta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99-popra-
vek) je Občinski svet občine Kočevje na 29. redni seji dne
13. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje

za leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje

za leto 2001. Sprejme se zaključni račun krajevnih skupno-
sti Občine Kočevje za leto 2001.

2. člen
Proračun Občine Kočevje za leto 2001 je realiziran v

naslednjih zneskih:

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
Skupina/podskupina kontov Realizacija 2001
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 1.860,187.764,01
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 994,181.946,66
70 DAVČNI PRIHODKI 817,560.436,52
700 Davki na dohodek in dobiček 624,834.050,37
703 Davki na premoženje 83,358.029,41
704 Domači davki na blago in storitve 109,368.356,74
706 Drugi davki –
71 NEDAVČNI PRIHODKI 176,621.510,14
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 103,803.533,70
711 Takse in pristojbine 10,352.950,47
712 Denarne kazni 82.939,69
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 6,985.628,08
714 Drugi nedavčni prihodki 55,396.458,20
72 KAPITALSKI PRIHODKI 50,568.326,20
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev 32,917.055,70
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja 17,651.270,50
73 PREJETE DONACIJE 3,025.685,15
730 Prejete donacije iz domačih virov 2,155.000,00
731 Prejete donacije iz tujine 870.685,15
74 TRANSFERNI PRIHODKI 812,411.806,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 812,411.806,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.846,395.604,34
40 TEKOČI ODHODKI 464,267.919,25
400 Plače in drugi izdatki zaposleni 105,449.644,70
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost 15,164.536,30
402 Izdatki za blago in storitve 338,072.455,42
403 Plačila domačih obresti 4,081.282,83
409 Rezerve 1,500.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI 670,831.619,65
410 Subvencije 41,616.096,39
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 101,966.493,31

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam 64,939.661,77
413 Drugi tekoči domači transferi 462,309.368,18
414 Tekoči transferi v tujino –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 499,033.256,95
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 499,033.256,95
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 212,262.808,49
430 Investicijski transferi 212,262.808,49
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 13,792.159,67
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB 21,197.443,16
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV
(750+751+752) 21,197.443,16
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 21,197.443,16
750 Prejeta vračila danih posojil 4,648.812,50
751 Prodaja kapitalskih deležev 16,548.630,66
752 Kupnine iz naslova privatizacije –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV –
440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.) –
C) RAČUN FINANCIRANJA 36,232.459,50
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 60,000.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 60,000.000,00
500 Domače zadolževanje 60,000.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 23,767.540,50
55 ODPLAČILA DOLGA 23,767.540,50
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 71,222.062.33
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) –34,989.602,83
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) 34,989.602,83
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
KONEC TEK. LETA 160,724.496,40

3. člen
2. Sredstva rezervnega sklada
Stanje sredstev na koncu preteklega
leta (2000) 28,756.644,99
Prihodki – izločitev 1,500.000,00
Odhodki 2,462.832,99
Stanje sredstev na koncu tekočega leta
(2001) 27,793.812,00

Ostanek sredstev rezerv na dan 31. 12. 2001 v zne-
sku 27,793.812 SIT se prenese v rezerve Občine Kočevje
za leto 2002.

4. člen
3. Sredstva krajevnih skupnosti
Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki + ostanek sredstev iz
preteklih let 47,645.149,65
Odhodki 35,494.264,88
Stanje sredstev na koncu tekočega leta
(2001) 12,150.884,77
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Po zaključnih računih krajevnih skupnosti Občine Ko-
čevje se stanje sredstev na računih konec leta 2001 vključi
v finančne načrte za leto 2002. Bilanca prihodkov in odhod-
kov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja
posamezne krajevne skupnosti so sestavni del tega odloka.

Bilance prihodkov in odhodkov, računov finančnih ter-
jatev in naložb, računov financiranja proračuna in krajevnih
skupnosti ter bilanca rezerv so sestavni del tega odloka.

5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 402-3/00-0121
Kočevje, dne 20. maja 2002.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

2353. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95),
27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99
in 53/99 – popr.) in 74. člena poslovnika Občinskega sveta
občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99) ter na predlog
Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja, je
Občinski svet občine Kočevje na 29. redni seji dne 13. 5.
2002 sprejel naslednji

S K L E P

I
V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
za predsednika: Roman Poklač, rojen 19. 5. 1960,

Bračičeva ul. 3, 1330 Kočevje
za namestnika predsednika: Ines Skebe, rojena 27. 3.

1961, Šalka vas 159, 1330 Kočevje
za člana: Aleš Štrumbelj, rojen 1. 4. 1970, Podgorska

ul. 2, 1330 Kočevje
za nam. člana: Alojzija Janša, rojena 22. 5. 1953,

Ulica heroja Marinclja 18, 1330 Kočevje
za člana: Marija Bruner, rojena 12. 5. 1958, Kidričeva

ul. 6, 1330 Kočevje
za nam. člana: Valentin Mavrin, rojen 13. 5. 1949,

Breg pri Kočevju 60, 1332 Stara Cerkev
za člana: Viljem Novak, rojen 18. 9. 1952, Tesarska

ul. 3c, 1330 Kočevje
za nam. člana: Lea Oražem, rojena 30. 7. 1933, Trg

zbora odposlancev 69, 1330 Kočevje.

II
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 061-11/98-20
Kočevje, dne 14. maja 2002.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

KRŠKO

2354. Odlok o uporabi sredstev stalne proračunske
rezerve

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvez-
na razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS
in 70/00), 6. člena odloka o proračunu Občine Krško za
leto 2002 (Uradni list RS, št. 13/02) in 16. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet občine Krško na 33. seji dne 23. 5.
2002 sprejel

O D L O K
o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve

1. člen
Za izvedbo sanacije plazu na javni poti JP 2 št.

692080 odcep Sveti Križ se zagotovijo sredstva v višini
8,000.000 SIT.

2. člen
Za izvršitev programa sanacije plazov v letu 2002 se

iz proračunske rezerve zagotovijo sredstva v višini
8,000.000 SIT.

3. člen
O porabi sredstev za odobrene namene, je po izvršitvi

župan dolžan dostaviti poročilo občinskemu svetu.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 344-04-24/02-9
344-04-23/02-605

Krško, dne 23. maja 2002.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

2355. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vrtec Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvez-
na razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS
in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet
občine Krško na 33. seji dne 23. 5. 2002 sprejel
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O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

zavoda Vrtec Krško

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Krško (Ura-

dni list RS, št. 59/97 in 31/98) se v četrtem odstavku 2.
člena črtata tretja in peta alinea.

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se
s 1. 9. 2002.

Št. 028-9/97-1/18
Krško, dne 23. maja 2002.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

2356. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cene
programov v vrtcih Občine Krško

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 –
odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in
70/00) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št.
98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško
na 33. seji dne 23. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o določitvi cene programov

v vrtcih Občine Krško

I
V sklepu o določitvi cene programov v vrtcih občine

Krško (Uradni list RS, št. 18/02) se v I. točki cene progra-
mov navedene za Vrtec Krško spremenijo in znašajo:

v SIT

Vrtec Starostna skupina Starostna skupina Starostna skupina Starostna skupina Razvojni Dodatna Romski
1–3 let (4–6 ur) 1–3 let (6–9 ur) 3–7 let (4–6 ur) 3–7 let (6–9 ur) oddelek strokovna pomoč oddelek

4. Vrtec Krško 64.372 80.464 54.716 68.395 265.792 – –

II
Te spremembe sklepa začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se od 1. 9. 2002
dalje.

Št. 380-05-2/01-O316
Krško, dne 23. maja 2002.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

LENDAVA

2357. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Lendava za leto 2001

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 122. člena
statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99 in
119/00) je Občinski svet občine Lendava na 32. seji dne
24. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Lendava

za leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava

za leto 2001 z naslednjimi izkazi:
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(A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

P R I H O D K I
v tisoèih tolarjev

Konto Naziv konta
Realizacija 

2001

70 DAVÈNI PRIHODKI 702.126
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIÈEK 421.445

7000 Dohodnina 421.445
703 DAVKI NA PREMO�ENJE 22.730

7030 Davki na nepremiènine 7.365

7031 Davki na premiènine 142

7032 Davki na dedi�èine in darila 2.055

7033 Davki na promet nepremiènin in na finanèno premo�enje 13.168
704 DOMAÈI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 257.951

7044 Davki na posebne storitve 3.769

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 254.182

71 NEDAVÈNI PRIHODKI 92.581
710 UDELE�BA NA DOBIÈKU IN DOHODKI OD PREMO�ENJA 22.578

7102 Prihodki od obresti 3.344

7103 Prihodki od premo�enja 19.234
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 5.982

7111 Upravne takse in pristojbine 5.982
712 DENARNE KAZNI 3.242

7120 Denarne kazni 3.242
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 4.161

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.161
714 DRUGI NEDAVÈNI PRIHODKI 56.618

7141 Drugi nedavèni prihodki 56.618

72 KAPITALSKI PRIHODKI 31.216
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 13.694

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 13.438

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 256

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJI�È IN NEMATERIALNEGA PREMO�ENJA 17.522

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemlji�è in gozdov 15.633

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemlji�è 1.889
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Konto Naziv konta
Realizacija 

2001

73 PREJETE DONACIJE 2.626
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAÈIH VIROV 2.450

7301 Prejete donacije iz domaèih virov za investiranje 2.450
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 176

7311 Prejete donacije iz tujine za investicije 176

74 TRANSFERNI PRIHODKI 435.773

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANÈNIH INSTITUCIJ 435.773

7400 Prejeta sredstva iz dr�avnega proraèuna 435.773

I. PRIHODKI SKUPAJ (70+71+72+73+74) 1.264.322

O D H O D K I
v tisoèih tolarjev

Konto Naziv konta
Realizacija 

2001

40 TEKOÈI ODHODKI 333.831
400 PLAÈE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 107.700

4000 Plaèe in dodatki 93.407
4001 Regres za letni dopust 3.744
4002 Povraèila in nadomestila 7.134
4003 ªredstva za delovno uspe�nost 2.680
4004 Sredstva za nadurno delo 659
4005 Plaèe za delo po pogodbi 0
4009 Drugi izdatki zaposlenim 76

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 15.383
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9.087
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6.141
4012 Prispevek za zaposlovanje 58
4013 Prispevek za porodni�ko varstvo 97

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 206.382
4020 Pisarni�ki in splo�ni material in storitve 22.710
4021 Posebni material in storitve 14.096
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 19.727
4023 Prevozni stro�ki in storitve 30.283
4024 Izdatki za slu�bena potovanja 4.078
4025 Tekoèe vzdr�evanje 71.716
4026 Najemnine in zakupnine 3.209
4028 Davek na izplaèane plaèe 5.491
4029 Drugi operativni odhodki 35.072

403 PLAÈILA DOMAÈIH OBRESTI 3.366
4031 Plaèila obresti od kreditov - drugim domaèim kreditodajalcem 3.366

409 REZERVE 1.000
4091 Proraèunska rezerva 1.000

41 TEKOÈI TRANSFERI 476.069
410 SUBVENCIJE 5.360

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.360
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 35.087

4117 �tipendije 1.557
4119 Drugi transferi posameznikom 33.530

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 50.854
4120 Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 50.854

413 DRUGI TEKOÈI DOMAÈI TRANSFERI 384.768
4130 Tekoèi transferi drugim ravnem dr�ave 41.556
4131 Tekoèi transferi v sklade socialnega zavarovanja 27.399
4132 Tekoèi transferi v druge javne sklade in agencije 14.880
4133 Tekoèi transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b 300.933
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Konto Naziv konta
Realizacija 

2001

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 144.052
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 144.052

4200 Nakup stavb 0
4201 Nakup prevoznih sredstev 3.060
4202 Nakup opreme 7.867
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 34.638
4205 Investicijsko vzdr�evanje in obnove 50.607
4206 Nakup zemlji�è in naravnih bogastev 20.766
4208 �tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski in�eniring 27.114

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 169.057
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 169.057

4300 Investicijski transferi drugim ravnem dr�ave 37.375
4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 17.630
4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom 72.289
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom 41.763

II. ODHODKI SKUPAJ (40+41+42+43) 1.123.009

III. PRORAÈUNSKI PRESE�EK ALI PRIMANJKLJAJ (I - II) 141.313

(B) RAÈUN FINANÈNIH TERJATEV IN NALO�B

P R E J E M K I
v tisoèih tolarjev

Konto Naziv konta
Realizacija 

2001

75
PREJETA VRAÈILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELE�EV 3.793

750 PREJETA VRAÈILA DANIH POSOJIL 1.681
7500 Prejeta vraèila danih posojil - od posameznikov 1.681

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELE�EV 2.112
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih dele�ev v privatnih podjetjih 2.112

IV. PREJETA VRAÈILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELE�EV (750+751) 3.793

I Z D A T K I

Konto Naziv konta
Realizacija 

2001

44 DANA POSOJILA IN POVEÈANJE KAPITALSKIH DELE�EV 3.200
440 DANA POSOJILA 600

4400 Dana posojila posameznikom 600
441 POVEÈANJE KAPITALSKIH DELE�EV IN NALO�B 2.600

4412 Poveèanje kapitalskih dele�ev v privatnih podjetjih 2.600

V. DANA POSOJILA IN POVEÈANJE KAPITALSKIH DELE�EV 
(440+441) 3.200

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA 
KAPITALSKIH DELE�EV (IV-V) 593
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 41100-0680/2002
Lendava, dne 27. maja 2002.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

(C) RAÈUN FINANCIRANJA

P R E J E M K I
v tisoèih tolarjev

Konto Naziv konta
Realizacija 

2001

50 ZADOL�EVANJE 0

500 DOMAÈE ZADOL�EVANJE 0

5003 Najeti krediti pri drugih domaèih kreditodajalcih 0

VII. ZADOL�EVANJE 0

I Z D A T K I
v tisoèih tolarjev

Konto Naziv konta
Realizacija 

2001

55 ODPLAÈILO DOLGA 8.524
550 ODPLAÈILO DOMAÈEGA DOLGA 8.524

5503 Odplaèila kreditov drugim domaèim kreditodajalcem 8.524

VIII. ODPLAÈILO DOLGA 8.524

IX. NETO ZADOL�EVANJE (VII - VIII) -8.524

133.382
(D) SPREMEMBE DENARNIH SREDSTEV NA RAÈUNIH PRORAÈUNA 
(III + VI + IX)

LOŠKI POTOK

2358. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine
Loški Potok

Na podlagi  5. člena uredbe o poslovanju organov
javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št.
91/01) in 30. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list
RS, št. 117/00) je župan Občine Loški Potok sprejel

S K L E P
o uradnem elektronskem naslovu

Občine Loški Potok

1. člen
S tem sklepom se določi uradni elektronski naslov

Občine Loški Potok.

Uradni elektronski naslov Občine Loški Potok se glasi:
obcina@loski-potok.si.

Sporočila sprejeta na zgoraj navedeni naslov, redno
pregleduje in sprejema glavna pisarna Občinske uprave ob-
čine Loški Potok.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.  082-01/02-1
Loški Potok, dne 27. maja 2002.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.

OPLOTNICA

2359. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Oplotnica za leto 2001

Na podlagi 96., 97., 98. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine
Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet obči-
ne Oplotnica na 24. seji dne 22. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Oplotnica za leto 2001
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1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Oplotnica za leto 2001, ki zajema vse prihodke in
odhodke proračuna Občine Oplotnica.

2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov občinskega proraču-

na se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in
odhodkov proračuna za leto 2001, ki obsega:

SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Prihodki 410,314.926
2. Odhodki 415.819.379
Proračunski presežek (primanjkljaj) –5,504.453

B) Račun finančnih terjatev in naložb
1. Prejeta vračila danih posojil
2. Dana posojila in povečanje kap. deležev

C) Račun financiranja
1. Zadolževanje 10,000.000
2. Odplačilo dolga 5,000.004
Povečanje (zmanjšanje sredstev na računih) –504.457

3. člen
Razlika odhodkov nad prihodki po zaključnem računu

proračuna Občine Oplotnica za leto 2001 v višini 504.457
tolarjev se prenese v splošni sklad Občine Oplotnica.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 25.24/2002
Oplotnica, dne 22. maja 2002.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

PIVKA

2360. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Pivka za leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in 6/94-odl. US, 45/94-odl. US,
47/94, 14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obv. razlaga, 9/96-
odl. US, 44/96-odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-
odl. US, 74/98, 59/99-odl. US, 70/00 in 100/00-sklep
US) zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet občine
Pivka na 24. seji, dne 25. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine

Pivka za leto 2001

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna

Občine Pivka za leto 2001 (v nadaljnem besedilu: zaključni
račun) s katerim se določajo višina zaključnega računa,
postopki izvrševanja zaključnega računa ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del zaključnega računa na ravni podskupin

kontov se določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v 000
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2001

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 690.699
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 450.751

70 DAVČNI PRIHODKI 377.341
700 Davki na dohodek in dobiček 256.207
703 Davki na premoženje 76.490
704 Davki na blago in storitve 44.644
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI 73.410
710 Udelež. na dobičku in dohod. od premož. 14.519
711 Takse in pristojbine 3.685
712 Denarne kazni 61
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 12.587
714 Drugi nedavčni prihodki 42.558
72 KAPITALSKI PRIHODKI 3.598
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 360
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in

nematerialnega premoženja 3.238
73 PREJETE DONACIJE 210
730 Prejete donacije iz domačih virov 210
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI 236.140
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih

institucij 236.140
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 709.789
40 TEKOČI ODHODKI 241.690
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 44.116
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.011
402 Izdatki za blago in storitve 131.431
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve 60.132
41 TEKOČI TRANSFERI 253.655
410 Subvencije 30.573
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 48.137
412 Trasferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 25.926
413 Drugi tekoči domači transferi 149.019
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414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 214.444
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 214.444
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI -
430 Investicijski transferi -
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)

PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ (I.-II.) -19.090

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2001

IV. PREJETA VRAČILA -
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL -
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA

IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442) 2.625

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV 2.625

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 2.625
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.) -2.625

C) 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.) -21.715
X. NETO ZADOLŽEVANJE

(VII.-VIII.-IX.) -21.715
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

3. člen
Stanje sredstev na računu ob koncu leta 2001 znaša

60.132 mio SIT.
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega zaključne-

ga računa je analitično zajet v bilanci prihodkov in odhodkov
(tabelarični del). Zmanjšanje sredstev na računih 31. 12.
2001 v znesku 21.715 mio SIT se pokrije s sredstvi na ŽR
dne 31. 12. 2000.

4. člen
Postavke v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se niso

realizirale v letu 2001 se prenesejo v proračun za leto 2002.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republlike Slovenije.

Št. 03201-24/2002
Pivka, dne 25. aprila 2002.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

2361. Odlok o potrditvi zaključnega računa LPC Pivka
za leto 2001

Na podlagi 6. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, in 79/01), 22. člena akta o ustanovitvi
Lokalnega pospeševalnega centra Pivka in 16. člena statuta
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je
Občinski svet občine Pivka na 24. seji, dne 25. 4. 2002
sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa LPC Pivka

za leto 2001

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun LPC Pivka za

leto 2001.

2. VIŠINA RAČUNA

2. člen
Splošni del zaključnega računa na ravni podskupin

kontov se določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v 000
Skupina/Podskupina kontov leto 2001

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 19.180
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 125

70 DAVČNI PRIHODKI -
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI 125
710 Udelež. na dobičku in dohod.od premož 14
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 111
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI -
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega

premoženja
73 PREJETE DONACIJE -
730 Prejete donacije iz domačih virov
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731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI 19.055
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih

institucij 19.055
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 20.523
40 TEKOČI ODHODKI 12.966
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 6.060
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 496
402 Izdatki za blago in storitve 383
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve 6.027
41 TEKOČI TRANSFERI 2.049
410 Subvencije 12
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 37
412 Trasferi neprofitnim organizacijam in ustanovam -
413 Drugi tekoči domači transferi 2.000
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.508
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.508
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI -
430 Investicijski transferi -
III. PRESEŽEK (I.-II)

PRIMANJKLAJ (I.-II.) -1.343

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov leto 2001

IV. PREJETA VRAČILA -
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL -
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA

IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442) 1.032

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV 1.032

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 1.032
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) -1.032

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov leto 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.) -2.375
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) -2.375
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

3. člen
Pregled prihodkov in odhodkov zaključnega računa je

analitično zajet v bilanci prihodkov in odhodkov (tabelarični
del). Zmanjšanje sredstev na računih 31. 12. 2001 v zne-
sku 2.375 mio SIT se pokrije s sredstvi na ŽR dne 31. 12.
2000.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republlike Slovenije.

Št. 03201-24/2002
Pivka, dne 25. aprila 2002.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

2362. Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Pivka

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in
36/00), 41. in 70. člena zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in 16. člena statuta
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je
Občinski svet občine Pivka na 24. seji dne 25. 4. 2002
sprejel

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

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Pivka

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovna šola Pivka (Uradni list RS, št. 10/97), se
spremeni prvi odstavek 6. člena, ki se glasi:

Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre-
mera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem robu pa je zapisano: Osnovna šola Pivka.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo ve-

ljati petnajsti dan od objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 03201-24/02
Pivka, dne 25. aprila 2002.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.
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2363. Sklep o določitvi višine zneska priključne takse
za kanalizacijski priključek

Na podlagi 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) in odloka o tarifnem siste-
mu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS,
št. 107/00) je Občinski svet občine Pivka na 24. seji, dne
25. 4. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi višine zneska priključne takse

za kanalizacijski priključek

1. člen
Priključna taksa za kanalizacijski priključek se obraču-

nava v višini 36% povprečne mesečne bruto plače na zapo-
sleno osebo v gospodarstvu po podatkih statističnega urada
Republike Slovenije za pretekli mesec.

2. člen
Priključna taksa se poravna v treh zaporednih meseč-

nih obrokih. Po poravnanem zadnjem obroku pristojni ob-
činski organ izda ustrezno potrdilo, na podlagi katerega
upravljalec javne kanalizacije izvede priključitev uporabnika
na omrežje javne kanalizacije.

3. člen
Sredstva, zbrana z obračunom priključne takse za

kanalizacijski priključek so prihodek proračuna in se upo-
rabljajo izključno za izgradnjo priključkov kanalizacijskega
omrežja.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in se uporablja od dneva objave dalje.

Št. 03201-24/2002
Pivka, dne 25. aprila 2002.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

2364. Spremembe in dopolnitve pravilnika in meril za
vrednotenje športnih programov v Občini Pivka

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 1. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), 7. in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet občine
Pivka na 24. seji dne 25. 4. 2002 sprejel

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

in meril za vrednotenje športnih programov
v Občini Pivka

1. člen
V pravilniku in merilih za vrednotenje športnih progra-

mov v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 57/01), se dopolni 9.
člen pravilnika, in sicer se doda nov odstavek:

Pogodba mora vsebovati: vsebino in obseg programa,
čas realizacije, pričakovane dosežke, obseg sredstev ter
druge medsebojne pravice in obveznosti.

2. člen
Doda se nov 9.a člen pravilnika:
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje jav-

nih športnih objektov občinskega pomena se zagotavljajo v
vsakoletnem proračunu občine v posebnih proračunskih po-
stavkah.

3. člen
Dopolnijo in spremenijo se merila za sofinanciranje

športnih programov, in sicer se doda:
I. Razvrstitev športnih panog v skupine skladno z naci-

onalnim programom športa
Razvrstitev športnih panog v tri skupine:
1. skupina:
Izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih,

in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih siste-
mih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega
prvaka.

2. skupina:
Športne organizacije, ki izpeljujejo programe v kolektiv-

nih športih, in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmo-
valnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez le za
naslov ekipnega državnega prvaka.

3. skupina:
Športne organizacije, ki izpolnjujejo različne športno-

rekreativne programe.
V posamezni skupini se izvajalci športnih programov

razvrstijo v razrede glede na razširjenost in glede na kako-
vost. Pri tem se vedno upošteva razširjenost in razvitost
športa v Občini Pivka.

b) Kazalci za razširjenost športne panoge so:
– število članov s plačano članarino;
– število registriranih tekmovalcev;
– število društev vključenih v nacionalno panožno

zvezo.
a) Kazalci za kakovost športne panoge so:
– uvrstitve v mednarodnih tekmovanjih;
– uvrstitve na državnem prvenstvu;
– nastopanje v tekmovalnem sistemu nacionalne pa-

nožne zveze.
(Višino vrednotenja kazalcev in število razredov se do-

loči na podlagi razvrstitve izvajalcev športnih panog.)
Pri vsebini in obsegu programov se spremenijo slede-

če točke:
Športna vzgoja otrok, usmerjena v kakovostni in vrhun-

ski šport, in sicer se doda besedilo:
– cicibani in cicibanke 240 ur,
– mlajši dečki in deklice 240 do 400 ur,
– starejši dečki in deklice 300 do 800 ur.
Prioritetne športne panoge za financiranje programa

»športna vzgoja otrok usmerjena v kakovostni in vrhunski
šport za obdobje od 2002 do 2006 so:
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– individualne športne panoge: atletika – število špor-
tnikov je 2, število tednov vadbe letno je 36, balinanje –
število športnikov je 2, število tednov vadbe letno je 36 in
kegljanje – število športnikov je 2, število tednov vadbe
letno je 36),

– kolektivne športne panoge – ženske: košarka – veli-
kost vadbene skupine je 12, število tednov vadbe letno je
36,

– kolektivne športne panoge moški: košarka – velikost
vadbene skupine je 12, število tednov vadbe letno je 36 in
nogomet – velikost vadbene skupine je 16, število tednov
vadbe letno je 36).

Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vr-
hunski šport (od 15 do 20 let):

– kadeti 400 do 800 ur,
– mladinci 400 do 1100.
Sofinancira se strokovni kader, objekt.
Prioritetne športne panoge za financiranje programa

»športna vzgoja otrok in mladine usmerjena v kakovostni in
vrhunski šport za obdobje od 2002 do 2006 so:

– individualne športne panoge: atletika – število špor-
tnikov je 3, število tednov vadbe letno je 36, balinanje –
število športnikov je 2, število tednov vadbe letno je 36 in
kegljanje – število športnikov je 2, število tednov vadbe
letno je 36),

– kolektivne športne panoge – ženske: košarka – veli-
kost vadbene skupine je 12, število tednov vadbe letno je
36,

– kolektivne športne panoge moški: košarka – velikost
vadbene skupine je 12, število tednov vadbe letno je 36.

Prioritetne panoge se določijo vsaka 4 leta.
Pri športu invalidov se doda stavek:
Sofinancira se objekt in strokovni kader.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnike začnejo veljati

petnajsti dan od objave v Uradnem listu RS.

Št. 03201/2002
Pivka, dne 25. aprila 2002.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

PODČETRTEK

2365. Sklep o spremembi sklepa o začasnem
financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za
leto 2002

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokal-
ni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 33. člena zako-
na o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) ter 17. člena statuta Občine Podčetrtek
(Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01) je Občinski
svet občine Podčetrtek na 30. redni seji dne 16. 5. 2002
sprejel

PREBOLD

2366. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana za
obdobje 1986-2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Žalec - za območje
Občine Prebold

Na podlagi 39. in 43. 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, 71/93 in 44/97) ter 29. člena statuta Občine
Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) izdaja župan Občine
Prebold

S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana

za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Žalec - za območje

Občine Prebold

1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za ob-
dobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Ob-
čine Žalec - za območje Občine Prebold, ki ga je izdelala
Regijsko razvojna družba d.o.o. iz Domžal.

2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev bo javno razgrnjen v

prostorih Občine Prebold. Javna razgrnitev bo trajala en
mesec od objave v Uradnem listu RS. V času javne razgrni-

S K L E P
o spremembi sklepa o začasnem financiranju

javne porabe Občine Podčetrtek
za leto 2002

1. člen
V 1. in 5. členu sklepa o začasnem financiranju javne

porabe Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/02) se
datum “30. 4. 2002” nadomesti s “30. 6. 2002”.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 2002.

Št. 06202-198/2002
Podčetrtek, dne 17. maja 2002.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.
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RADEČE

2367. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Radeče

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00) je Občinski svet občine Radeče
na 15. redni seji dne 19. 4. 2002 sprejel

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

Občine Radeče

1. člen
V statutu Občine Radeče (Uradni list RS, št. 3//99) se

tretji odstavek 20. člen spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino

opredeljenih glasov navzočih članov.«

2. člen
V 33. členu se za prvim stavkom drugega odstavka

doda besedilo: »najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.«

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

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 03200-1/02-43
Radeče, dne 19. aprila 2002.

Župan
Občine Radeče

Ludvik Sotlar, inž. l. r.

2368. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični
rekreacijski center Radeče

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), prvega odstavka 23. člena zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 35. člena zakona o uresničeva-
nju interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94)
ter 91. in 93. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS,
št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 15. redni seji
dne 19. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični
rekreacijski center Radeče

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistič-

ni rekreacijski center Radeče (Uradni list RS, št. 35/01) se
3. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:

22.150 Drugo založništvo
52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-

stavracij
55.303 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostin-

skih obratov
55.400 Točenje pijač
60.213 Dejavnost žičnic, vlečnic
60.230 Drug kopenski potniški promet
61.200 Promet po rekah, jezerih, prekopih
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev

potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projek-

tov za trg
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po

pogodbi
71.220 Dajanje ladij v najem
74.400 Oglaševanje
74.810 Fotografska dejavnost
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
92.110 Snemanje filmov in video filmov
92.120 Distribucija filmov in video filmov
92.130 Kinematografska dejavnost
92.200 Radijska in televizijska dejavnost
92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.340 Druge razvedrilne dejavnosti d.n.
92.511 Dejavnost knjižnic
92.521 Dejavnost muzejev
92.610 Obratovanje športnih objektov
92.622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
92.623 Druge športne dejavnosti
92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

tve bo v avli kinodvorane v Preboldu organizirana javna raz-
prava. Datum bo določen naknadno, občani bodo o javni
razpravi obveščeni na krajevno običajen način.

3. člen
V času javne razgrnitve lahko vse zainteresirane pravne

ali fizične osebe podajo k izdelanemu osnutku svoje pripom-
be in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo po pošti.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Prebold, dne 20. maja 2002.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.
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2370. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o
določitvi članov svetov krajevnih skupnosti in
volilnih enot za redne volitve v svete krajevnih
skupnosti v Občini Radeče

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94 in 70/95) in predhodnega soglasja
svetov krajevnih skupnosti Radeče, Jagnjenica, Svibno in
Vrhovo ter v skladu z 11., 56. in 58. členom statuta Občine
Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) je Občinski svet občine
Radeče na 15. redni seji dne 19. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o dopolnitvah in spremembah odloka o določitvi
članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot

za redne volitve v svete krajevnih skupnosti
v Občini Radeče

1. člen
V odloku o določitvi članov svetov krajevnih skupnosti

in volilnih enot za redne volitve v svete krajevnih skupnosti v
Občini Radeče (Uradni list RS, št. 17/96) se s temi spre-
membami in dopolnitvami po predhodnem soglasju svetov
krajevnih skupnosti Radeče, Jagnjenica, Svibno in Vrhovo
spremeni število članov Sveta KS Radeče v posamezni VE v
KS Radeče.

2. člen
Dopolni in spremeni se 3. člen tako, da se glasi:
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Radeče se

določijo 4 volilne enote, in sicer:
a) prva volilna enota zajema naselja: Radeče, Obrežje,

Zavrate št. 1. in 2. V prvi volilni enoti se volijo štirje člani
Sveta KS Radeče;

b) druga volilna enota zajema naselja: Dobrava, Hote-
mež, Loška gora, Brunk, Brunška gora, Rudna vas. V drugi
volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS;

c) tretja volilna enota zajema naselja: Jelovo, Njivice,
Zavrate od vključno št. 3 dalje. V tretji volilni enoti se volita
dva člana Sveta KS;

d) četrta volilna enota zajema naselji: Močilno, Žebnik.
V četrti volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 03200-1/02-52
Radeče, dne 19. aprila 2002.

Župan
Občine Radeče

Ludvik Sotlar, inž. l. r.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 03200-1/02-22
Radeče, dne 19. aprila 2002.

Župan
Občine Radeče

Ludvik Sotlar, inž. l. r.

2369. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Radeče

Na podlagi 3., 8. in 51. člena zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96); 19. in 91. člena statuta Občine
Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) in na podlagi določil
zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92,
26/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 31/00 in
36/00) je Občinski svet občine Radeče na 14. redni seji
dne 19. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Radeče

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom

Radeče (Uradni list RS, št. 70/96) se 6. člen spremeni in
dopolni tako, da se glasi:

»Dejavnost javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče
je:

85.121 Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejav-
nost

85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena de-
javnost

85.130 Zobozdravstvena dejavnost
85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne

opravljajo zdravniki
85.142 Alternativne oblike zdravljenja
85.143 Druge zdravstvene dejavnosti d.n.
85.311 Dejavnost domov za starejše
85.319 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
85.324 Dejavnost varstvenih delovnih centrov
85.329 Druge socialne dejavnosti
V tem členu naštete dejavnosti se lahko izvajajo v sode-

lovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi
sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo«.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 03200-1/02-30
Radeče, dne 19. aprila 2002.

Župan
Občine Radeče

Ludvik Sotlar, inž. l. r.
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RIBNICA

2371. Sklep o uradnem elektronskem naslovu
Občinske uprave občine Ribnica

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslo-
vanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Ura-
dni list RS, št. 91/01) in 30. člena statuta Občine Ribnica
(Uradni list RS, št. 37/00) izdajam

S K L E P
o uradnem elektronskem naslovu Občinske

uprave občine Ribnica

1. člen
Občinska uprava občine Ribnica uradno posluje z elek-

tronskim naslovom, ki se glasi: obcina.ribnica@siol.net.
Sporočila, prejeta na zgoraj naveden naslov, redno

pregleduje in sprejema tajnica župana Občine Ribnica.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 031-01/2001
Ribnica, dne 15. maja 2002.

Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

SLOVENJ GRADEC

2372. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Slovenj Gradec za leto 2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) in 16. člena statuta
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je
Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec, na 41. seji
dne 21. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine

Slovenj Gradec za leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine

Slovenj Gradec za leto 2001.

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za

leto 2001:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki 2.383,020.422,71 SIT
II. Odhodki 2.120,962.780,32 SIT
III (I–II) Presežek 262,057.642,39 SIT

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil

in prodaja kapitalskih deležev 134,469.999,82 SIT
V. Dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev 126,886.488,44 SIT

VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV–V) 7,583.511,38 SIT

VII. (I–II) Skupni presežek – prihodki
minus odhodki ter saldo prejetih
in danih posojil (I+IV)–(II+V) 269,641.153,77 SIT

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje –
IX. Odplačilo dolga 3,917.234,75 SIT
X. Neto zadolževanje –3,917.234,75 SIT
XI. Povečanje sredstev na računih (VII–X) 265,723.919,02 SIT

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

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 40303-00001/2002
Slovenj Gradec, dne 28. februarja 2002.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

2373. Odlok o uvedbi samoprispevka na območju
Krajevne skupnosti Kebelj

Na podlagi 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 87/01), 6. in 10. člena statuta Občine Sloven-
ska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) ter na
podlagi rezultata glasovanja na referendumu za uvedbo sa-
moprispevka na območju Krajevne skupnosti Kebelj, dne
12. 5. 2002 je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na
30. redni seji dne 20. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne

skupnosti Kebelj

1. člen
S tem odlokom se za območje Krajevne skupnosti

Kebelj, ki vključuje naselja Cezlak, Kebelj, Kot na Pohorju,
Lukanja, Modrič, Nadgrad, in Podgrad na Pohorju, uvaja
samoprispevek v denarju.

Samoprispevek se bo odmerjal po stopnji 1,5% od
bruto dohodka zavezanca v predpreteklem letu pred uvedbo
samoprispevka, vendar največ od bruto dohodka v višini
trikratne povprečne plače.

Samoprispevek se uvaja za obdobje petih let, to je od
1. 8. 2002 do 31. 7. 2007.

2. člen
Samoprispevek se uvaja na podlagi izvedenega refe-

renduma na območju Krajevne skupnosti Kebelj dne 12. 5.
2002, za investicijo novogradnja telovadnice v večnamen-
skem objektu na Keblju, po investicijskem programu, ki ga
je Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejel na 28.
redni seji dne 4. 2. 2002.

Skupna investicijska vednost znaša 129,455.793 SIT.
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3. člen
Novogradnja telovadnice v večnamenskem objektu na

Keblju se bo financirala iz naslednjih virov:

Vir financiranja Delež v %
KS Kebelj - samoprispevek 30,90
KS Kebelj - drugi viri 21,76
Občina Slovenska Bistrica 25,65
MŠZŠ – Služba za investicije
MŠZŠ – Sektor za šport 5,92
Skupaj 100

Predvideni viri financiranja (po cenah 1. 1. 2001):
Vir financiranja Normativni del Nadnormativni del Skupaj

KS Kebelj - samoprispevek 0 40,000.000 40,000.000
KS Kebelj - drugi viri 12,768.283 9,137.850 21,906.133
Občina Slovenska Bistrica 22,736.603 5,405.681 28,142.284
MŠZŠ – Služba za investicije 20,429.000 0 20,429.000
MŠZŠ – Sektor za šport 0 7,660.970 7,660.970
Skupaj 55,933.886 62,204.501 118,138.387

Predvideni viri in dinamika financiranja po tekočih cenah, ob upoštevanju predvidene inflacije za leto 2001 v deležu
8,5%, za leto 2002 v deležu 6,4% in zaključku investicije do septembra 2001:

Vir financiranja Do leta 2000 Leto 2001 Leto 2002 Skupaj

KS Kebelj - samoprispevek 5,000.000 5,000.000 30,000.000 40,000.000
KS Kebelj - drugi viri 801.845 18,963.180 8,398.941 28,163.966
Občina Slovenska Bistrica 4,464.490 17,875.850 10,861.517 33,201.857
MŠZŠ – Služba za investicije 0 12,000.000 8,429.000 20,429.000
MŠZŠ – Sektor za šport 0 7,660.970 0 7,660.970
SKUPAJ 10,266.335 61,500.000 57,689.458 129,455.793

4. člen
S samoprispevkom se bo zbralo predvidoma

30,000.000 SIT.

5. člen
Po dokončanju investicijskega programa ni načrtovan

presežek sredstev samoprispevka. V primeru morebitnih pre-
sežkov, se bodo presežki uporabili za investicije in investicij-
sko vzdrževanje lokalne javne infrastrukture na območju Kra-
jevne skupnosti Kebelj.

6. člen
Zavezanec za samoprispevek je fizična oseba, ki ima

pravico glasovanja na referendumu o uvedbi samoprispev-
ka.

Zavezanec za samoprispevek je tudi fizična oseba, ki v
obdobju, za katero je samoprispevek uveden, izpolni pogoje
iz 9. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št.
87/01). Nove zavezance za samoprispevek enkrat letno
ugotavlja občinska uprava na podlagi podatkov, pridobljenih
od upravljavcev zbirk podatkov o stalnem prebivališču, o
fizičnih osebah z dohodki, ki so bili obdavčeni z dohodnino v
predpreteklem letu pred letom, v katerem ugotavlja nove
zavezance in o višini dohodkov, o osebah, starejših od
petnajst let, ter o lastništvu in uporabi nepremičnin. Lastnost
zavezanca pridobi fizična oseba s prvim dnem naslednjega
leta po letu, v katerem je pristojni organ ugotovil izpolnjeva-
nje pogojev. O pridobitvi lastnosti zavezanca odloči občin-
ska uprava z odločbo o odmeri samoprispevka.

Lastnost zavezanca za samoprispevek izgubi fizična
oseba, ki v obdobju, za katero je uveden samoprispevek, ne

izpolnjuje več pogojev iz 9. člena zakona o samoprispevku.
Izgubo lastnosti zavezanca enkrat letno ugotavlja pristojni
organ na podlagi podatkov, pridobljenih od upravljavcev
zbirk podatkov o stalnem prebivališču, o fizičnih osebah z
dohodki, ki so bili obdavčeni z dohodnino v predpreteklem
letu pred letom, v katerem se ugotavlja obstoj lastnosti zave-
zanca in o višini dohodkov, ter o lastništvu in uporabi nepre-
mičnin. Lastnost zavezanca izgubi fizična oseba s prvim
dnem naslednjega leta po letu, v katerem je pristojni organ
ugotovil neizpolnjevanje pogojev. O izgubi lastnosti zavezan-
ca odloči občinska uprava z odločbo.

7. člen
Samoprispevek posameznega zavezanca se za obdob-

je enega leta odmeri po stopnji 1,5% od njegovega bruto
dohodka v predpreteklem letu pred uvedbo samoprispevka,
vendar največ od bruto dohodka v višini trikratne povprečne
plače.

Samoprispevek posameznega zavezanca se za obdob-
je petih let odmeri tako, da se znesek samoprispevka, ugo-
tovljen v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, pomnoži
s številom let plačevanja samoprispevka.

8. člen
Zneski samoprispevka za vsako prihodnje leto se bodo

revalorizirali enkrat letno na podlagi individualnih aktov (skle-
pov o revalorizaciji), praviloma do 30. novembra tekočega
leta za naslednje leto, s katerimi bodo zavezancem na pod-
lagi odločbe o odmeri samoprispevka določeni revalorizirani
zneski samoprispevka za naslednje leto na osnovi podatkov
o doseženih bruto dohodkih zavezanca v preteklem letu.



Uradni list Republike Slovenije Št. 48 / 31. 5. 2002 / Stran 4937

9. člen
Zavezanec uveljavlja oprostitve in znižanja samoprispev-

ka tako, da vloži pisno vlogo pri Občinski upravi občine
Slovenska Bistrica.

Zavezanca se lahko oprosti plačevanja samoprispevka
ali se mu prizna znižanje na njegovo zahtevo, na podlagi
vloge iz katere mora biti razvidno, da njegovi tekoči bruto
dohodki ne presegajo 25 odstotkov povprečne letne bruto
plače v Republiki Sloveniji.

10. člen
Samoprispevek plačuje zavezanec na ustrezni vplačilni

račun v mesečnih obrokih najkasneje do 20. v mesecu, za
pretekli mesec. Zbrana sredstva v celoti pripadajo Krajevni
skupnosti Kebelj.

Za odmero in zbiranje sredstev je odgovorna Občinska
uprava občine Slovenska Bistrica.

Za izvedbo investicijskega programa je odgovorna Ob-
činska uprava občine Slovenska Bistrica in KS Kebelj.

Zbiranje samoprispevka in njegovo porabo nadzoruje
Nadzorni odbor občine Slovenska Bistrica.

11. člen
Samoprispevek se zavezancu odmeri z letno upravno

odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o pritožbi
odloča župan.

12. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

osmi dan po objavi.

Št. 10/032-031/30-4/2002
Slovenska Bistrica, dne 20. maja 2002.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

2374. Program priprave zazidalnega načrta za obrtno
stanovanjsko zazidavo “Ob potoku”

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 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93
in 44/97), 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet občine Slovenska
Bistrica na 30. redni seji dne 20. 5. 2002 določil

P R O G R A M   P R I P R A V E
zazidalnega načrta za obrtno stanovanjsko

zazidavo “Ob potoku”

1. Izhodišča
Območje obdelave je obrtno stanovanjska cona »Ob

potoku«, in sicer se lokacija nahaja na območju med poto-
kom Bistrica, podjetjem »Lesnina Emmi« do meje naselja
Slovenska Bistrica.

Na območju cone se predvideva obrtno stanovanjska
zazidava.

Z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slo-
venska Bistrica (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97 in
72/99) je območje, ki zajema parc. št. 1646/2, 250/4/4,
1605, 1606, 1607, 1608, 1611/2, 1612/2, 1612/3,

1616/2, 1614, 1613, 1646/1 in del parc. št. 452/1 vse
k.o. Slovenska Bistrica opredeljeno kot nezazidano stav-
bno zemljišče.

Velikost območja je približno 4 ha.
V skladu z Urbanistično zasnovo za mesto Slovenska

Bistrica, ki je bila sprejeta v postopku sprememb in dopol-
nitev dolgoročnega plana v letu 1999, je za navedeno
območje predvidena izdelava zazidalnega načrta.

Namen izdelave zazidalnega načrta je pridobitev pravnih
podlag za izdajo dovoljenj za posege v prostor in graditev.

S tem programom se podrobneje opredelijo:
– vsebina in obseg zazidalnega načrta - v nadaljeva-

nju: zazidalnega načrta,
– izvajalci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti,
– seznam ministrstev in drugih organov in organizacij,

ki sodelujejo v postopku,
– postopek in roki priprave in sprejemanja.

2. Osnove za pripravo zazidalnega načrta
2.1. Naročnik in izdelovalec zazidalnega načrta
Naročnik zazidalnega načrta je Občina Slovenska Bis-

trica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
Izdelovalca zazidalnega načrta izbere naročnik v skla-

du z zakonom o javnih naročilih.
2.2. Zakonske podlage in obseg priprave zazidalnega

načrta
Pri izdelavi zazidalnega načrta bodo upoštevani na-

slednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor

(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),

– zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št.
18/84, 15/89 in 71/93),

– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85),

– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96) ter na njegovi osnovi v letih 1994-1999 sprejeti
ustrezni podzakonski predpisi,

– zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97),

– navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99),

– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99),

– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št.
56/99)

– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
59/96),

– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
– zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št.

34/84, 29/86, Uradni list RS, št. 40/94, 69/94, 29/95,
59/96),

– podzakonski predpisi, sprejeti oziroma izdelani na
podlagi navedenih zakonov,

– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine
okolja ter predmete poslovanja gospodarskih javnih služb

2.3. Izdelane strokovne podlage in veljavni planski akti
Zazidalni načrt bo izdelan z upoštevanjem prostorskih

sestavin planskih aktov
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-

stavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slo-
venska Bistrica (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97
in 72/99). Za območje zazidalnega načrta bodo izdelane
strokovne podlage, ki bodo zajemale tudi del parcele št.
452/1 in 452/5 k.o. Slovenska Bistrica zaradi celovite
zaokrožitve območja.
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3. Priprava in sprejemanje zazidalnega načrta
3.1. Za izdelavo zazidalnega načrta je potrebno izde-

lati:
– strokovna podlaga za obravnavano območje
– geotehnično poročilo,
– geodetski posnetek v merilu 1:500 za območje ob-

delave zagotovi naročnik.
3.2. Vsebina in obseg zazidalnega načrta
Zazidalni načrt se pripravi v 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 Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodi-
lom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini pro-
storskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 48/85).

Osnutek zazidalnega načrta bo vseboval:
a) tekstualni del
– obrazložitev in utemeljitev zazidalnega načrta
– povzetek in usklajenost s prostorskimi sestavinami

planskih aktov Občine Slovenska Bistrica,
– analiza obstoječega stanja in morfološka analiza,
– opis prostorskih pogojev za realizacijo programa v

območju urejanja,
– opis rešitev posegov in ureditev, vsebovanih v osnut-

ku zazidalnega načrta,
– potrebni infrastrukturni objekti in naprave za delova-

nje predlaganih posegov in ureditev ali njihove rušitve, pre-
stavitve in druge prilagoditve,

– opis prostorskih ureditev po posameznih področjih,
– varovanje naravne in kulturne dediščine,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
– potrebne vodnogospodarske ureditve,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– opis rešitev v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugi-

mi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravna-

vanega območja (številka parcele in katastrska občina, povr-
šina, vrsta rabe, lastništvo),

– ocena stroškov za izvedbo zazidalnega načrta,
– etape izvajanja zazidalnega načrta,
– pogoji organov oziroma organizacij.
b) kartografski del
– pregledna karta s prikazom območja obdelave v me-

rilu 1:5000,
– izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine

Slovenska Bistrica,
– zazidalna situacija v merilu 1:500 s funkcionalnimi

rešitvami, krajinskimi, oblikovalskimi, arhitekturnimi, okolje-
varstvenimi in vodnogospodarskimi; glede na obsežnost te-
matike bo vsebina po potrebi razdeljena na več tematskih
kart,

– načrt komunalne in energetske infrastrukture ter
omrežja zvez v merilu 1:500,

– načrt prometnih ureditev,
– načrt gradbenih parcel ter določitev funkcionalnega

zemljišča v merilu 1:500,
c) osnutek odloka o zazidalnem načrtu
– opis meje območja po parcelnih mejah,
– funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto pose-

gov v prostor,
– pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko obli-

kovanje območja in posegov v prostor na območju obdela-
ve,

– pogoji glede komunalnega in energetskega urejanja
območja,

– drugi pogoji, pomembni za izvedbo predvidenih po-
segov,

– etape izvajanja posegov,

– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne
zazidajo v prvi etapi oziroma se jim spremeni namembnost v
času gradnje,

– tolerance pri legi, velikosti in funkciji objektov in na-
prav,

– obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju zazi-
dalnega načrta.

3.3. Priprava gradiva za pridobivanje pogojev za izdela-
vo osnutka zazidalnega načrta

Izdelovalec bo na osnovi razpoložljive prostorske doku-
mentacije ter pripravljenih strokovnih podlag, izdelal gradivo
za pridobitev pogojev za izdelavo zazidalnega načrta z opi-
som in utemeljitvijo predvidenih posegov.

3.4. Pridobitev pogojev za izdelavo osnutka zazidalne-
ga načrta

Izdelovalec bo poslal gradivo za pridobitev pogojev za
izdelavo zazidalnega načrta organom, ki morajo skladno s
predpisi podati pogoje za izdelavo osnutka zazidalnega na-
črta:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-
lje, Izpostava Maribor – področje varstva narave, vodnega
gospodarstva, Krekova ul. 17, Maribor,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
Rotovški trg, Maribor

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Izpostava Maribor,

– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, Vetrinjska 2, Maribor

– Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje za komunal-
ne in druge storitve, d.o.o.

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,

– Zavod RS za varstvo naravne dediščine, OE Maribor,
Slomškov trg 6, Maribor,

– Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova c. 38,
Maribor,

– Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, Vodnogo-
spodarski sektor Maribor, Ljubljanska ul. 9, Maribor,

– Zavod za KTV in informiranje Slovenska Bistrica, Trg
svobode 16, Slovenska Bistrica.

Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30
dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo, da
nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo so-
glaša.

3.5. Izdelava osnutka zazidalnega načrta
Na osnovi strokovnih podlag in pridobljenih pogojev

organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki
tega programa, bo izdelovalec pripravil osnutek zazidalnega
načrta v vsebini iz tč. 3.2. tega programa.

4. Sprejemanje zazidalnega načrta
4.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka zazidal-

nega načrta
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo Občinski svet

občine Slovenska Bistrica določil osnutek zazidalnega načr-
ta in sprejel sklep o javni razgrnitvi.

4.2. Javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij

in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgr-
nitvi osnutka zazidalnega načrta. Javna razgrnitev bo trajala
en mesec.

V času javne razgrnitve bo Oddelek za okolje in prostor
Občine Slovenska Bistrica organiziral javno obravnavo. Ob-
čani in drugi zainteresirani bodo o javni obravnavi obveščeni
na krajevno običajen način.
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4.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javne obravnave bo Odde-

lek za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica zbiral
in evidentiral vse pisne in ustne pripombe in predloge
posameznikov, organov in organizacij k osnutku zazidal-
nega načrta in jih najkasneje po zaključku javne razgrni-
tve predal izdelovalcu.

Izdelovalec zazidalnega načrta bo pripravil strokovna
stališča do pripomb in predlogov. O utemeljenosti pri-
pomb in predlogov bo odločil občinski svet.

Oddelek za okolje in prostor Občine Slovenska Bis-
trica bo vsem organom, organizacijam in skupnostim, ki
so dali pripombe in predloge, pa jih ni sprejel, poslal
obrazložitev razlogov, zaradi katerih pripomb in predlo-
gov ni sprejel.

4.4. Priprava usklajenega predloga zazidalnega na-
črta

Na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov
iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec dopolnil
osnutek zazidalnega načrta v usklajen predlog zazidalne-
ga načrta.

Predlog zazidalnega načrta bo vseboval enake se-
stavine kot osnutek zazidalnega načrta; od osnutka se bo
razlikoval v tistih vsebinah, kjer so bile upoštevane pri-
pombe iz obravnav, vseboval bo tudi soglasja pristojnih
organov in organizacij k zazidalnemu načrtu ter tehnične
elemente za zakoličenje objektov in naprav, ki jih določa
zazidalni načrt.

4.5. Organi in organizacije, ki morajo podati sogla-
sja k predlogu zazidalnega načrta

Na usklajeni predlog zazidalnega načrta bo izdelova-
lec zazidalnega načrta pridobil soglasja pristojnih orga-
nov in organizacij, navedenih v nadaljevanju.

V skladu z zakonskimi pooblastili morajo podati so-
glasje k predlogu zazidalnega načrta naslednji organi in
organizacije:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Izpostava Maribor – področje varstva narave, vo-
dnega gospodarstva, Krekova ul. 17, Maribor

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor,
Rotovški trg, Maribor

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Izpostava Maribor

– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo
električne energije, Vetrinjska 2, Maribor,

– Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje za komu-
nalne in druge storitve, d.o.o.

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,

– Zavod RS za varstvo naravne dediščine, OE Mari-
bor, Slomškov trg 6, Maribor,

– Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova c. 38,
Maribor,

– Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, Vodnogo-
spodarski sektor Maribor, Ljubljanska ul. 9, Maribor.

V primeru, da kdo od navedenih organov oziroma
organizacij o izdaji soglasja oziroma mnenja ne bi odločil
v 30 dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlo-
gom zazidalnega načrta soglaša.

4.6. Sprejetje odloka o zazidalnem načrtu
Občinski svet bo obravnaval usklajen predlog zazi-

dalnega načrta in sprejel odlok o zazidalnem načrtu, ki se
objavi v Uradnem listu RS.

5. Roki za pripravo zazidalnega načrta
Zazidalni načrt bo pripravljen v naslednjih rokih:

izbira izvajalca 30 dni po potrditvi
izdelava gradiva za pridobitev
pogojev in verifikacija na
urbanistični komisiji 60 dni po podpisu pogodbe
pridobitev pogojev 30 dni
izdelava osnutka 30 dni
javna razgrnitev osnutka 30 dni od objave sklepa v

Uradnem listu RS
javna obravnava v času javne razgrnitve
predaja pripomb izdelovalcu 7 dni po zaključeni javni raz-
grnitvi
priprava strokovnih stališč do
pripomb in predlogov 15 dni
izdelava dopolnjenega osnutka 30 dni po sprejetju stališč
pridobitev soglasij 30 dni
sprejem ZN na občinskem svetu 30 dni od izdelave predloga
priprava končnega elaborata 14 dni po sprejemu odloka

na občinskem svetu

6. Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu občine Slovenska Bistrica.

Št. 10/032-01/30-9/2002
Slovenska Bistrica, dne 20. maja 2002.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

2375. Sprememba odredbe o območjih kratkotrajnega
parkiranja – modre cone v mestu Slovenska
Bistrica

Na podlagi 9. člena odloka o ureditvi cestnega prome-
ta na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
28/00), na podlagi strokovnih podlag za urejanje mirujoče-
ga prometa v mestu Slovenska Bistrica - določitev modrih
con in na podlagi 10. člena statuta Občine Slovenska Bistri-
ca (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet
občine Slovenska Bistrica na 30. redni seji dne 20. 5.
2002 sprejel

S P R E M E M B O   O D R E D B E
o območjih kratkotrajnega parkiranja - modre

cone v mestu Slovenska Bistrica

1. člen
V odredbi o območjih kratkotrajnega parkiranja – mo-

dre cone v mestu Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
31/01) se spremeni tako, da se 4. člen glasi:

»Na parkiriščih iz 3. člena te odredbe je parkiranje
omejeno na dve uri, in sicer od ponedeljka do petka od 7.
do 18. in v soboto od 8. do 13., razen na parkirišču ob
Kolodvorski cesti pred občino in ob Vošnjakovi ulici, kjer je
parkiranje omejeno na dve uri, in sicer od ponedeljka do
petka od 7. do 15.«
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2. člen
Ta sprememba odredbe začne veljati takoj po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 10/032-01/30-8/2002
Slovenska Bistrica, dne 20. maja 2002.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

SVETA ANA

2376. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sveta Ana za leto 2001

Na podlagi 29., 33. in 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99 in 70/00), 98.
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00 in 79/01) in 15. člena statuta Občine Sveta Ana
(Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Sveta
Ana na 25. redni seji dne 3. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sveta

Ana za leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveta

Ana za leto 2001, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin

kontov naslednje (v tisoč SIT):

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Konto Naziv Znesek v tisoč SIT

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 269.686
Tekoči prihodki (70+71) 93.261

70 Davčni prihodki 57.923
700 Davki na dohodek in dobiček 36.731
703 Davki na premoženje 11.911
704 Domači davki na blago in storitve 9.280
706 Drugi davki –
71 Nedavčni prihodki 35.339
710 Udeležba na dobičku in dohodki

od premoženja 12.941
711 Takse in pristojbine 1.117
712 Denarne kazni 39
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 12.688
714 Drugi nedavčni prihodki 8.555
72 Kapitalski prihodki 4.882
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.144
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in

nematerialnega premoženja 3.738
73 Prejete donacije –
730 Prejete donacije iz domačih virov –
731 Prejete donacije iz tujine –

74 Transferni prihodki 171.543
740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 171.543
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 263.238
40 Tekoči odhodki 26.247
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 11.452
401 Prispevki delodajalcev za socialno

varnost 1.353
402 Izdatki za blago in storitve 12.352
403 Plačila domačih obresti 55
409 Rezerve 1.035
41 Tekoči transferi 99.529
410 Subvencije 6.229
411 Transferi posameznikom in

gospodinjstvom 15.188
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 6.116
413 Drugi tekoči domači transferi 71.996
414 Tekoči transferi v tujino –
42 Investicijski odhodki 90.518
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 90.518
43 Investicijski transferi 46.944
430 Investicijski transferi 46.944
III. Proračunski presežek (I.-II.) 6.448

(Proračunski primanjkljaj)
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev (750+751+752) –
75 Prejeta vračila danih posojil –
750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev (440+441+442) –
44 Dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev
440 Dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova

privatizacije –
VI. Prejeta minus dana posojila in

spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) –
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500) –
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje –
VIII. Odplačilo dolga (550) –
55 Odplačilo dolga
550 Odplačilo domačega dolga 603
IX. Sprememba stanja sredstev na računu

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) 5.845

3. člen
Pozitivni saldo na računih proračuna Občine Sveta Ana

za leto 2001 v višini 5.845 tisoč SIT se prenese v leto
2002, tako da skupni saldo nerazporejenih sredstev iz raču-
na proračuna znaša 60.140 tisoč SIT in se uporabljajo za
pokrivanje odhodkov proračuna Občine Sveta Ana za leto
2002 kot namenska sredstva.

4. člen
Sredstva proračunske rezerve Občine Sveta Ana (re-

zervacija za naravne nesreče) v višini 3.993 tisoč SIT se
prenesejo v leto 2002.
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 40303-01/2002
Sveta Ana, dne 3. maja 2002.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

2377. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega
glasila Anine novice

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS št. 18/94) in določil statuta Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na
25. redni seji dne 3. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

Anine novice

1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje glasila

Občine Sveta Ana kot informativnega in uradnega glasila
občine.

2. člen
Ime glasila je ANINE NOVICE s podnaslovom Informa-

tivni časopis Občine Sveta Ana.

3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je: Občina Sveta Ana.

Sedež glasila je Sveta Ana 17, 2233 Sveta Ana v Slov.
goricah.

4. člen
Glasilo izhaja praviloma trikrat letno. Lahko izide tudi

kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini.

5. člen
Naslov uredništva glasila je: Sveta Ana 17, 2233 Sveta

Ana v Slov. goricah.

6. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.

7. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v

občini ter o hotenjih in interesih občanov. Glasilo je lahko
namenjeno tudi za objavljanje splošnih aktov in drugih objav
Občine Sveta Ana in njenih organov.

Opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in
delu v občini. Objavlja objektivne in celovite informacije o
vseh področjih življenja in dela v občini, obenem pa je tudi
javna demokratična tribuna občanov.

8. člen
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet

na predlog odgovornega urednika. S programsko zasno-
vo se podrobneje določijo namen izdajanja in temeljna

vsebinska izhodišča glasila. Programska zasnova se ob-
javi v glasilu.

9. člen
Občinski svet imenuje uredniški odbor in odgovorne-

ga urednika za izdajanje glasila, ki je imenovan za štiriletno
mandatno obdobje na predlog komisije za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja.

10. člen
Občinski svet lahko iz upravičenih razlogov na pre-

dlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje
ali na predlog najmanj tretjine članov občinskega sveta,
odpokliče člana komisije pred iztekom mandata.

Naloge uredniškega odbora so:
– obravnava programske zasnove glasila,
– obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničeva-

njem programske zasnove,
– obravnava pobude, mnenja in predloge sodelavcev

in urednikov, ki se nanašajo na urejanje glasila,
– opozarja na spoštovanje določil kodeksa novinar-

ske poklicne etike pri uresničevanju programske zasnove
glasila, obravnava ekonomska in druga vprašanja v zvezi z
glasilom,

– obravnava in predlaga vse spremembe, ki določajo
frekvenco izhajanja in razširjenost glasila,

– pisno obvešča občinski svet (najmanj enkrat letno)
o uresničevanju programske zasnove in materialnih vpra-
šanj glasila.

11. člen
Odgovornega urednika glasila imenuje Občinski svet

občine Sveta Ana na predlog komisije za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja.

Mandat odgovornega urednika traja štiri leta.
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandi-

dat, ki poleg zakonskih izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj višja izobrazba družboslovne ali strokovne

smeri,
– občinski svet na predlog komisije za mandatna vpra-

šanja, volitve in imenovanja ali tretjine članov občinskega
sveta lahko odgovornega urednika razreši, če deluje v na-
sprotju z zakonom, sprejeto programsko zasnovo ali zoper
uredniško politiko glasila.

Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– angažira sodelavce in sodeluje pri izbiranju uredni-

kov za posamezna področja,
– naroča, pripravlja in ureja besedila in sodeluje pri

vseh fazah nastajanja glasila, vključno s koordinacijo z
izvajalci tiskarskih storitev,

– skrbi za smotrno organizacijo dela, usklajuje delo z
občinsko upravo,

– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika avtor-
skih honorarjev in cenika oglasnega prostora ter drugih
sporočil,

– oblikuje predloge za nagrajevanje sodelavcev časo-
pisa in za pridobivanje drugih prihodkov časopisa,

– enkrat letno pred novim proračunskim letom pisno
poroča komisiji o uresničevanju uredniške politike in o
gmotnem stanju časopisa.

Odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in poobla-
stila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novi-
narske poklicne etike.
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12. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila (pisarna

in uprava glasila, računovodske storitve) opravlja občinska
uprava občine, vendar se posamezna tehnična in organiza-
cijska opravila lahko prenesejo tudi na zunanjega izvajalca.

13. člen
Viri financiranja glasila so naslednji:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodki od propagandnih in drugih sporočil in even-

tualne prodaje glasila,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo na podlagi zagotovljenih sred-

stev.

14. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja propagandnih sporočil,
– stroške razpečevanja,
– materialne stroške uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s priprav-

ljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

15. člen
Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev mora

glasilo del prostora brezplačno nameniti predstavitvi kandi-
datov in kandidatnih list. Prostor se nameni brezplačno tudi
ob razpisu volitev v državni zbor in državni svet, vendar
vsebinsko povezano s predstavitvijo državnih strank in list na
lokalne razmere in politiko.

Ravnanje ob razpisu volitev se ravna po zakonu o volilni
kampanji, komisija za izdajanje glasila pa lahko ob tem ob-
činskemu svetu v sprejem predloži tudi poseben pravilnik.

16. člen
Občinski sveti v mesecu dni po sprejetju tega odloka

imenujejo predstavnike v uredniški odbor in glavnega odgo-
vornega urednika.

17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 03208-001/99
Sveta Ana, dne 3. maja 2002.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

ŠKOFJA LOKA

2378. Odlok o lokacijskem načrtu za izgradnjo
Poljanske obvoznice Škofje Loke (R1-210,
odsek 1078, R1-210, odsek 1110)

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, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 44/97) ter na podlagi 18. in 98. člena
statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je

Občinski svet občine Škofja Loka na 23. seji dne 18. 4.
2002 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu za izgradnjo Poljanske

obvoznice Škofje Loke (R1-210, odsek 1078,
R1-210, odsek 1110)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega pla-

na Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta
2000 ter prostorskimi sestavinami srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99 in Uradni
v. Gor. št. 114/86, 11/87, 3/89) se sprejme lokacijski
načrt za Poljansko obvoznico Škofje Loke, ki ga je izdelal
Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. pod št. proj. 4893 v
juliju 2001.

2. člen
Trasa Poljanske obvoznice (v nadaljevanju: obvoznica)

se v višini Frankovega naselja odcepi od Ljubljanske ceste
(R1-210, odsek 1078), poteka skozi vas Suha, severno od
centralne čistilne naprave prečka Soro, preide v predoru
vzpetino Sten, izstopi iz predora v naselju Na Dobravi, nada-
ljuje ob desnem bregu Sore, do vasi Bodovlje, ki jo obide
severno, ponovno prečka Soro in se pred vasjo Zminec
vključi v obstoječo cesto Škofja Loka – Poljane (R1-210,
odsek 1110). Dolžina trase navedene obvozne ceste znaša
3932 m.

3. člen
Lokacijski načrt določa mejo območja urejanja, fun-

kcijo območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objek-
tov in naprav, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitek-
turno oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za
prometno in komunalno urejanje območja, okoljevarstve-
ne ukrepe, dinamiko izvajanja posegov, obveznosti inve-
stitorja in izvajalcev, tolerance in nadzor nad izvajanjem
odloka.

4. člen
Osnova lokacijskemu načrtu so:
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dol-

goročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeroč-
nega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 (Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99
in Uradni v. Gor. št. 114/86, 11/87, 3/89)

– Idejni projekt – Poljanska obvoznica Škofje Loke –
R1 210, odsek 1078, R1 210, odsek 1110, ki ga je izdelal
LUZ, d.d., št. proj. 4984, februar 2000.

– Študija hrupne obremenjenosti in izdelava predloga
protihrupnih ukrepov na območju obvoznice Škofje Loke, ki
ga je izdelal PNZ, Oddelek za promet pod št. 12-793, fe-
bruar 2000.

– Dopolnitev poročila o vplivih na okolje za Poljansko
obvoznico Škofje Loke, ki ga je izdelal EPI SPEKTRUM,
d.o.o., Pesnica 20 a pri Mariboru, pod št. PVO/102/99,
april 2000.

– Sklepi Občine Škofja Loka, ki so sledili zaključkom
javne razprave.
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5. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje:
– odlok o lokacijskem načrtu,
– obrazložitev lokacijskega načrta,
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– določitev meje in funkcije območja,
– prometno tehnična rešitev,
– ureditev komunalno energetske infrastrukture,
– prostorske ureditve po posameznih področjih,
– ocena stroškov,
– etape izvajanja LN,
– seznam parcel v območju LN,
– soglasja k lokacijskemu načrtu,
– seznam parcel in njihovih lastnikov.
– Grafični del:
Prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana

Občine Škofja Loka, zasnova prometnega
omrežja M 1:25000
Prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Škofja Loka
kartografska dokumetnacija k planu M 1:5000
Prikaz širšega območja lokacijskega načrta M 1:25000
Pregledna situacija M 1:5000
Ureditvena situacija M 1:1000
Zbirni načrt komunalnih vodov M 1:1000
Karakteristični prečni profili M 1:50
Vzdolžni profil M 1:1000/100
Kopija katastrskega načrta M 1:2880
Načrt gradbenih parcel M 1:2880
Zakoličbeni načrt cestnega sveta M 1:1000

Sestavni del lokacijskega načrta je tudi Poročila o vpli-
vih na okolje.

II. UREDITVENO OBMOČJE IN POSEGI V ZEMLJIŠČA

6. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta delimo v dva

dela:
– Območje za izgradnjo odseka od Ljubljanske ceste

skozi Suho do vhoda v predor Pod Stenom v dolžini 902 m.
– Območje za izgradnjo odseka od izstopa trase iz

predora Pod Stenom (pri naselju na Dobravi) do priključka
na obstoječo cesto (R1-210) v Poljansko dolino pri Zmincu,
v dolžini 2370 m.

Preostali del trase poteka v predoru Pod Stenom v
dolžini 660 m.

7. člen
Znotraj meje območja urejanja lokacijskega načrta leži-

jo naslednje parcele oziroma deli parcel po naslednjih kata-
strskih občinah:

k.o. Stari dvor
5/1,29/1, 29/2, 96/1, 97/3, 98/1, 98/2
k.o. Suha
*67, 818/1, 841, 844, 850/2, 850/3, 852/2, 855,

857, 858, 859/1, 859/2, 859/3, 859/4, 859/5, 859/6,
859/7, 859/8, 860/1, 860/2, 862/1, 862/2, 862/3,
864, 865/1, 865/2, 865/3, 867, 868/3, 888, 893, 900,
901, 906/1, 906/2, 908/1, 909/3, 926/1, 926/2,
926/3, 926/4, 928, 930, 931, 934, 935, 941, 954/1,
954/2, 957/1, 1191/1, 1192, 1193, 1194, 1195/1,
1202/1, 1202/2, 1202/3, 1207/10,1207/11, 1207/12,
1219, 1220/3

k.o. Puštal
*132, *131, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/13,

31/2, 32/1, 32/2, 36/3, 145, 153/1, 153/2, 153/4,
155/1, 157, 158, 163/1, 163/2, 165, 166/1, 169/54,
169/57, 169/58, 169/134, 169/140, 169/141,
169/142, 169/143, 169/155, 214, 217/1, 220, 221,
222, 226, 228, 229, 231, 232, 235, 241, 243, 244, 245,
246, 247, 730/1, 730/2, 739/1, 739/2, 741/2, 742/2,
754/1, 754/2, 754/3, 761, 805/1, 805/2, 806/1, 806/3,
809, 931/1, 940/2, 940/3, 942, 943/1, 943/2, 944,
947/2, 949/3, 955/2, 959/1, 959/3, 959/4

k.o. Škofja Loka
250, 252/4, 258, 261, 1068/2, 1068/3

k.o. Zminec
1/5, 120, 121, 122, 123, 125, 129, 130/1, 130/2,

141, 144, 147, 148, 156, 160, 164, 169/1, 172, 177/2,
180, 187, 190, 196, 199, 200, 205, 208, 212, 216,
437/2, 443/1, 443/10, 445/3, 464, 465, 466, 467,
468, 469, 474, 485, 1183/2, 1183/9, 1183/14, 1188,
1189/1, 1189/3, 1192/1, 1193, 1204

III. FUNKCIJA OBMOČJA

8. člen
Območje urejanja iz 6. člena tega odloka je namenjeno

izgradnji obvozne dvopasovne ceste in spremljajočim uredi-
tvam in objektom, ki zagotavljajo njeno funkcioniranje.

9. člen
Funkcija nove ceste kot del regionalne ceste R1-210

je obvozna cesta mimo mesta Škofja Loka v Poljansko doli-
no ter hkrati zbirna cesta v omrežju širšega (mestnega) pro-
stora Škofje Loke.

Prvi odsek obvoznice poteka skozi pretežno urbanizira-
no območje, zato je na tem odseku potrebna ureditev pose-
bnih pasov za peš in kolesarski promet zunaj vozišča.

Drugi odsek poteka skozi pretežno ruralno območje.
Na odseku niso predvidene posebne komunikacije za peš in
kolesarski promet.

Elementi vozišča, kot tudi posebna peš in kolesarska
steza bodo asfaltirane.

Na obvoznico v funkciji zbirne ceste mestnega promet-
nega sistema bodo priključene vse obstoječe prometnice,
ki jih trasa prečka.

10. člen
Križišča
Na trasi bo urejeno 6 križišč z obstoječimi cestami:
1 – z Ljubljansko cesto,
2 – s Suško cesto,
3 – s cesto Puštal – Medvode,
4 – s cesto Puštal – Hrastniška grapa (Na Dobravi),
5 – s cesto v Bodovlje,
6 – s cesto Zminec – Podpulfrca.

11. člen
Sistem in oblika v členu 10. navedenih priključkov

(križišč):
KRIŽIŠČE 1 (na Ljubljanski cesti), km 0,000
Je klasično, štirikrako, semaforizirano križišče s pose-

bej urejenimi prehodi za peš in kolesarski promet, posebni-
mi čakalnimi pasovi za zavijalce levo na obvoznici in Ljubljan-
ski cesti ter posebnima pasovoma na Ljubljanski cesti za
uvoz in izvoz na obvoznico pod utripajočo lučjo.
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KRIŽIŠČE 2 (s Suško cesti), km 0,520
Križišče je krožno s petimi priključnimi kraki.
Peti krak je dovozna cesta do centralne čistilne na-

prave v Suhi.
Križišče je opremljeno z ureditvijo izvennivojskega

prehoda za peš in kolesarski promet.
KRIŽIŠČE 3 (s cesto Puštal – Medvode), km 0,820
Obstoječa cesta Puštal – Medvode se priključuje na

obvoznico posredno, to je po posebni povezalni cesti
med njima.

Priključek na obvoznici je krožišče s tremi priključni-
mi kraki, na cesti Puštal – Medvode pa klasično, trikrako,
nesemaforizirano križišče.

Križišči bosta opremljeni s posebej urejenimi in oz-
načenimi nivojskimi prehodi za peš in kolesarski promet
preko vozišč.

Na cesti Puštal – Medvode bo interpoliran poseben
dodatni zavijalni pas v levo.

Obvoznica prečka cesto Puštal – Medvode v podvo-
zu (ki je istočasno vstop v predor).

KRIŽIŠČE 4 (s cesto Puštal – Hrastniška grapa), km
1,730

Navedena cesta bo na obvoznico priključena posre-
dno to je po posebni povezovalni komunikaciji med nji-
ma.

Oba priključka posredne povezovalne ceste na ob-
voznico oziroma cesto v Hrastniško grapo bosta izvedena
kot klasični, nivojski, trikraki, nesemaforizirani križišči.

V križiščih niso predvideni posebej urejeni prehodi
za peš in kolesarski promet.

Poseben zavijalni pas v levo bo urejen le na vozišču
obvoznice.

Obvoznica prečka cesto v Hrastniško grapo v pod-
vozu (ki je istočasno vstop v predor).

KRIŽIŠČE 5 (s cesto v Bodovlje), km 3,420
Križišče bo urejeno kot klasično, štirikrako, nivoj-

sko, nesemaforizirano križišče.
Pred križiščem bodo na obvoznici urejeni posebni

čakalni pasovi za zavijalce levo.
Posebne ureditve prehodov za peš in kolesarski pro-

met v križišču niso predvidene.
KRIŽIŠČE 6 (s cesto Zminec – Podpulfrca), km

3,660
Predvideno je klasično, štirikrako, nivojsko, nese-

maforizirano križišče brez posebej urejenih prehodov za
peš in kolesarski promet.

Posebni čakalni pasovi pred križiščem za zavijanje
levo bodo urejeni le na trasi obvoznice.

12. člen
Za ustrezno ureditev v členu 10. in 11. navedenih

križišč so potrebne rekonstrukcije določenih odsekov na
obstoječih prečnih komunikacijah:

– na Ljubljanski cesti v dolžini 343 m.
– na Suški cesti v dolžini 220 m.
– na cesti Puštal – Medvode v dolžini 355 m.
– na cesti v Hrastniško grapo v dolžini 355 m.
– na cesti v Bodovlje v dolžini 135 m.
– na cesti Zminec – Podpulfrca v dolžini 235 m.
Poleg navedenega so potrebne ureditve na prečnem

cestnem omrežju:
– izvesti deviacijo stare Ljubljanske ceste na poljsko

pot proti Suhi, s podvozom pod obvoznico
– zgraditi novo povezavo med naseljem Na Dobravi

in cesto v Hrastniško grapo z mostom preko Hrastnice
kot nadomestilo z obvoznico prekinjeno obstoječo komu-
nikacijo med naseljema Na Dobravi in Puštal.

13. člen
Poljske in gozdne poti
V okviru izgradnje bodo ustrezno nadomeščeni in po-

vezani tudi odseki poljskih, gozdnih in dovoznih poti, ki jih
obvoznica preseka in niso neposredno priključeni na obvoz-
nico:

Dostopnost z obvoznico odrezanega severnega dela
polja (med Ljubljansko c. in vasjo Suha) od matičnega ob-
močja bo omogočena s podvozom pod obvoznico predvide-
nim v trasi obstoječe poljske poti, ki vodi v naselje
(parc. 1202/3 k.o. Suha).

Obstoječi poljski poti na obeh obrežnih terasah vzdolž
reke Sore prečka obvoznica na mostnem objektu, tako da je
svetla višina prehoda pod mostom 3,60 m brez poglabljanja
steze.

Trasa obvoznice na več mestih prekinja obstoječi si-
stem poljskih in gozdnih poti na desnem obrežju Sore v
območju med naseljema Bodovlje in Na Dobravi. Novi odse-
ki bodo prekinjene dele povezali v kontinuirno poljsko pot
na desnem obrežju Sore (severno vzdolž obvoznice), in bo
na enem koncu priključena na Cesto v Hrastniško grapo na
drugem pa na Cesto v Bodovlje.

Na to pot bo priključen tudi sistem gozdnih poti z
vzpetine Dešna po podvozu pod obvoznico urejenem v hu-
dourniški grapi »Spod Žovšče«. Gozdna pot bo iz podvoza
podaljšana tudi v smeri planote Na Dobravi po mostnem
objektu preko iste hudourniške grape.

Ob južni strani obvoznice se med profiloma P125 in P
144 izvede nadomestna gozdna pot.

Cestni odsek stare Ljubljanske ceste se bo od obstoje-
čega podhoda pod Ljubljansko cesto nadaljeval po novi trasi
v predvideni podvoz pod obvoznico (med P6 in P7) z nave-
zavo na poljsko pot proti Suhi.

Obstoječo poljsko pot (parc. 844/1 k.o. Suha) se
uredi od prehodov v križišču na Ljubljanski cesti do kultur-
nega spomenika – cerkve sv. Janeza Krstnika v peš komu-
nikacijo.

Vzporedno z rekonstrukcijo komunikacije Zminec –
Podpulfrca bo urejena tudi poljska pot s cestnega nasipa na
nižjeležečo obrečno teraso na levem bregu Sore.

Navedene poti bodo zgrajene v makadamski izvedbi.
Utrditev gozdne poti v podvozu bo izvedena po strokovnih
smernicah pristojne vodnogospodarske službe z ozirom na
dejstvo, da skozi podvoz poteka tudi hudourniški potok
”Spod Žovšče”.

14. člen
Na obvoznici in ostalih sekundarnih komunikacijah bo-

do zgrajeni premostitveni objekti:
Na trasi obvoznice:
Nadvoz preko predvidene poti med odsekom stare

Ljubljanske ceste s Plevne in naseljem Suha (glej člen 12) z
razponom ca. 7 m (km 0,1 + 10 m).

Podhod za pešce in kolesarje severno od krožnega
križišča Suha, razpona ca. 16 m, (km 0,4 +85 m)

Most preko potoka Sušica v naselju Suha v dolžini
ca. 22 m.

Podhod za dvoživke v km 0,6+30m
Most preko Sore in obvodne terase med naseljem

Suha in cesto Puštal – Medvode (pri Jelševi dolini) v dolžini
ca. 115 m.

Most preko potoka Hrastnica v naselju na Dobravi v
dolžini ca. 20 m.

Podhod za dvoživke v km 1,7+90m.
Ploščati propust v km 2,0+60 m.
Ploščati propust s podhodom za dvoživke v km

2,2+45 m.
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Nadvoz preko deviacije gozdne poti speljane v hudour-
niški grapi »Spod Žovšče« (km 2,4 + 25 m) v območju med
naseljema Na Dobravi in Bodovljami z razponom ca. 8 m, s
podhodom za dvoživke.

Podhod za dvoživke v km 2,7+60 m
Most preko delno korigirane struge Bukovega potoka,

preko reke Sore in dela njene obvodne terase na levem
bregu (v območju med Bodovljami in Zmincem) z razponom
ca. 173 m.

Na ostalih komunikacijah:
Razširiti (dograditi) obstoječi podhodni objekt na Ljub-

ljansko cesto ustrezno predvideni razširitvi vozišča.
Most na deviaciji Suške ceste preko potoka Sušica v

dolžini ca. 17,5 m.
Most na povezovalni cesti med obvoznico in cesto v

Hrastniško grapo preko potoka Hrastnice v naselju na Do-
bravi v dolžini ca. 20 m.

Most na novem odseku povezovalne ceste med nase-
ljem Na Dobravi in cesto v Hrastniško grapo preko potoka
Hrastnica v dolžini ca. 32 m.

Most na deviirani gozdni poti preko hudourniške grape
»Spod Žovšče« (med naseljema na Dobravi in Bodovlje) v
dolžini ca. 37 m.

15. člen
V cestnem svetu (7. člen) bosta urejena tudi oba

portala v predor pod vzpetino Sten (pri km 0,9 oziroma pri
km 1,5 + 70 m).

16. člen
V območju koridorja obvoznice bodo urejeni tudi vsi

potrebni nasipi in vkopi ter oporni zidovi.
Izvedba vkopov in nasipov je predvidena načelno v

nagibu 1:2. Strmejši ali položnejši so nagibi tam, kjer to
terjajo iz redne terenske situacije ali pa pogoji krajinskega
oblikovanja.

Oporni zidovi so predvideni le tam, kjer prostorske
danosti ne dopuščajo drugačne rešitve.

Oporni zidovi so predvideni:
– oporni zid med krožiščem v Suhi (križišče 2) na vi-

šjem nivoju (ca. 2,0 m) in dvoriščem na raščenem terenu
parcele 928 k.o. Suha (ob stanovanjskem objektu Suha
št. 9) dolžina opornega zidu je ca. 58 m. V zidu bodo ureje-
ne tudi stopnice z nivoja krožišča na raščen teren obstoječe
Suške ceste.

– Na Ljubljanski cesti vzdolž kolesarske steze in sto-
pnišča v (obstoječi oziroma razširjeni) podhod pod Ljubljan-
sko cesto v dolžini ca. 2 x 50 m (ob kolesarski stezi) in 2 x
15 m (ob stopnicah).

17. člen
Znotraj cestnega sveta (7. člen) bodo izvedene tudi

določene regulacije, ureditve in prestavitve vodotokov:
– ublažitev (ukrivljenosti) okljuke na strugi reke Sore

pod naseljem na Dobravi v dolžini ca. 260 m s ciljem prido-
biti zadostni prostor za izvedbo ustreznih vkopnih brežin in
nasipov na trasi obvoznice ter za speljavo poljske poti med
obvoznico in strugo;

– regulacija (delna prestavitev izliva v Soro) Bukovega
potoka pri Bodovljah v dolžini ca. 160 m. S tem je omogo-
čena premostitev Bukovega potoka in Sore hkrati z enim
mostnim objektom.

– ureditev hudourniške grape »Spod Žovšče« pred izli-
vom v Soro tako, da bo ustrezala tako za izliv hudournika kot
tudi za speljavo gozdne poti v skupno grapo pod skupnim
objektom na obvoznici (km 2,4 + 25 m).

– ureditve vodotokov v območju premostitvenih objektov.

IV. PROMETNOTEHNIČNI POGOJI UREJANJA

18. člen
Obvoznica je dvopasovna – dvosmerna cesta z dvema

značilnima odsekoma (člen 6):
Odsek 1: od Ljubljanske ceste do vstopa v predor.

Trasa poteka skozi pretežno urbanizirano območje. Račun-
ska hitrost na tem odseku je 60 km/h.

Odsek 2: od izstopa trase iz predora (na Dobravi) do
priključka na obstoječo cesto v Poljansko dolino pri Zmincu.
Na tem odseku trasa poteka skozi ruralno območje. Izbrana
računska hitrost na odseku je 80 km/h.

19. člen
Elementi prečnega prereza na posameznem odseku

obvoznice:

Vozišče:
– asfaltiran vozni pas 2 x 3.25 m =  6.50 m
– asfaltiran robni pas 2 x 0.30 m =  0.60 m

7,10 m
Ostali elementi prečnega prereza:
– čakalni pasovi za zavijalce
v levo pred križišči 3.00 m
– bankine 1.20 m
– dvignjeni varovalni pasovi
(na mostovih, v predoru itd.)  0.75 m
– hodnik za pešce  1.60 m
– enosmerna kolesarska steza  1.75 m
– bankina  0.50 m
– koritnica  0.50 m
– predor, svetla višina vozišča  4.70 m
– svetla višina predorne cevi v temenu  6.50 m.
Bankine bodo v makadamski izvedbi.
Elementi prečnega prereza na ostalih (stranskih) ko-

munikacijah:
Obstoječe ceste na območju deviacij:
– vozišče 6.0 m
– bankine 2 x 0.50 m 1.0 m

7.0 m.
Poljske in gozdne poti
– vozišče 3.0 m
– bankine 2 x 0.5 m 1.0 m

4.0 m

20. člen
Posebni interpolirani pasovi v območju križišč:
Križišče 1 na Ljubljanski c.:
pas iz smeri Ljubljana levo na obvoznico, dolžine 50 m,
pas iz smeri Kranj na obvoznico desno, dolžine 30 m,
vključevalni pas z obvoznice desno, dolžine 35 m.
Križišče 3 na cesti Puštal – Medvode:
pas iz smeri Puštal levo na obvoznico, dolžine 20 m,
Križišče 4 na obvoznici v naselju Na Dobravi:
čakalni pas iz smeri Poljane levo na Cesto v Hrastniško

grapo oziroma Puštal, dolžine 30 m
Križišče 5 s Cesto v Bodovlje:
čakalni pas na obvoznici obojestransko pred križiščem

za zavijanje levo (v Bodovlje, v Podpulfrco), dolžina 30 m.
Križišče 6 s cesto v Zminec oziroma v Podpulfrco in

Škofjo Loko:
čakalni pas na obvoznci objestransko pred križiščem

za zavijanje levo, dolžine 30 m.

21. člen
Ob višjih nasipih bo vozišče zavarovano z jekleno od-

bojno ograjo. Najmanjši dopustni odmik elementa ograje od
robnega pasu je 0.50 m.
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Kolesarske steze oziroma hodniki so ločeni od vozišča
z betonskim robnikom dvignjenim 10 cm nad nivo vozišča.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE TER DRUGE POSEGE V

PROSTOR

22. člen
Rušenja obstoječih objektov
Za izvedbo navedenega programa bo potrebno odstra-

niti (porušiti) naslednje obstoječe objekte:
– kozolec v območju križišča na Ljubljanski cesti (pred

stanovanjsko hišo Ljubljanska c. 18, ki stoji na meji med
parc. št. 844 in št. 841 k.o. Suha;

– del dveh kozolcev severno od vasi Suha na parc.
št. 935, k.o. Suha,

– zidan gospodarski objekt v vasi Suha – Suha 10 na
parc. št. 926/3, k.o. Suha,

– leseno lopo pod cesto Puštal – Medvode v območju
krožišča (križišče 3) na parc. št. 132, k.o. Puštal,

– stanovanjsko hišo Puštal 116 ob vhodu v predor v
Puštalu ob cesti v Hrastniško grapo na parc. št. 153/2, k.o.
Puštal,

– v celoti ali del dveh kozolcev v Bodovljah na parc.
št. 130/1, k.o. Zminec in 144, k.o. Zminec,

– transformator na parc. 147 k.o. Zminec in ga ustrez-
no nadomestiti.

Spremembe namembnosti
Zaradi gradnje obvoznice se za dosedanji namen ne

morejo uporabljati objekti, ki se nahajajo neposredno ob
območju izključne rabe državne ceste tako, da cestno telo
posega v funkcionalno zemljišče objektov, oziroma je one-
mogočena raba objektov glede na sedanjo namembnost in
jih je investitor dolžan odkupiti.

Za spremembo namembnosti je predvidenih 6 objek-
tov:

– stanovanjski objekt Ljubljanska cesta 18 na
parc. 859/2 k.o. Suha

– stanovanjski objekt Suha 9 na parc. 928 k.o. Suha
– stanovanjski objekt Puštal 50 na parc. št. 131 k.o.

Puštal
– stanovanjski objekt Puštal 115 na parc. št. 153/4

k.o. Puštal
– stanovanjski objekt Ljubljanska 23 na parc. št. *132,

k.o. Stari dvor
– stanovanjski in gospodarski objekt Puštal 83 na parc.

št. *4, k.o. Puštal
Nadomestila ali nadomestne lokacije za porušene in

prekomerno degradirane objekte se določijo v sporazumu s
prizadetimi lastniki oziroma uporabniki v okviru nadaljnjih
postopkov po sprejetju lokacijskega načrta.

23. člen
Varovanje kmetijskih zemljišč
Varovanje kmetijskih zemljišč je dolžan zagotoviti inve-

stitor s primerno organizirano gradnjo, zaščito zemljišč pred
onesnaževanjem v času gradnje in obratovanja ceste, nado-
mestitvijo prekinjenih poti, sanacijo prekinjenih sistemov za
odvodnjavanje in s pridobitvijo (usposobitvijo) nadomestnih
kmetijskih zemljišč.

Pri gradnji ceste se omeji gibanje strojev na območje
same trase (izključne rabe), na opuščene dele lokalnih poti.
Za transporte čim manj uporabljati poljske poti.

Začasne ureditve in objekti za potrebe gradbišča se ne
smejo urejati na kakovostnih kmetijskih zemljiščih, razen če
ni drugih primernejših rešitev.

Investitor je dolžan vzpostaviti prekinjene dostope na
kmetijska zemljišča v času izgradnje in po izgradnji ceste.

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba
izdelati projekt o uporabi rodovitnega dela prsti. Prst se
mora odstraniti in deponirati tako, da se ohrani njena plo-
dnost in količina. Prst se uporabi za humuziranje brežin,
protihrupnih nasipov ter sanacijo devastiranih in degradira-
nih tal.

24. člen
Pogoji varovanja kulturne dediščine:
– v območju križišča na Ljubljanski cesti se ohrani sta-

novanjska hiša – Ljubljanska c. 23, kot zaščiteni objekt
kulturne dediščine;

– gospodarski objekt Suha 10, ki ga je potrebno poru-
šiti spada v režim ščitenih objektov kulturne dediščine. Pred
rušenjem je potrebno obvestiti LRZVNKD zaradi izdelave
arhivske dokumentacije;

– v ureditvenem območju ceste so štirje manjši sakral-
ni objekti – kapelice, znamenja, ki so zaščiteni kot kulturna
dediščina:

– znamenje ob hiši Ljubljanska c. 23,
– kapelica v Suhi v križišču poti pred zaščiteno Špa-

novo domačijo,
– znamenje pred stanovanjskim objektom Suha 9,
– znamenje ob cesti v Hrastniško grapo pod stano-

vanjskim objektom Puštal 116.
Prva dva od naštetih ostaneta ohranjena in situ, druga

dva pa bosta prestavljena na najbližjo ustrezno lokacijo v
neposredni bližini obstoječe.

25. člen
Pogoji urejanja naravne dediščine:
– Pri oblikovanju posegov v naravno okolje je potrebno

težiti k čimbolj dosledni vzpostavitvi prvotnega ambientalne-
ga stanja pri ozelenitvi vkopnih in nasipnih brežin, tako ce-
stnih kot pri vodotokih in gozdnih ter poljskih poteh pri
ozelenitvi gozdnih obrobij itd. Potrebna je dosledna uporaba
avtohtonih rastlinskih vrst – v gozdnih in obvodnih površinah
uporaba gozdne vegetacije na poteku preko poljskih površin
pa zatravitev.

– Korekcijo struge v okljuki pod naseljem v Dobravi je
potrebno izvesti tako, da bo največji možni meri dajal vtis
naravne tvorbe. Utrditev obrežja je izvesti s kamnometom ter
ozelenitvijo z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.

– V največji možni meri je potrebno ohraniti močvirski
travnik na obrečni terasi pod naseljem na Dobravi skupno z
dvema studenčnima in močnejšim helokrenim izvirom.

– Podhodi za dvoživke se izvedejo kot samostojen ob-
jekt ali v okviru premostitvenih objektov v km 0,6+30 m, km
1,7+90 m, km 2,2+45 m, km 2,4+25 m, km 2,7+60 m.
Podhodi morajo biti primerno veliki, da omogočajo prehaja-
nje svetlobe in niso zaliti ob visoki vodi, omogočeno naj bo
odtekanje vode. Vhodi morajo biti lijakasti, opremljeni z za-
ščitno mrežo.

– Elemente konstrukcije viadukta med Suho in cesto
Puštal – Medvode preko obvodne terase in Sore je potreb-
no izvesti čim transparentnejše, tako da v najmanjši možni
meri prekinja vedute na Škofjo Loko iz obrečnega prostora.
Ohraniti je potrebno obstoječo rabo površin v terasi pod
objektom. Odsek od križišča 2 do vstopa v tunel z mostom
čez Soro je potrebno obravnavati posebej, saj trasa v tem
delu vpliva na kulturni spomenik.

– Posebno občutljivo do neposrednega naravnega oko-
lja je potrebno oblikovati tudi oba portala v predor. Portala
naj bosta čim manj vpadljiva oziroma izvedena v obliki po-
ševno odrezane cevi.
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– Sestavni del PGD projekta mora biti tudi načrt krajin-
ske ureditve obcestnega prostora in načrt arhitekturnega
oblikovanja mostov ter portalov predora.

– Za arhitektonsko in krajinsko oblikovanje prostora
med križiščem na Suhi in vstopom v predor je treba izvesti
natečaj.

26. člen
Varovanje vodotokov
Zaradi gradnje ceste se kakovost voda in vodni režim,

posebej pa režim odtoka visokih voda na vplivnem območju,
ne sme poslabšati. Zato mora investitor izvesti potrebne
ureditve na vodotokih in upoštevati ukrepe za varovanje v
času gradnje in po njej.

Odvodnjavanje cestnega telesa in vozišča se izvede
skladno z določili člena 32.

Regulacije je treba izvesti sonaravno, bistveno se ne
smejo spremeniti pretok vode, kakovost vode in biološka
raznovrstnost. Dela v vplivnem območju vodotokov je tre-
ba izvajati v času nizkih vodostajev, da je čim manj moten
vodni živelj. Gradbena dela v vodotoku se ne smejo izva-
jati v času drsti rib, piškurjev in rakov. V času gradbenih
del je treba zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok vode.
Med gradnjo se je treba izogibati začasnim posegom v
vodotoke ali pufrske pasove, ki jih označuje grmovna ali
drevesna vegetacija. Prepovedano je odlaganje gradbe-
nega materiala v vode, pranje delovnega orodja, spušča-
nje cementnega mleka in naftnih derivatov v vodotoke. V
času gradnje je treba obveščati in sodelovati s pristojno
ribiško družino.

27. člen
Pred hrupom prometa predvidenega za obdobje do

leta 2018 bo za zaščito naselij ob obravnavani obvoznici
(dolžine 3,920 km) potrebno izvesti aktivno protihrupno za-
ščito v skupni dolžini 1.292 m. Tudi obrabna plast vozišča
bo izvedena z DBM – drobirjem z bitumenskim mastiksom,
ki je ugoden za zmanjševanje hrupa.

Aktivna protihrupna zaščita:
APO -1 Absorbcijska protihrupna ograja na de-

snem robu ceste
od km 0,2 + 17 Ljubljanske ceste do km
0,1 + 30 Poljanske obvoznice
dolžine l = 164 m, višine h = 2,0 m (328
m2)

APO – 2 Absorbcijska protihrupna ograja na levem
robu ceste
od km 0,2 + 48 do km 0,2 + 98
dolžine l = 50 m, višine h = 2,0 m (100
m2)

PN – 3 Protihrupni nasip – nadvišanje vkopa
od km 0,2 + 98 do km 0,3 + 48
dolžine l = 50 m, višine h = 1,5 – 2,5 m

APO – 4 Absorbcijska protihrupna ograja na levem
robu ceste
od km 0,3 + 48 do km 0,4 + 70
dolžine l = 128 m, višine h = 2,0 m (256
m2)

APO – 5 Absorbcijska protihrupna ograja na de-
snem robu ceste
od km 0,4 + 48 do km 0,1 + 22 m devia-
cije lok. ceste na Suhi 1-3/1
dolžine l = 65 m, višine h = 2 m (130 m2)

PN – 6 Protihrupni nasip nadvišanja vkopa desno
od osi
od km 1,5 + 75 do km 1,6 + 20
dolžine l = 45 m, višine h = 0,5 – 3,0 m

APO – 7 Absorbcijska proitihrupna ograja na levem
robu ceste
od km 1,5 + 70 do km 1,7 + 80
dolžine l = 210 m, višine h = 0,5 – 3,0 m
h = 0,5 – 3,0 na robu vkopa od km 1,5 +
70 do km 1,6 + 20,
l = 50 m
h = 2,5 m od m 1,6 + 20 do km 1,7 + 80,
l = 160 m

PO – 7A Protihrupna ograja levo od osi
od km 1,7 + 80 do km 1,8 + 40
dolžine l = 60 m, višine h = 2,0 m
(120 m2)

PN – 8 Protihrupni nasip levo od osi
od km 3,0 + 50 do km 3,4 + 00
dolžine l = 350 m, višine h = 2,0 m

PN – 9 Protihrupni nasip levo od osi
od km 3,7 + 30 do km 3,9 + 00
dolžine l = 170, višine h = 2,0 m

Z navedenimi protihrupnimi ukrepi aktivno ščitimo na-
ravno okolje stanovanjske zazidave ter bivalne prostore (sta-
novanjskih objektov).

Pasivna protihrupna zaščita:
Ob Poljanski obvoznici bo zaradi posebnih danosti (vi-

šina objekta, konfiguracija terena, bližina ceste) na osnovi
meritev hrupa potrebno poleg aktivne izvesti še dodatno
pasivno protihrupno zaščito na naslednjih štirih stanovanj-
skih objektih, ki niso predvideni za spremembo namembno-
sti:

– objekt Ljubljanska cesta 23
– objekt Ljubljanska cesta 20
– Suha 11
– objekt Puštal 81.

28. člen
Poleg določil navedenih v tem odloku je potrebno pri

vseh nadaljnjih fazah na poti k realizaciji projekta upoštevati
tudi vse ostale pogoje pristojnih organizacij, ki so jih izdali za
izdelavo lokacijskega načrta.

29. člen
Cesto je potrebno ustrezno prometno tehnično opre-

miti z vertikalno in horizontalno signalizacijo v skladu s pred-
pisi za kategorijo ceste (regionalna cesta) in za dopustne
hitrosti, ki so izven naseljenega območja 80 km/h skozi
naseljeno območje pa 60 km/h, ter v skladu z rešitvijo in
prikazom v grafičnem gradivu.

Pri projektiranju je treba upoštevati določila pravilnika o
premagovanju arhitektonskih ovir, z ureditvijo klančin, ugrez-
njenih robnikov pri pločnikih tako, da so prilagojeni potre-
bam invalidov.

30. člen
Gradbiščne površine je ob realizaciji projekta potrebno

organizirati tako, da bodo v največji možni meri situirani
znotraj območja lokacijskega načrta, ki ga določa 6. in 7.
člen tega odloka in ne smejo posegati v naravno okolje izven
tega okvira.

31. člen
Oprema predora mora biti takšna, da zadosti požarno

varstvenim predpisom. Predvsem je treba posvetiti pozor-
nost negorljivosti materialov, prezračevanju predora, evaku-
acijskim potem, pločnikom, varnostni razsvetljavi, komuni-
kacijskim napravam, javljanju požara, koncentraciji plinov,
vodi za gašenje, energetskemu napajanju.
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VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

32. člen
Cestna trasa s svojim potekom prečka obstoječe ko-

munalne vode. Križanja je potrebno urediti tako, da funkcija
komunalnih vodov ne bo motena.

Vodovodno omrežje
Cestna trasa prečka vodovodno omrežje na naslednjih

odsekih:
v kilometru 0.2+80 (vodovod ∅250mm),
v kilometru 0.5+60 (vodovod ∅250mm),
v kilometru 0.9+10 (vodovod ∅1″),
v kilometru 1.5+70 (vodovod ∅250mm in ∅100),
v kilometru 3.2+90 (vodovod ∅100mm),
v kilometru 3.5+90 (vodovod ∅350mm).
Tangirane odseke vodovodnega omrežja je potrebno

ustrezno zaščititi in po potrebi prestaviti oziroma poglobiti,
po pogojih upravljalca, tako da oskrba z vodo ne bo mote-
na.

Trase vodovodov morajo potekati tako, da se vodovod
ne približa fakalni in tehnološki kanalizaciji na manj kot 3 m v
horizontali, po vertikali pa mora biti najmanj 0,5 m nad
temenom kanala.

Na tangiranih vodovodih je po zaključku del potrebno
izvesti dezinfekcijo (klorni šok).

Kanalizacijsko omrežje
Cestna trasa prečka kanalizacijsko omrežje na nasled-

njih odsekih:
Ljubljanska cesta:
v kilometru 0.2+10.00.
Poljanska obvoznica Škofje Loke:
v kilometru 0.0+20 (kanal ∅100cm),
v kilometru 0.5+70 (kanal ∅100cm),
v kilometru 0.6+70 (kanal ∅80/120cm),
v kilometru 3.6+40 (predviden kanal).
Predvideno stanje:
Na območju predvidene obvoznice so predvideni

naslednji kanalizacijski vodi:
kanal Hrastnice in Žolšč križata priključka ceste v Hra-

stnico in Puštal,
kanal Bodovelj križa traso v kilometru 3.2+75,
kanal Zminca križa traso približno v kilometru 3.6+80

in na priključku odcepa v Podpulferco.
Prizadete odseke kanalizacijskega omrežja je potrebno

ustrezno zaščititi in po potrebi prestaviti, po pogojih uprav-
ljalca, tako da odvajanje kanalskih voda ne bo moteno.

Elektroenergetsko omrežje
Cestna trasa tangira elektroenergetsko omrežje na na-

slednjih odsekih:
Poljanska obvoznica Škofje Loke:
v kilometru 0.0+20 (VN vod),
v kilometru 0.4+90 (NN vod),
v kilometru 0.6+80 (VN vod),
v kilometru 0.9+20 (NN vod),
v kilometru 1.5+70 (NN vod),
v kilometru 1.7+30 (VN vod),
v kilometru 1.8+00 (VN vod),
v kilometru 3.1+00 do 3.4+00 (VN vod),
v kilometru 3.2+80 (VN vod),
v kilometru 3.5+00 do 3.5+40.00 (VN vod),
v kilometru 3.6+90 (VN vod),
v kilometru 3.8+60 (VN vod).
Priključek lokalne ceste v Bodovljah:
v kilometru 0.0+30 (VN vod),
v kilometru 0.0+70 (VN vod).
V Bodovljah je potrebno prestaviti TP v km 3,280 se-

verno od trase ceste, prilagoditi je treba vse dovode.

Potrebno je ustrezno zaščititi in po potrebi prestaviti
vse tangirane elektroenergetske vode in objekte, po pogojih
upravljalca.

Tangirane daljnovode je preurediti v skladu z veljavnimi
pravilniki.

Potrebno je predvideti trase kablovodov in TP, ki bodo
v prvi fazi služile napajanju gradbene mehanizacije, kasneje
pa pokrivale potrebe električnih porabnikov vezanih na ob-
vozno cesto.

Za osvetlitev in prezračevanje predora je potrebno izve-
sti novo TP in ustrezen priključek na VN omrežje.

Telekomunikacijski vodi
Cestna trasa tangira telekomunikacijsko omrežje na

naslednjih odsekih:
Poljanska obvoznica Škofje Loke:
v kilometrih 0.0+00 do 0.1+40 (kab. kanalizacija),
v kilometrih 0.2+30 (kab. kanalizacija),
v kilometrih 0.5+00 do 0.5+50 (kab. kanalizacija).
Deviacija lokalne ceste na Suhi:
v kilometrih 1.0+00 do 1.0+50 (kab. kanalizacija).
Pred posegom je potrebno zakoličiti in ustrezno zašči-

titi obstoječe zemeljske telekomunikacijske vode in kabel-
sko kanalizacijo. Križanja telekomunikacijskega omrežja in
cestnega telesa je treba izvesti po pogojih upravljalca.

Vročevod
Predvidena cestna trasa prečka vročevod v kilometru

0.5+40 do 0.5+60.
Križanje je potrebno ustrezno zaščititi po pogojih uprav-

ljalca.
Plinovod
Predvidena trasa plinovodnega omrežja prečka cestno

traso v kilometrih 1.5+80 in 2.4+00.
Predvidena trasa plinovoda sovpada s cestno traso na

odseku 2.9+60 do 3.4+00.
Na tem odseku se predvidi potek plinovoda v bankini

(širina 1.20m).
Javna razsvetljava
Predvidi se razsvetljevanje cestnega predora in po po-

trebi tudi predvidenih križišč. Prižigališča se napajajo iz niz-
konapetostnega omrežja, ki se navezuje na nove TP.

Signalni kabel
Na celotni trasi predvidenega predora se predvidi sig-

nalni kabel, ki naj poteka v trasi cestnega telesa. Na ustrez-
nih razdaljah se predvidoma namesti javljalnike klica v sili.

Odvodnjavanje
Odvodnjavanje cestnega telesa:
Na ravninskem delu med Ljubljansko cesto in vstopom

v predor Sten ter prehodu preko Poljanske Sore poteka
trasa pretežno v nasipu oziroma po objektih. Na tem odseku
ni predvidenih posebnih ukrepov za zaščito cestnega tele-
sa.

Na pobočnem delu je predvidena zaščita cestnega
telesa z obcestnimi jarki oziroma globoko drenažo. Odvod-
njavanje pobočne podzemne vode je v vkopih predvideno z
vgradnjo drenažnih oziroma drenažno kanalizacijskih cevi.

Odvodnjavanje vozišča:
Trasa ceste sicer ne poteka v območjih vodovarstvenih

pasov. Ker pa pričakovane prometne obremenitve presega-
jo 5000 vozil/dan, ni razpršene odvodnje, temveč je projek-
tirana kontrolirana odvodnja vozišča.

Na odseku med Ljubljansko cesto do vključno predora
Sten je vozišče v celoti obrobljeno s cestnimi robniki. Od-
vodnja vozišča poteka preko cestnih požiralnikov z vtokom
pod robnik in naprej po kanalizaciji.

Na odseku za izhodom iz predora Sten do priključka na
obstoječo R1-210 – cesto v Poljansko dolino se meteorna
voda z vozišča steka v drenaže in v obcestne jarke.
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Voda iz meteorne kanalizacije, drenaž in jarkov se pred
iztokom v vodotoke očisti, tako da poteka preko zadrževal-
nih bazenov s koalescentnimi lovilci olj.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA

33. člen
Investitor in izvajalci tega lokacijskega načrta morajo

poleg zahtev in drugih določb tega odloka:
Monitoring
Investitor gradnje ceste mora:
– zagotoviti celosten načrt monitoringa za področja, ki

jih določa poročilo o vplivih na okolje. V času gradnje se
izvaja monitoringa za onesnaženje površinskih vod, tal in
emisij v zrak. V času gradnje in v času obratovanja pa se
izvaja monitoring hrupa in vpliva vibracij na objekte,

– pri določitvi točk monitoringa naj se smiselno upoš-
tevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih
kjer je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti
z drugimi obstoječimi državnimi ali lokalnimi spremljanji stanj
kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavine okolja
(tla, vode, zrak, hrup) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število
točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju
posamezne sestavine okolja,

– točke spremljana stanja zavarovati tako, da je omo-
gočeno kontinuirno pridobivanje podatkov,

– monitoring se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in
usmeritvami poročila o vplivih na okolje. Rezultati monitorin-
ga so javni, investitor poskrbi za dostopnost podatkov.

Dodatni ukrepi, ki jih mora izvesti investitor na podlagi
rezultatov monitoringa, so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ustrezni ukrepi.

34. člen
Organizacija gradbišča
Območje gradbišča naj se čimbolj omeji na območje

posega. Za potrebe gradbišča naj se uporablja že obstoječe
komunikacije in ustvarja čim manj novih dovoznih poti. Po-
leg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih tega
odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje
in po izgradnji tudi:

– zagotoviti varno odvijanje prometa na obstoječem
cestnem omrežju,

– zgraditi dostope, ki v načrtu niso predvideni, bodo pa
utemeljeno zahtevani v postopku zaslišanih prizadetih strank,

– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali
transportom med gradnjo pred pričetkom del ustrezno ure-
diti in protiprašno zaščititi, po izgradnji priključka pa po
potrebi obnoviti,

– infrastrukturne vode in ostale objekte obnoviti oziro-
ma sanirati, če bo na njih pri gradnji ceste zaradi prevelikih
obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta za-
gotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in
zemljišč,

– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi graditve in obratovanja cestnega odseka,

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov pre-
ko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno

prekomerno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo
zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in
drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti
takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev

VIII. ETAPE IZVAJANJA

35. člen
Obvoznica se lahko gradi v fazah:
1. faza: odsek Ljubljanska cesta – predor
2. faza: predor pod Stenom
3. faza: odsek predor – Zminec

IX. TOLERANCE

36. člen
Tolerance gabaritov in elementov ter namembnosti ob-

jektov, prometno – tehničnih naprav in komunalnega ureja-
nja, ki jih z lokacijskim ali gradbenim dovoljenjem lahko
dopusti upravni organ so lahko znotraj meja območja loka-
cijskega načrta, opredeljenega v 7. členu, če se v nadalj-
njem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških in
drugih razmer najdejo rešitve, ki so primernejše s prometno
tehničnega in okoljevarstvenega vidika od podanih rešitev v
lokacijksemu načrtu.

Kolikor zgoraj navedene spremembe in odstopanja se-
gajo v zemljišča izven ureditvenega območja določenega v
7. členu, je potrebno izdelati strokovno gradivo, potrjeno s
strani investitorja, Občine Škofja Loka ter prizadetih lastni-
kov zemljišč.

X. NADZOR

37. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.

XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

38. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na Občini Škofja

Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka in Upravni enoti Škofja
Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

39. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 352 – 353/99
Škofja Loka, dne 18. aprila 2002.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

2379. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi tretjega odstavka 51. člena zakona o lokal-
ni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US,
45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 -
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obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US
in 70/00), drugega odstavka 48. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in tretjega odstavka
70. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št.
37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na
nadaljevanju 23. redne seje dne 25. 4. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I
Na zemljiščih s parc. št. 1184/5, 1184/8, 1184/9,

1184/10, 1184/14 in 1184/19, vse k.o. Zminec; 1491/6,
1490/1 in 1490/3, vse k.o. Sopotnica; 1684/4 k.o. Dorfar-
je; 1206/5 k.o. Suha, 903/3 k.o. Lenart, se status javnega
dobra ukine, parcela/e se vpiše/jo v nov zemljiškoknjižni
vložek pri isti katastrski občini in pri njem lastninska pravica v
korist Občine Škofja Loka do celote (1/1).

II
Na delu zemljišč s parc. št. 1189/1 k.o. Zminec;

1075/4 k.o. Reteče; 904/1, 904/2 in 903/1, vse k.o.
Lenart; 945 k.o. Zgornja Luša, se status javnega dobra
ukine. Obstoječe parcele se odmerijo in parcelirajo, novo-
nastala parcela se vpiše v nov zemljiškoknjižni vložek pri isti
katastrski občini in pri njem lastninska pravica v korist Obči-
ne Škofja Loka do celote (1/1).

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

2380. Sklep o razveljavitvi odloka

Na podlagi 18. in 98. člena statuta Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine
Škofja Loka na 23. redni seji dne 18. aprila 2002 sprejel

S K L E P
o razveljavitvi odloka

Razveljavi se odlok o lokacijskem načrtu za izgradnjo
Poljanske obvoznice Škofje Loke (R1-210, odsek 1078,
R1-210, odsek 1110), Uradni list RS, št. 71/01.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

ŠKOFLJICA

2381. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občin in Mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana občine Ljubljana Vič–Rudnik
za obdobje 1986–1990, za območje občine
Škofljica (za potrebe gradnje – Mali dom Barje)

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju
in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90 in Uradni list RS, št. 85/00) in 16. člena statuta

Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet
občine Škofljica na 33. redni seji dne 25. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana občin in Mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega

plana občine Ljubljana Vič–Rudnik za obdobje
1986–1990, za območje občine Škofljica

(za potrebe gradnje – Mali dom Barje)

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

dolgoročnega plana občin in Mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS,
št. 23/91, 71/93) in družbenega plana Občine Ljubljana
Vič–Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št.
34/86, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92), za območje
Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 77/98), v nadaljevanju:
dolgoročni plan Občine Škofljica.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo
načinov urejanja prostora za potrebe gradnje – Mali dom Barje.

2. člen
4. člen dolgoročni plan Občine Škofljica se dopolni v

tekstualnem delu tako, da se v točki 9.6. “Načini urejanja s
prostorskimi izvedbenimi akti na območju Občine Škofljica”
dopolni tabela, in sicer z naslednjim območjem urejanja:

Prostorska celota Oznaka območja Ime območja Vrsta
urejanja urejanja PIA

V9 Škofljica VI 9/1 Mali dom Barje PUP

3. člen
S tem odlokom se določi novo območje urejanja VI

9/1 Mali dom Barje za potrebe gradnje Centra Dolfke Boš-
tjančič Draga – za osebe s prizadetostjo v telesnem in
duševnem razvoju.

4. člen
V skladu s spremembami, novega območja urejanja v

2. členu tega odloka se spremeni in dopolni: kartografski
del dolgoročnega plana Občine Škofljica v 5. členu:

– kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000,
list: Ljubljana J 26.

5. člen
Te spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Ob-

čine Škofljica so na vpogled na:
– Občini Škofljica,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič – Rudnik.

6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

RS za okolje in prostor na Ministrstvu za okolje in prostor.

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 01503/01/2002
Škofljica, dne 9. maja 2002.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.
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2382. Dopolnitev odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o plakatiranju in oglaševanju na
območju Občine Škofljica

Na podlagi druge alinee drugega odstavka 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 in
določitev ustavnega sodišča, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
59/99), 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS,
št. 21/96 in 47/99), štirinajste alinee, 5. točke, 4. člena
odloka o pomožnih objektih v Občini Škofljica (Uradni list
RS, št. 95/00) ter določb odloka o komunalnih taksah v
Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 57/96) je Občinski svet
občine Škofljica na 33. redni seji dne 25. 4. 2002 sprejel

D O P O L N I T E V   O D L O K A
o spremembah in dopolnitvah odloka

o plakatiranju in oglaševanju na območju
Občine Škofljica

1. člen
1. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o

plakatiranju (Uradni list RS, št. 30/02) se dopolni tako, da
glasi:

V odloku o plakatiranju in oglaševanju na območju Ob-
čine Škofljica (Uradni list RS, št. 57/96), se v 2. členu
odloka v drugem odstavku na koncu prvega stavka dodajo
besede: »ter drogovi javne razsvetljave«.

2. člen
Dopolnitev odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-

ka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Škoflji-
ca začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 01506/15/02
Škofljica, dne 8. maja 2002.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

2383. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
v k.o. Lanišče

Na podlagi 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni
list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 33.
redni seji dne 7. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Lanišče

1. člen
S tem sklepom del zemljišča v izmeri 60 m2 parc. št.

2990/1 k.o. Lanišče – javno dobro v splošni rabi, preneha
biti javno dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vlo-
žek.

2. člen
Nepremičnina iz točke 1. tega sklepa v smislu zakona

o lastninjenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 44/97) posta-
ne lastnina Občine Škofljica, Šmarska 3, Škofljica.

3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 01506/16/2002
Škofljica, dne 16. maja 2002.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

TRŽIČ

2384. Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini
Tržič

Na podlagi 10. člena statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) in pravilnika o dodeljeva-
nju sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Tržič
(Uradni list RS, št. 78/98) je Občinski svet občine Tržič na
21. redni seji dne 8. 5. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o dodeljevanju sredstev

za pospeševanje zaposlovanja v Občini Tržič

1. člen
V pravilniku o dodeljevanju sredstev za pospeševanje

zaposlovanja v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 78/98) se
spremeni 5. člen, tako da se glasi:

“Višina sredstev, ki jo lahko pridobi:
1. brezposelna oseba za samozaposlitev znaša 3000

točk,
2. delodajalec za zaposlitev osebe iz druge in tretje

alinee 3. člena znaša 2000 točk,
3. delodajalec za zaposlitev osebe iz četrte alinee

3. člena znaša 1000 točk.
Višino točke vsako leto v razpisu določi župan Občine

Tržič glede na razpoložljiva sredstva za ta namen.”

2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 111-01/98-07
Tržič, dne 16. maja 2002.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

VRHNIKA

2385. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo
lokalne javne infrastrukture v naselju Bevke –
Občina Vrhnika

Na podlagi 30. člena zakona o referendumu in o ljud-
ski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 34/96,
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38/96, 43/96, 57/96, 82/98 in 59/01) in zakona o sa-
moprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) je Občinski svet
občine Vrhnika na 24. seji dne 23. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo

samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo
lokalne javne

infrastrukture v naselju Bevke – Občina Vrhnika

1. člen
Za območje naselja Bevke – Občina Vrhnika se razpiše

referendum za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekon-
strukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Bevke – Obči-
na Vrhnika.

2. člen
Na referendumu glasujejo občani tajno z glasovnicami,

na katerih je naslednje besedilo:

»OBČINA VRHNIKA
Na referendumu dne 23. 6. 2002 za uvedbo samopri-

spevka, za čas od 1. 8. 2002 do 31. 7. 2007 na območju
naselja Bevk, ki se bo uporabil za izgradnjo in rekonstrukcijo
lokalne javne infrastrukture, glasujem

ZA PROTI
(pečat)

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA,
če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če
se z uvedbo samoprispevka ne strinja.«

3. člen
Za dan razpisa referenduma se določi 24. 5. 2002.

4. člen
Referendum bo v nedeljo, 23. 6. 2002 od 7. do 19.

ure v Kulturnem domu Bevke, Bevke 17, Vrhnika.

5. člen
Pravico glasovanja na referendumu o uvedbi samopri-

spevka imajo tisti, ki so v predlogu odloka o uvedbi samopri-
spevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infras-
trukture v naselju Bevke navedeni kot zavezanci za samopri-
spevek.

6. člen
Sestavni del sklepa o razpisu referenduma je predlog

odloka o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstruk-
cijo lokalne javne infrastrukture v naselju Bevke – Občina
Vrhnika.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občin-
skem glasilu Naš časopis.

Št. 11/2-00900-0001/02
Vrhnika, dne 24. maja 2002.

Župan
Občine Vrhnika

Vinko Tomšič l. r.

ZREČE

2386. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditveno območje počitniških hiš Nune
(ureditveno območje 2) v Občini Zreče

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih 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) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na
seji dne 20. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno

območje počitniških hiš Nune (ureditveno
območje 2) v Občini Zreče

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za ureditveno

območje počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2) v
Občini Zreče, ki jih je izdelalo podjetje URBANA Kočar in
Kočar d.n.o. Velenje pod št. projekta 282/00 z datumom
november 2000 in so sestavni del tega odloka.

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji za ureditveno območje po-

čitniških hiš Nune določajo:
– mejo in funkcije območja urejanja,
– merila in pogoje za posege v prostor,
– merila in pogoje glede oblikovanja objektov in drugih

posegov v prostor,
– merila za določanje funkcionalnih zemljišč,
– merila in pogoje za komunalno urejanje ureditvenega

območja,
– merila in pogoje za posege v zavarovana in varstvena

območja,
– merila in pogoje za varovanje naravnih vrednot in

kulturne dediščine,
– merila in pogoje za varovanje in izboljšanje okolja,
– pogoje pri urejanju prostora za obrambo in zaščito.

3. člen
Prostorski ureditveni pogoji za ureditveno območje po-

čitniških hiš Nune (v nadaljevanju besedila: PUP Nune) so
podlaga za pripravo lokacijske dokumentacije in v nadaljeva-
nju za pridobitev lokacijskega dovoljenja oziroma izdajo
odločbe o dovolitvi priglašenih del za posege v prostor.
Sestavni del lokacijske oziroma projektne dokumentacije za
poseg v prostor je tudi izjava Občine Zreče, da je lokacijska
oziroma projektna dokumentacija za poseg v prostor izdela-
na skladno s pogoji tega odloka.

II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA PUP NUNE

4. člen
Ureditveno območje PUP Nune zajema parcele v kata-

strski občini Resnik. Opis meje ureditvenega območja PUP
Nune je podan, na osnovi katastrskega načrta, v smeri giba-
nja urinega kazalca. Začetna točka (T) opisa meje ureditve-
nega območja PUP je v zahodnem vogalu parc. št. 245/83
(interna dovozna cesta s-s) k.o. Resnik. Od tu dalje poteka
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meja v smeri proti vzhodu po severnem robu parc. št.
245/83 v dolžini 60m, nato pa se obrne proti severu ter
poteka po robovih parcel št. 245/55, 245/23, 245/68,
245/71, 245/58, 245/48 (delno) in 245/63. Ko meja
doseže severozahodni vogal parc. št. 245/63, se obrne
proti vzhodu in poteka v tej smeri po severnih robovih parcel
št. 245/63 in 245/64, prečka del parcele št. 245/7 v
dolžini okrog 50m ter se nadaljuje po severnih robovih par-
cel št. 245/76, 245/77, 245/78 in 245/79. Meja se nato
obrne proti jugu ter poteka v tej smeri po vzhodnem robu
parcele št. 245/79, prečka del parcele št. 245/7 v dolžini
okrog 4m in se nadaljuje po robovih parcel št. 245/73,
245/85, 245/72, 245/83 (delno - interna dovozna cesta
s-s), 245/86, 245/80, 244/3, 244/4, nato pa prečka del
parcele št. 245/7 v dolžini okrog 54 m in obkroži parcelo
št. 245/57. Meja doseže severni rob parcele št. 330 (regio-
nalna cesta R3 701 Zreče - Lovrenc na Pohorju) in poteka v
smeri proti jugovzhodu po tem robu v dolžini okrog 40 m.
Meja se nato obrne proti jugu, prečka parcelo št. 330 in se
nadaljuje v smeri proti jugozahodu, zahodu ter severozaho-
du v dolžini okrog 155 m preko parcele št. 245/36. Ko
doseže meja jugozahodni vogal parcele št. 255/19, poteka
po zahodnem robu te parcele, se nadaljuje po južnih robo-
vih parcel 245/17 (delno), 245/18 in 245/8. Meja nato
zopet prečka parc. št. 245/36 v smeri proti severozahodu,
v dolžini okrog 160 m, doseže južni rob parcele št. 330,
prečka to parcelo ter se zaključi v začetni točki T opisa
meje.

Površina ureditvenega območja PUP znotraj opisane
meje je 5,0617 ha.

5. člen
Parcele znotraj ureditvenega območja PUP so nasled-

nje:
244/2, 244/3, 244/4, 244/6, 244/7, 244/8,

244/9, 244/10, 244/11, 244/12, 244/13, 244/14,
244/15, 244/16, 244/17, 244/18, 244/19, 244/20,
244/21, 244/22, 244/23, 244/24, 245/7 (del), 245/8,
245/9, 245/10, 245/11, 245/12, 245/13, 245/14,
245/15, 245/16, 245/17, 245/18, 245/19, 245/20,
245/21, 245/22, 245/23, 245/24, 245/25, 245/26,
245/27, 245/28, 245/29, 245/30, 245/31, 245/32,
245/36 (del), 245/38, 245/39, 245/42, 245/43,
245/44, 245/45, 245/46, 245/47, 245/48, 245/49,
245/50, 245/51, 245/52, 245/53, 245/54, 245/55,
245/56, 245/57, 245/58, 245/59, 245/60, 245/61,
245/62, 245/63, 246/64, 245/65, 245/66, 245/68,
245/69, 245/70, 245/71, 245/72, 245/73, 245/74,
245/75, 245/76, 245/77, 245/78, 245/79, 245/80,
245/81, 245/82, 245/83, 245/84, 245/85, 245/86,
330 (del), vse k.o. Resnik.

Kolikor bodo po sprejemu tega odloka izvedene parce-
lacijske spremembe, se smiselno uporabljajo nove parcelne
številke.

III. USKLAJENOST PUP S PROSTORSKIMI SESTAVINAMI
PLANSKIH AKTOV OBČINE ZREČE

6. člen
Ureditveno območje PUP, ki ga določa meja iz 4. člena

tega odloka, je v odloku o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Ko-
njice za obdobje 1986-2000 - dopolnjen 1993 in 1994 in
družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za sred-
njeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Zreče -
dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 64/99) v zasnovi obmo-

čja za poselitev opredeljeno v ureditveno območje Resnik -
Nune z evid. št. 2 in je namenjeno gradnji počitniških objek-
tov. V zasnovi načinov urejanja je za to ureditveno območje
predvidena izdelava prostorskih ureditvenih pogojev. Nove
predvidene ureditve, kot so določene v projektu iz 1. člena
tega odloka, so usklajene z usmeritvami iz prej navedenega
odloka.

IV. ČLENITEV IN NAMEMBNOST (DOVOLJENI POSEGI) V
UREDITVENEM OBMOČJU PUP

Členitev ureditvenega območja PUP

7. člen
Ureditveno območje počitniških hiš, ki ga urejajo ti

prostorski ureditveni pogoji, je členjeno na naslednja obmo-
čja urejanja:

A) območje urejanja, ki se je urejalo na osnovi skupin-
ske lokacijske dokumentacije, ki jo je izdelal Zavod za urba-
nizem Velenje, št. LD 4107 z datumom 17. 3. 1987,

B) območje urejanja, ki se je urejalo na osnovi skupin-
ske lokacijske dokumentacije, ki jo je izdelal Razvojni center
Celje, št. LD 632-4/90 z datumom maj 1990.

C) območje urejanja, ki se bo urejalo na osnovi dela
Strokovnih podlag za spremembo planskih aktov in PUP
Občine Zreče, ki jih je izdelal Razvojni center - Planiranje
Celje, št. proj. 242/98 z datumom julij 1998; območje
sestavljata dve zaključeni celoti z oznakama: C1 in C2;

ČN: območje urejanja, kjer je predvidena gradnja čistil-
ne naprave,

Z1, Z2, Z3: območje urejanja, kjer ni dovoljena grad-
nja novih objektov (gozdne površine, del regionalne ceste,
deli internih dovoznih cest); vsi objekti oziroma posegi, ki so
bili izvedeni v območjih Z1, Z2 in Z3 pred začetkom postop-
ka izdelave PUP Nune oziroma pred sprejetjem tega odloka,
se lahko legalizirajo skladno s pogoji za legalizacije iz tega
odloka.

Meja med posameznimi območji urejanja je razvidna na
grafičnih prilogah 6.1 in 6.2 v projektu iz 1. člena tega
odloka.

Namembnost - dovoljeni posegi v območjih urejanja

Splošni pogoji

8. člen
Načeloma velja, da so vse legalizacije za posege, ki so

izvedeni brez ustreznih dovoljenj in ki so navedeni v nadalje-
vanju tega odloka, dovoljene le v primeru, da so izpolnjeni
še vsi drugi pogoji iz tega odloka.

Pri določanju pogojev za nove posege, se smiselno
uporabljajo vsa določila, ki veljajo za legalizacije objektov in
ureditev, razen pogojev za tlorisno velikost počitniških objek-
tov, ki pri novih objektih in novih prizidavah k obstoječim
objektom ne sme presegati skupno 65m2 zazidane površine.

Za vsa območja urejanja velja, da je potrebno ohranjati
obstoječe gozdne površine, gozdne robove po potrebi sani-
rati ter vzpostaviti izkrčene gozdne površine, skladno s po-
goji Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje.

Dovoljeni posegi v posameznih območjih urejanja

9. člen
V območju urejanja A, ki je opredeljeno v 7. členu tega

odloka, so dovoljeni naslednji posegi v prostor:
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(1) posegi na obstoječih počitniških hišah 1 do 28, 30
do 33, G (34), H (35) in 37:

a) Dovoljene so legalizacije delov objektov (povečanih
tlorisov - zazidanih površin objektov), podkletitve objektov,
izvedbe garaž v objektih), ki so izvedeni brez ustreznih dovo-
ljenj; legalizacije povečanih tlorisov so dovoljene do zazida-
ne velikosti, kot je bila ugotovljena med izdelavo PUP Nune
in je vrisana na grafičnih prilogah 6.1 in 6.2 v projektu iz 1.
člena tega odloka. Zahtevane so zamenjave ugotovljenih
neustreznih strešnih kritin, frčad, barv stavbnega pohištva in
materialov ter barv na fasadah. Dovoljene so legalizacije
odmikov objektov od parcelnih mej ob upoštevanju pogojev
za lego objektov, ki so opredeljeni v 18. in 19. členu tega
odloka.

b) Dovoljeni so novi posegi na objektih ob smiselnem
upoštevanju vseh pogojev za legalizacije, ki so našteti v tem
odloku.

(2) legalizacija obstoječega objekta A je dovoljena pod
naslednjimi pogoji:

a) Da se spremeni namembnost objekta iz garaže v klet
(zemljanko).

b) Da se nad objektom izvede nasutje terena in zazele-
nitev.

c) Da se stena proti cesti v celoti zasuje in zazeleni.
d) Da ostane odprt le del stene (vhod) proti PR1.
(3) legalizacija obstoječega objekta I je dovoljena pod

pogojem, da se nad objektom zgradi počitniški objekt (po
skupni LD št. 4107 - ZUV evid. št. 36) pod pogoji za obliko-
vanje objektov po tem odloku ali, da se objekt ohrani, nad
objektom pa se izvede nasutje terena in zazelenitev

(4) predvideni novi počitniški objekti:
a) Dovoljena je gradnja počitniškega objekta z evid. št.

29 na osnovi LD št. 4107 (ZUV) ter ob upoštevanju vseh
pogojev iz tega odloka.

b) Dovoljena je gradnja dveh počitniških objektov 29a,
29b v smislu zapolnitve ter po predhodnem soglasju uprav-
ljalca regionalne ceste,

c) Dovoljena je gradnja počitniškega objekta z evid. št.
36 na osnovi LD št. 4107 (ZUV) oziroma kot prva možnost
za legalizacijo objekta I, ter ob upoštevanju vseh pogojev iz
tega odloka.

(5) obstoječe samostojne nadstrešnice:
Dovoljena je legalizacija obstoječih samostojnih nad-

strešnic kot zaščita za parkirišča za osebna vozila, do veliko-
sti, kot je bila ugotovljena med izdelavo PUP Nune in je
vrisana na grafičnih prilogah 6.1 in 6.2 v projektu iz 1. člena
tega odloka, ter ob upoštevanju vseh drugih pogojev iz tega
odloka.

(6) predvidene nadstrešnice:
Dovoljena je gradnja nadstrešnic kot zaščita parkirišča

za osebna vozila, vendar le kot prizidek, ki naj bo predvsem
v leseni izvedbi, k osnovnemu tlorisu počitniškega objekta
ter ob upoštevanju pogojev za oblikovanje in lego objektov.
Gradnja novih samostojnih nadstrešnic ni dovoljena.

(7) posegi v obstoječih ureditvah:
a) Dovoljene so legalizacije izvedenih opornih zidov,

dovozov do garaž in zunanjih utrjenih površin, ki so izvedeni
brez ustreznih dovoljenj.

b) Dovoljene so nove izvedbe opornih zidov, dovozov
do garaž in utrjenih zunanjih površin ob smiselnem upošte-
vanju vseh pogojev za legalizacije, ki so navedeni v tem
odloku.

(8) posegi za ureditev prometnih površin:
a) Zahtevana je ukinitev priključkov Pr 3 in Pr 5 na

regionalno cesto R 3 701 Zreče- Lovrenc na Pohorju (R-R).
b) Zahtevana je rekonstrukcija obstoječih priključkov

Pr1, Pr 2 in Pr 6 na regionalno cesto R-R.

c) Zahtevana je vzpostavitev skupnega priključka Pr 8
na regionalno cesto R-R, skladno s pogoji upravljalca ceste.

d) Zahtevana je izvedba interne dovozne ceste o-o s
parkirišči.

10. člen
V območju urejanja B, ki je opredeljeno v 7. členu tega

odloka, so dovoljeni naslednji posegi v prostor:
(1) posegi na obstoječih počitniških hišah 1a, 3a do

5a, 7a do 9a:
Za posege veljajo enaki pogoji kot so opredeljeni v

alinei (1) 9. člena tega odloka.
(2) predvideni novi počitniški objekti:
a) Dovoljena je gradnja počitniškega objekta z evid. št.

2a na osnovi LD št. 632-4/90 (RC Celje) ter ob upoštevanju
vseh pogojev iz tega odloka.

(3) obstoječe samostojne nadstrešnice:
Dovoljena je legalizacija obstoječih samostojnih nad-

strešnic kot zaščita za parkirišča za osebna vozila, do veliko-
sti, kot je bila ugotovljena med izdelavo PUP Nune in je
vrisana na grafičnih prilogah 6.1 in 6.2 v projektu iz 1. člena
tega odloka, ter ob upoštevanju vseh drugih pogojev iz tega
odloka.

(4) predvidene nadstrešnice:
Dovoljena je gradnja nadstrešnic kot zaščita parkirišča

za osebna vozila, vendar le kot prizidek, ki naj bo predvsem
v leseni izvedbi, k osnovnemu tlorisu počitniškega objekta
ter ob upoštevanju pogojev za oblikovanje in lego objektov.
Gradnja novih samostojnih nadstrešnic ni dovoljena.

(5) posegi v obstoječih ureditvah:
a) Dovoljene so legalizacije izvedenih opornih zidov,

dovozov do garaž in zunanjih utrjenih površin, ki so izvedeni
brez ustreznih dovoljenj.

b) Dovoljene so nove izvedbe opornih zidov, dovozov
do garaž in utrjenih zunanjih površin ob smiselnem upošte-
vanju vseh pogojev za legalizacije, ki so navedeni v tem
odloku.

(6) posegi za ureditev prometnih površin:
a) Dovoljena je legalizacija dela izvedene interne do-

vozne ceste s1-s1 s parkirišči SPP.
b) Dovoljena je legalizacija izvedene interne dovozne

ceste s2-s2.
c) Dovoljena je izvedba pešpoti do parcele objekta 2a

in v nadaljevanju do parcele objekta 9c.

11. člen
V območju urejanja C, ki je opredeljeno v 7. členu tega

odloka in ga sestavljata dve zaključeni celoti C1 in C2, so
dovoljeni naslednji posegi v prostor:

(1) predvideni novi počitniški objekti v zaključeni celoti
C1:

a) Dovoljena je gradnja počitniških objektov z evid. št.
1c do 8c na osnovi SP št. proj. 242/98 (RC Planiranje
Celje) ter ob upoštevanju vseh pogojev iz tega odloka.

b) Pogojno je dovoljena gradnja počitniškega objekta z
evid. št. 9c* na osnovi SP št. proj. 242/98 (RC Planiranje
Celje) ob izpolnitvi pogoja, da je zagotovljen dovoz preko
parcele št. 245/72 k.o. Resnik ter ob upoštevanju vseh
pogojev iz tega odloka.

(2) predviden nov počitniški objekt v zaključeni celoti
C2:

Dovoljena je gradnja počitniškega objekta z evid. št.
10c na osnovi SP št. proj. 242/98 (RC Planiranje Celje) ter
ob upoštevanju vseh pogojev iz tega odloka.

(3) obstoječe samostojne nadstrešnice:
Dovoljena je legalizacija obstoječih samostojnih nad-

strešnic kot zaščita za parkirišča za osebna vozila, do veliko-
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sti, kot je bila ugotovljena med izdelavo PUP Nune in je
vrisana na grafičnih prilogah 6.1 in 6.2 v projektu iz 1. člena
tega odloka, ter ob upoštevanju vseh drugih pogojev iz tega
odloka.

(4) predvidene nadstrešnice:
Dovoljena je gradnja nadstrešnic kot zaščita parkirišča

za osebna vozila, vendar le kot prizidek, ki naj bo predvsem
v leseni izvedbi, k osnovnemu tlorisu počitniškega objekta
ter ob upoštevanju pogojev za oblikovanje in lego objektov.
Gradnja novih samostojnih nadstrešnic ni dovoljena.

(5) posegi za ureditev prometnih površin:
a) Dovoljena je legalizacija interne dovozne ceste s-s

(LC).
b) Predvidena je izvedba interne dovozne ceste š-š.
c) Dovoljena je izvedba pešpoti do parcele objekta 9c v

nadaljevanju pešpoti do parcele objekta 2a.

12. člen
V območju urejanja ČN, ki je opredeljeno v 7. členu

tega odloka, so dovoljeni naslednji posegi v prostor:
a) Predvidena je izgradnja skupne čistilne naprave za

območje počitniških hiš Nune.
b) Predvidena je izvedba javnih parkirišč.

13. člen
V območju urejanja Z1, ki je opredeljeno v 7. členu

tega odloka, so dovoljeni naslednji posegi v prostor:
(1) obstoječe gozdne površine:
a) Obvezna je ohranitev obstoječih gozdnih površin; za

gozdne robove je po potrebi izvesti sanacijo ter vzpostaviti
izkrčene gozdne površine, skladno s pogoji Zavoda za goz-
dove Slovenije, OE Celje.

b) Ni dovoljena gradnja novih objektov in izvedba dru-
gih posegov v prostor.

(2) posegi za ureditev prometnih površin:
a) Zahtevana je rekonstrukcija obstoječega priključka

Pr 7 na regionalno cesto R-R.
b) Zahtevana je vzpostavitev skupnega priključka Pr 8

na regionalno cesto R-R, skladno s pogoji upravljalca ceste.
c) Zahtevana je sanacija obstoječega prostora za kon-

tejner za smeti, skladno s pogoji upravljalca ceste.

14. člen
V območju urejanja Z2, ki je opredeljeno v 7. členu

tega odloka, so dovoljeni naslednji posegi v prostor:
(1) obstoječe gozdne površine:
a) Obvezna je ohranitev obstoječih gozdnih površin;

gozdne robove po potrebi sanirati ter vzpostaviti izkrčene
gozdne površine, skladno s pogoji Zavoda za gozdove Slo-
venije, OE Celje.

b) Ni dovoljena gradnja novih objektov in izvedba dru-
gih posegov v prostor.

(2) Vsi objekti oziroma posegi, ki so bili izvedeni v
območjih Z2 pred začetkom postopka izdelave PUP Nune
oziroma pred sprejetjem tega odloka, se lahko legalizirajo v
obsegu kot je bil ugotovljen med izdelavo PUP Nune in je
vrisan na grafičnih prilogah 6.1 in 6.2 v projektu iz 1. člena
tega odloka ter skladno s pogoji za legalizacije iz tega odlo-
ka.

(3) posegi za ureditev prometnih površin:
a) Dovoljena je legalizacija dela izvedene interne do-

vozne ceste s1-s1 s parkirišči.
b) Dovoljena je legalizacija izvedene interne dovozne

ceste s2-s2.
a) Dovoljena je legalizacija dela obstoječe interne do-

vozne ceste do objekta 37.

15. člen
V območju urejanja Z3, ki je opredeljeno v 7. členu

tega odloka, so dovoljeni naslednji posegi v prostor:
(1) obstoječe gozdne površine:
a) Obvezna je ohranitev obstoječih gozdnih gozdnih

površin; gozdne robove po potrebi sanirati ter vzpostaviti
izkrčene gozdne površine, skladno s pogoji Zavoda za goz-
dove Slovenije, OE Celje.

b) Ni dovoljena gradnja novih objektov in izvedba dru-
gih posegov v prostor.

(2) Vsi objekti oziroma posegi, ki so bili izvedeni v
območjih Z3 pred začetkom postopka izdelave PUP Nune
oziroma pred sprejetjem tega odloka, se lahko legalizirajo v
obsegu kot je bil ugotovljen med izdelavo PUP Nune in je
vrisan na grafičnih prilogah 6.1 in 6.2 v projektu iz 1. člena
tega odloka ter skladno s pogoji za legalizacije iz tega odlo-
ka.

Pogoji za legalizacije in uskladitve ugotovljenih nedovo-
ljenih posegov z zahtevami tega odloka

16. člen
Načeloma velja, da so vse legalizacije za posege, ki so

izvedeni brez ustreznih dovoljenj, dovoljene le v primeru, da
so izpolnjeni še vsi drugi pogoji iz tega odloka.

Pri izdelavi lokacijske in projektne dokumentacije za
legalizacije nedovoljenih posegov je potrebno predpisati tu-
di zahteve, ki so navedene v tem odloku.

Roki za legalizacije izvedenih posegov, ki niso izvedeni
skladno z izdanimi dovoljenji ali so izvedeni brez ustreznih
dovoljenj, so opredeljeni za posamezne vrste posegov in se
štejejo od dneva sprejetja tega odloka.

V primeru, da v navedenem roku legalizacija posamez-
nih delov objekta ali objekta v celoti, ki so bili izvedeni brez
ustreznih dovoljenj, ni bila zaključena z ustreznim dovolje-
njem, mora lastnik te objekte ali dele objektov odstraniti v
roku 6 mesecev po poteku roka za legalizacijo.

V primeru, da v navedenem roku legalizacija posegov v
prostor, ki so bili izvedeni brez ustreznih dovoljenj, ni bila
zaključena z ustreznim dovoljenjem, mora lastnik na prosto-
rih nedovoljenih posegov v prostoru vzpostaviti prejšnje sta-
nje (travnik).

Pogoj za legalizacijo posegov v prostor je med ostalimi
tudi pridobitev potrdila, ki ga izda Občina Zreče, da je inve-
stitor pristopil k izgradnji kanalizacijskega sistema z čistilno
napravo NUNE, ter da je bil plačan prispevek za to.

17. člen
Roki za legalizacije izvedenih posegov, ki niso izvedeni

skladno z izdanimi dovoljenji ali so izvedeni brez ustreznih
dovoljenj, so glede na vrsto posega naslednji:

a) 1 leto za legalizacije:
– objekta, ki je v celoti zgrajen brez ustreznih dovo-

ljenj,
– dela objekta - povečanega tlorisa,
– podkletitve objekta,
– garaže v objektu,
– nadstrešnic,
– opornih zidov,
– dovozov do garaž,
– utrjenih zazidalnih površin,
– dovozne ceste s-s oziroma s1-s1.
b) 2 leti za legalizacije odmikov objektov od parcelnih

mej
Roki za izvedbo zahtevanih uskladitev posameznih ele-

mentov pri izvedbi obstoječih objektov in ureditev z zahteva-
mi tega odloka so naslednji:
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a) 1 leto za:
– ukinitev priključkov Pr3, Pr4 in Pr 5 na regionalno

cesto R 3 701 Zreče- Lovrenc na Pohorju (R-R),
– rekonstrukcijo obstoječih priključkov Pr1, Pr 2, Pr 6

in Pr 7 na regionalno cesto R-R,
– vzpostavitev skupnega priključka Pr 8 na regionalno

cesto R-R, skladno s pogoji upravljalca ceste
– izvedbo interne dovozne ceste o-o s parkirišči.
b) 6 let za zamenjavo barv na fasadah.
c) 10 let za zamenjavo kritine in neustreznih frčad.

V. MERILA IN POGOJI GLEDE OBLIKOVANJA OBJEKTOV
IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR LEGA OBJEKTOV

18. člen
Obstoječi in novi objekti in naprave morajo biti odmak-

njeni od parcelne meje tako, da ni motena sosednja posest,
da je možno vzdrževanje objektov in naprav ter da so upoš-
tevani varstveni pogoji.

Obstoječi in novi objekti morajo biti v vseh svojih delih
(obodne stene objekta, nadstrešnice, pergole ipd.) oddalje-
ni najmanj 4 m od najbližje točke parcelne meje sosednje
parcele. Oddaljenost je lahko izjemoma manjša, če s tem
soglaša lastnik sosednje meje.

Medsebojni odmiki objektov morajo biti najmanj 5 m.
Manjši odmiki so dovoljeni le v primerih, ko so zagotovljeni
požarnovarstveni ter sanitarni pogoji in če s takim odmikom
soglaša lastnik sosednjega objekta.

Odmiki od javnih cest morajo biti pri novih objektih in
napravah usklajeni s pogoji iz zakona o cestah. Odmiki od
internih dovoznih cest praviloma ne smejo biti manjši od 4m.
Izjemoma, ko to narekujejo terenski pogoji, so ti odmiki
lahko manjši, za kar pa je potrebno pridobiti soglasje uprav-
ljalca ceste.

Odmiki od tras komunalnih vodov in naprav morajo biti
v skladu s predpisi in tehničnimi normativi, ki veljajo za
posamezne komunalne vode in naprave. Pogoje za odmike
novogradenj in drugih posegov v prostor od komunalnih
vodov in naprav določijo upravljalci komunalnih vodov in
naprav.

19. člen
Legalizacija dela objekta, ki je zgrajen v pasu 4m ob

parcelni meji tako, da so odmiki objekta od parcelne meje
manjši kot so predpisan v 18. členu tega odloka, je dovolje-
na le v primeru, da je pridobljeno soglasje lastnika sosednje
parcele za odmik, manjši od 4 m.

Legalizacija dela objekta, ki je zgrajen v pasu 4 m ob
interni dovozni cesti tako, da so odmiki objekta od parcelne
meje manjši kot so predpisan v tem odloku, je dovoljena le v
primeru, da je pridobljeno soglasje upravljalca interne do-
vozne ceste oziroma lastnika parcele, po kateri poteka inter-
na dovozna cesta, za odmik manjši od 4 m.

Pogoji za oblikovanje objektov

20. člen
Za oblikovanje obstoječih in predvidenih počitniških

objektov, dozidav, nadzidav in rekonstrukcij obstoječih ob-
jektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:

a) Oblikovanje počitniških objektov:
– praviloma podolgovat tloris, daljša stranica mora biti

vzporedna s terenskimi plastnicami;
– osnovna dovoljena tlorisna zazidana površina pri no-

vih objektih je od 42m2 do 65m2; nadstrešnice lahko pove-

čajo osnovni tloris le za 15m2 vendar le v primeru, da so
izpolnjeni tudi drugi pogoji tega odloka (odmiki od parcelnih
mej, internih dovoznih cest, regionalne ceste in drugo)

– dovoljena tlorisna zazidana površina pri obstoječih
objektih je obseg kot je bil ugotovljen med izdelavo PUP
Nune in je vrisan na grafičnih prilogah 6.1 in 6.2 v projektu
iz 1. člena tega odloka, vendar le v primeru, da so izpolnjeni
tudi drugi pogoji iz tega odloka.

a/2 višinski gabarit:
– praviloma klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje s

kolenčnim zidom do 1,20 m.
a/3 streha:
– praviloma simetrična dvokapnica z naklonom strešin

40 do 45,
– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico

objekta,
– dovoljena je izvedba zaključkov streh s čopi in izved-

ba frčad, ki ne smejo biti trikotnih ali polkrožnih oblik,
– strehe nad prizidki, izzidki, in nadstrešnice morajo

biti oblikovane enako kot nad osnovnim delom objekta, pri
tem pa niso dovoljene stožčaste oblike streh,

– strešna kritina mora biti v temnosivi barvi.
a/4 fasade:
– oblikovanje in razporeditev okenskih in vratnih odpr-

tin na fasadah, ki so praviloma vertikalno podolgovatih oblik,
in členitev ter obdelava fasad morajo upoštevati značilnosti
oblikovanja v arhitekturni krajini; ni dovoljena polkrožna obli-
ka oken;

– fasadni opleski so praviloma v beli ali svetlosivi barvi;
omet z grobo teksturo ni ustrezen;

– spodnji del fasade je lahko obložen z avtohtonim
kamnom;

– stavbno pohištvo, balkonske in druge ograje, pravilo-
ma v barvi naravnega lesa ali temno rjavi barvi;

– balkonske letve naj bodo v barvi ostalega stavbnega
pohištva, praviloma položene navpično in avtohtonih vzor-
cev in oblik.

b) Dozidava k počitniškim objektom:
– prizidani del mora biti funkcionalno povezan z obsto-

ječim objektov, lahko je izveden tudi kot zaključena bivalna
enota s svojim vhodom,

– višinski gabarit je lahko le enak kot na osnovnemu
objektu ali nižji,

– streha in fasade: skladno s pogoji iz tč. a) tega člena.
c) Nadzidava počitniških objektov:
– nadzidava je mogoča, če novi gabarit ne bo presegal

povprečnih višin sosednjih počitniških objektov objektov ozi-
roma bo skladen s pogoji za višinski gabarit objektov iz
točke a/2 tega člena,

– v oblikovanju se mora podrejati pogojem za oblikova-
nje iz točke a) tega člena.

Adaptacije, rekonstrukcije in vzdrževalna dela

21. člen
Za oblikovanje objektov, ki se adaptirajo ali rekonstrui-

rajo, ter pri vzdrževalnih delih na objektih veljajo merila in
pogoji kot so opredeljeni v 20. členu tega odloka.

Urejanje okolice

22. člen
Ograje:
Ograje okoli posameznih parcel s počitniškimi objekti

so dovoljene s pogojem, da bo ograja praviloma lesena ali
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živa meja do višine največ 1,60m, na križiščih oziroma tam,
kjer je zahtevana preglednost, pa ne sme presegati 0,5m.
Ograja ob prometnici mora biti oddaljena vsaj 2,0m od roba
bankine, zunanjega roba obcestnega jarka in vznožja ce-
stnega nasipa. Lesene ograje morajo biti tradicionalno obli-
kovane.

Oporni zidovi:
Višinske razlike terena naj bodo praviloma premošče-

ne s travnatimi brežinami. Oporni zidovi so dovoljeni le v
primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Pose-
ganje v geološke in reliefne značilnosti ni dovoljeno. Obvez-
na je uporaba naravnih materialov. V primeru postavitve opor-
nih zidov, naj bodo le-ti intenzivno ozelenjeni.

Obstoječe oporne zidove je dovoljeno legalizirati le v
primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. V
primeru, da obstoječi oporni zidovi niso zgrajeni iz naravne-
ga materiala jih je potrebno prekriti z intenzivno zasaditvijo.

Tlaki, stopnice:
Utrjene površine naj bodo praviloma iz avtohtonega

kamna ali tratnih plošč, dovozne ceste pa asfaltirane. Beton-
ske stopnice in tlaki so manj primerni.

Ureditev potokov:
Ureditev potokov mora biti izvedena sonaravno (naravni

materiali). Že izvedene betonske mulde je priporočljivo na-
domestiti s sonaravnejšo ureditvijo.

Zasaditve:
Pri zasaditvah je dovoljena le uporaba avtohtonega ras-

tlinstva.
V pasu pred objekti 20 do 24 je zahtevana izvedba

intenzivnejše zasaditve kot zastrtje oblikovno neustreznih
objektov.

VI. MERILA ZA DOLOČANJE FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ

23. člen
Funkcionalna zemljišča za počitniške objekte in uredi-

tve se določajo na osnovi naslednjih kriterijev:
a) V funkcionalno zemljišče objekta se šteje zazidana

površina objekta z dodanim 2 m širokim pasom okrog objek-
ta, ki je potreben za normalno vzdrževanje objekta, površine
za dovoz do objekta ter za druge zunanje ureditve, s katerimi
se spreminja raba zemljišča v neplodno zemljišče (parkirni
prostori, utrjene pohodne površine, škarpe ipd.).

b) Kolikor velikost parcele ne zagotavlja normalnega
funkcioniranja objekta oziroma ni omogočeno oblikovanje
funkcionalnega zemljišča, gradnja objekta ni dovoljena.

c) Za pomožne objekte se funkcionalno zemljišče dolo-
či na osnovi namembnosti in velikosti objekta ter naravnih
lastnosti razpoložljive parcele, ob upoštevanju kriterijev iz
alinee a) tega člena.

VII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
UREDITVENEGA OBMOČJA

Splošni pogoji

24. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma,

po izgradnji novega komunalnega in energetskega omrežja
in naprav, na novo omrežje in naprave. Za komunalno ureja-
nje stavbnega zemljišča skrbijo Občina Zreče in investitorji
oziroma lastniki zemljišč v ureditvenem območju.

Ureditveno območje mora biti opremljeno vsaj z mini-
malno komunalno opremo, ki obsega omrežje internih do-
voznih cest s tremi priključki na regionalno cesto R 3 701

Zreče- Lovrenc na Pohorju (R-R), kanalizacijsko omrežje s
priključevanjem na skupno čistilno napravo, omrežje in na-
prave za oskrbo s pitno vodo, omrežje in naprave za oskrbo
z električno energijo in urejeno zbiranje in odstranjevanje
komunalnih odpadkov.

Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki
zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrez-
no obrambno zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom,
oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženosti ipd.).

Za vse komunalne ureditve je potrebno izdelati PGD,
PZI dokumentacijo.

Odvodnjavanje odpadnih voda

25. člen
Vsi počitniški objekti morajo biti priključeni na obstoje-

če in predvideno kanalizacijsko omrežje za odvod odpadnih
vod v skupno čistilno napravo. Po izgradnji dopolnilne kana-
lizacijske mreže in čistilne naprave in izvedbi priključevanja
objektov nanje, je potrebno ukiniti delovanje obstoječih indi-
vidualnih greznic ter jih zasuti.

Vse samostojne garaže in garaže v objektih morajo biti
opremljene z lovilcem olj.

Vsi objekti morajo imeti zagotovljen odvod meteornih vod.

Oskrba z vodo

26. člen
Vsi počitniški objekti morajo biti priključeni na skupno

vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljalca.
Vodovodno omrežje je potrebno prenoviti tako, da bo-

do zagotovljene zadostne rezerve požarne vode, omrežje pa
opremljeno z zadostnim številom hidrantov.

Oskrba z električno energijo in javna razsvetljava

27. člen
Priključitev novogradenj, adaptiranih in rekonstruiranih

objektov na električno omrežje je dovoljena le v skladu s
pogoji upraljalca.

Dovoljena je ureditev javne razsvetljave ureditvenega
območja z uporabo ustreznih svetil za kar je potrebno pred-
hodno pridobiti pogoje in soglasje Zavoda za varstvo narav-
ne kulturne dediščine v Celje.

Odstranjevanje komunalnih odpadkov

28. člen
Pri ravnanju s komunalnimi odpadki je potrebno upošte-

vati občinski odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na
območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 52/97 in 17/98).

Sedanji obstoječ prostor kontejnerjev za smeti, ki je
lociran ob regionalni cesti R 3 701 Zreče-Lovrenc na Pohorju
(R-R) je potrebno sanirati in urediti skladno s pogoji upravljal-
ca ceste in pogoji za urejanje prostorov za smetnjake.

VIII. MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V ZAVAROVANA IN
VARSTVENA OBMOČJA

Regionalna cesta r 3 701 Zreče - Lovrenc na Pohorju
(R-R)
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29. člen
Regionalni cesti R 3 701 Zreče-Lovrenc na Pohorju

(R-R) je določen varovalni pas, ki se meri od zunanjega roba
cestnega sveta (parc. št. 330 k.o. Resnik) na vsako stran
ceste in meri 15m.

Posegi v varovalnem pasu prometnice ne smejo biti v
nasprotju z njenimi koristmi. Za gradnje v varovalnem pasu
kategoriziranih cest državnih in občinskih cest, za gradnjo
dovoznih priključkov, postavitev ograj ali škarp in saditev žive
meje je potrebno pridobiti soglasje upravljalca ceste.

Interne dovozne ceste

Dovozi in priključki na mrežo internih dovoznih cest mo-
rajo biti urejeni tako, da se z njimi ne ovira ali ogroža promet in
da se ne poškuduje cesta in cestni objekti.

Gozdne površine

Na gozdnih površinah ni dovoljena gradnja novih objek-
tov in izvedba drugih posegov v prostor. Obvezna je ohranitev
obstoječih gozdnih površin; gozdne robove po potrebi sanira-
ti ter vzpostaviti izkrčene gozdne površine, skladno s pogoji
Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje.

IX. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNIH
VREDNOT IN KULTURNE DEDIŠČINE

30. člen
Ureditveno območje PUP Nune leži znotraj mej regijske-

ga parka Pohorje (RP 222), ki je obvezno izhodišče prostor-
skih sestavin državnega plana.

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

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

Na ureditvenem območju ali v neposredni bližini ni evi-
dentiranih objektov ali površin kulturne dediščine.

X. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE
OKOLJA

31. člen
Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja (sa-

nacije plazov, preprečevanje erozije in drugo). Vsi posegi v
prostor morajo biti izvedeni v obliki in na način, ki sledi struktu-
ram v prostoru in obstoječi rabi ter upošteva naravne značilnosti
prostora (materiali, vegetacija, neformalna zasnova zasaditve,
značilne smeri in oblike pri regulacijah in melioracijah).

32. člen
Za varstvo zraka pred onesnaževanjem je potrebno za

obstoječe in predvidene počitniške objekte zagotoviti ogreva-
nje na tak način, da ne bodo prekoračene s predpisi dopu-
stne emisije. Za ogrevanje objektov ni dovoljena uporaba
premoga.

33. člen
Ureditveno območje PUP kot je opredeljeno v 4. členu

tega odloka, se na osnovi prevladujoče namembnosti v uredi-
tvenem območju in v njegovi okolici ter po 4. in 5. členu uredbe
o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št.

45/95) opredeljuje v I. stopnjo varstva pred hrupom (I. obmo-
čje), ki navaja: območje, ki potrebuje povečano varstvo pred
hrupom, to je naravno območje, namenjeno turizmu in rekrea-
ciji, neposredna okolica bolnišnic, zdravilišč in okrevališč ter
območje naravnih parkov. Za to območje so določene mejne
dnevne in nočne ravni hrupa, in sicer nočna raven: 44 dBA (od
22. do 6. ure) in dnevna raven: 50 dBA (od 6. do 22. ure).

Pri načrtovanju objektov in naprav je potrebno upošteva-
ti raven hrupa, ki bo nastajala zaradi dejavnosti v objektih in
predvideti ustrezne rešitve (izolacija fasadnih elementov ipd.)
za zmanjšanje teh vplivov.

XI. POGOJI PRI UREJANJU PROSTORA ZA OBRAMBO IN
ZAŠČITO

34. člen
Interese in potrebe po zaklanjanju in zavarovanju prebi-

valstva in dobrin v izrednih razmerah je potrebno urejati skla-
dno z veljavnimi predpisi za to področje.

Za varstvo pred požarom je potrebno upoštevati požar-
novarnostne predpise, zlasti pa je potrebno:

– zagotoviti dostop interventnih vozil vsaj iz treh strani
objekta ali naprave,

– zagotoviti takšno izvedbo cest, interventnih poti in do-
stopov, da bodo omogočali vožnjo za interventna vozila (širina
vsaj 3,5 m ter da prenesejo osni pritisk vozil do 10 t),

– zagotoviti zadostne količine požarne vode iz obstoječe
oziroma predvidene hidrantne mreže,

– ob objektih in napravah zagotoviti zadosten zunanji
prostor, ki omogoča morebitno evakuacijo ljudi in dobrin iz
objektov in naprav,

– upoštevati je potrebno razdalje, čas prihoda in odda-
ljenost najbljižje gasilske enote.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati za

ureditveno območje, kot je opredeljeno v 4. členu tega odlo-
ka, naslednja odloka:

a) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske
Konjice (Uradni list SRS, št. 28/89 in Uradni list RS, št.
82/94).

b) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za druga
območja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij, za
katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov
(Uradni list SRS, št. 34/87)

36. člen
Prostorski ureditveni pogoji oziroma projekt iz 1. člena

tega odloka so na vpogled na upravi Občine Zreče in Upravni
enoti Slovenske Konjice.

37. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

državne in občinske inšpekcijske službe.

38. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

RS.

Št. 350-05-02/2002-2
Zreče, dne 20. maja 2002.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.
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MINISTRSTVA

2387. Pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih
raziskovalcev v raziskovalne in visokošolske
organizacije

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja ministrica za šolstvo, zna-
nost in šport

P R A V I L N I K
o usposabljanju in vključevanju mladih

raziskovalcev v raziskovalne in visokošolske
organizacije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa obliko raziskovalno-razvojnega

usposabljanja in vrsto podiplomskega študija ter način vklju-
čevanja mladih raziskovalcev v raziskovalne in visokošolske
organizacije, pogoje za vključitev v usposabljanje, postopek
za izbor prijav, financiranje ter način spremljanja usposablja-
nja (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje).

2. člen
Ministrstvo, pristojno za znanost (v nadaljnjem besedi-

lu: ministrstvo) financira usposabljanje mladih raziskovalcev
v raziskovalnih in visokošolskih organizacijah z namenom,
da se:

– obnovita raziskovalni kader v raziskovalnih organiza-
cijah in raziskovalno-pedagoški kader na visokošolskih or-
ganizacijah;

– poveča raziskovalna zmogljivost skupin za izvajanje
programov javne službe na področju raziskovalne dejavnosti
(v nadaljnjem besedilu: raziskovalni program), temeljnih, apli-
kativnih in razvojnih projektov;

– poveča raziskovalna zmogljivost raziskovalnih skupin pri
pravnih osebah, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.

3. člen
Sredstva za usposabljanje mladih raziskovalcev iz dr-

žavnega proračuna se dodelijo na podlagi javnega razpisa.

4. člen
Na javni razpis prijavi kandidate raziskovalna ali visoko-

šolska organizacija, ki izvaja raziskovalne programe oziroma
projekte, ki jih sofinancira ministrstvo, raziskovalna skupina
mednarodne medvladne organizacije ter raziskovalna skupi-
na tuje pravne osebe, ki so jo v zamejstvu ustanovili Slovenci
oziroma je v njihovi večinski lasti in je nacionalnega pomena
za ohranjanje Slovencev v zamejstvu (v nadaljnjem besedilu:
predlagatelj).

Predlagatelj iz prejšnjega odstavka lahko prijavi na raz-
pis kandidata za mladega raziskovalca (v nadaljnjem besedi-
lu: kandidat) samo, če izpolnjuje naslednje pogoje:

– je državljan Republike Slovenije ali Slovenec brez
slovenskega državljanstva, ki se lahko izobražuje v Republiki
Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slove-
nije;

– je državljan članic Evropske unije, ki ima pravico do
izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljan Republike
Slovenije;

– je tuj državljan, pod pogojem, da se uporablja načelo
vzajemnosti;

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– ima povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj

(brez diplome) najmanj 8;
– ni starejši od 28 let (v primeru, da je kandidat brez

finančne podpore ministrstva že opravil študijski program za
pridobitev magisterija, pa ne sme biti starejši od 30 let).

5. člen
Sredstva za usposabljanje se dodelijo za določen čas,

in sicer za doktorat znanosti do največ štiri leta in šest
mesecev.

Mladi raziskovalec, ki se usposablja za pridobitev dok-
torata znanosti, lahko usposabljanje zaključi s pridobitvijo
magisterija. Ministrstvo v tem primeru financira usposablja-
nje mladega raziskovalca do največ 2 leti in šest mesecev,
vendar po tem, mladi raziskovalec nima več pravice do
nadaljnjega financiranja.

Mladim raziskovalcem s področja medicine, ki poleg
doktorskega usposabljanja sočasno opravijo tudi specializa-
cijo, je mogoče čas financiranja podaljšati za eno leto.

Ministrstvo skrajša dobo financiranja, navedeno v pr-
vem odstavku tega člena, za eno leto, če je kandidat že
vpisan v drugi letnik podiplomskega študija in za dve leti, če
je že zaključil drugi letnik ali če ima že zaključen magisterij,
pa ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev.

6. člen
Minister, pristojen za področje znanosti (v nadaljnjem

besedilu: minister) pooblasti uradno osebo ministrstva (v
nadaljnjem besedilu: uradna oseba) za opravljanje nadzora
nad porabo dodeljenih sredstev.

7. člen
Nacionalni znanstveno-raziskovalni svet pripravi pre-

dlog smernic za javni razpis za financiranje mladih razisko-
valcev iz 4. člena tega pravilnika.

8. člen
Postopek razpisa vodi komisija za vodenje postopka, ki

jo imenuje minister. Predsednik komisije je uradna oseba, ki
je na ministrstvu zadolžena za področje mladih raziskoval-
cev. Poleg predsednika ima komisija še dva člana, ki morata
imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja
javnega razpisa.

II. JAVNI RAZPIS

9. člen
Ministrstvo objavi javni razpis za financiranje usposab-

ljanja mladih raziskovalcev enkrat letno v Uradnem listu RS,
praviloma do 31. marca tekočega leta.

10. člen
Javni razpis mora vsebovati:
1. celotno ime in naslov ministrstva;
2. predmet razpisa;
3. pogoje razpisa;
4. merila za ocenjevanje vlog iz 18., 19., 20. in 21.

člena tega pravilnika;
5. orientacijsko vrednost sredstev za izvedbo progra-

ma v tekočem letu;
6. obliko, rok in način oddaje prijav;
7. rok, v katerem bo predlagatelj obveščen o izbiri in

financiranju;
8. datum odpiranja prijav;
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9. kraj, čas in osebo (tudi na internetu), pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.

11. člen
Prijava na javni razpis se vloži neposredno pri ministrs-

tvu ali po pošti in na obrazcu, ki ga predpiše ministrstvo.
Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je prispela

na ministrstvo, ne glede na vrsto prenosa pošiljke, najka-
sneje zadnji dan razpisnega roka in do ure določene z
javnim razpisom.

Nepravočasno prispele in nepravilno opremljene prija-
ve ter prijave, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, ministrs-
tvo vrne predlagatelju.

12. člen
Predlagatelj mora predložiti k prijavi na razpis:
– okvirni program raziskovalnega usposabljanja v raz-

iskovalni skupini;
– seznam raziskovalnih projektov oziroma raziskoval-

nih programov, ki jih (so)financira ministrstvo, izvajajo pa se
v raziskovalni skupini;

– dokazilo o državljanstvu;
– dokazilo o izobrazbi;
– dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija;
– pisno izjavo organizacije kandidatove zaposlitve (če

to ni raziskovalna oziroma visokošolska organizacija), da bo
kandidata v času usposabljanja razbremenila delovnih dol-
žnosti, ki niso v funkciji raziskovalno-razvojnega dela in podi-
plomskega študija;

– pisno izjavo kandidata, da se lahko osebni podatki,
navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname,
določene s tem pravilnikom.

13. člen
Okvirni program raziskovalnega usposabljanja kandi-

data za mladega raziskovalca iz prvega odstavka 4. člena
tega pravilnika je sestavljen iz raziskovalnega in študijskega
programa.

Raziskovalni program obsega:
– izhodišče raziskovalne naloge mladega raziskovalca

in njeno umestitev v raziskovalni program oziroma projekt
raziskovalne skupine;

– delovno hipotezo in metode dela;
– cilje raziskave in predvidene rezultate s poudarkom

na originalnem prispevku k znanosti.
Študijski program mora biti časovno opredeljen.
Okvirni program usposabljanja v raziskovalni skupini

podpišejo: raziskovalni mentor, vodja raziskovalne skupine,
poslovodni organ organizacije in kandidat.

Če kandidat v času usposabljanja ni zaposlen v raz-
iskovalni organizaciji, se pod program usposabljanja podpi-
še tudi odgovorna oseba iz organizacije kandidatove zapo-
slitve. V tem primeru ta organizacija poda pisno izjavo, da bo
kandidata v času usposabljanja razbremenila delovnih dol-
žnosti, ki niso v funkciji raziskovalno-razvojnega dela.

14. člen
V seznamu raziskovalnih projektov oziroma raziskovalnih

programov mora biti označen projekt oziroma raziskovalni
program, na katerem dela mentor in bo tja vključen tudi mladi
raziskovalec. Seznam raziskovalnih projektov ali raziskovalnih
programov podpiše tudi vodja raziskovalne skupine.

15. člen
Odpiranje prijav prispelih na javni razpis je javno.
Uradna oseba označi na vsakem prejetem prijavnem

obrazcu zaporedno številko in datum prejema prijave na

razpis. Kopijo potrjenega obrazca o prijavi kandidata se vrne
predlagatelju v 15 dneh od odpiranja prijav.

Komisija za vodenje postopka mora sproti voditi zapi-
snik o odpiranju prijav, ki vsebuje predvsem:

1. naslov, prostor in čas odpiranja prijav;
2. predmet javnega razpisa;
3. imena navzočih predstavnikov komisije;
4. imena oziroma naziv predlagateljev, ki so vložili prija-

ve;
5. vrstni red odpiranja prijav, ugotovitve o popolnosti

prijav z navedbo tistih predlagateljev, ki niso dostavili popol-
ne prijave.

Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.

16. člen
V postopku izbora so upoštevane samo prijave, ki so

pravočasno oddane v razpisnem roku in imajo vse elemen-
te, zahtevane z razpisno dokumentacijo. Kolikor je kateri od
elementov pomanjkljiv, predsednik za vodenje postopka o
tem pisno obvesti prijavitelja in ga pozove, da ga v roku 8 dni
dopolni.

Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolni, se zavržejo. Predložena dokumentaci-
ja se vrne predlagatelju.

III. OCENJEVANJE

17. člen
Popolne prijave iz 4. člena tega pravilnika pošlje ura-

dna oseba nacionalnemu koordinatorju za posamezno po-
dročje v oceno. Prijavi priloži obrazec ocenjevalnega lista in
priloge, ki so njegov sestavni del (kvantitativno analizo uspe-
šnosti raziskovalne skupine, prikaz uspešnosti usposablja-
nja mladih raziskovalcev pri posameznem mentorju in refe-
rence mentorja).

Če nacionalni koordinator ugotovi, da posamezna pri-
java ne sodi v njegovo področje, to takoj sporoči uradni
osebi, ki prijavo posreduje drugemu nacionalnemu koordi-
natorju.

Nacionalni koordinator oceni:
– ustreznost mentorja;
– ustreznost raziskovalne skupine organizacije, kjer bo

usposabljanje potekalo;
– ustreznost kandidata;
– program usposabljanja.
Nacionalni koordinator pripravi oceno za vsako prijavo

posebej, nato pa še predlog prioritetne liste vseh prijav, ki
jih je ocenjeval. Celotno dokumentacijo vrne ministrstvu v
14 dneh po prejemu dokumentacije.

18. člen
Ustreznost mentorja se oceni z vidika mednarodnih

znanstvenih referenc in njegove uspešnosti pri prenosu zna-
nja in dosedanjem usposabljanju mladih raziskovalcev.

Mentor mora izpolnjevati pogoje, določene s predpisi s
področja raziskovalne dejavnosti:

– imeti mora doktorat znanosti;
– objavljena znanstvena dela v mednarodno priznanih

publikacijah, v zadnjih treh letih;
– biti mora v delovnem razmerju v raziskovalni skupini

prijavitelja;
– sodelovati mora v raziskovalnem programu ali vsaj

enem raziskovalno-razvojnem projektu, ki ga sofinancira mi-
nistrstvo.

Mentor ne more usposabljati več kot tri mlade razisko-
valce hkrati (upoštevajo se tudi mladi raziskovalci, ki jim
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status miruje oziroma tisti, ki jim je pogodba iztekla, niso pa
še uspešno zaključili programa).

Mentor se mora zavezati, da bo mlademu raziskovalcu
na razpolago najmanj dve uri tedensko za usmerjanje in
pomoč pri njegovem raziskovalnem delu.

19. člen
Ustreznost raziskovalne skupine organizacije se oceni

na podlagi:
– znanstvene odličnosti raziskovalne skupine (glede na

kazalce znanstvene uspešnosti), inovativnosti in njenega po-
mena za razvoj področja;

– povezanosti raziskovalne skupine z uporabniki;
– rezultatov raziskovalne skupine pri dosedanjem uspo-

sabljanju mladih raziskovalcev;
– razvojnih možnosti organizacije;
– ocene kadrovskih potreb in razvojnih možnosti po-

dročja.

20. člen
Ustreznost kandidata se oceni z vidika uspešnosti do-

diplomskega oziroma podiplomskega študija, starosti kandi-
data, prejetih nagradah in priznanjih in morebitnih razisko-
valnih rezultatov.

21. člen
Program usposabljanja se oceni z vidika zahtevnosti

programa usposabljanja, njegove zasnove in znanstvene re-
levantnosti.

22. člen
Uradna oseba na podlagi ocene in predloga prioritetne

liste, ki jo je pripravil posamezni nacionalni koordinator,
pripravi gradivo za obravnavo na znanstveno-raziskovalnih
svetih za posamezno področje, ki izoblikujejo svojo prioritet-
no listo kandidatov.

23. člen
Prednostne liste kandidatov, ki jih pripravijo znanstve-

no-raziskovalni sveti za posamezna področja obravnava na-
cionalni znanstveno-raziskovalni svet in pripravi predlog pre-
dnostnega seznama kandidatov za mlade raziskovalce.

IV. ODLOČANJE

24. člen
Dokončno listo za financiranje raziskovalnega uspo-

sabljanja in podiplomskega študija mladih raziskovalcev v
raziskovalnih in visokošolskih organizacijah sprejme mini-
ster s sklepom.

25. člen
Uradna oseba obvesti predlagatelje o rezultatih izbora

prijav v 45 dneh od zaključka razpisa.
Obvestilo o rezultatih izbora vsebuje podatke o:
– upravičencu do financiranja;
– mentorju in področju usposabljanja;
– cenovni kategoriji;
– začetku in predvidenem trajanju usposabljanja.

26. člen
Predlagatelj iz 4. člena tega pravilnika ima v 8 dneh od

prejema sklepa, da njegov(i) kandidat(i) ni(so) bil(i) sprejet(i)
na usposabljanje pravico vložiti pritožbo za preveritev ute-
meljenosti sklepa. V pritožbi mora natančno opredeliti razlo-

ge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne more-
jo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav.

O pritožbah odloči minister s sklepom, na predlog stro-
kovne službe, v roku 15 dni od dneva prejema pritožbe. S
sklepom lahko spremeni svojo prvotno odločitev. Odločitev
je dokončna.

V. IZVAJANJE FINANCIRANJA

27. člen
Ministrstvo sklene z izvajalcem programa usposablja-

nja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) pogodbo o financiranju
usposabljanja mladega raziskovalca, v kateri pogodbeni
stranki določita medsebojne pravice in obveznosti. S po-
godbo se lahko določi, da izvajalec krije določene stroške
pri usposabljanju mladega raziskovalca. Predlagatelj lahko v
okviru danih možnosti in izpolnjevanju vseh pogojev izbere
datum začetka financiranja.

Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v
15 dneh od prejema le-te. Pogodbi je dolžan priložiti pogod-
bo o zaposlitvi mladega raziskovalca in potrdilo o vpisu na
podiplomski študij. Slednje ne velja za mlade raziskovalce z
opravljenim magisterijem.

28. člen
Če uradna oseba ugotovi, da je treba katero od sesta-

vin pogodbene dokumentacije dopolniti, obvesti izvajalca o
pomanjkljivostih pogodbene dokumentacije in ga pozove,
da jih odpravi.

Če izvajalec v 15 dneh po prejemu obvestila ne dopolni
pogodbene dokumentacije, ministrstvo odstopi od sklenitve
pogodbe.

VI. KRAJŠE OBLIKE USPOSABLJANJA MLADIH
RAZISKOVALCEV V TUJINI

29. člen
Mladim raziskovalcem, katerih usposabljanje ministrs-

tvo že financira, se lahko omogoči krajše usposabljanje v
tujini v obliki študijskih projektov na tujih univerzah oziroma
raziskovalnih inštitutih ali izvedbe eksperimentalnega dela
doktorata, v prid kakovostnejšega usposabljanja in podi-
plomskega študija doma, in sicer do največ enega leta in
pol.

30. člen
Ministrstvo, krajše usposabljanje v tujini, odobri na pre-

dlog raziskovalne skupine organizacije, ki izvaja usposablja-
nje mladega raziskovalca.

Predlog mora vsebovati:
– okvirni program dela oziroma usposabljanja v tuji razi-

skovalni instituciji;
– predvideni začetek in čas trajanja usposabljanja;
– povabilo oziroma dogovor s tujo institucijo;
– potrdilo o eventualni višini štipendije iz drugih virov.
V primeru iz četrte alinee prejšnjega odstavka se višina

mesečnega obroka financiranja usposabljanja mladega razi-
skovalca lahko ustrezno zniža.

Če ministrstvo predlogu raziskovalne skupine za uspo-
sabljanje mladega raziskovalca v tujini ugodi, skleneta izva-
jalec in mladi raziskovalc pogodbo o načinu koriščenja sred-
stev, do katerih je mladi raziskovalec upravičen na podlagi
pogodbe o njegovem usposabljanju, sklenjene med mini-
strstvom in izvajalcem.
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VII. SPREMLJANJE USPOSABLJANJA MLADIH
RAZISKOVALCEV

31. člen
Izvajalec je dolžan poročati o usposabljanju mladega

raziskovalca v roku, ki je naveden v pogodbi in v ta namen
poslati ministrstvu letno oziroma zaključno poročilo v skladu
z navodilom za pripravo letnega in zaključnega poročila o
usposabljanju mladega raziskovalca, ki ga izda ministrstvo.

Ob zaključku usposabljanja mora biti poročilu priložen
tudi finančni obračun.

Če poročilo in finančni obračun nista posredovana do
roka, določenega v pogodbi, lahko ministrstvo za čas zamu-
de ne izplača sredstev, predvidenih po pogodbi.

32. člen
Izvajalec je najkasneje do desetega v mesecu dolžan

sporočiti ministrstvu vsako spremembo v zvezi z usposablja-
njem mladega raziskovalca, ki se nanaša na odhod na voja-
ško usposabljanje, porodniški dopust, daljšo bolezensko
odsotnost, spremembo ali prekinitev zaposlitve.

Zaradi spremenjenih okoliščin, določenih v prejšnjem
odstavku, se lahko izplačevanje sredstev, dogovorjenih s
pogodbo, začasno ali v celoti prekine.

Če izvajalec predlaga spremembo mentorja ali razisko-
valne skupine uradna oseba skupaj z nacionalnim koordina-
torjem preveri ustreznost zamenjave.

33. člen
Sredstva ministrstva se smejo uporabljati le za namene

in v razmerjih, kot to izhaja iz tega pravilnika, pogodbe in
navodila o porabi sredstev za usposabljanje mladih razisko-
valcev.

Izvajalec je dolžan omogočiti ministrstvu vpogled v po-
rabo sredstev, ki jih prejema na podlagi pogodbe.

V pogodbi minister pooblasti odgovorno osebo za skr-
bnika pogodbenih določil.

34. člen
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti je

izvajalec dolžan o tem takoj poročati ministrstvu. Ministrstvo
lahko začasno ustavi ali prekine financiranje oziroma odsto-
pi od pogodbe.

Prekinitev usposabljanja na zahtevo izvajalca ali na že-
ljo mladega raziskovalca, v prvih šestih mesecih financiranja
nima finančnih posledic za podpisnika pogodbe, razen, če
ministrstvo ugotovi nenamensko porabo sredstev.

Odgovornost izvajalca v primeru prekinitve usposablja-
nja v naslednjih letih se opredeli v pogodbi o financiranju
usposabljanja mladega raziskovalca.

Če ministrstvo odstopi od pogodbe zaradi nenamen-
ske porabe sredstev, je izvajalec dolžan izplačana sredstva
vrniti v realni vrednosti, skupaj z zamudnimi obrestmi, v
roku, ki ga določi ministrstvo.

Če namen in cilj programa usposabljanja (zagovor dok-
torata) ni dosežen v pogodbenem roku oziroma roku poda-
ljšanem za 6 mesecev brez zagotovila finančnih sredstev
ministrstva, je izvajalec dolžan vrniti 50% izplačanih sred-
stev.

35. člen
Če mladi raziskovalec uspešno zaključi usposabljanje

(zagovor doktorata) pred iztekom pogodbenega roka, se mu
za čas, ki preostane do izteka pogodbe, lahko podeli nagra-
da, ki predstavlja 30% njegove mesečne bruto plače brez
davkov, za vsak predčasno končani mesec usposabljanja,
vendar največ za dvanajst mesecev.

Raziskovalni skupini organizacije, kjer je potekalo uspo-
sabljanje mladega raziskovalca, ki je program usposabljanja
predčasno zaključil, se uspeh upošteva pri novih nastavitvah
mladih raziskovalcev.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen
Za mlade raziskovalce, ki so bili sprejeti na usposablja-

nje pred uveljavitvijo tega pravilnika, se financiranje uspo-
sabljanja izpelje v skladu s pravili, ki so veljali ob sklenitvi
pogodbe.

V primeru, da mladi raziskovalec opravi magistrsko
usposabljanje z zagovorom magisterija do izteka pogodbe-
nega roka (v 2 letih in 6 mesecih), ima možnost takojšne
obravnave prijave za nadaljevanje usposabljanja do doktora-
ta, vendar je doba financiranja za nadaljevanje usposablja-
nja do doktorata največ dve leti.

37. člen
Druga alinea drugega odstavka 4. člena tega pravilnika

se začne uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k
Evropski uniji.

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

nik o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v
raziskovalne, visokošolske in druge organizacije (Uradni list
RS, št. 38/94, 53/95, 1-3/98 in 38/99).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-85/2002
Ljubljana, dne 29. maja 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

2388. Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi

Na podlagi 75. člena zakona o poklicnem in strokov-
nem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) in
9. člena pravilnika o poklicni maturi (Uradni list RS, št.
99/01) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja

N A V O D I L A
o izpitnem redu pri poklicni maturi

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Vsebina navodil

S temi navodili se določa izpitni red pri poklicni ma-
turi, ki vsebuje podrobnejšo razčlenitev postopka, načina
in pogojev za opravljanje poklicne mature ter nalog izpit-
nih organov, kar je določeno s pravilnikom o poklicni
maturi.
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II. NALOGE IZPITNIH ORGANOV

2. člen
Izpitni organi

Po določbah pravilnika o poklicni maturi (v nadaljeva-
nju: pravilnik) poklicno maturo na šoli izvaja izpitni odbor.
Za izvedbo posameznih izpitov za isti predmet se lahko
imenuje več šolskih izpitnih komisij.

3. člen
Pristojnosti izpitnega odbora

Izpitni odbor:
– vodi izvedbo poklicne mature in predpreizkusa na

šoli v skladu s predpisi o poklicni maturi,
– pri pripravi in izvedbi poklicne mature na šoli sode-

luje z Državnim izpitnim centrom,
– sodeluje z Državno izpitno komisijo za poklicno ma-

turo,
– določi koledar opravljanja ustnih izpitov,
– potrdi koledar opravljanja seminarskih nalog, izdel-

kov oziroma storitev in mentorje,
– določi način šifriranja izpitnih pol za pisni izpit, če

le-tega ne določi Državni izpitni center,
– daje navodila šolskim izpitnim komisijam in usklaju-

je njihovo delo,
– potrjuje teme in mentorja seminarske naloge, potr-

juje vrsto izdelka oziroma storitve,
– rešuje prijave odraslih udeležencev izobraževanja,
– evidentira in organizira izpite za kandidate s pose-

bnimi potrebami,
– določi nadzorne učitelje pri pisnem izpitu, izdelavi

izdelka oziroma storitvi,
– določi ocenjevalce za pisni izpit,
– v skladu z izpitnim katalogom določi uporabo pripo-

močkov pri izpitu za 2. in 4. izpitno enoto,
– določi razvrstitve kandidatov v skupine in sedežni

red v izpitnih prostorih ter nadzorne učitelje,
– za ustne izpite določi razporede kandidatov in šol-

skih izpitnih komisij po izpitnih prostorih,
– določi razpored kandidatov za opravljanje zagovora

po izpitnih prostorih in nadzornike oziroma šolske izpitne
komisije,

– odloča o upravičenosti razlogov za kasnejšo prija-
vo, nepravočasen preklic prijave, neudeležbo na izpitu ali
prekinitev izpita. Če je to prva in tretja izpitna enota, obve-
šča o tem Državni izpitni center,

– odloča o tem, ali se kandidatu, ki se iz upravičenih
razlogov ni udeležil ustnih izpitov iz 2. in 4. izpitne enote in
ustnih izpitov 1. in 3. izpitne enote, dovoli opravljanje us-
treznega izpita še v istem roku,

– določi merila za pretvorbo točk v ocene pri drugi in
četrti izpitni enoti,

– določi ocene kandidatov pri posameznih predme-
tih,

– odloča o pritožbah kandidatov v skladu s pristojnos-
tmi,

– po navodilih Državnega izpitnega centra sprejme za
vsak izpitni rok posebej poročilo o izvedbi poklicne mature
na šoli,

– odloča o ukrepih zaradi storjenih kršitev pri izpitu,
– opravlja druge naloge, ki so vezane na pripravo in

izvedbo poklicne mature na šoli in
– odloča o drugih zadevah, določenih s pravilnikom

in drugimi predpisi.

4. člen
Pristojnosti predsednika izpitnega odbora

Predsednik izpitnega odbora:
– imenuje namestnika predsednika ter tajnika in člane

izpitnega odbora,
– imenuje predsednike in člane šolskih izpitnih komi-

sij,
– sklicuje in vodi seje izpitnega odbora,
– tajniku izpitnega odbora določi govorilne ure,
– zagotavlja izpolnjevanje pravil o varovanju izpitne taj-

nosti pri poklicni maturi,
– je odgovoren, da izvajalci poklicne mature upošteva-

jo izpitni red,
– osebno sprejme izpitno gradivo in je odgovoren za

varovanje le-tega do začetka pisnega oziroma ustnega izpi-
ta, oziroma za to pooblasti drugo osebo,

– med izvajanjem poklicne mature prilagodi organizaci-
jo drugega dela na šoli,

– je odgovoren za pravilnost vodenja dokumentacije in
evidenc,

– je odgovoren za pravilnost podatkov, ki jih šola po-
sreduje Državnemu izpitnemu centru,

– zagotavlja sodelovanje in pravočasno oddajo ustrez-
nega gradiva Državnemu izpitnemu centru, Zavodu RS za
šolstvo, Centru za poklicno izobraževanje in Državni izpitni
komisiji za poklicno maturo,

– analizira letno poročilo Državnega izpitnega centra
oziroma Državne izpitne komisije za poklicno maturo o iz-
vedbi poklicne mature in predlaga izboljšave,

– je odgovoren za varstvo pravic kandidatov,
– sodeluje z drugimi šolami pri organizaciji aktivnosti,

povezanih z drugimi izpiti.

5. člen
Naloge tajnika izpitnega odbora

Tajnik izpitnega odbora:
– spremlja zakonske in druge predpise o poklicni ma-

turi, sklepe Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje
ter Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraže-
vanje, sklepe Državne izpitne komisije za poklicno maturo,
izpitne kataloge ter druga gradiva in vpisne pogoje visoko-
šolskih zavodov,

– sprejema in izroča izpitno gradivo po pooblastilu pred-
sednika izpitnega odbora,

– seznanja člane izpitnega odbora in šolskih izpitnih
komisij s pravili, ki jih je potrebno upoštevati pri izvedbi
poklicne mature, z navodili Državne izpitne komisije za po-
klicno maturo in drugimi informacijami,

– skrbi, da so dijaki s pisno objavo na javnem mestu ali
ustnim informiranjem seznanjeni z načinom ter pravili oprav-
ljanja poklicne mature, in sicer:

– s koledarjem opravljanja poklicne mature,
– z izpitnim redom,
– z navodili za uporabo šifer,
– s trajanjem pisnega in ustnega izpita,
– s podrobnostmi opravljanja 4. izpitne enote,
– z dovoljenimi izpitnimi pripomočki,
– z načinom ocenjevanja pri poklicni maturi,
– z varstvom pravic kandidatov,

– organizira izvedbo predpreizkusa za poklicno ma-
turo,

– vodi seznam predprijav in prijav kandidatov k po-
klicni maturi,

– zbere in pripravi seznam tem in mentorjev seminar-
skih nalog, izdelkov oziroma storitev,

– pripravi predlog koledarja za opravljanje vseh izpi-
tov poklicne mature, predlog razporeditve po prostorih, pre-
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dlog sedežnega reda kandidatov pri pisnem izpitu, predlog
nadzornih učiteljev in predlog šolskih izpitnih komisij,

– skrbi za ustrezno pripravo izpitnih prostorov,
– pripravi predlog šifriranja izpitnih pol po navodilih

Državne izpitne komisije za poklicno maturo,
– v skladu s pravili pripravi predlog pogojev in rokov

za začetek in dokončanje oziroma oddajo seminarske nalo-
ge, izdelka oziroma storitve,

– posreduje izpitna in druga gradiva izpitnim šolskim
izpitim komisijam,

– za izpitni odbor pripravlja predloge sklepov in pre-
dloge ocen posameznih izpitnih enot za vsakega kandidata,

– organizira podelitev spričeval o poklicni maturi,
– pripravi osnutek poročila o opravljanju poklicne

mature na šoli v roku in na način, kot ga določi Državni
izpitni center,

– vodi seznam kandidatov, ki se pripravljajo na doda-
ten maturitetni izpit in jim svetuje o možnosti opravljanja
maturitetnega izpita,

– opravlja druga dela, povezana z izvedbo poklicne
mature,

– opravlja administrativne naloge za izpitni odbor.

6. člen
Naloge šolske izpitne komisije

Šolska izpitna komisija:
– izvede ustni izpit pri posameznem predmetu oziroma

zagovor seminarske naloge, izdelka oziroma storitve,
– pripravi predlog ocene za ustni izpit in za 4. izpitno

enoto (za izdelek, storitev oziroma seminarsko nalogo),
– obravnava strokovna vprašanja s svojega predmetne-

ga področja ter posreduje ugotovitve in predloge izpitnemu
odboru,

– opravlja druge naloge, povezane z ustnim izpitom
oziroma zagovorom.

7. člen
Pristojnosti predsednika šolske izpitne komisije

Predsednik šolske izpitne komisije:
– usklajuje delo in ocenjevanje pri ustnem izpitu in pri

zagovoru,
– prevzame izpitno gradivo za izvedbo ustnega izpita

oziroma zagovora,
– preveri, ali je izpitni prostor pred začetkom izpita

ustrezno pripravljen,
– daje kandidatom potrebna navodila o poteku ustne-

ga izpita oziroma zagovora,
– vodi zapisnik ustnega izpita oziroma zagovora,
– izroči predsedniku izpitnega odbora dokumentacijo,
– poroča izpitnemu odboru o poteku ustnega izpita

oziroma zagovora in po potrebi pripravi analizo izpita.

8. člen
Naloge nadzornega učitelja

Nadzorni učitelj:
– preveri urejenost izpitnega prostora,
– pozdravi kandidate, preveri prisotnost kandidatov in

ugotovi njihovo identiteto (praviloma na podlagi osebnega
dokumenta s fotografijo),

– kandidatom da ustrezna navodila za delo in jih opo-
zori na upoštevanje izpitnega reda,

– preveri, ali kandidati sedijo po določenem sedežnem
redu,

– razdeli izpitno gradivo kandidatom in preveri pravil-
nost ravnanja s šiframi,

– spremlja kandidata med krajšo odsotnostjo iz izpitne-
ga prostora,

– vodi zapisnik o opravljanju pisnega izpita,
– pri morebitnih kršitvah opominja kandidate in to spo-

roča predsedniku izpitnega odbora,
– po izteku roka za opravljanje pisnega izpita zbere

izdelke kandidatov ter pregleda, ali so pravilno nalepljene
vse šifre in ali so oddani vsi razdeljeni listi,

– zbrane pisne izdelke kandidatov ustrezno shrani in
jih izroči predsedniku ali tajniku izpitnega odbora.

III. PRIPRAVA NA IZPITE

9. člen
Obveščanje kandidatov

Oglasna deska ali drugo kandidatu vidno mesto, kjer
se objavljajo sporočila o poklicni maturi, mora biti dosto-
pno ob delavnikih najmanj med 8. in 14. uro, za odrasle
udeležence izobraževanja pa do 18. ure.

10. člen
Priprave na predpreizkus

Če minister na predlog Državne izpitne komisije za
poklicno maturo določi predpreizkus pri poklicni maturi, se
pri tem smiselno uporabljajo pravila in navodila, ki veljajo
za poklicno maturo.

11. člen
Roki za dostavo izpitnega gradiva

Državni izpitni center dostavi predsedniku izpitnega
odbora izpitno gradivo za pisni izpit za 1. in 3. izpitno
enoto najkasneje tri dni pred začetkom izpitnega roka.
Prejemnik podpiše vročilnico in nato v roku 8 ur preveri, ali
je prejel vse izpitno gradivo po seznamu. V ovojnici je po
pet izpitnih pol. Stanje in morebitne spremembe sporoči
Državnemu izpitnemu centru.

12. člen
Seznanitev članov organov s podatki o izvedbi poklicne

mature
Predsednik izpitnega odbora najmanj pet dni pred

izpitnim rokom da predsedniku in članom šolskih izpitnih
komisij ter nadzornim učiteljem navodila o izvajanju izpitne-
ga reda in ravnanju s šiframi kandidatov in drugimi podatki
o izpitni tajnosti ter in drugimi nalogami za izvedbo poklic-
ne mature.

Predsednik izpitnega odbora oziroma pooblaščeni na-
mestnik ali tajnik izpitnega odbora najmanj eno uro pred
začetkom izpita da članom šolskih izpitnih komisij oziroma
nadzornim učiteljem dodatna navodila in jim izroči izpitno
gradivo.

13. člen
Seznanitev kandidatov s podatki o izvedbi poklicne

mature
Predsednik šolske izpitne komisije ali nadzornik naj-

kasneje 5 minut pred začetkom izpita seznani kandidate, ki
se zberejo v izpitnem prostoru z vsebino, postopkom, pra-
vili in navodili za opravljanje izpita ter jih opozori na upošte-
vanje izpitnega reda in drugih predpisov.

Pri izpitih smejo prisostvovati le organi, določeni s
pravilnikom in druge osebe, ki jih, v soglasju z Državno
izpitno komisijo za poklicno maturo, pooblasti direktor Cen-
tra RS za poklicno izobraževanje, Zavoda RS za šolstvo ali
Državnega izpitnega centra.

Kandidat, ki je izpit začel, mora izpit končati oziroma
oddati izpitno gradivo.
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14. člen
Dovoljeni pripomočki pri izpitu

Kandidati imajo pri izpitu le pripomočke, dovoljene z
izpitnim katalogom in sklepi organov, pristojnih za izvedbo
poklicne mature. Poleg tega lahko prinesejo v izpitni prostor
le nujne osebne predmete, ki jih morajo odložiti na za to
pripravljeno mesto.

IV. PISNI IZPIT

15. člen
Izvedba pisnega izpita

Pisni izpit iz 1. in 3. izpitne enote opravljajo vsi kandi-
dati v Republiki Sloveniji istega dne z začetkom ob 9. uri.
Začetek izpita pomeni čas, ko kandidati začnejo reševati
izpitne pole.

Če ob začetku pisnega izpita nastopijo utemeljeni raz-
logi, zaradi katerih izpita ni mogoče začeti ob uri, ki je
določena v prejšnjem odstavku, lahko predsednik izpitnega
odbora v soglasju z Državnim izpitnim centrom odloči, da se
začetek izpita odloži, vendar največ za 30 minut.

Če je v 2. in 4. izpitni enoti predviden tudi pisni izpit in
so utemeljeni razlogi za kasnejši začetek pisnega izpita,
odloči o tem izpitni odbor šole.

Kandidat lahko zamudi začetek pisnega izpita do 30 mi-
nut, vendar se v tem primeru predvideni čas izpita ne poda-
ljša.

16. člen
Razporeditev kandidatov

Izpitni odbor najkasneje 3 dni pred začetkom pisnih
izpitov določi kandidate v skupine po izpitnih prostorih in
imenuje nadzorne učitelje. Podatki so do objave tajni.

Razvrstitev kandidatov in nadzornih učiteljev po skupi-
nah in izpitnih prostorih objavi izpitni odbor na dan izpita
najmanj eno uro pred začetkom pisnih izpitov. Skupine se
oblikujejo po abecednem redu kandidatov. Število kandida-
tov v skupini naj bo deljivo s pet.

17. člen
Priprava prostora za izpit

Pisni izpit opravljajo kandidati v izpitnem prostoru, ki
mora biti urejen in zaklenjen najmanj 12 ur pred začetkom
izpita. S sten izpitnega prostora morajo biti odstranjena ali
zakrita vsa učila, ki bi lahko služila kandidatom kot pripomo-
ček. Pri vhodu v izpitni prostor mora biti sedežni red objav-
ljen na dan izpita najmanj 20 minut prej, preden se prostor
odpre za kandidate.

Vsak kandidat mora imeti svojo mizo. Če so dvosedež-
ne, sedijo vsi na isti strani mize. Razmik med središči stolov
mora biti najmanj 1,5 m. Vsi stoli morajo biti obrnjeni v isto
smer. V izpitnem prostoru je praviloma do 30 kandidatov.
Če so utemeljeni razlogi, je lahko kandidatov tudi več. O tem
odloči izpitni odbor.

Ravnatelj mora zagotoviti, da bodo prostori, kjer se
kandidati med izpitom lahko zadržujejo, pred vsakim izpitom
v celoti pregledani. Določi tudi nadzorne osebe, ki kontroli-
rajo hodnike in druge odklenjene prostore.

18. člen
Identifikacija kandidatov

Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom: 20 minut
pred začetkom pisnega izpita in vstopijo v izpitni prostor.
Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni
dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom izpita položi na

rob mize. V primeru, da dokumenta nima, zabeleži nad-
zorni učitelj primer v zapisnik, identifikacija pa se opravi
naknadno.

19. člen
Začetek pisnega izpita

Pisni izpit se začne, ko nadzorni učitelj kandidatom
razdeli izpitno gradivo in jih posebej opozori, da preveri-
jo, ali so prejeli vse gradivo, potem preberejo navodila in
se po njih ravnajo. Nato kandidati izpitno gradivo opremi-
jo s šiframi.

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega uči-
telja, naloge morajo reševati samostojno, med seboj se
ne smejo pogovarjati in motiti poteka izpita.

20. člen
Nadzor nad potekom pisnega izpita

Pisni izpit nadzorujeta najmanj dva učitelja, ki ne
smeta biti učitelja predmeta, pri katerem nadzorujeta po-
tek izpita. Pisnim izpitom smejo prisostvovati le kandidati
in nadzorni učitelji in druge osebe, ki jih v soglasju z
Državno izpitno komisijo za poklicno maturo pooblasti
direktor Centra RS za poklicno izobraževanje, Zavoda RS
za šolstvo ali Državnega izpitnega centra.

Nadzorni učitelj zabeleži v zapisnik pisnega izpita
vse posebnosti, ki so se zgodile med izpitom.

21. člen
Prisotnost pri pisnem izpitu

Med pisnim izpitom lahko z dovoljenjem in v sprem-
stvu nadzornega učitelja zapusti prostor le po en kandi-
dat. Odsotnost, ki traja največ 5 minut, dovoli nadzorni
učitelj; daljšo odsotnost lahko dovoli nadzorni učitelj le v
izjemnih primerih. Nadzorni učitelj skrbi, da se kandidat
med odsotnostjo zunaj izpitnega prostora ne pogovarja ali
sporazumeva z drugimi.

Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in pravilo-
ma zadnjih 15 minut pred iztekom časa, določenega za
pisni izpit, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega
prostora.

22. člen
Iztek pisnega izpita

Kandidat lahko odda svoj izdelek pred iztekom časa,
določenega za izpit in zapusti prostor, razen zadnjih
15 minut pred zaključkom izpita. Nadzorni učitelj vpiše v
zapisnik čas oddaje izpitnega gradiva. Ko mine čas, dolo-
čen za pisni izpit, nadzorni učitelj naroči kandidatom, da
prenehajo pisati, odložijo pripomočke in pisala ter pustijo
izdelke na robu mize.

Nadzorni učitelj pobere izpitno gradivo, preveri, če
so kandidati oddali vse razdeljeno izpitno gradivo in ali je
le-to izpolnjeno po navodilih. Če ugotovi pomanjkljivosti,
jih zabeleži v zapisnik. Nato dovoli kandidatom, da zapu-
stijo izpitni prostor. V skladu s predhodnimi navodili nad-
zorni učitelj uredi izpitno gradivo, zaklene izpitni prostor
in gradivo odda tajniku izpitnega odbora.

23. člen
Vrstni red reševanja izpitnih pol

Če sta pri pisnem izpitu dve izpitni poli, nadzorni
učitelj na začetku pisnega izpita razdeli samo prvo izpitno
polo in jo po koncu pisanja pobere, nato razdeli drugo
izpitno polo.

Za prvo izpitno polo je lahko največ 10 minut odmo-
ra. Tudi v tem času veljajo vsa pravila izpitnega reda.



Stran 4966 / Št. 48 / 31. 5. 2002 Uradni list Republike Slovenije

V. USTNI IZPIT

24. člen
Objava razporeda ustnih izpitov

Izpitni odbor najkasneje tri dni pred začetkom ustnih
izpitov objavi na oglasni deski ali drugem dostopnem mestu
izpitne prostore, imena članov šolske izpitne komisije in
imenski razpored ter čas opravljanja ustnega izpita za kandi-
date pri določenem predmetu.

Pri izvedbi ustnega izpita se smiselno uporabljajo pravi-
la, ki veljajo za pisni izpit.

25. člen
Zapis poteka izpita

Vse posebnosti med ustnim izpitom mora predsednik
šolske izpitne komisije zapisati v zapisnik o ustnem izpitu.

VI. PRIPRAVA IN ZAGOVOR IZDELKA OZIROMA
STORITVE ALI SEMINARSKE NALOGE

26. člen
Priprave za izvedbo zagovora

Izpitni odbor določi velikost skupine za izdelavo izdelka
oziroma storitve v skladu z veljavnimi normativi za praktični
pouk in pravili o varovanju zdravja oziroma varstva pri delu.

Vsebino, pogoje in roke za začetek in dokončanje ozi-
roma oddajo določi izpitni odbor. Seminarsko nalogo ali
izdelek oziroma storitev lahko kandidat opravi v času pouka,
če tako določi izpitni odbor.

Izdelavi izdelka oziroma storitve prisostvujeta dva nad-
zorna učitelja, ki izpolnjujeta pogoje za učitelja predmeta, pri
katerem se opravlja izpit.

27. člen
Priprava prostora za izpit

Izpitni odbor zagotovi, da je izpitni prostor pred izpitom
ustrezno pripravljen, da je pripravljen poseben material in
drugi pripomočki, določeni z izpitnim katalogom in sklepi
izpitnega odbora.

Nadzornik preveri pogoje za začetek izpita najmanj
50 minut pred izpitom.

Predsednik izpitnega odbora izroči vso potrebno doku-
mentacijo nadzorniku najmanj 30 minut pred izpitom.

28. člen
Priprava kandidatov za izpit

Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom najmanj
20 minut pred začetkom izpita. Nadzornik preveri njihovo
identiteto in ugotovi ali kandidat izpolnjuje pogoje za pristop
k izpitu (kot npr. delovna obleka in obuvala oziroma druga
zaščitna sredstva) in ali izpolnjujejo druge pogoje, določene
s predpisi o varnosti zdravja oziroma varstva pri delu.

Če kandidat pogojev ne izpolnjuje, ga nadzornik obve-
sti, da izpita ne more opravljati. Nadzornik pred dokončno
odločitvijo obvesti predsednika izpitnega odbora, ki ustrez-
no ukrepa.

29. člen
Izvedba izdelave izdelka oziroma storitve

Kandidat začne z izdelavo izdelka oziroma storitve, ko
ga nadzornik seznani z vsemi pravili. V času izpita lahko
kandidat zapusti izpitni prostor le z dovoljenjem nadzornika.
Če traja opravljanje izdelka ali storitve na dan več kot 4 ure,
pripada kandidatu v času trajanja izpita 15-minutni premor.
V tem času ne sme zapuščati šole.

30. člen
Naloge mentorja pri seminarskih nalogah

Mentor seminarske naloge opravlja svoje delo v skla-
du s pravili, ki jih določi izpitni odbor šole.

31. člen
Izvedba zagovora

Kandidat opravlja zagovor pred šolsko izpitno komisi-
jo. Mentor oziroma nadzornik je praviloma izpraševalec ali
član izpitne komisije. Vprašanja, povezana s seminarsko
nalogo, izdelkom oziroma storitvijo postavlja kandidatu iz-
praševalec. Kandidat odgovarja na vprašanja brez priprave
na odgovor.

VII. ODGOVORNOST ZARADI KRŠITEV IZPITNEGA REDA

32. člen
Predmet ugotavljanja izpitnega reda

Zaradi kršitev izpitnega reda, ki je določen s temi
navodili, pravilnikom o poklicni maturi, pravili o varovanju
izpitne tajnosti in navodili za prilagajanje izvedbe izpita za
kandidate s posebnimi potrebami, so kršitelji odgovorni po
pravilih disciplinske, odškodninske oziroma kazenske od-
govornosti.

Zoper kandidata, ki krši pravila izpitnega reda, se
ukrepa po postopku, določenem v pravilniku o poklicni
maturi.

33. člen
Subjekti odgovornosti

Kršitelji pravil izpitnega reda so lahko člani organov
poklicne mature, nadzorni učitelji, kandidati in druge ose-
be, ki so določene za sodelovanje pri izvedbi poklicne
mature.

34. člen
Uvedba postopka zaradi kršitve izpitnega reda

Postopek ugotavljanja odgovornosti zaradi kršitve pra-
vil izpitnega reda se uvede na pobudo, ki jo lahko pristoj-
nemu organu poda vsak član Državne izpitne komisije za
poklicno maturo ali izpitni odbor ali šolska izpitna komisija
in druge osebe, določene za sodelovanje pri poklicni ma-
turi. Pobudo zoper kršitelje lahko poda tudi kandidat ali
druga oseba, ki je seznanjena s kršitvijo.

35. člen
Obveščanje o uvedbi postopka

O uvedbi postopka in njegovem izidu oziroma izreče-
nih ukrepih zoper kršitelje izpitni odbor obvesti Državno
izpitno komisijo za poklicno maturo.

VIII. KONČNA DOLOČBA

36. člen
Uveljavitev navodil

Ta navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-174-2/2002
Ljubljana, 27. maja 2002.

Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

dr. Lucija Čok l. r.
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2389. Odredba o preventivnih ukrepih v zvezi s
transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami

Na podlagi šestega odstavka 6. člena in petega od-
stavka 33. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št.
33/01) izdaja minister, pristojen za veterinarstvo

O D R E D B O
o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi

spongiformnimi encefalopatijami

1. člen
Zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s transmisivnimi

spongiformnimi encefalopatijami (v nadaljnjem besedilu:
TSE) je treba po zakolu odstraniti in neškodljivo uničiti
naslednja tkiva (v nadaljnjem besedilu: živalska tkiva s
specifičnim tveganjem – SRM):

– pri govedu vseh starosti – celo glavo razen jezika,
hrbtenjačo, vranico, priželjc, črevesje od dvanajstnika do
zadnjika, vključno z mezenterijem, in vidno limfatično tki-
vo;

– pri govedu, starejšem od 12 mesecev – celo hrb-
tenico, razen repnih vretenc in transverzalnih podaljškov
ledvenih vretenc, vendar vključujoč dorzalne ganglije; hrb-
tenica se lahko odstrani tudi v registriranem obratu za
razsekovanje mesa;

– pri prašičih, težjih od 30 kg žive teže – možgane in
hrbtenjačo;

– pri ovcah in kozah, starejših od 12 mesecev, ozi-
roma od takrat, ko izraste prvi stalni sekalec – celo glavo,
vidne bezgavke in hrbtenjačo;

– pri ovcah in kozah vseh starosti – vranico.
Pred presojo zdravstvene ustreznosti govejega mesa

več kot 24 mesecev starih goved, namenjenih prehrani
ljudi, je potrebno po zakolu opraviti testiranje glede bovi-
ne spongiformne encefalopatije.

Meso živali iz prejšnjega odstavka, ki po zakolu niso
bile testirane glede bovine spongiformne encefalopatije,
je zdravstveno neustrezno za prehrano ljudi.

Nobenega dela trupa klavnih živali, za katere je po
zakolu obvezno testiranje glede TSE, se ne sme oceniti
kot zdravstveno ustrezno za prehrano ljudi (ni dovoljeno
namestiti oznak zdravstvene ustreznosti) do prejema ne-
gativnega rezultata preiskav.

Preiskave na TSE opravi Nacionalni veterinarski in-
štitut, Gerbičeva 60, Ljubljana.

Pri živalih, za katere je po zakolu obvezno testiranje
glede TSE, je do izida analize potrebno zadržati celo
glavo z možgani.

V Republiki Sloveniji je prepovedano mehanično iz-
koščevanje mesa govedi, ovc, koz in prašičev.

Pri omamljanju goved je prepovedana uporaba šib-
ke.

2. člen
Na klavnih linijah za goveda mora biti zagotovljeno

ločeno mesto za odstranjevanje hrbtenjače, zabojniki za
zbiranje hrbtenjač pa morajo biti primerno oddaljeni od
drugih zabojnikov, tako da ni možna navzkrižna kontami-
nacija. Zabojniki za hrbtenjače morajo biti označeni z
napisom SRM.

Živalska tkiva s specifičnim tveganjem – SRM je v
klavnicah potrebno zbirati ločeno v zabojnike. Ti morajo
biti trajno označeni z napisom SRM, ki mora biti viden z
vseh strani zabojnika. Zbrano vsebino je potrebno preliti
s termo stabilnim barvilom, ki ga določi Veterinarska upra-
va Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).

3. člen
Živalske odpadke je potrebno zbirati, prevažati in pre-

delati na predpisan način. Živalska tkiva s specifičnim tvega-
njem – SRM je treba uničiti s sežigom ali sosežigom.

4. člen
Zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s TSE se v Republi-

ki Sloveniji prepoveduje uporaba predelanih živalskih belja-
kovin v prehrani vseh vrst živali, namenjenih proizvodnji živil.

Predelane živalske beljakovine iz prejšnjega odstavka
so:

– kostna moka, ki vsebuje tkiva sesalcev;
– mesna moka, ki vsebuje tkiva sesalcev;
– mesno-kostna moka, ki vsebuje tkiva sesalcev;
– krvna moka;
– sušena plazma in drugi krvni proizvodi;
– hidrolizirani proteini živalskega izvora;
– roževinska moka;
– perna moka in moka iz tkiv perutnine;
– suhi ocvirki iz obratov za predelavo odpadkov;
– ribja moka;
– dikalcijev fosfat.
Prepoved uporabe v prehrani vseh vrst živali, namenje-

nih proizvodnji živil, velja tudi za topljene maščobe, pridob-
ljene s predelavo živalskih odpadkov in trupel vseh živalskih
vrst, ter mlečne nadomestke, ki vsebujejo maščobe žival-
skega izvora (z izjemo mlečne maščobe iz surovin) oziroma
beljakovine pridobljene iz tkiv sesalcev.

Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za:
– ribjo moko za prehrano živali, razen prežvekovalcev,

če so izpolnjeni pogoji iz priloge 1, ki je sestavni del te
odredbe;

– želatino, ki ni pridobljena iz tkiv prežvekovalcev, in je
namenjena uporabi v proizvodnji krmil;

– dikalcijev fosfat in hidrolizirane živalske beljakovine
za prehrano živali, razen prežvekovalcev, ki niso pridobljeni
v obratih za predelavo živalskih odpadkov;

– topljene maščobe, ki so pridobljene iz tkiv živali,
katerih meso je bilo po zakolu ocenjeno kot zdravstveno
ustrezno za prehrano ljudi.

5. člen
Zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s TSE se v Republi-

ki Sloveniji prepovedujeta oddaja v promet in promet prede-
lanih živalskih beljakovin.

Prepovedi oddaje v promet in prometa veljata tudi za
topljene maščobe, pridobljene s predelavo živalskih odpad-
kov, vključno ž živalskimi tkivi s specifičnim tveganjem –
SRM, in predelavo trupel vseh živalskih vrst, vključno z
zarodki in zamrtki.

Prepovedi oddaje v promet in prometa veljata tudi za
vse vrste krmilnih predmešanic in mešanic, ki vsebujejo
katerokoli prepovedano sestavino iz prejšnjega člena.

Prepovedi iz prvega odstavka tega člena ne veljata za:
– krmne predmešanice in mešanice za prehrano živali,

razen za prežvekovalce, ki vsebujejo ribjo moko, če so
izpolnjeni pogoji iz priloge 1 te odredbe;

– želatino, ki ni pridobljena iz tkiv prežvekovalcev, in je
namenjena uporabi v proizvodnji krmil;

– dikalcijev fosfat in hidrolizirane živalske beljakovine,
ki niso pridobljeni v obratih za predelavo živalskih odpadkov;

– topljene maščobe, ki so pridobljene iz tkiv živali,
katerih meso je bilo po zakolu ocenjeno kot zdravstveno
ustrezno za prehrano ljudi.

Prepoved izvoza iz prvega odstavka tega člena ne velja
za perno moko in moko iz tkiv perutnine, če so izpolnjeni
pogoji iz priloge 2, ki je sestavni del te odredbe.
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6. člen
Z 2. junijem 2002 prenehata veljati:
– odredba o preventivnih ukrepih v zvezi s transmi-

sivnimi spongiformnimi encefalopatijami (Uradni list RS,
št. 111/00 in 115/00) in

– odredba o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s
transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami (Uradni list
RS, št. 115/00, 54/01, 62/01, 76/01, 96/01, 8/02,
29/02 in 38/02).

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

Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
2. junija 2002.

Št. 323-01-16/02
Ljubljana, dne 27. maja 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Priloga 1

RIBJA MOKA

1. Ribja moka lahko izvira le iz obratov, ki so namenjeni
izključno proizvodnji ribje moke in so za tovrstno proizvodnjo
registrirani pri VURS.

2. Vsaka pošiljka ribje moke mora biti na mejnem pre-
hodu pred uvozom testirana na prisotnost živalskih beljako-
vin, ki izvirajo od sesalcev.

3. Po prestopu državne meje se mora ribjo moko brez
vmesnega skladiščenja prepeljati direktno v mešalnico kr-
mil. Prevoz ribje moke in drugih tovorov v istem prevoznem
sredstvu ni dovoljen, razen če je ribja moka fizično povsem
ločena od drugih tovorov (zabojnik, drug vagon in podo-
bno). Če so transportna sredstva namenjena le priložno-
stnemu prevozu ribje moke, jih je potrebno pred in po upo-
rabi natančno očistiti in pregledati.

4. Ne glede na določbe prejšnje točke se ribja moka
lahko vmesno skladišči le v za ta namen pri VURS registrira-
nih skladiščih.

5. Proizvodnja krmnih mešanic in predmešanic, ki vse-
bujejo ribjo moko, je dovoljena le v obratih, ki so za to
dejavnost registrirani pri VURS. V teh obratih ni dovoljena
proizvodnja krme za prežvekovalce.

6. Deklaracija krmnih mešanic in predmešanic, ki vse-
bujejo ribjo moko, mora vsebovati napis: “VSEBUJE RIBJO
MOKO – PREPOVEDANO ZA KRMLJENJE PREŽVEKO-
VALCEV”.

7. Cisterne za prevoz krmil v rinfuzi morajo biti pred in
po uporabi za prevoz krmil, ki vsebujejo ribjo moko, natan-
čno očiščena. Sočasen prevoz krmil z in brez ribje moke ni
dovoljen.

Priloga 2

PERNA MOKA IN MOKA IZ TKIV PERUTNINE

1. Perna moka in moka iz tkiv perutnine, namenjena za
izvoz, lahko izvira le iz obratov, ki imajo povsem ločene
linije, namenjene izključno predelavi tkiv perutnine, katere
meso je po zakolu ocenjeno kot zdravstveno ustrezno za
prehrano ljudi. V proizvodnji ni dovoljeno uporabiti konfiska-

ta iz klavnic. Obrati za proizvodnjo perne moke in moke iz
tkiv perutnine morajo biti za tovrstno proizvodnjo registrirani
pri VURS.

2. Izvoz perne moke, pridobljene v obratih, ki za to
proizvodnjo niso registrirani pri VURS, je prepovedan.

3. Perna moka in moka iz tkiv perutnine, katere izvoz je
po tej odredbi dovoljen, se mora brez vmesnega skladišče-
nja direktno izvoziti. Prevoz je dovoljen s prevoznim sred-
stvom, ki služi izključno za prevoz te moke in ga ni mogoče
uporabljati v druge namene.

2390. Odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk
zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne
encefalopatije (BSE)

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veteri-
narstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinar-
ske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vna-
šanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

O D L O Č B O
o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi

preprečitve vnosa bovine spongiformne
encefalopatije (BSE)

I
Da bi preprečili vnos bovine spongiformne encefalopa-

tije (v nadaljnjem besedilu: BSE) v Republiko Slovenijo, se
prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo za naslednje poši-
ljke:

1. živalska tkiva:
– pri govedu: cela glava razen jezika, hrbtenjača, vrani-

ca, priželjc, črevesje od dvanajstnika do zadnjika ter mezen-
terij in vidno limfatično tkivo;

– pri prašičih, težjih od 30 kg žive teže: možgani in
hrbtenjača;

– pri ovcah, težjih od 20 kg žive teže: cela glava, vidne
bezgavke in hrbtenjača;

– pri ovcah in kozah ne glede na starost in težo: vrani-
ca;

– mehansko izkoščeno meso, pridobljeno s kosti go-
vedi, ovc, koz ali prašičev.

Ne glede na prejšnjo točko prepoved uvoza ne velja za
soljena goveja čreva iz držav, navedenih v Prilogi 1, ki je
sestavni del te odločbe, če sta izpolnjena naslednja dodatna
pogoja, ki morata biti potrjena tudi na veterinarskem spriče-
valu (certifikatu):

– da živali niso krmljene z mesno-kostno moko in krm-
nimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta
1996;

– da so živali rojene po letu 1996.
2. predelane živalske beljakovine in maščobe, ki se

uporabljajo v prehrani vseh vrst živali, namenjenih za proiz-
vodnjo živil:

– mesno-kostna moka;
– mesna moka;
– kostna moka;
– krvna moka;
– perna moka in moka iz tkiv perutnine;
– sušena plazma in drugi krvni proizvodi;
– roževinska moka;
– suhi ocvirki iz obratov za predelavo živalskih odpad-

kov;
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– topljene maščobe, pridobljene s predelavo živalskih
odpadkov in trupel vseh živalskih vrst;

– krmila, pridobljena s predelavo živalskih odpadkov in
trupel vseh živalskih vrst;

– krmilne predmešanice in mešanice, ki vsebujejo ka-
terokoli komponento proizvodov iz prejšnjih alinei te točke.

Ne glede na prejšnjo točko prepoved uvoza ne velja za
ribjo moko za prehrano živali, razen prežvekovalcev.

II
Prepoved uvoza iz te odločbe ne velja za naslednje

pošiljke:
1. mleko in mlečne izdelke;
2. mlečne nadomestke pod pogojem, da ne vsebujejo

beljakovin, pridobljenih iz tkiv sesalcev in maščob živalske-
ga izvora (dovoljene so le mlečne maščobe);

3. živalsko seme;
4. kože;
5. želatino, ki ni pridobljena iz tkiv prežvekovalcev, in je

namenjena uporabi v proizvodnji krmil;
6. želatino, pridobljeno iz tkiv prežvekovalcev, ki so bili

pred in po zakolu pregledani in ocenjeni kot zdravstveno
ustrezni, in v primeru, če je govedo starejše od 30 mese-
cev, pregledano na prisotnost BSE (pregled na prisotnost
BSE ni obvezen za govedo, ki je bilo rojeno, vzrejeno in
zaklano v državah iz Priloge 1), pod pogojem, da je želatina
pridobljena po enem izmed naslednjih postopkov:

a) če je pridobljena iz kož prežvekovalcev, po postop-
ku obdelave s kislino ali lugom, ki ji sledi eno ali več izpiranj;
pH je treba naknadno prilagoditi. Želatino je treba izločiti z
zaporednim enkratnim ali večkratnim segrevanjem, ki mu
sledi čiščenje s filtriranjem in sterilizacijo;

b) če je pridobljena iz kosti prežvekovalcev, po postopku
obdelave, kjer je ves kostni material popolnoma zdrobljen in
razmaščen z vročo vodo ter obdelan z razredčeno solno
kislino (pri najmanjši koncentraciji 4 % in pH < 1,5) v obdobju
najmanj dveh dni, ki mu sledi luženje z nasičeno lugovo
raztopino (pH >12,5) v obdobju najmanj 20 dni, in s steriliza-
cijskim postopkom pri 138-140 °C, ki traja 4 sekunde;

7. kolagen, pridobljen iz kož govedi, ki je bilo pred in
po zakolu pregledano in ocenjeno kot zdravstveno ustrezno
in v primeru, če je govedo starejše od 30 mesecev, pregle-
dano na prisotnost BSE (pregled na prisotnost BSE ni obve-
zen za govedo, ki je bilo rojeno, vzrejeno in zaklano v drža-
vah iz Priloge 1), po postopku, ki vsebuje naslednje faze:

a) alkalna obdelava najmanj 24 ur pri pH 13 oziroma
druga ustrezna obdelava v intervalu do pH ne manj kot 11,5
za najmanj 48 ur;

b) nevtralizacija;
c) ekstrakcija s kislino pri pH 0,8 najmanj 6 ur pri sobni

temperaturi oziroma druga ustrezna obdelava v intervalu do
pH največ 3,3 za najmanj 48 ur pri sobni temperaturi;

d) sušenje pri najmanj 80 °C;
8. dikalcijev fosfat (brez sledi beljakovin in maščob) za

prehrano živali, razen prežvekovalcev, če so izpolnjeni na-
slednji pogoji:

a) da je pridobljen v odobrenih predelovalnih obratih
oziroma ni pridobljen v obratih za predelavo živalskih odpad-
kov;

b) da je pridobljen iz kosti goveda, ki je bilo pred in po
zakolu pregledano in ocenjeno kot zdravstveno ustrezno in v
primeru, če je govedo starejše od 24 mesecev, pregledano
na prisotnost BSE (pregled na prisotnost BSE ni obvezen za
govedo, ki je bilo rojeno, vzrejeno in zaklano v državah iz
Priloge 1);

c) da je pridobljen po postopku, ki zagotavlja, da se vsa
kostna masa fino zdrobi in razmasti z vročo vodo in obdela z

razredčeno HCl (pri minimalni koncentraciji 4% in pH < 1,5)
v časovnem razdobju vsaj dveh dni, čemur sledi obdelava
pridobljene fosforne raztopine z apnom, kar povzroči obori-
no dikalcijevega fosfata pri pH 4 do 7, ki se na koncu suši z
zrakom z vhodno temperaturo 65 °C do 325 °C in izhodno
temperaturo 30 °C do 65 °C, ali po enakovrednem postop-
ku, ki ga jamči proizvajalec;

9. hidrolizirane živalske proteine iz kož živali, namenje-
nih za prehrano živali, razen prežvekovalcev, če so izpolnje-
ni naslednji pogoji:

a) da so pridobljeni v odobrenih predelovalnih obratih
oziroma niso pridobljeni v obratih za predelavo živalskih
odpadkov;

b) da so pridobljeni iz kož živali, ki so bile zaklane v
klavnici in bile s pregledom pred in po zakolu ocenjene kot
zdravstveno ustrezne za prehrano ljudi;

c) da so pridobljeni po postopku, ki zajema ustrezne
ukrepe za zmanjšanje kontaminacije kož, prepariranje suro-
vih kož v razsolu, obdelavo z apnom in intenzivnim pranjem,
nakar sledi toplotna obdelava surovih kož pri pH > 11 v
trajanju 3 ur pri temperaturi > 80 °C, nato toplotna obdelava
pri temperaturi > 140 °C v trajanju 30 minut pri > 3,6 barih,
ali, da so pridobljeni po enakovrednem postopku, ki ga
jamči proizvajalec;

d) molekularna teža ne sme presegati 10.000 dalto-
nov;

10. hrano za hišne živali, razen če vsebuje tkiva govedi
iz držav, navedenih v Prilogi 4, ki je sestavni del te odločbe;

11. ostali proizvodi, izdelki in surovine, pridobljeni iz
govedi, ovc in koz, ki s to odločbo niso prepovedani.

III
Poleg pošiljk iz drugega odstavka 1. točke I. dela,

drugega odstavka 2. točke I. dela in II. dela te odločbe je v
Republiko Slovenijo dovoljen uvoz naslednjih pošiljk, če
izvirajo od živali, rojenih, rejenih in zaklanih v državah, nave-
denih v Prilogi 1:

1. konfekcionirano meso govedi brez kosti ter meso
ovc in koz, pod pogojem, da meso ne vsebuje živalskih tkiv
iz prvega odstavka 1. točke I. dela te odločbe. Na veterinar-
skem spričevalu (certifikatu) morajo biti potrjeni naslednji
dodatni pogoji:

– da živali niso krmljene z mesno-kostno moko in krm-
nimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta
1996;

– da so živali rojene po letu 1996;
– da je v državi izvoznici vpeljan sistem, ki omogoča

povratno sledenje svežega mesa, pridobljenega od govedi,
ovc ali koz, do obratov, v katerih je bilo pridobljeno;

2. mesni izdelki ter drugi proizvodi, pridobljeni iz mesa
govedi, ovc in koz, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki morajo
biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifikatu):

– da živali niso krmljene z mesno-kostno moko in krmnimi
mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta 1996;

– da so živali rojene po letu 1996;
– da je v državi izvoznici vpeljan sistem, ki omogoča

povratno sledenje mesnih izdelkov ter drugih proizvodov
pridobljenih iz mesa govedi, ovc in koz, do obratov, v katerih
so bili pridobljeni;

– da mesni izdelki ter drugi proizvodi, pridobljeni iz
mesa govedi, ovc in koz ne vsebujejo in niso pridobljeni iz
živalskih tkiv, navedenih v 1. točki I dela te odločbe, ali iz
mehansko izkoščenega mesa s kosti govedi, ovc, koz ali
prašičev;

3. loj, namenjen uporabi v živilski industriji, če so izpol-
njeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinar-
skem spričevalu (certifikatu):
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– da živali niso krmljene z mesno-kostno moko in krm-
nimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta
1996;

– da so živali od katerih je pridobljen loj, rojene po letu
1996;

– da je v državi izvoznici vpeljan sistem, ki omogoča za
sveže meso in izdelke, pridobljene iz govedi, povratno sle-
denje do obratov v katerih so bili pridobljeni;

4. loj, namenjen industrijski predelavi, če so izpolnjeni
dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem
spričevalu (certifikatu):

– da živali niso krmljene z mesno-kostno moko in krm-
nimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta
1996;

– da so živali od katerih je pridobljen loj, rojene po letu
1996;

5. topljenih maščob, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki
morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifi-
katu):

– da živali niso krmljene z mesno-kostno moko in krm-
nimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta
1996;

– da so živali od katerih so pridobljene surovine, rojene
po letu 1996;

– da ne vsebujejo živalskih tkiv iz 1. točke I. dela te
odločbe.

IV
Poleg pošiljk iz drugega odstavka 2. točke I. dela in II.

dela te odločbe je iz držav, navedenih v Prilogi 2, ki je
sestavni del te odločbe, v Republiko Slovenijo dovoljen uvoz
naslednjih pošiljk:

1. živih govedi, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki mo-
rajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifika-
tu):

– da velja v državi izvora živali oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko
in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj
od leta 1996;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi
beljakovinami, in da se ta prepoved učinkovito izvaja od
1. 1. 2001;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1.
2001;

– da so živali rojene po letu 1996;
– da so živali, ki so namenjene izvozu v Republiko

Slovenijo, trajno označene v skladu s stalnim identifikacij-
skim sistemom, ki omogoča povratno sledenje do matere in
črede izvora in niso potomstvo samic, pri katerih je obstajal
sum na BSE;

2. govejih jajčnih celic in zarodkov, če so izpolnjeni
dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem
spričevalu (certifikatu):

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko
in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj
od leta 1996;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi
beljakovinami, in da se ta prepoved učinkovito izvaja od
1. 1. 2001;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1.
2001;

– da so živali darovalke rojene po letu 1996;
– da so jajčne celice in zarodki pridobljeni od živali

darovalk, ki so trajno označene v skladu z identifikacijskim
sistemom, ki omogoča povratno sledenje do matere in čre-
de izvora in niso potomstvo samic, pri katerih je obstajal sum
oziroma potrjena okužba z BSE;

– da pri živali darovalki ne obstaja sum oziroma ni bila
potrjena okužbe z BSE;

– da pri živali darovalki v času pridobivanja zarodkov ni
obstajal sum okužbe z BSE;

3. živih ovc in koz, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki
morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifi-
katu):

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko
in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj
od leta 1996;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi
beljakovinami, in da se ta prepoved učinkovito izvaja od
1. 1. 2001;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1.
2001;

– da so živali rojene po letu 1996;
– da so živali, ki so namenjene izvozu v Republiko

Slovenijo, trajno označene;
– da je država izvora živali oziroma država izvoznica

prosta praskavca (scrapie) zadnjih 5 let;
4. mesa govedi, ovc in koz in izdelkov ter drugih proiz-

vodov, pridobljenih iz mesa govedi, ovc ali koz, če so izpol-
njeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinar-
skem spričevalu (certifikatu):

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko
in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj
od leta 1996;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi
beljakovinami, in da se ta prepoved učinkovito izvaja od
1. 1. 2001;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1.
2001;

– da so živali od katerih je pridobljeno meso in izdelki
ter drugi proizvodi iz mesa živali, rojene po letu 1996;

– da je vsako govedo od katerega je bilo pridobljeno
meso in izdelki ter drugi proizvodi, če je starejše od 24
mesecev, po zakolu pregledano na prisotnost BSE, in je
rezultat pregleda negativen;

– da država izvora oziroma država izvoznica izvaja re-
dno testiranje na prisotnost BSE vseh govedi, ki so kazala
klinične znake obolenj centralnega živčnega sistema, vseh
živali zaklanih v sili, bolnih in poginulih živali, starejših od 24
mesecev (potrditi tudi v primeru uvoza mesa živali, mlajših
od 24 mesecev);

– da živali niso bile zaklane po omamljanju s pomočjo
plina, vbrizganega v kranialno votlino, ali ubite z isto meto-
do, ali zaklane po omamljanju z laceracijo centralnega živče-
vja s koničnim paličastim instrumentom, ki prodre v kranial-
no votlino;

– izdelki ter drugi proizvodi pridobljeni iz mesa govedi,
ovc in koz ne smejo vsebovati in ne smejo biti pridobljeni iz
živalskih tkiv navedenih v 1. točki I. dela te odločbe, z izjemo
soljenih govejih črev iz držav navedenih v Prilogi 1;

– da izdelki ter drugi proizvodi ne vsebujejo izkoščene-
ga mesa, pridobljenega s kosti govedi, ovc, koz ali prašičev;



Uradni list Republike Slovenije Št. 48 / 31. 5. 2002 / Stran 4971

– da je v državi izvora oziroma v državi izvoznici vpeljan
sistem, ki omogoča povratno sledenje svežega mesa in
izdelkov ter drugih proizvodov živalskega izvora, pridobljenih
od govedi, ovc ali koz, do obratov, v katerih so bili pridoblje-
ni;

5. loja, namenjenega uporabi v živilski industriji, če so
izpolnjeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na vete-
rinarskem spričevalu (certifikatu):

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko
in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj
od leta 1996;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi
beljakovinami, in da se ta prepoved učinkovito izvaja od
1. 1. 2001;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1.
2001;

– da so živali od katerih je pridobljen loj, rojene po letu
1996;

– da je vsako govedo od katerega je bil pridobljen loj,
če je starejše od 24 mesecev, po zakolu pregledano na
prisotnost BSE, in je rezultat pregleda negativen;

– da država izvora oziroma država izvoznica izvaja re-
dno testiranje na prisotnost BSE vseh govedi, ki so kazala
klinične znake obolenj centralnega živčnega sistema, vseh
živali zaklanih v sili, bolnih in poginulih živali, starejših od 24
mesecev, kar je treba potrditi v primeru uvoza loja, pridoblje-
nega od živali, mlajših od 24 mesecev;

– da je v državi izvora oziroma v državi izvoznici vpeljan
sistem, ki omogoča povratno sledenje svežega mesa in
izdelkov ter drugih proizvodov živalskega izvora, pridobljenih
od govedi, do obratov, v katerih so bili pridobljeni;

6. loja, namenjenega industrijski predelavi, če so izpol-
njeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinar-
skem spričevalu (certifikatu):

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko
in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj
od leta 1996;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi
beljakovinami, in da se ta prepoved učinkovito izvaja od
1. 1. 2001;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1.
2001;

– da so živali od katerih je pridobljen loj, rojene po letu
1996;

– da je vsako govedo od katerega je bil pridobljen loj,
če je starejše od 24 mesecev, po zakolu pregledano na
prisotnost BSE, in je rezultat pregleda negativen;

– da država izvora oziroma država izvoznica izvaja re-
dno testiranje na prisotnost BSE vseh govedi, ki so kazala
klinične znake obolenj centralnega živčnega sistema, vseh
živali zaklanih v sili, bolnih in poginulih živali, starejših od 24
mesecev, kar je treba potrditi v primeru uvoza loja, pridoblje-
nega od živali mlajših od 24 mesecev;

7. topljenih maščob, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki
morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifi-
katu):

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko
in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj
od leta 1996;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi
beljakovinami in da se ta prepoved učinkovito izvaja od 1. 1.
2001;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1.
2001;

– da so živali, od katerih so pridobljene surovine, roje-
ne po letu 1996;

– da je vsako govedo, od katerega izvirajo surovine za
proizvodnjo topljenih maščob, v primeru, ko je starejše od
24 mesecev, po zakolu pregledano na BSE, in je rezultat
pregleda negativen;

– da država izvora oziroma država izvoznica izvaja re-
dno testiranje na prisotnost BSE vseh govedi, ki so kazala
klinične znake obolenj centralnega živčnega sistema, vseh
živali zaklanih v sili, bolnih in poginulih živali, starejših od 24
mesecev, kar je treba potrditi v primeru uporabe surovin od
govedi, mlajše od 24 mesecev;

– da ne vsebujejo živalskih tkiv iz prvega odstavka 1.
točke I dela te odločbe.

V
Poleg pošiljk iz drugega odstavka 2. točke I. dela in II.

dela te odločbe je iz držav, navedenih v Prilogi 3, ki je
sestavni del te odločbe, v Republiko Slovenijo dovoljen uvoz
naslednjih pošiljk:

1. žive govedi, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki mora-
jo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifikatu):

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko
in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj
od leta 1996;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi
beljakovinami in se prepoved učinkovito izvaja od 1. 1.
2001;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1.
2001;

– da so živali rojene po letu 1996;
– da so klavne živali, z izjemo klavnih telet, starejše od

24 mesecev;
– da klavna teleta niso starejša od 6 mesecev;
– da so teleta za nadaljnje pitanje mlajša od 6 mese-

cev;
– da je govedo rojeno in rejeno v čredi oziroma na

gospodarstvu, kjer vsaj 7 let ni bil potrjen noben primer
BSE, in da izhaja govedo, ki je bilo v čredo vključeno
naknadno, iz čred oziroma z gospodarstev z enakim statu-
som;

– da je govedo trajno označeno v skladu s stalnim
identifikacijskim sistemom, ki omogoča povratno sledenje
do matere in črede izvora, in niso potomci samic pri katerih
je obstajal sum na BSE;

2. mesa govedi, ovc in koz in izdelkov ter drugih proiz-
vodov, pridobljenih iz mesa govedi, ovc ali koz, če so izpol-
njeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinar-
skem spričevalu (certifikatu):

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko
in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj
od leta 1996;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi
beljakovinami, in da se prepoved učinkovito izvaja od 1. 1.
2001;
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– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1.
2001;

– da so živali od katerih je pridobljeno meso in izdelki
ter drugi proizvodi iz mesa živali, rojene po letu 1996;

– da je govedo, od katerega je bilo pridobljeno meso in
izdelki ter drugi proizvodi, starejše od 24 mesecev, da je po
zakolu pregledano in je rezultat pregleda na prisotnost BSE
negativen;

– da je govedo, od katerega je bilo pridobljeno meso in
izdelki ter drugi proizvodi iz mesa govedi, ki ni pregledano
na prisotnost BSE, mlajše od 6 mesecev;

– da živali niso bile zaklane po omamljanju s pomočjo
plina, vbrizganega v kranialno votlino, ali ubite z isto meto-
do, ali zaklane po omamljanju z laceracijo centralnega živče-
vja s koničnim paličastim instrumentom, ki prodre v kranial-
no votlino;

– da izdelki ter drugi proizvodi, pridobljeni iz mesa
govedi, ovc in koz ne vsebujejo in niso pridobljeni iz žival-
skih tkiv, navedenih v 1. točki I. dela te odločbe (z izjemo
soljenih govejih črev iz držav navedenih v Prilogi 1), ali iz
mehansko izkoščenega mesa, pridobljenega s kosti govedi,
ovc, koz ali prašičev;

– da je v državi izvora oziroma v državi izvoznici vpeljan
sistem, ki omogoča povratno sledenje svežega mesa in
izdelkov ter drugih proizvodov živalskega izvora, pridobljenih
od govedi, ovc ali koz, do obratov, v katerih so bili pridoblje-
ni;

3. loja, namenjenega uporabi v živilski industriji, če so
izpolnjeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na vete-
rinarskem spričevalu (certifikatu):

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko
in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj
od leta 1996;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi
beljakovinami, in da se ta prepoved učinkovito izvaja od 1.
1. 2001;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1.
2001;

– da so živali, od katerih je pridobljen loj, rojene po letu
1996;

– da je govedo od katerega je bil pridobljen loj starejše
od 24 mesecev, da je po zakolu pregledano in je rezultat
pregleda na prisotnost BSE negativen;

– da je v državi izvora oziroma v državi izvoznici vpeljan
sistem, ki omogoča povratno sledenje svežega mesa in
izdelkov ter drugih proizvodov živalskega izvora, pridobljenih
od govedi, do obratov, v katerih so bili pridobljeni;

4. loja, namenjenega industrijski predelavi, če so izpol-
njeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinar-
skem spričevalu (certifikatu):

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko
in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev najmanj
od leta 1996;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi
beljakovinami, in da se ta prepoved učinkovito izvaja od 1.
1. 2001;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1.
2001;

– da so živali od katerih je pridobljen loj, rojene po letu
1996;

– da je govedo od katerega je bil pridobljen loj sta-
rejše od 24 mesecev, da je po zakolu pregledano in je
rezultat pregleda na prisotnost BSE negativen;

5. topljenih maščob, če so izpolnjeni dodatni pogoji,
ki morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu
(certifikatu):

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno mo-
ko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev,
najmanj od leta 1996;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi žival-
skimi beljakovinami, in da se ta prepoved učinkovito izva-
ja od 1. 1. 2001;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1.
2001;

– da so živali od katerih so pridobljene surovine,
rojene po letu 1996;

– da surovine govedi, ki se uporabljajo za proizvod-
njo topljenih maščob, izvirajo od živali, starejših od 24
mesecev, ki morajo biti po zakolu pregledane, in je rezul-
tat pregleda na prisotnost BSE negativen;

– da ne vsebujejo živalskih tkiv iz 1. točke I. dela te
odločbe;

6. živih ovc in koz, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki
morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (cer-
tifikatu):

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno mo-
ko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev,
najmanj od leta 1996;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi žival-
skimi beljakovinami, in da se ta prepoved učinkovito izva-
ja od 1. 1. 2001;

– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici
prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1.
2001;

– da so živali rojene po letu 1996;
– da so živali trajno označene;
– da je država izvora oziroma država izvoznica prosta

praskavca (scrapie) zadnjih 5 let.

VI
Poleg pošiljk iz drugega odstavka 2. točke I. dela in

II. dela te odločbe je iz držav, navedenih v Prilogi 4, v
Republiko Slovenijo dovoljen uvoz naslednjih pošiljk:

1. mesa govedi, izdelkov ter drugih proizvodov iz
mesa govedi, ki ne izvirajo iz držav, navedenih v Prilogi 4,
ampak so v teh državah samo skladiščene, pod pogojem,
da ostanejo v originalni embalaži oziroma pakiranju, iz
katerega mora biti razviden izvor pošiljke;

2. proizvodov in izdelkov, ki vsebujejo tkiva govedi,
če so namenjeni razstavam, poučevanju, znanstvenim razi-
skavam, posebnim študijam ali analizam, pod pogojem,
da na koncu te proizvode ali izdelke ne bodo uporabili ali
zaužili ljudje in živali, razen tistih živali, ki se uporabljajo v
raziskovalnem projektu, ter da bodo po uporabi neškod-
ljivo uničeni;

3. diagnostičnih kitov, diagnostičnih serumov in osta-
lih diagnostičnih materialov, ki vsebujejo goveje materia-
le, ki izvirajo iz držav iz Priloge 4, pod pogojem, da se po
uporabi neškodljivo uničijo.
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VII
Uvoz mesa govedi, starejših od 12 mesecev, katerim

ni bila odstranjena cela hrbtenica, vključno z dorzalnimi
gangliji, razen repnih vretenc in transverzalnih podaljškov
ledvenih vretenc, je dovoljen samo v industrijske registrirane
obrate za razsekovanje mesa, kjer je treba hrbtenico in
dorzalne ganglije odstraniti in neškodljivo uničiti.

VIII
Teleta, ki se uvažajo za nadaljnje pitanje iz držav, nave-

denih v Prilogi 3, katerih meso je namenjeno za prehrano
ljudi, se ne smejo klati pred starostjo 24 mesecev.

Določba prejšnjega odstavka ne velja v primeru zakola
v sili. Vse živali, zaklane v sili, morajo biti testirane na prisot-
nost BSE.

Vse plemenske živali, ki se uvažajo iz držav, navedenih
v Prilogi 2 in Prilogi 3, se morajo po uvozu in opravljenih
preiskavah v karanteni, vpisati v poseben register pri SIR. V
primeru zakola v sili morajo biti obvezno testirane na prisot-
nost BSE.

IX
Živila, proizvode, surovine ter odpadke, za katere uvoz

ni dovoljen in jih potniki prenašajo oziroma prevažajo čez
državno mejo Republike Slovenije, je treba odvzeti in ne-
škodljivo odstraniti oziroma uničiti.

X
Pogoji iz te odločbe veljajo tudi za uvoz pošiljk, za

katere je bila pred uveljavitvijo te odločbe že izdana odloč-
ba, s katero se dovoli uvoz pošiljke.

Ne glede na prejšnji odstavek se za pošiljke, ki so bile
odpremljene iz države izvoznice na dan začetka veljavnosti
te odločbe oziroma so že na poti, uporabljajo pogoji iz
odločbe o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi prepre-
čitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije (Uradni list
RS, št. 78/01 in 90/01).

XI
Z dnem, ko se začne uporabljati ta odločba, preneha

veljati odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi
preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije (Ura-
dni list RS, št. 78/01 in 90/01).

XII
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 2.
junija 2002.

Št. 323-153/2002
Ljubljana, dne 27. maja 2002.

mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor

Veterinarske uprave RS

PRILOGA 1

– Avstralija
– Argentina
– Brazilija
– Namibija
– Nova Zelandija
– Paragvaj
– Urugvaj

– Botsvana
– Čile
– Kostarika
– Singapur
– Svazi
– Salvador
– Panama

PRILOGA 2
– Avstrija
– Italija
– Francija
– Španija
– Belgija
– Nemčija
– Danska
– Švedska
– Finska
– Nizozemska
– Luksemburg
– Grčija
– Norveška

PRILOGA 3
– Madžarska
– Poljska
– Romunija
– Bolgarija
– Litva
– Češka
– Latvija
– Estonija
– Belorusija
– Švica
– Japonska
– Hrvaška
– Malta
– Ciper
– Slovaška

PRILOGA 4
– Združeno Kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska
– Portugalska
– Irska

2391. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o
prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk
zaradi preprečitve vnosa vezikularne bolezni
prašičev

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veteri-
narstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinar-
ske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vna-
šanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

O D L O Č B O
o spremembi in dopolnitvi odločbe o prepovedi

uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi
preprečitve vnosa vezikularne bolezni prašičev

I
V I. delu odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določe-

nih pošiljk zaradi preprečitve vnosa vezikularne bolezni pra-
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šičev (Uradni list RS, št. 20/02 in 44/02) se v drugem
odstavku črta četrta alinea.

II
V prilogi 1 se za besedo »Lazio« doda vejica in beseda

»Toscana«.

III
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 323 – 01 – 8/2002 - 2
Ljubljana, dne 27. maja 2002.

mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor

Veterinarske uprave RS

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

2392. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o določitvi cen za uporabo
elektroenergetskih omrežij in kriterijih za
upravičenost stroškov

Na podlagi 84. člena ter prve in druge alinee prvega
odstavka 87. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št.
79/99 in 8/00) in prvega odstavka 8. člena statuta Agenci-
je za energijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
102/00) je direktor Agencije za energijo sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o

določitvi cen za uporabo elektroenergetskih
omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov

1. člen
V pravilniku o določitvi cen za uporabo elektroenerget-

skih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov (Uradni list
RS, št. 30/01 in 103/01; v nadaljevanju: pravilnik), se
v 1. členu črta drugi odstavek.

2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku spremeni dvanajsta

alinea tako, da se glasi:
»– T čas v urah: letne obratovalne ure (Wletni/Pmax)

ali nadomestne obratovalne ure, če se uporablja nadome-
stni obratovalni diagram. Pri tem je Wletni letni odjem,
Pmax pa najvišja izmerjena povprečna 15-minutna moč v
istem letu. Vrednosti za Wletni in Pmax se ugotavljajo na
podlagi podatkov preteklega leta ali ocene, če gre za no-
vega odjemalca.«

3. člen
Za 7. členom se dodata nova 7.a in 7.b člena, ki se

glasita:

»7.a člen
Proizvajalec oziroma prodajalec lahko izvaža električno

energijo na podlagi sklenjene pogodbe za prodajo električ-

ne energije, ko dostop odobri upravljalec prenosnega omre-
žja. Za električno energijo iz navedene pogodbe, ki je name-
njena porabi ali nadaljnji prodaji zunaj ozemlja Republike
Slovenije, plačuje izvoznik ceno za uporabo elektroenerget-
skih omrežij po tabeli 10, priloga 1 tega pravilnika.

Odjemalec oziroma kupec lahko uvaža električno ener-
gijo na podlagi sklenjene pogodbe za prodajo električne
energije, ko dostop odobri upravljalec prenosnega omrežja.
Za električno energijo iz navedene pogodbe s poreklom
zunaj Republike Slovenije, ki je namenjena končnemu odje-
malcu ali nadaljnji prodaji v Republiki Sloveniji, plačuje odje-
malec oziroma kupec upravljalcu prenosnega omrežja ceno
za uporabo omrežij po tabelah 7 in 10, priloga 1 tega
pravilnika.

Pravna ali fizična oseba, ki uporablja omrežje za tran-
sport električne energije s poreklom zunaj območja Repu-
blike Slovenije, namenjene na območje zunaj Republike
Slovenije, plača upravljalcu prenosnega omrežja ceno za
uporabo omrežij za tranzit po tabeli 10, priloga 1 tega pravil-
nika.

V primeru, da je uvožena električna energija iz drugega
odstavka tega člena namenjena prodaji zunaj Republike Slo-
venije, se za tako prodano električno energijo plača le upo-
raba omrežij po ceni za tranzit po tabeli 10, priloga 1 tega
pravilnika.

Določba prejšnjega odstavka tega člena se uporablja
tudi v primerih, ko je bila električna energija na urni osnovi
enkrat ali večkrat prodana. UPO ima pravico prodajalcu, ki
izvrši končni izvozni promet iz naslova uvoza tako prepro-
dane energije, zaračunati stroške tranzita po tabeli 10,
priloga 1.«

»7.b člen
V primerih, ko povpraševane količine po dostopu do

čezmejnih prenosnih poti presegajo razpoložljive zmogljivo-
sti, UPO za prenos električne energije preko čezmejnih poti
za uporabo omrežij poleg obveznosti iz 7.a člena dodatno
zaračuna izvedbo dodeljevanja omejenih zmogljivosti.«

4. člen
Tabela 1, ki je kot priloga 1 sestavni del pravilnika, se

spremeni tako, da se v celoti nadomesti z novo tabelo 1,
priloga 1 tega pravilnika.

5. člen
Tabela 7, ki je kot priloga 1 sestavni del pravilnika, se

spremeni tako, da se v celoti nadomesti z novo tabelo 7,
priloga 1 tega pravilnika.

6. člen
Za tabelo 9, ki je kot priloga 1 sestavni del pravilnika,

se doda nova tabela 10: Cena za uporabo omrežja pri
trgovanju čez mejo RS, priloga 1 tega pravilnika.

7. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Maribor, dne 13. maja 2002.

dr. Jože Koprivnikar l. r.
Direktor

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k pravilniku
o spremembi pravilnika o določitvi cen za uporabo elektro-
energetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov,
pod št. 382-18/2001-7 z dne 30. 5. 2002.
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Priloga 1
Omrežnina za prenosno omrežje
Tabela 1
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Cenik za uporabo omrežij v Republiki Sloveniji
Tabela 7

Tabela 10: Cena za uporabo omrežja za trgovanje čez mejo RS

Cena za preneseno delovno energijo v SIT/kWh

Cena za uporabo prenosnega omrežja v RS pri prenosu električne energije
iz RS za prodajo na ozemlju držav EU 0

Cena za uporabo prenosnega omrežja v RS pri prenosu električne energije iz RS
za odjemalce ali nadaljnjo prodajo na ozemlju držav zunaj EU, ki jo proizvajalec
oziroma izvoznik plača upravljalcu prenosnega omrežja v RS 0,23

Cena za uporabo prenosnega omrežja pri prenosu električne energije iz držav EU
za odjemalce ali nadaljnjo prodajo na ozemlju RS, ki jo uvoznik plača upravljalcu
prenosnega omrežja v RS 0,23

Cena za uporabo prenosnega omrežja pri prenosu električne energije iz držav
zunaj EU za odjemalce ali nadaljnjo prodajo na ozemlju RS, ki jo uvoznik plača
upravljalcu prenosnega omrežja v RS 0,23

Cena za uporabo prenosnega omrežja pri tranzitu električne energije Določa jo UPO za vsako transakcijo
čez ozemlje RS posebej na tržen način, ki ne nasprotuje

pravnemu redu EU
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DRŽAVNI ZBOR
2316. Sklep o priznanju Vzhodnega Timorja kot neod-

visne in suverene države 4857

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2317. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 4857

2318. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-
de Republike Slovenije 4857

2319. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-
de Republike Slovenije 4857

2320. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-
de Republike Slovenije 4858

2321. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-
de Republike Slovenije 4858

2322. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Arabski re-
publiki Egipt 4858

VLADA
2323. Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja

gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi
avtomobilskimi gumami 4858

2324. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
programih kmetijske strukturne politike in kmetij-
ske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003 4862

MINISTRSTVA
2325. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Kras II 4866

2326. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogo-
spodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Kras I 4866

2327. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogo-
spodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Cerkno 4867

2328. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogo-
spodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Kobarid 4867

2329. Odredba o homologiranju koles z motorjem gle-
de na namestitev svetlobne opreme (št. 74.01) 4868

2389. Odredba o preventivnih ukrepih v zvezi s transmi-
sivnimi spongiformnimi encefalopatijami 4967

2390. Odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk za-
radi preprečitve vnosa bovine spongiformne en-
cefalopatije (BSE) 4968

2391. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o pre-
povedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi
preprečitve vnosa vezikularne bolezni prašičev 4973

2330. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o delovnih mestih
izvršilnih železniških delavcev 4878

2331. Pravilnik o žitnih kašicah in živilih, namenjenih do-
jenčkom in malim otrokom 4878

2332. Pravilnik o analiznem preskušanju zdravila z na-
menom kontrole kakovosti 4889

2387. Pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih
raziskovalcev v raziskovalne in visokošolske or-
ganizacije 4959

2388. Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi 4962

2333. Navodilo o poslovanju organov, ki vodijo posto-
pek o prekršku 4892

2334. Navodilo o poslovanju upravnih enot ter uprav,
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PRIPOROČAMO

PREDPISI O GRADITVI OBJEKTOV
IN UREJANJU PROSTORA
Tretja, dopolnjena izdaja

V železni repertoar Založbe Uradni list RS vsekakor sodi zbirka predpisov o graditvi objektov, ki
smo jim pred časom dodali še predpise o urejanju prostora. Poleg prečiščenega besedila zakona
o graditvi objektov je v izdaji z letnico 2002 objavljena tudi gradbena pogodba iz novega
obligacijskega zakonika. V zbirki so tudi vsi drugi podzakonski akti k zakonu o graditvi objektov.
Drugi del knjige vsebuje akte Inženirske zbornice Slovenije, od statuta do etičnega kodeksa članov.
Zakon o gradbenih proizvodih iz leta 2001 pa dopolnjujejo novi podzakonski akti. Zakon o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor vključuje spremembe, uveljavljene v letu 2001.

Cena 4774 SIT z DDV 10577

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O GRADITVI OBJEKTOV
IN UREJANJU PROSTORA Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
IN SODNEM REGISTRU Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

PREDPISI O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
z uvodnimi pojasnili dr. Marka Brusa

in SODNEM REGISTRU
Obsežne dopolnitve zakona o gospodarskih družbah so bile za novega sodnika
dr. Marka Brusa izziv, da se je sistematično, od točke do točke, lotil razlage
obširnega zakona. Pri tem posebej opozarja na vse nove zakonske določbe, na
njihov izvor in pomen, tako da je njegov avtorski prispevek v tej knjigi že zasnova
komentarja zakona.

Ker v uvodnih pojasnilih dr. Brus posebej opozarja na drugo zakonodajo na področju
gospodarskega prava, sta v tej knjigi, poleg zakona o sodnem registru, objavljena
tudi zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju in del zakona o finančnem
poslovanju podjetij, ki vsebuje določbe o izbrisih gospodarskih družb iz sodnega
registra brez likvidacije.

Cena 5154 SIT z DDV 10562
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