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MINISTRSTVA

2393. Odredba o računih in načinu plačevanja
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov

Na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o dav-
čnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, odl. US
35/98, 82/98, 91/98, 108/99, odl. US 37/01, 97/01),
tretjega odstavka 73. člena zakona o plačilnem prometu
(Uradni list RS, št. 30/02), in 61. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) izdaja
minister pristojen za finance

O D R E D B O
o računih in načinu plačevanja obveznih dajatev

in drugih javnofinančnih prihodkov

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(računi, obvezne dajatve in njihovi prejemniki)

(1) Ta odredba določa račune za plačevanje obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, ki pripadajo
državi, občinam, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, obema za obvezni del zavarovanja, ter drugim
prejemnikom. Računi so na podlagi zakona, ki ureja javne
finance, odprti kot podračuni v sistemih enotnih zakladni-
ških računov države ali občin pri Banki Slovenije. Na te
račune se plačujejo obvezne dajatve in drugi javnofinančni
prihodki (v nadaljevanju: dajatve) samo v denarni enoti
Republike Slovenije.

(2) Ta odredba v skladu z zakonom, ki ureja plačilni
promet, določa tudi podatke, ki morajo biti vpisani na plačil-
ne naloge, s katerimi se plačujejo dajatve. Podatki, ki mora-
jo biti vpisani v predpolje in v polje sklicevanja na številko
odobritve na plačilnih nalogih, so navedeni v Prilogi »SŠO«,
ki je sestavni del te odredbe. V Prilogi »SŠO« so za vsak
račun, ki je določen v tej odredbi, navedeni bodisi podatki
sklicevanja na številko odobritve po modelu 11 (v nadaljeva-
nju: model 11), bodisi podatki sklicevanja na številko odo-
britve po modelu 19 (v nadaljevanju: model 19).

(3) Določba drugega odstavka tega člena ne velja, če
se plača dajatev s posebno položnico, ki jo je izdal pristojni
organ in na kateri so vsi predpisani podatki že vpisani.

II. PLAČEVANJE DAJATEV, KI PRIPADAJO
PRORAČUNOM IN VEČ PREJEMNIKOM

A) Davki, carine, takse in pristojbine

2. člen
(davek od dobička, posebni davek na določene prejemke,

davek na izplačane plače)
(1) Davek od dobička pravnih oseb se plačuje:
1. na račun št. 01100-1001105314 – davek od do-

bička pravnih oseb;
2. na račun št. 01100-1000170234 – zamudne obre-

sti od davka od dobička pravnih oseb.
(2) Posebni davek na določene prejemke se plačuje:
1. na račun št. 01100-1001106963 – posebni davek

na določene prejemke;
2. na račun št. 01100-1000176539 – zamudne obre-

sti od posebnega davka na določene prejemke.
(3) Davek na izplačane plače se plačuje:
1. na račun št. 01100-1001110261- davek na izpla-

čane plače;
2. na račun št. 01100-1000178673 – zamudne obre-

sti od davka na izplačane plače.
(4) Na plačilne naloge za plačila dajatev na račune

določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z
modelom 19.

3. člen
(dohodnina in podvrste dohodnine)

(1) Dohodnina se plačuje:
1. na račun št. 01100-8442603777 – dohodnina –

letni poračun;
2. na račun št. 01100-8441224825 – akontacija do-

hodnine – od plač in drugih osebnih prejemkov iz delovnega
razmerja;

3. na račun št. 01100-8441226959 – akontacija do-
hodnine – od pokojnin;

4. na račun št. 01100-8441403402 – akontacija do-
hodnine – od prejemkov, doseženih na podlagi pogodbe o
delu;

5. na račun št. 01100-8441406021 – akontacija do-
hodnine – od drugih osebnih prejemkov, vključno z nagra-
dami in podobnimi prejemki;

6. na račun št. 01100-8440131247 – akontacija do-
hodnine – od dohodka iz kmetijstva, ki se obračunava od
katastrskega dohodka kmetijskih zemljišč;

7. na račun št. 01100-8440130762 – akontacija do-
hodnine – od dohodka iz kmetijstva, ki se obračunava od
katastrskega dohodka gozdnih zemljišč;
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8. na račun št. 01100-8441493127 – akontacija do-
hodnine – od dohodka iz dejavnosti;

9. na račun št. 01100-8441494776 – akontacija do-
hodnine – od dohodka iz dejavnosti od vsakega posamez-
nega prejemka;

10. na račun št. 01100-8442551009 – akontacija
dohodnine – od dobička iz kapitala od nepremičnin;

11. na račun št. 01100-8442553143 – akontacija
dohodnine – od dobička iz kapitala od vrednostnih papirjev
ter drugih deležev v kapitalu;

12. na račun št. 01100-8442584668 – akontacija
dohodnine – od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobič-
ku;

13. na račun št. 01100-8442585153 – akontacija
dohodnine – od obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim
osebam;

14. na račun št. 01100-8442580497 – akontacija
dohodnine – od dohodkov iz premoženja, doseženih z od-
dajanjem zemljišč, stanovanjskih ali poslovnih prostorov,
garaž in prostorov za počitek oziroma rekreacijo;

15. na račun št. 01100-8440145021 – akontacija
dohodnine – od dohodkov iz premoženjskih pravic – od
avtorskih pravic;

16. na račun št. 01100-8440146670 – akontacija
dohodnine – od dohodkov iz premoženjskih pravic – od
izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav;

17. na račun št. 01100-8440171890 – zamudne
obresti od dohodnine.

(2) Na plačilne naloge za plačila dajatev na račune
določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z
modelom 19.

4. člen
(davek od prometa blaga in storitev, davek

na dodano vrednost)
(1) Davek od prometa blaga ali storitev se plačuje, ko je

z odločbo Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljeva-
nju: davčni organ) ugotovljena katerakoli obveznost plačila
davka od prometa blaga ali storitev po prej veljavnem zako-
nu o prometnem davku:

1. na račun št. 01100-1000201080- davek od pro-
meta blaga ali storitev;

2. na račun št. 01100-1000294491 – zamudne obre-
sti od davka od prometa blaga ali storitev.

(2) Davek na dodano vrednost se plačuje:
1. na račun št. 01100-1008305527 – davek na do-

dano vrednost po obračunu.
(3) Davki na motorna vozila se plačujejo:
2. na račun št. 01100-1008313093 – davek od novih

motornih vozil;
3. na račun št. 01100-1008314645- zamudne obre-

sti od davka od novih motornih vozil;
4. na račun št. 01100-1008315130 – davek na pro-

met rabljenih motornih vozil;
5. na račun št. 01100-1008316779 – zamudne obre-

sti od davka na promet rabljenih motornih vozil;
(4) Davki od iger na srečo se plačujejo:
1. na račun št. 01100-1008319398 – davek od kla-

sičnih iger na srečo;
2. na račun št. 01100-1008320077 – zamudne obre-

sti od davka od klasičnih iger na srečo;
3. na račun št. 01100-1008322114 – davek od po-

sebnih iger na srečo;
4. na račun št. 01100-1008323763 – zamudne obre-

sti od davka od posebnih iger na srečo;
5. na račun št. 01100-1000238813 – posebni pro-

metni davek od posebnih iger na srečo;

6. na račun št. 01100-1000298662 – zamudne obre-
sti od posebnega prometnega davka od posebnih iger na
srečo.

(5) Davek od prometa zavarovalnih poslov se plačuje:
1. na račun št. 01100-1008317264 – davek od pro-

meta zavarovalnih poslov;
2. na račun št. 01100-1008318816 – zamudne obre-

sti od davka od prometa zavarovalnih poslov.
(6) Na plačilne naloge za plačila dajatev na račune

določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z
modelom 19.

5. člen
(davek na promet nepremičnin, davek na bilančno

vsoto bank)
(1) Računi za plačevanje dajatev, ki pripadajo obči-

nam, so navedeni v Prilogi »RPO«, ki je sestavni del te
odredbe. Račun za posamezno dajatev je v Prilogi »RPO«
na preseku vrstice pod ustrezno zaporedno številko (v nada-
ljevanju: pod zap. št.) in stolpca ustrezne občine.

(2) Davek na promet nepremičnin se plačuje:
1. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.

št. 1. – davek od prometa nepremičnin od pravnih oseb;
2. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.

št. 2. – davek od prometa nepremičnin od fizičnih oseb;
3. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.

št. 3. – davek od prometa nepremičnin od pravnih in fizičnih
oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Re-
publiki Sloveniji;

4. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 4. – zamudne obresti davka od prometa nepremičnin.

(3) Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic
se plačuje:

1. na račun št. 01100-1000600429 – posebni davek
na bilančno vsoto bank in hranilnic;

2. na račun št. 01100-1000191089 – posebni davek
na bilančno vsoto bank in hranilnic – zamudne obresti.

(4) Na plačilne naloge za plačila dajatev na račune
določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z
modelom 19.

6. člen
(davki občanov)

(1) Davki občanov, ki so: davek od premoženja, davek
na dediščine in darila ter davek na dobitke od iger na srečo,
se plačujejo:

1. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 5. – davek od premoženja od stavb;

2. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 6. – davek od premoženja od prostorov za počitek oziro-
ma rekreacijo;

3. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 7. – davek od premoženja na posest plovnih objektov;

4. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 8. – davek na dediščine in darila;

5. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 9. – davek na dobitke od iger na srečo;

6. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 10. – zamudne obresti davkov občanov.

(2) Na plačilne naloge za plačila dajatev na račune
določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z
modelom 19.

7. člen
(carine in druge uvozne dajatve, trošarine)

(1) Dajatve, ki jih odmerja in pobira Carinska uprava
Republike Slovenije (v nadaljevanju: carinski organ), se pla-
čujejo na račune carinskih organov.
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(2) Na račune iz prejšnjega odstavka se plačujejo:
1. carine in druge uvozne dajatve;
2. davek na dodano vrednost od uvoženega blaga in

storitev;
3. trošarine, zaračunane ob uvozu;
4. taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega

dioksida, zaračunana ob uvozu in po obračunu trošarinskih
izdelkov;

5. taksa za obremenjevanje okolja zaradi uporabe ma-
zalnih olj in tekočin;

6. davek od novih motornih vozil;
7. povračila za uporabo cest za tuja motorna vozila;
8. carinske takse zaračunane s carinsko deklaracijo;
9. denarne kazni za carinske prekrške;
10. denarna sredstva od prodanega blaga;
11. povprečnine na podlagi zakona o prekrških;
12. drugi prihodki države;
13. pozneje vplačane ukinjene uvozne dajatve;
14. zamudne in kompenzacijske obresti;
15. stroški (pečatenje kotlov, hišno carinjenje, labora-

torijske analize itd.)
(3) Carinski organi preknjižijo plačane dajatve s svojih

računov in v dobro računov določenih s to odredbo ter na:
1. račun št. 01100-1000410697 – carina od pravnih

oseb;
2. račun št. 01100-1000412734 – carina od fizičnih

oseb in zasebnikov;
3. račun št. 01100-1000420203 – pozneje vplačane

ukinjene uvozne dajatve;
4. račun št. 01100-1000430970 – posebne davšči-

ne pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil;
5. račun št. 01100-1000174405 – zamudne in kom-

penzacijske obresti;
6. račun št. 01100-1008306012 – davek na dodano

vrednost od uvoženega blaga in storitev;
7. račun št. 01100-1008307661 – zamudne obresti

od davka na dodano vrednost od uvoženega blaga in storitve.
(4) Trošarine se plačujejo:
1. na račun št. 01100-1008308146 – trošarina od

mineralnih olj in plina;
2. na račun št. 01100-1008309795 – trošarina od

alkohola in alkoholnih pijač;
3. račun št. 01100-1008310474 – trošarina od to-

bačnih izdelkov;
4. račun št. 01100-1008312511 – zamudne obresti

od trošarine.
(5) Plačilni nalogi za plačila dajatev, določenih v dru-

gem odstavku tega člena, morajo biti izpolnjeni v dobro
računa carinskega organa in na njih morajo biti vpisani v
predpolje in polje sklicevanje na številko odobritve podatki,
ki jih je določil carinski organ.

(6) Na plačilne naloge za plačila dajatev na račune
določene v četrtem odstavku tega člena morajo biti vpisani
podatki določeni z modelom 19.

8. člen
(takse)

(1) Sodne takse se plačujejo
1. na račun št. 01100- 1000339014 – sodne takse

od pravnih oseb;
2. na račun št. 01100-1000338529 – sodne takse

od fizičnih oseb in zasebnikov.
(2) Upravne takse se plačujejo:
1. na račun št. 01100-1000315637 – državne uprav-

ne takse (tarifna številka, v nadaljevanju: tar. št. 1-10 in tar.
št. 96.a-98 iz taksne tarife zakona o upravnih taksah (Uradni
list RS, št. 8/00, 44/00 in 81/00; v nadaljevanju: ZUT);

2. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 11. – občinske upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št.
96.a-98 iz ZUT);

3. na račun št. 01100-1000343476 – državne uprav-
ne takse s področja notranjih in splošnih upravnih zadev
(tar. št. 11-27 iz ZUT);

4. na račun št. 01100-1000345513 – državne uprav-
ne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 28-34 iz ZUT);

5. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 12. – občinske upravne takse s področja prometa in
zvez (tar. št. 30, 1. in 2. točka iz ZUT);

6. na račun št. 01100-1000346095 – državne grad-
bene upravne takse (tar. št. 35-42 iz ZUT);

7. na račun št. 01100-1000310981 – carinske takse
in takse s področja trošarin (tar. št. 43-50 iz ZUT);

8. na račun št. 01100-1000347647 državne upravne
takse za ugotovitev zdravstvene neoporečnosti živil in pred-
metov splošne rabe (tar. št. 51 iz ZUT);

9. na račun št. 01100-1003185091 – državne uprav-
ne takse za zdravstvene preglede rastlin pri uvozu, izvozu in
tranzitu (tar. št. 52 in 62.a. iz ZUT);

10. na račun št. 01100-1000349781 – državne uprav-
ne takse s področja prometa s kemikalijami (tar. št. 63 in 64
iz ZUT);

11. na račun št. 01100-1000350460 – državne uprav-
ne takse na področju varstva konkurence (tar. št. 65 iz
ZUT);

12. na račun št. 01100-1000352594 – državne uprav-
ne takse v zvezi z zastopanjem na področju pravic intelektu-
alne lastnine (tar. št. 66 iz ZUT);

13. na račun št. 01100-1003194112 – državne uprav-
ne takse za pridobitev in vzdrževanje akreditacije (tar. št. 67
iz ZUT);

14. na račun št. 01100-1000304482 – državne uprav-
ne takse s področja homologacije vozil (tar. št. 68 in 69 iz
ZUT);

15. na račun št. 01100-1008321629 – državne uprav-
ne takse za preskuse odobritve tipov meril, overovitve etalo-
nov in meril ter preskušanje in žigosanje predmetov iz ple-
menitih kovin (tar. št. 70 in 71 iz ZUT);

16. na račun št. 01100-1000353079 – državne uprav-
ne takse na področju varstva pri delu (tar. št. 72 iz ZUT);

17. na račun št. 01100-1000314085 – konzularne
takse (tar. št. 73-96 iz ZUT).

(3) Taksni zavezanec, ki mora hkrati plačati državno ali
občinsko upravno takso za vlogo (tar. št. 1 iz ZUT) in držav-
no ali občinsko takso za samo dejanje ali za spis (tar. št. 11
– 71 iz ZUT), plača obe taksi, tako za vlogo, kot za samo
dejanje ali za spis, na račun, ki je s to odredbo določen za
državno ali občinsko upravno takso za dejanje ali za spis
(tar. št. 11-71 ZUT).

(4) Državne in občinske upravne takse plačane v kolkih
se plačujejo:

1. na račun št. 01100-8440342998 – upravne takse,
plačane v kolkih.

(5) Ne glede na določilo 15. člena navodila o finanč-
nem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpekto-
ratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje
enote na lokalnih ravneh (Uradni list RS, št. 65/97, 20/98,
22/99, 79/99 in 93/99), se plačila upravnih taks od pro-
danih kolkov plačujejo na račun določen v prejšnjem odstav-
ku.

(6) Taksa za postopek revizije javnega naročanja se
plačuje:

1. na račun št. 01100-1000358802 – taksa za posto-
pek revizije javnega naročanja.

(7) Komunalne takse se plačujejo:
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1. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 13. – turistična taksa;

2. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 14. – komunalne takse za druge taksam zavezane pred-
mete od pravnih oseb;

3. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 15. – komunalne takse za druge taksam zavezane pred-
mete od fizičnih oseb in zasebnikov;

4. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 16. – ostale komunalne takse.

(8) Požarna taksa:
5. na račun št. 01100-1000332224 – požarna taksa.
(9) Posebna taksa na igralne avtomate:
1. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.

št. 17. – posebna taksa na igralne avtomate.
(10) Takse za obremenjevanje vode:
6. na račun št. 01100-1003208371 – taksa za obre-

menjevanje vode;
7. na račun št. 01100-1003209923 – zamudne obre-

sti od takse za obremenjevanje vode;
8. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.

št. 18. – taksa za obremenjevanje vode (kot prihodek obči-
ne);

9. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 19. – zamudne obresti od takse za obremenjevanje vode
(kot prihodek občine).

(11) Takse za obremenjevanje zraka z emisijo ogljiko-
vega dioksida:

10. na račun št. 01100-1003210602 – taksa za obre-
menjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida od tekočih
goriv;

11. na račun št. 01100-1003211184 – taksa za obre-
menjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida od plinastih
goriv;

12. na račun št. 01100-1003212736 – taksa za obre-
menjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida od trdih
goriv;

13. na račun št. 01100-1003213221 – zamudne
obresti od taks za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikove-
ga dioksida;

14. na račun št. 01100-1008326382 – taksa za obre-
menjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida od uporabe
gorljivih organskih snovi.

(12) Takse za obremenjevanje okolja:
15. na račun št. 01100-1008328419 – taksa za obre-

menjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin;
16. na račun št. 01100-1008331232 – taksa za obre-

menjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
17. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.

št. 20. – taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov (kot prihodek občine).

(13) Na plačilnem nalogu za plačilo taks določenih v
tem členu, razen za takse iz štirinajstega odstavka tega
člena, morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11.

(14) Na plačilnih nalogih za plačila turističnih, komunal-
nih, požarnih taks, posebnih taks na igralne avtomate ter
taks za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
in za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in
tekočin morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 19.

9. člen
(povračila za uporabo cest in pristojbine)

(1) Povračila za uporabo cest se plačujejo:
1. na račun št. 01100-1000327374 – letna povračila

za uporabo cest;
2. na račun št. 01100-1003252215 – povračila za

uporabo cest za tuja motorna vozila.

(2) Pristojbine se plačujejo:
1. na račun št. 01100-1003273070 – pristojbine od

registrskih tablic po posebnem naročilu;
2. na račun št. 01100-1000307004 – pristojbina za

varstvo industrijske lastnine;
3. na račun št. 01100-1003019027 – tarifa za var-

nost plovbe;
4. na račun št. 01100-1000302348 – pristojbina za

pregled zrakoplova;
5. na račun št. 01100-1000300214 – pristojbine za

preverjanje strokovne usposobljenosti letalskega osebja;
6. na račun št. 01100-8440320591 – pristojbina za

vzdrževanje gozdnih cest;
7. na račun št. 01100-1008302908 – pristojbina za

uporabo radijskih frekvenc;
8. na račun št. 01100-1000194775 – zamudne obre-

sti od pristojbin za uporabo radijskih frekvenc;
9. na račun št. 01100-1008303490 – pristojbina in

stroški za varstvo novih sort rastlin in vzdrževanje žlahtnitelj-
ske pravice rastlin;

10. na račun št. 01100-1000318256 – pristojbina za
veterinarsko spričevalo;

11. na račun št. 01100-1000321069 – pristojbina za
veterinarsko potrdilo;

12. na račun št. 01100-1003192075 – pristojbina za
veterinarski pregled.

(3) Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest odmerjajo
in pobirajo davčni organi, ki plačane pristojbine praznijo s
svojih računov na račun določen v prejšnjem odstavku.

(4) Na plačilnih nalogih za plačila povračil in pristoj-
bin določenih v tem členu, razen pristojbin za vzdrževanje
gozdnih cest, morajo biti vpisani podatki določeni z mo-
delom 11.

B) Prispevki za socialno varnost

10. člen
(prispevki in drugi prihodki za zaposlovanje)

(1) Prispevki zaposlenih za zaposlovanje se plačujejo:
1. na račun št. 01100-1000076823 – prispevek za

zaposlovanje od zaposlenih pri pravnih osebah;
2. na račun št. 01100-1000078957 – prispevek za

zaposlovanje od zaposlenih pri fizičnih osebah, ki opravljajo
dejavnost.

(2) Prispevki delodajalcev za zaposlovanje se plačuje-
jo:

1. na račun št. 01100-1000074786 – prispevek za
zaposlovanje za zaposlene pri pravnih osebah;

2. na račun št. 01100-1000078957 – prispevek za
zaposlovanje za zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo
dejavnost.

(3) Prispevki samozaposlenih za zaposlovanje se pla-
čujejo:

1. na račun št. 01100-1000124256 – prispevek za
zaposlovanje od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, od
zavarovalne osnove;

2. na račun št. 01100-1000125808 – prispevek za
zaposlovanje od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, iz
zavarovalne osnove.

(4) Ostali prispevki za zaposlovanje se plačujejo:
1. na račun št. 01100-1000958165 – zamudne obre-

sti iz naslova prispevkov za zaposlovanje;
2. na račun št. 01100-1000984937 – pozneje plača-

ni ukinjeni prispevki za zaposlovanje,
3. na račun št. 01100-1001502626 – prispevek de-

lojemalca za zaposlovanje od nadomestil za starševski do-
pust;
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4. na račun št. 01100-1001503111 – prispevek de-
lojemalca za zaposlovanje od nadomestil zaradi bolezenske
odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je neposredno izplačuje upravičencem;

5. na račun št. 01100-1001504760 – prispevek de-
lojemalca za zaposlovanje od nadomestil za čas brezposel-
nosti;

6. na račun št. 01100-1001505245 – prispevek de-
lojemalca za zaposlovanje od nadomestil iz invalidskega
zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem.

(5) Drugi prihodki za zaposlovanje se plačujejo:
a) iz državnega proračuna:
1. na račun št. 01100-1001511744 – prejeta sred-

stva iz naslova prispevka delodajalca za zaposlovanje od
nadomestil za starševski dopust;

2. na račun št. 01100-1001513878 – prejeta sred-
stva iz naslova prispevka delodajalca za zaposlovanje od
nadomestil za čas brezposelnosti;

b) iz skladov socialnega zavarovanja:
1. na račun št. 01100-1001515915 – prejeta sred-

stva iz naslova prispevka delodajalca za zaposlovanje od
nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje
upravičencem;

2. na račun št. 01100-1001518534 – prejeta sred-
stva iz naslova prispevka delodajalca za zaposlovanje od
nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno
izplačuje upravičencem.

(6) Na plačilne naloge za plačila dajatev na račune
določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z
modelom 19.

11. člen
(prispevki in drugi prihodki za starševsko

varstvo)
(1) Prispevki zaposlenih za starševsko varstvo se pla-

čujejo:
1. na račun št. 01100-1000701794 – prispevek za

starševsko varstvo od zaposlenih pri pravnih osebah;
2. na račun št. 01100-1000703831 – prispevek za

starševsko varstvo od zaposlenih pri fizičnih osebah, ki oprav-
ljajo dejavnost.

(2) Prispevki delodajalcev za starševsko varstvo se pla-
čujejo:

1. na račun št. 01100-1000700145 – prispevek za
starševsko varstvo za zaposlene pri pravnih osebah;

2. na račun št. 01100-1000703831 – prispevek za
starševsko varstvo za zaposlene pri fizičnih osebah, ki oprav-
ljajo dejavnost.

(3) Prispevki samozaposlenih za starševsko varstvo se
plačujejo:

1. na račun št. 01100-1000702279 – prispevek za
starševsko varstvo od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost
(iz zavarovalne osnove in od nje).

(4) Ostali prispevki za starševsko varstvo se plačujejo:
1. na račun št. 01100-1000960493 – zamudne obre-

sti iz naslova prispevkov za starševsko varstvo;
2. na račun št. 01100-1001506894 – prispevek de-

lojemalca za starševsko varstvo od nadomestil za starševski
dopust;

3. na račun št. 01100-1001507379 – prispevek de-
lojemalca za starševsko varstvo od nadomestil zaradi bole-
zenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje
neposredno izplačuje upravičencem;

4. na račun št. 01100-1001508931 – prispevek de-
lojemalca za starševsko varstvo od nadomestil za čas brez-
poselnosti;

5. na račun št. 01100-1001509416 – prispevek de-
lojemalca za starševsko varstvo od nadomestil iz invalidske-
ga zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem.

(5) Drugi prihodki za starševsko varstvo se plačujejo:
a) iz državnega proračuna
1. na račun št. 01100-1001512229 – prejeta sred-

stva iz naslova prispevka delodajalca za starševsko varstvo
od nadomestil za starševski dopust;

2. na račun št. 01100-1001514363 – prejeta sred-
stva iz naslova prispevka delodajalca za starševsko varstvo
od nadomestil za čas brezposelnosti;

b) iz skladov socialnega varstva
1. na račun št. 01100-1001516497 – prejeta sred-

stva iz naslova prispevka delodajalca za starševsko varstvo
od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje
upravičencem;

2. na račun št. 01100-1001519019 – prejeta sred-
stva iz naslova prispevka delodajalca za starševsko varstvo
od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno
izplačuje upravičencem.

(6) Na plačilne naloge za plačila dajatev na račune
določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z
modelom 19.

C) Dajatve po posebnih predpisih

12. člen
(denarne kazni, povprečnine, posebni prispevki)
(1) Denarne kazni in povprečnine za kršitve državnih in

občinskih predpisov, razen denarnih kazni za kazniva deja-
nja in povprečnin kazenskega postopka, se plačujejo na
račune organov, ki so pristojni za izrekanje denarnih kazni in
povprečnin (v nadaljevanju: organi). Plačane dajatve iz tega
naslova organi praznijo s svojih računov in:

1. na račun št. 01100-1000511965 – denarne kazni
za kazniva dejanja in gospodarske prestopke;

2. na račun št. 01100-1000500713 – denarne kazni
za prekrške;

3. na račun št. 01100-1000518755 – druge denarne
kazni;

4. na račun št. 01100-1000503332 – denarne kazni
v upravni izvršbi na ravni države;

5. na račun št. 01100-1000510316 – denarne kazni
za carinske prekrške in denarna sredstva od prodanega
blaga;

6. na račun št. 01100-1005008594 – povprečnine,
ki jih izterjujejo državni organi na podlagi zakona o prekr-
ških;

7. na račun št. 01100-1005009079 – povprečnine
kazenskega postopka;

8. na račun št. 01100-1005010825 – povprečnine
postopka o prekršku.

(2) Denarne kazni za kršitve občinskih predpisov praz-
nijo organi s svojih računov in:

1. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 21. – denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo
predpisi občine;

2. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 22. – denarne kazni v upravni izvršbi na ravni občine.

(3) Na plačilnih nalogih za plačila denarnih kazni in
povprečnin določenih v prvem in drugem odstavku tega
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člena v dobro računov organov morajo biti vpisani podatki,
kot so jih določili organi. Na plačilnih nalogih za plačila
denarnih kazni za kazniva dejanja in povprečnin kazenskega
postopka, ki se plačujejo neposredno na računa pod točka-
ma 1. in 7. iz prvega odstavka tega člena, morajo biti vpisani
podatki določeni z modelom 11.

(4) Posebni prispevki se plačujejo:
1. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.

št. 23. – nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.
2. na račun št. 01100-1008301356 – posebni pri-

spevek za obnovo Posočja;
3. na račun št. 01100-1000193126 – zamudne obre-

sti od posebnega prispevka za obnovo Posočja.
(5) Na plačilnem nalogu za plačilo na račun nadomesti-

la za degradacijo in uzurpacijo prostora morajo biti vpisani
podatki določeni z modelom 11.

(6) Na plačilnih nalogih za plačila dajatev določenih v
2. in 3. točki četrtega odstavka tega člena morajo biti vpisa-
ni podatki določeni z modelom 19.

(7) Prihodki od podeljenih koncesij se plačujejo:
1. na račun št. 01100-1006229630 – prihodki iz na-

slova podeljenih koncesij, ki pripadajo državi;
2. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.

št. 24. – prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki pripada-
jo občini.

(8) Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo in
zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger
na srečo se plačujejo:

1. na račune določene v 2. delu Priloge “RPO”, ki so
odprti za posamezna zaokrožena turistična območja.

(9) Na plačilnih nalogih za plačila na račun prihodkov
od koncesij določenih v sedmem odstavku tega člena mora-
jo biti vpisani podatki določeni z modelom 11, za plačila na
račun koncesijske dajatve določene v osmem odstavku tega
člena pa podatki določeni z modelom 19.

(10) Sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov
se plačujejo na račune davčnih organov, ki plačana sredstva
praznijo:

1. na račun št. 01100-1008330747 – sredstva za
vzdrževanje melioracijskih sistemov.

Č) Prihodki upravnih organov in drugi prihodki

13. člen
(prihodki upravnih organov, drugi prihodki)

(1) Prihodki upravnih organov se plačujejo na račune
upravnih organov ali neposredno na račune proračuna drža-
ve ali občin. Upravni organi določijo račune, na katere se
morajo plačati obvezne dajatve, ter podatke, ki morajo biti
vpisani na plačilne naloge v predpolje in v polje sklicevanja
na številko odobritve.

(2) Prihodki upravnih organov se tudi plačujejo:
1. na račun št. 01100-1000611681- prihodki držav-

nih organov;
2. na račun št. 01100-1000616337 – prihodki Geo-

detske uprave RS;
3. na račun št. 01100-1006101202 – prihodki Upra-

ve RS za civilno letalstvo od plačil za prelete letal;
4. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.

št. 25. – prihodki občinskih organov in občinske uprave.
(3) Na plačilnih nalogih za plačila dajatev na račune iz

prejšnjega odstavka morajo biti vpisani podatki določeni z
modelom 11.

(4) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se
plačuje, kot je določeno v odmerni odločbi – na račun
davčnega organa ali pa:

1. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 26. – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od
pravnih oseb;

2. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 27. – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od
fizičnih oseb;

3. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 28. – zamudne obresti iz naslova nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča.

(3) Na plačilnih nalogih za plačila nadomestil iz prej-
šnjega odstavka na račun davčnega organa morajo biti vpi-
sani podatki v predpolje in v polje sklicevanja na številko
odobritve, kot jih je določil davčni organ. V primeru neposre-
dnih plačil na račune iz prejšnjega odstavka pa morajo biti
na plačilne naloge vpisani podatki določeni z modelom 19.

(4) Odškodnine za spremembo namembnosti kmetij-
skega zemljišča in gozda se plačujejo:

1. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 29. – odškodnina za spremembo namembnosti kmetij-
skega zemljišča in gozda;

2. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 30. – posebna odškodnina za spremembo namembnosti
kmetijskega zemljišča in gozda občini;

3. na račun št. 01100-1006231958 – posebna od-
škodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemlji-
šča in gozda državi;

4. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 31. – zamudne obresti iz naslova odškodnine za spre-
membo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda.

(5) Prihodki od komunalnih prispevkov se plačujejo:
1. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.

št. 32. – prihodki od komunalnih prispevkov;
2. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.

št. 33. – zamudne obresti od komunalnih prispevkov.
(6) Vodna povračila se plačujejo:
1. na račun št. 01100-1006225459 – vodna povrači-

la;
2. na račun št. 01100-1006227593 – zamudne obre-

sti od vodnih povračil.
(7) Na plačilnih nalogih za plačila odškodnin določenih

četrtem odstavku, komunalnih prispevkov določenih v
petem odstavku in za plačila vodnih povračil določenih v
šestem odstavku tega člena morajo biti vpisani podatki dolo-
čeni z modelom 11.

(8) Drugi prihodki državnega in občinskih proračunov,
ki niso posebej določeni s to odredbo, in se na podlagi
posebnih predpisov ne plačujejo neposredno na račune
državnega in občinskih proračunov, se plačujejo:

1. na račun št. 01100-1000621284 – drugi nedavčni
prihodki države;

2. na račun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 34. – drugi nedavčni prihodki občin;

3. na račun št. 01100-1006211685 – odpravljeni pro-
računski prihodki države;

4. na račun št. 01100-1000628074 – plačilo stro-
škov prisilne izterjave.

(9) Na plačilnih nalogih za plačila drugih prihodkov
morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11, razen za
plačilo stroškov prisilne izterjave, ko morajo biti vpisani po-
datki določeni z modelom 19.

(10) Sredstva od prodaje stanovanj se vplačujejo:
1. na račun št. 01100-8446215863 – drugi nedavčni

prihodki države – odkup vojaških stanovanj.
(11) Na plačilnem nalogu za plačilo sredstev od pro-

daje stanovanj morajo biti vpisani podatki določeni z mode-
lom 11.
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III. PLAČEVANJE DAJATEV ZA ZDRAVSTVENO
TER ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO

ZAVAROVANJE

A) Zdravstveno zavarovanje

14. člen
(prispevki in drugi prihodki za zdravstveno

zavarovanje)
(1) Prispevki zaposlenih za zdravstveno zavarovanje se

plačujejo:
1. na račun št. 01100-3000370762 – prispevek za

zdravstveno zavarovanje od zaposlenih pri pravnih osebah;
2. na račun št. 01100-3008643116 – prispevek za

zdravstveno zavarovanje od zaposlenih pri fizičnih osebah,
ki opravljajo dejavnost;

3. na račun št. 01100-3000163279 – prispevek za
zdravstveno zavarovanje od zaposlenih pri tujem deloda-
jalcu.

(2) Prispevki delodajalcev za zdravstveno zavarovanje
se plačujejo:

1. na račun št. 01100-3000160660 – prispevek za
zdravstveno zavarovanje za zaposlene pri pravnih osebah;

2. na račun št. 01100-3001397604 – prispevek za
zdravstveno zavarovanje za zaposlene pri fizičnih osebah, ki
opravljajo dejavnost;

3. na račun št. 01100-3000167450 – prispevek za
poškodbe pri delu in poklicne bolezni za zavarovance (razen
kmetov).

(3) Prispevki samozaposlenih za zdravstveno zavarova-
nje se plačujejo:

1. na račun št. 01100-3000581349 – prispevek za
zdravstveno zavarovanje kmetov, članov njihovih gospodinj-
stev in drugih oseb, ki plačujejo prispevek od katastrskega
dohodka;

2. na račun št. 01100-3000582998 – prispevek za
zdravstveno zavarovanje kmetov, ki plačujejo prispevek od
osnove za pokojninsko invalidsko zavarovanje;

3. na račun št. 01100-3008642631 – prispevek za
zdravstveno zavarovanje oseb, ki plačujejo prispevek v pav-
šalu;

4. na račun št. 01100-3000166965 – prispevek za
zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugih
naslovov;

5. na račun št. 01100-3000583483 – prispevek za
poškodbe pri delu in poklicna obolenja kmetov;

6. na račun št. 01100-3008640594 – pavšal za po-
škodbe pri delu in poklicne bolezni;

7. na račun št. 01100-3008644765 – prispevek za
zdravstveno zavarovanje oseb, ki samostojno opravljajo go-
spodarsko ali poklicno dejavnost od zavarovalne osnove;

8. na račun št. 01100-3001398186 – prispevek za
zdravstveno zavarovanje oseb, ki samostojno opravljajo go-
spodarsko ali poklicno dejavnost iz zavarovalne osnove.

(4) Drugi prispevki za zdravstveno zavarovanje se pla-
čujejo:

1. na račun št. 01100-3000955575 – zamudne obre-
sti iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje;

2. na račun št. 01100-3000982832 – pozneje vpla-
čani ukinjeni prispevki za zdravstveno zavarovanje;

3. na račun št. 01100-3001521376 – prispevek de-
lojemalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil za star-
ševski dopust;

4. na račun št. 01100-3001520891 – prispevek de-
lojemalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil zaradi
bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem;

5. na račun št. 01100-3001007761 – prispevek de-
lojemalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil za čas
brezposelnosti;

6. na račun št. 01100-3001522928 – prispevek de-
lojemalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil iz inva-
lidskega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičen-
cem,

7. na račun št. 01100-3001399738 – prispevek de-
lojemalca za zdravstveno zavarovanje vojaških obveznikov,
ki služijo vojaški rok.

(5) Drugi prihodki se plačujejo:
a) iz državnega proračuna
1. na račun št. 01100-3000164831 – prejeta sred-

stva iz državnega proračuna iz naslova prispevka za zdrav-
stveno zavarovanje določenih oseb;

2. na račun št. 01100-3001523413 – prejeta sred-
stva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno zavaro-
vanje od nadomestil za starševski dopust;

3. na račun št. 01100-3001525547 – prejeta sred-
stva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno zavaro-
vanje od nadomestil za čas brezposelnosti;

4. na račun št. 01100-3008908508 – prejeta sred-
stva iz naslova delodajalca za zdravstveno zavarovanje voja-
ških obveznikov, ki služijo vojaški rok;

5. na račun št. 01100-3001405558 – prejeta sred-
stva iz naslova prispevka delodajalca za poškodbe pri
delu in poklicne bolezni za vojaške obveznike, ki služijo
vojaški rok;

b) iz proračunov lokalnih skupnosti
1. na račun št. 01100-3000165316 – prejeta sred-

stva iz proračunov lokalnih skupnosti iz naslova prispevka za
zdravstveno zavarovanje določenih oseb;

a) iz skladov socialnega zavarovanja:
1. na račun št. 01100-3001902586 – prejeta sred-

stva iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije oziroma iz drugih zavodov iz naslova prispevka za
zdravstveno zavarovanje za upokojence ter od oseb, ki
prejemajo pokojnino od tujega nosilca pokojninskega za-
varovanja;

2. na račun št. 01100-3001526032 – prejeta sred-
stva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno zavaro-
vanje od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno iz-
plačuje upravičencem;

3. na račun št. 01100-3001527681 – prejeta sred-
stva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno zavaro-
vanje od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije nepo-
sredno izplačuje upravičencem.

(7) Na plačilnih nalogih za plačilo prispevkov in drugih
prihodkov za zdravstveno zavarovanje morajo biti vpisani
podatki določeni z modelom 19.

B) Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15. člen
(prispevki in drugi prihodki za pokojninsko

in invalidsko zavarovanje)
(1) Prispevki zaposlenih za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje se vplačujejo:
1. na račun št. 01100-2000014903 – prispevek za

pokojninsko in invalidsko zavarovanje od zaposlenih pri prav-
nih osebah;

2. na račun št. 01100-2000020335 – prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje od zaposlenih pri fi-
zičnih osebah, ki samostojno opravljajo dejavnost.
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(2) Prispevki delodajalcev za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje se vplačujejo:

1. na račun št. 01100-2000012866 – prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene pri prav-
nih osebah;

2. na račun št. 01100-2000203180 – prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene pri fizič-
nih osebah, ki samostojno opravljajo dejavnost;

3. na račun št. 01100-2008902237 – prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene pri la-
stnikih kmetijskih zemljišč;

4. na račun št. 01100-2008906408 – prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za učence v učnem
razmerju;

5. na račun št. 01100-2001385998 – posebni pri-
spevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavaro-
valno dobo s povečanjem za zaposlene pri pravnih osebah;

6. na račun št. 01100-2001392982 – pavšalni pri-
spevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posebne
primere zavarovanja;

7. na račun št. 01100-2001395504 – prispevki za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posebne primere
zavarovanja iz drugih pravnih razmerij,

8. na račun št. 01100-2008909027 – prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb zaposlenih pri
tujem delodajalcu;

(3) Prispevki samozaposlenih za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje se vplačujejo:

1. na račun št. 01100-2000018007 – prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki samostojno
opravljajo dejavnost od zavarovalne osnove;

2. na račun št. 01100-2001808045 – prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki samostojno
opravljajo dejavnost iz zavarovalne osnove;

3. na račun št. 01100-2000089011 – prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov – lastnikov
kmetijskih zemljišč;

4. na račun št. 01100-2001391333 – posebni pri-
spevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavaro-
valno dobo s povečanjem od oseb, ki opravljajo dejavnost in
pri njih zaposlenih.

(4) Ostali prispevki za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje se vplačujejo:

1. na račun št. 01100-2000957646 – zamudne obre-
sti iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje;

2. na račun št. 01100-2000983351 – pozneje plača-
ni ukinjeni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje;

3. na račun št. 01100-2001396086 – pozneje plača-
ni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz pre-
teklih let;

4. na račun št. 01100-2001529752 – prispevek de-
lojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nado-
mestil za starševski dopust.

5. na račun št. 01100-2001528103 – prispevek de-
lojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nado-
mestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravi-
čencem;

6. na račun št. 01100-2000011217 – prispevek de-
lojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nado-
mestil za čas brezposelnosti;

7. na račun št. 01100-2000149248 – prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovancev prosto-
voljnega zavarovanja.

(5) Drugi prihodki za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje se vplačujejo:

a) iz državnega proračuna
1. na račun št. 01100-2001530431 – prejeta sred-

stva iz naslova prispevka delodajalca za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje od nadomestil za starševski dopust;

2. na račun št. 01100-2001532565 – prejeta sred-
stva iz naslova prispevka delodajalca za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje od nadomestil za čas brezposelnosti;

b) iz skladov socialnega zavarovanja
1. na račun št. 01100-2001533050 – prejeta sred-

stva iz naslova prispevka delodajalca za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje od nadomestil zaradi bolezenske odsot-
nosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne-
posredno izplačuje upravičencem.

(6) Na plačilnih nalogih za plačilo prispevkov in drugih
prihodkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje morajo
biti vpisani podatki določeni z modelom 19.

IV. PLAČEVANJE DAJATEV DRUGIM PREJEMNIKOM

16. člen
(prihodki občin in krajevnih skupnosti iz samoprispevkov,

drugi prihodki krajevnih skupnosti)
(1) Sredstva iz naslova samoprispevka na ravni občine,

prihodki krajevnih skupnosti, krajevni samoprispevki in drugi
prihodki krajevnih skupnosti se vplačujejo:

1. na račune navedene v Prilogi “842 ” – občinski in
krajevni samoprispevki ter prihodki krajevnih skupnosti.

(2) Priloga “842 ” je sestavni del te odredbe.

V. DAJATVE, KI JIH ODMERJAJO, POBIRAJO
IN IZTERJUJEJO DAVČNI ORGANI

17. člen
(dajatve, ki jih odmerjajo, pobirajo in izterjujejo

davčni organi)
(1) Dajatve, ki jih odmerjajo, pobirajo in izterjujejo dav-

čni organi, se vplačujejo:
1. na račune navedene v Prilogi “846”– računi davčnih

organov.
(2) Priloga “846” je sestavni del te odredbe.
(3) Na plačilnih nalogih za plačilo dajatev na račune iz

prvega odstavka tega člena morajo biti vpisani podatki dolo-
čeni z modelom 19.

(4) Davčni organ v primeru prisilne izterjave dajatev, ki
niso bile plačane, v sklepu o prisilni izterjavi navede račun,
na katerega mora biti dajatev plačana, ter podatke določene
z modelom 19.

(5) Na račune iz prvega odstavka tega člena se plaču-
jejo:

1. dohodnina – letni poračun (izterjava);
2. akontacija dohodnine – od plač in drugih osebnih

prejemkov iz delovnega razmerja zaposlenih pri zasebnikih;
3. akontacija dohodnine – od pokojnin, od pokojnin iz

tujine;
4. akontacija dohodnine – od prejemkov, doseženih

na podlagi pogodbe o delu, delovršne pogodbe oziroma od
prevzema opravljanja storitev in poslov na drugi podlagi, od
osebnih prejemkov iz tujine, od prejemkov doseženih z
opravljanjem storitev tujim pravnim in fizičnim osebam;

5. akontacija dohodnine od drugih prejemkov, vključ-
no z nagradami in podobnimi prejemki;
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6. akontacija dohodnine – od dohodka iz kmetijstva, ki
se obračunava od katastrskega dohodka kmetijskih zem-
ljišč;

7. akontacija dohodnine – od dohodka iz kmetijstva, ki
se obračunava od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč;

8. akontacija dohodnine – od dohodka iz dejavnosti;
9. akontacija dohodnine – od dohodkov iz dejavnosti

od vsakega posameznega prejemka;
10. akontacija dohodnine – od dobička iz kapitala od

nepremičnin, od vrednostnih papirjev ter drugih deležev v
kapitalu;

11. akontacija dohodnine – od dohodkov iz premože-
nja, od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku, od
obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim osebam, od
dohodkov, doseženih z oddajanjem premoženja v najem;

12. akontacija dohodnine – od dohodkov iz premo-
ženjskih pravic, od avtorskih pravic, od izumov, znakov razli-
kovanja in tehničnih izboljšav;

13. davek od premoženja, od stavb, od prostorov za
počitek oziroma rekreacijo, na posest plovnih objektov;

14. davek na dobitke od iger na srečo;
15. davek na dediščine in darila;
16. davek od prometa blaga ali storitev;
17. davek na promet nepremičnin, od pravnih oseb,

od fizičnih oseb, od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sede-
ža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji;

18. sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov;
19. prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov, čla-

nov njihovih gospodinjstev in drugih oseb, ki plačujejo pri-
spevek od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih po-
vršin;

20. prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov, ki
plačujejo prispevek od osnove za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje;

21. prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb zapo-
slenih pri tujem delodajalcu;

22. prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki sa-
mostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od
zavarovalne osnove in iz nje;

23. prispevek za zdravstveno zavarovanje zaposlenih
pri osebah, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklic-
no dejavnost in pri drugih osebah;

24. prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki pla-
čujejo prispevek v pavšalu;

25. prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
za zavarovance (razen kmetov);

26. prispevek za poškodbe pri delu in poklicna obole-
nja kmetov;

27. pavšal za poškodbe pri delu in poklicne bolezni;
28. prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso

zavarovane iz drugih naslovov;
29. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

kmetov – lastnikov kmetijskih zemljišč;
30. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

fizičnih oseb zaposlenih pri lastnikih kmetijskih zemljišč;
31. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost, od zavarovalne
osnove in iz nje;

32. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za zaposlene in od zaposlenih pri osebah, ki samostojno
opravljajo dejavnost;

33. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za posebne primere zavarovanja iz drugih pravnih razmerij;

34. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
zavarovancev prostovoljnega zavarovanja;

35. posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje za zavarovalno dobo s povečanjem od oseb, ki
samostojno opravljajo dejavnost, in od zaposlenih pri njih.

36. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
oseb zaposlenih pri tujem delodajalcu;

37. prispevek za starševsko varstvo, od zaposlenih in
za zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost, in
od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (iz zavarovalne osno-
ve in od nje);

38. prispevek za zaposlovanje od zaposlenih in za za-
poslene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost, in od
fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (iz zavarovalne osnove
in od nje);

39. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča;
40. samoprispevek od zavezancev davka od dohodka

iz kmetijstva;
41. samoprispevek od drugih zavezancev;
42. takse;
43. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest;
44. stroški prisilne izterjave;
45. drugi prihodki;
46. odpravljeni prihodki;
47. zamudne obresti.
(6) Na račune iz prvega odstavka tega člena se lahko

plačujejo tudi dajatve, ki niso navedene v prejšnjem odstav-
ku tega člena v soglasju s pristojnim davčnim organom.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
(prehodno obdobje)

(1) Za plačila dajatev na račune določene s to odredbo
se najkasneje do 31. decembra 2002 lahko uporabljajo
plačilni nalogi s številkami računov iz dosedanje odredbe.
Banke in drugi izvajalci plačilnega prometa bodo na podlagi
baze podatkov starih in novih računov spremenili stare raču-
ne v nove pred izvršitvijo plačilnih nalogov.

(2) Ne glede na določbe drugega odstavka 1. člena te
odredbe so lahko plačilni nalogi v času do 31. decembra
2002 predloženi bankam in drugim izvajalcem plačilnega
prometa brez vpisanih podatkov v predpolje in v polje sklice-
vanja na številko, ki so določeni z modelom 11 in z mode-
lom 19, kar ne velja za plačilne naloge za plačila davka na
dodano vrednost po obračunu.

19. člen
(končna določba)

Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati odredba o
računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinan-
čnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99,
110/99, 37/00, 100/00, 125/00, 78/01 in 38/02).

20. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odredba začne veljati 1. julija 2002.

Št. 403-17/01
Ljubljana, dne 15. maja 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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Priloga »SŠO« 
 
OBVEZNO VPISOVANJE PODATKOV V PREDPOLJE (MODEL) IN V POLJE SKLICEVANJA 
NA ŠTEVILKO ODOBRITVE 
 
=DUDGL�SUHSR]QDYH�SODþQLND�DOL�SURUDþXQVNHJD�XSRUDEQLND�LQ�YUVWH�REYH]QH�GDMDWYH�VR�]�RGUHGER��
katere sestavni del je ta priloga, predpisani podatkL�� NL� PRUDMR� ELWL� SUL� SODþLOX� REYH]QH� GDMDWYH�
YSLVDQL�QD�SODþLOQHP�QDORJX��VLFHU�EDQND�SODþLOQHJD�QDORJD�QH�VPH�VSUHMHWL�� UD]HQ�Y�SUHKRGQHP�
obdobju. 
 
=D�YSLVRYDQMH�SRGDWNRY�VH�SUL�SODþHYDQMX�REYH]QLK�GDMDWHY�XSRUDEOMDWD�PRGHOD����LQ�����0RGHO����
je po sestavi enak modelu 11, kjer sta podatka P1 in P2 s kontrolnima številkama po modulu 11, 
P3 pa je brez kontrolne številke. 
 
Model 11 je bil predpisan z navodilom o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje 
SODþLOQHJD� SURPHWD� SUHN� $JHQFLMH� 5HSXEOLNH� 6ORYHQLMH� ]D� SODþLOQL� SURPHW� �SUHþLãþHQR� EHVHGLOR��
Uradni list RS, št. 72/98 in 15/����LQ�VH�PRUD�XSRUDEOMDWL�]D�SODþHYDQMH�REYH]QLK�GDMDWHY��NMHU�MH�WR�
GRORþHQR�Y�RGUHGEL��NDWHUH�VHVWDYQL�GHO�MH�WD�SULORJD� 
 
0RGHO����VH�PRUD�XSUDEOMDWL�SUL�SODþHYDQMX�REYH]QLK�GDMDWHY��NMHU�MH�WR�GRORþHQR�]�RGUHGER��NDWHUH�
sestavni del je ta priloga (v nadaljevanju: odredba). 
 
=D�SODþLOR�REYH]QH�GDMDWYH�QD�UDþXQ�SULVWRMQHJD�RUJDQD�GRORþL�SULVWRMQL�RUJDQ�UDþXQ�WHU�SRGDWNH�]D�
predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve��NL�PRUDMR�ELWL�QDWR�YSLVDQL�QD�SODþLOQHP�QDORJX� 
 
 
1. Model 11 
 
1.1. SPLOŠNO O OBVEZNEM VPISOVANJU PODATKOV MODELA 11 
 
=D�SODþHYDQMH�REYH]QLK�GDMDWHY��NMHU�MH�WUHED�REYH]QR�YSLVDWL�SRGDWNH�GRORþHQH�]�PRGHORP�����VR�
ti podatki: 
 

- model 11, 
- 3���ãLIUD�SURUDþXQVNega uporabnika (4+k), 
- P2: številka podkonta (6+k). 
- 3���ãWHYLOND�UDþXQD�DOL�GUXJHJD�GRNXPHQWD�LQ�R]QDND�OHWD������� 

 
Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj. 
 
âLIUD� SURUDþXQVNHJD� XSRUDEQLND� je številka (4 mesta in kontrolna števka po modulu 11) iz 
VH]QDPD�QHSRVUHGQLK�LQ�SRVUHGQLK�XSRUDEQLNRY�SURUDþXQRY� ki je priloga in sestavni del odredbe o 
GRORþLWYL�QHSRVUHGQLK�LQ�SRVUHGQLK�XSRUDEQLNRY�GUåDYQHJD�LQ�REþLQVNLK�SURUDþXQRY��8UDGQL�OLVW�56��
ãW����������3UL�SODþHYDQMX�REYH]QLK�GDMDWHY��]D�NDWHUH�MH�GRORþHQR�REYH]QR�YSLVRYDQMH�SRGDWNRY�SR�
PRGHOX�����VH�YSLãH�ãLIUD�SURUDþXQVNHJD�XSRUDEQLND�GUåDYQHJD�DOL�REþLQVNHJD�RUJDQD��NL�YRGL�DOL�
MH�YRGLO�SRVWRSHN��]D�NDWHUHJD�VH�PRUD�SODþDWL�WDNVD��SULVWRMELQD�DOL�GUXJD�REYH]QD�GDMDWHY��'UåDYQL�
DOL� REþLQVNL� RUJDQ�� NL� YRGL� DOL� MH� YRGLO� SRVWRSHN�� VDP� VSRURþL� VWUDQNL� Y� SRVWRSNX� VYRMR� ãLIUR�
SURUDþXQVNHJD�XSRUDEQLND� 
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Številka podkonta � MH�ãWHYLOND�SUHGSLVDQD�Y�HQRWQHP�NRQWQHP�QDþUWX��NL� MH�NRW�SULORJD� ,�VHVWDYQL�
del pUDYLOQLND� R� NRQWQHP� QDþUWX� ]D� SURUDþXQ�� SURUDþXQVNH� XSRUDEQLNH� LQ� GUXJH� RVHEH� MDYQHJD�
prava (Uradni list RS, št. 86/99, 110/99, 23/00, 37/00, 2/01, 35/01, 62/01, 105/01, 38/02). Za 
SRWUHEH�SUDYLOQHJD�YSLVRYDQMD�SRGDWNRY�Y�SODþLOQH�QDORJH�VR�]D�SRGNRQWH�MDYQRILQDQþQLK�SULKRGNRY�
v tej prilogi dodane kontrolne številke po modulu 11. 
 
âWHYLONR� UDþXQD� LQ�R]QDNR� OHWD�VH�YSLãH� OH��þH� MH� WD�SRGDWHN�VSRURþLO�SURUDþXQVNL�XSRUDEQLN��NL�
YRGL�DOL�MH�YRGLO�SRVWRSHN��]D�NDWHUHJD�MH�SRWUHEQR�SODþDWL�GDMDWHY� 
 
 
1.2. 2%9(=1(�'$-$79(��=$�.$7(5(�6(�35,�3/$ý,/8�025$�8325$%,7,�02DEL 11 
 
9�QDVOHGQMHP�VH]QDPX�VR�SR�UDþXQLK�L]�SRVDPH]QHJD�þOHQD�RGUHGEH�GRORþHQH�REYH]QH�GDMDWYH��
]D�NDWHUH�PRUD�]DYH]DQHF�SUL�SODþLOX�XSRUDELWL�PRGHO����� 
 
���þOHQ�RGUHGEH� 
 
Zap. 
št. 

5DþXQ Naziv obvezne dajatve Številka podkonta 
s kontrolno številko 

1. 01100-1000339014 sodne takse od pravnih oseb  7110006 
2. 01100-1000338529 VRGQH�WDNVH�RG�IL]LþQLK�RVHE�LQ�]DVHEQLNRY 7110006 

 
3. 01100-1000315637 GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH��WDU��ãW���-10 in tar. 

št. 96.a-98 iz ZUT)   
7111002 

4. zap. št. 11. v 1. delu 
Priloge »RPO« 

REþLQVNH�XSUDYQH�WDNVH��WDU��ãW���-10 in tar. 
št. 96.a-98 iz ZUT)  

7111002 

5. 01100-1000343476 GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�V�SRGURþMD�
notranjih in splošnih upravnih zadev (tar. 
št. 11-27 iz ZUT)  

7111010 

6. 01100-1000345513 GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�V�SRGURþMD�SURPHWD�
in zvez (tar. št. 28-34 iz ZUT) 

7111207 

7. zap. št. 12 v 1. delu. 
Priloge “RPO” 

REþLQVNH�XSUDYQH�WDNVH�V�SRGURþMD�
SURPHWD�LQ�]YH]��WDU��ãW���������LQ����WRþND�
iz ZUT) 

7111207  

8. 01100-1000346095 GUåDYQH�JUDGEHQH�XSUDYQH�WDNVH��WDU��ãW��
35-42 iz ZUT)   

7111215 

9. 01100-1000310981 FDULQVNH�WDNVH�LQ�WDNVH�V�SRGURþMD�WURãDULQ�
(tar. št. 43-50 iz ZUT) 

7111029  

10. 01100-1000347647 GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�]D�XJRWRYLWHY�
]GUDYVWYHQH�QHRSRUHþQRVWL�åLYLO�LQ�
predmetov splošne rabe (tar. št. 51 iz 
ZUT) 

7111266 

11. 01100-1003185091 GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�]D�]GUDYVWYHQH�
preglede rastlin pri uvozu, izvozu in 
tranzitu (tar. št. 52 in 62.a. iz ZUT) 

7111088 

12. 01100-1000349781  
 

GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�V�SRGURþMD�SURPHWD�
s kemikalijami (tar. št. 63 in 64 iz ZUT) 

7111223 

13. 01100-1000350460  
 

GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�QD�SRGURþMX�
varstva konkurence (tar. št. 65 iz ZUT) 

7111231  



Stran 4992 / Št. 49 / 5. 6. 2002 Uradni list  Republike Slovenije 
 
 

Zap. 
št. 

5DþXQ Naziv obvezne dajatve Številka podkonta 
s kontrolno številko 

14. 01100-1000352594  
 
 

GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�Y�]YH]L�]�
]DVWRSDQMHP�QD�SRGURþMX�SUDYLF�
intelektualne lastnine (tar. št. 66 iz ZUT) 

7111240 

15. 01100-1003194112  
 

GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�]D�SULGRELWHY�LQ�
Y]GUåHYDQMH�DNUHGLWDFLMH��WDU��ãW�����L]�
ZUT) 

7111150 

16. 01100-1000304482  
 
 

GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�V�SRGURþMD�
homologacije vozil (tar. št. 68 in 69 iz ZUT) 

7111142 

17. 01100-1008321629  
 
 

GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�]D�SUHVNXVH�
odobritve tipov meril, overovitve etalonov 
LQ�PHULO�WHU�SUHVNXãDQMH�LQ�åLJRVDQMH�
predmetov iz plemenitih kovin (tar. št. 70 
in 71 iz ZUT) 

7111193 

18. 01100-1000353079  GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�QD�SRGURþMX�
varstva pri delu (tar. št. 72 iz ZUT) 

7111258 

19. 01100-1000314085  konzularne takse (tar. št. 73-96 iz ZUT). 7111037 
20. 01100-1003208371 taksa za obremenjevanje vode 7047002 
21. 01100-1003209923 zamudne obresti od takse za 

obremenjevanje vode 
7047010 

22. zap. št. 36.  
Priloge »RPO« 

taksa za obremenjevanje vode kot 
SULKRGHN�REþLQH 

7047002 

23. zap. št. 37.  
Priloge »RPO« 

zamudne obresti od takse za 
REUHPHQMHYDQMH�YRGH�NRW�SULKRGHN�REþLQH 

7047010 

24. 01100-1008323181 taksa za obremenjevanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov 

7047193 

25. zap. št. 38.  
Priloge »RPO« 

taksa za obremenjevanje okolja zaradi 
RGODJDQMD�RGSDGNRY�NRW�SULKRGHN�REþLQH 

7047193 

 
���þOHQ�RGUHGEH�  
 . 
Zap. 
št. 

5DþXQ Naziv obvezne dajatve Številka podkonta 
s kontrolno številko 

1. 01100-1000327374  lHWQD�SRYUDþLOD�]D�XSRUDER�FHVW 7046006 
2. 01100-1003252215  SRYUDþLOD�]D�XSRUDER�FHVW�]D�WXMD�PRWRUQD�

vozil 
7046022 

3. 01100-1003273070 
 

pristojbine od registrskih tablic po 
SRVHEQHP�QDURþLOX 

7046030 

4. 01100-1000307004 pristojbina za varstvo industrijske lastnine 7111045 
5. 01100-1003019027  tarifa za varnost plovbe 7111053 
6. 01100-1000302348  pristojbina za pregled zrakoplova 7111061 
7. 01100-1000300214  

 
pristojbine za preverjanje strokovne 
usposobljenosti letalskega osebja 

7111134 

8. 01100-1008302908  pristojbina za uporabo radijskih frekvenc 7111177 
9. 01100-1000194775  

 
zamudne obresti od pristojbin za uporabo 
radijskih frekvenc 

7111177 

10. 01100-1008303490 pristojbine in stroški za varstvo novih sort 
UDVWOLQ�LQ�Y]GUåHYDQMH�åODKWQLWHOMVNH�SUDvice 
rastlin  

7111185 
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Zap. 
št. 

5DþXQ Naziv obvezne dajatve Številka podkonta 
s kontrolno številko 

11. 01100-1000318256 SULVWRMELQD�]D�YHWHULQDUVNR�VSULþHYDOR 7111096 
12. 01100-1000321069 pristojbina za veterinarsko potrdilo 7111100 
13. 01100-1003192075 pristojbina za veterinarski pregled 7111118 

 
 
����þOHQ�RGUHGEH� 
 
Zap. 
št. 

5DþXQ Naziv obvezne dajatve Številka pokonta 
s kontrolno številko 

1. 01100-1000511965 denarne kazni za kazniva dejanja in 
gospodarske prestopke 

7120001 

2. 01100-1000500713 denarne kazni za prekrške 7120010 
3. 01100-1000518755 druge denarne kazni 7120036 
4. 01100-1000503332 denarne kazni v upravni izvršbi na ravni 

GUåDYH 
7120052 

5. 01100-1000510316 denarne kazni za carinske prekrške in 
denarna sredstva od prodanega blaga  

7120044 

6. 01100-1005008594 SRYSUHþQLQH��NL�MLK�L]WHUMXMHMR�GUåDYQL�
organi na podlagi zakona o prekrških 

7120087 

7. 01100-1005009079 SRYSUHþQLQH�ND]HQVNHJD�SRVWRSND 7120095 
8. 01100-1005010825 SRYSUHþQLQH�SRVWRSND�R�SUHNUãNX 7120109 
9. zap. št. 21. v 1. delu 

Priloge “RPO” 
denarne kazni za prekrške, s katerimi se 
kršijo predpisL�REþLQH 

7120010 

10. zap. št. 22. v 1. delu 
Priloge “RPO” 

denarne kazni v upravni izvršbi na ravni 
REþLQ 

7120052 

11. zap. št. 23. v 1. delu 
Priloge “RPO” 

nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 
prostora 

7120079 

12. 01100-1006229630 prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki 
SULSDGDMR�GUåDYL 

7103069 

13. zap. št. 24. v 1. delu 
Priloge “RPO” 

prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki 
SULSDGDMR�REþLQDm 

7103069 

  
   
����þOHQ�RGUHGEH� 
 
Zap. 
št. 

5DþXQ Naziv obvezne dajatve Številka podkonta s 
kontrolno števillko 

1. 01100-1000611681 SULKRGNL�GUåDYQLK�RUJDQRY 7130007 
2. 01100-1000616337  prihodki Geodetske uprave RS 7130007 
3. 01100-1006101202  prihodki Uprave RS za civilno letalstvo od 

SODþLO�]D�SUHOHWH�OHWDO 
7141009 

4. zap. št. 25. v 1. delu 
Priloge “RPO” 

SULKRGNL�REþLQVNLK�RUJDQRY�LQ�REþLQVNH�
uprave 

7130007 

5. zap. št. 29. v 1. delu 
Priloge “RPO” 

odškodnina za spremembo namembnosti 
kmetijskHJD�]HPOMLãþD�LQ�JR]GD 

7047100 

6. zap. št. 30. v 1. delu 
Priloge “RPO” 

posebna odškodnina za spremembo 
QDPHPEQRVWL�NPHWLMVNHJD�]HPOMLãþD�LQ�
JR]GD�REþLQL 

7047100 
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Zap. 
št. 

5DþXQ Naziv obvezne dajatve Številka podkonta s 
kontrolno števillko 

7. 01100-1006231958  posebna odškodnina za spremembo 
QDPHPEQRVWL�NPHWLMVNHJD�]HPOMLãþD�LQ�
gozGD�GUåDYL 

7047100 

8. zap. št. 31. v 1.delu 
Priloge “RPO” 

zamudne obresti iz naslova odškodnine za 
spremembo namembnosti kmetijskega 
]HPOMLãþD�LQ�JR]GD 

7047118 

9. zap. št. 32. v 1. delu 
Priloge “RPO” 

prihodki od komunalnih prispevkov 7141050 

10. zap. št. 33. v 1. delu 
Priloge “RPO” 

zamudne obresti od komunalnih 
prispevkov 

7141106 

11. 01100-1006225459 YRGQD�SRYUDþLOD 7047029 
12. 01100-1006227593 ]DPXGQH�REUHVWL�RG�YRGQLK�SRYUDþLO 7047037 
13. 01100-1000621284 GUXJL�QHGDYþQL�SULKRGNL�GUåDYH 7141009 
14. zap. št. 34. v 1. delu 

Priloge “RPO” 
GUXJL�QHGDYþQL�REþLQVNL�SULKRGNL 7141009 

15. 01100-1006211685 RGSUDYOMHQL�SURUDþXQVNL�SULKRGNL�GUåDYH 7060017 
16. 01100-8446215863 GUXJL�QHGDYþQL�SULKRGNL�- odkup vojaških 

stanovanj 
7141009 

 
 
2. Model 19  
 
2.1. SPLOŠNO O OBVEZNEM VPISOVANJU PODATKOV MODELA 19  
 
Za obvezne dajatve, kjer se po odredbi uporabOMD� PRGHO� ���� VH� PRUD� Y� SODþLOQH� QDORJH� YSLVDWL�
naslednje podatke: 
  

- model: 19; 
- 3���GDYþQD�ãWHYLOND�]DYH]DQFD����N�� 
- P2: šifra obveznosti (4+k); 
- P3: ta podatek vpiše zaYH]DQHF�ãWHYLONH�OH�Y�SULPHUX��NR�PX�JD�MH�GRORþLO�SULVWRMQL�GDYþQL�DOL�

FDULQVNL�RUJDQ��ãWHYLOND�RGORþEH��VNOHSD�DOL�GUXJHJD�DNWD�� 
 
Med P1 in P2 je vezaj, med P2 in P3 pa je vezaj le takrat, ko mora zavezanec vpisati številko, ki 
PX�MR�MH�GRORþLO�GDYþQL�Dli carinski organ. 
  
'DYþQL�RUJDQ�ODKNR�]D�SODþLOR�REYH]QLK�GDMDWHY�SRãOMH�SRVHEQR�SRORåQLFR��1D�SRVHEQL�SRORåQLFL�VR�
podatki polja sklicevanja na številko odobritve uporabljeni tako, da je: prvih osem mest - podatek 
P1 -�GDYþQD�ãWHYLOND������N���QD�QDVOHGQMLK�ãWLULK�PHVWLK�- podatek P2: šifra obveznosti in to samo 
prva štiri mesta brez kontrolne številke. Na koncu teh dvanajstih številk je na trinajstem mestu 
NRQWUROQD�ãWHYLOND��L]UDþXQDQD�SR�PRGXOX����SUHN�YVHK�GYDQDMVWLK�ãWHYLON�� 
 
9�SULPHUX��NR�VH�QH�XSRUDEL�SRVHEQD�SRORåQLFD��SRGDWNH�Y�SROMX�VNOLFHYDQMD�QD�ãWHYLONR�SD�VH�]�QMH�
prepisuje, PRUD�ELWL�Y�SODþLOQL�QDORJ�YSLVDQ�]D�SRGDWNRP�3��SRGDWHN�3���NRW�MH�GRORþHQ�Y�WHM�SULORJL��
pri tem pa se zanemari kontrolna številka na trinajstem mestu polja sklicevanja na številko 
SRVHEQH�SRORåQLFH� 
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2.2. 2%9(=1(�'$-$79(��.,�-,+�32%,5$7$�'$9ý1$� ,1�&$5,16.$�835$9$�56� ,1�.,�6(�
3/$ý8-(-2�1(3265('12 1$�5$ý81( 
 
âLIUD�REYH]QH�GDMDWYH��NL�PRUD�ELWL� YSLVDQD�NRW�3���NR�VH�SUL�SODþLOX�GDMDWYH�QH�XSRUDEL�SRVHEQH�
SRORåQLFH�LQ�VH�SODþXMH�QHSRVUHGQR�QD�UDþXQH�GDMDWHY��NRW�VR�GRORþHQL�]�RGUHGER��MH�]D�WH�UDþXQH�
po posDPH]QLK�þOHQLK�RGUHGEH�QDVOHGQMD� 
 
���þOHQ�RGUHGEH� 
 
Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRGNRQWR� L]�
NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra 
obvezne dajatve 

1. 01100-1001105314 
7001002 

GDYHN�RG�GRELþND�SUDYQLK�RVHE 06149 

2. 01100-1000170234 
7001010 

]DPXGQH�REUHVWL�RG�GDYND�RG�GRELþND�
pravnih oseb 

06157 

3. 01100-1001106963 
7021003 

SRVHEQL�GDYHN�QD�GRORþHQH�SUHMHPNH 06742 

4. 01100-1000176539  
7021011 

zamudne obresti od posebnega davka na 
GRORþHQH�SUHMHPNH 

06750 

5. 01100-1001110261 
7020007 

GDYHN�QD�L]SODþDQH�SODþH 06726 

6. 01100-1000178673  
7020015 

]DPXGQH�REUHVWL�RG�GDYND�QD�L]SODþDQH�
SODþH 

06734 

 
 
���þOHQ�RGUHGEH� 
 
Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRGNRQWR� L]�
NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve  Šifra 
obvezne dajatve 

1. 01100-8442603777 
7000014  

dohodnina -�OHWQL�SRUDþXQ 05975 

2. 01100-8441224825  
7000022 

akontacija dohodnine –�RG�SODþ�LQ�GUXJLK�
osebnih prejemkov iz delovnega razmerja 

05983 

3. 01100-8441226959 
7000030  

akontacija dohodnine – od pokojnin 05991 

4. 01100-8441403402 
7000049 

akontacija dohodnine – od prejemkov, 
doVHåHQLK�QD�SRGODJL�SRJRGEH�R�GHOX� 

06009 

5. 01100-84414060 
7000057 

akontacija dohodnine - od osebnih drugih 
SUHMHPNRY�YNOMXþQR�]�QDJUDGDPL�LQ�
podobnimi prejemki 

06017 

6. 01100-8440131247 
7000065 

akontacija dohodnine - od dohodka iz 
NPHWLMVWYD��NL�VH�REUDþXQDYD�RG�
NDWDVWUVNHJD�GRKRGND�NPHWLMVNLK�]HPOMLãþ 

06025 

7. 01100-8440130762 
7000073 

akontacija dohodnine - od dohodka iz 
NPHWLMVWYD��NL�VH�REUDþXQDYD�RG�
NDWDVWUVNHJD�GRKRGND�JR]GQLK�]HPOMLãþ 

06033 

8. 01100-8441493127 
7000081 

akontacija dohodnine - od dohodka iz 
dejavnosti  

06041 

9. 01100-8441494776 
7000090 

akontacija dohodnine - od dohodka iz 
dejavnosti od vsakega posameznega 
prejemka 

06050 
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Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRGNRQWR� L]�
NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve  Šifra 
obvezne dajatve 

10. 01100-8442551009 
7000103 

akontacija dohodnine -�RG�GRELþND�L]�
NDSLWDOD�RG�QHSUHPLþQLQ 

06068 

11. 01100-8442553143 
7000111 

akontacija dohodnine -�RG�GRELþND�L]�
kapitala od vrednostnih papirjev ter drugih 
GHOHåHY�Y�NDSLWDOX 

06076 

12. 01100-8442584668 
7000120 

akontacija dohodnine - od dohodkov, 
GRVHåHQLK�]�XGHOHåER�SUL�GRELþNX 

06084 

13. 01100-8442585153 
7000138 

akontacija dohodnine - od obresti na 
SRVRMLOD��GDQD�IL]LþQLP�LQ�SUDYQLP�RVHEDP 

06092 

14. 01100-8442580497 
7000146 

akontacija dohodnine - od dohodkov iz 
SUHPRåHQMD��GRVHåHQLK�]�RGGDMDQMHP�
]HPOMLãþ��VWDQRYDQMVNLK�DOL�SRVORYQLK�
SURVWRURY��JDUDå�LQ�SURVWRURY�]D�SRþLWHN�
oziroma rekreacijo 

06106 

15. 01100-8440145021 
7000154 

akontacija dohodnine - od dohodkov iz 
SUHPRåHQMVNLK�SUDYLF�- od avtorskih pravic 

06114 

16. 01100-8440146670 
7000162 

akontacija dohodnine - od dohodkov iz 
SUHPRåHQMVNLK�SUDYLF�- od izumov, znakov 
UD]OLNRYDQMD�LQ�WHKQLþQLK�L]EROMãDY 

06122 

17. 01100-8440171890 
7000170 

zamudne obresti od dohodnine 06130 

 
 
���þOHQ�RGUHGEH� 
 
Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRGNRQWR� L]�
NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra obvezne  
dajatve 

1. 01100-1000201080 
7040105 

davek od prometa blaga ali storitev 06904 

2. 01100-1000294491 
7040270 

zamudne obresti od davka od prometa 
blaga ali storitev 

06912 

3. 01100-1008305527 
7040008 

davHN�QD�GRGDQR�YUHGQRVW�SR�REUDþXQX 05967 

4. 01100-1008313093 
7048009 

davek od novih motornih vozil 07200 

5. 01100-1008314645 
7048017 

zamudne obresti od davka od novih 
motornih vozil 

07218 

6. 01100-1008315130 
7048025 

davek na promet rabljenih motornih vozil 07226 

7. 01100-1008316779 
7048033 

zamudne obresti od davka na promet 
rabljenih motornih vozil 

07234 

8. 01100-1008319398 
7044062 

GDYHN�RG�NODVLþQLK�LJHU�QD�VUHþR 07021 

9. 01100-1008320077 
7044070 

]DPXGQH�REUHVWL�RG�GDYND�RG�NODVLþQLK�
LJHU�QD�VUHþR 

07030 

10. 01100-1008322114 
7044089 

GDYHN�RG�SRVHEQLK�LJHU�QD�VUHþR 07048 

11. 01100-1008323763 
7044097 

zamudne obresti od davka od posebnih 
LJHU�QD�VUHþR 

07056 
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Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRGNRQWR� L]�
NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra obvezne  
dajatve 

12. 01100-1000238813 
7044003 

posebni prometni davek od posebnih iger 
QD�VUHþR 

06971 

13. 01100-1000298662 
7044020 

zamudne obresti od posebnega 
prometnega davka od posebnih iger na 
VUHþR 

06980 

14. 01100-1008317264  
7044100 

davek od prometa zavarovalnih poslov 07064 

15. 01100-1008318816  
7044119 

zamudne obresti od davka od prometa 
zavarovalnih poslov 

07072 

 
 
���þOHQ�RGUHGEH� 
 
Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRGNRQWR� L]�
NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra 
obvezne dajatve 

1. zap. št. 1. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7033001 

GDYHN�RG�SURPHWD�QHSUHPLþQLQ�RG�SUDYQLK�
oseb 

06840 

2. zap. št. 2. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7033010 

GDYHN�RG�SURPHWD�QHSUHPLþQLQ�RG�IL]LþQLK�
oseb 

06858 

3. zap. št. 3. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7033028 

GDYHN�RG�SURPHWD�QHSUHPLþQLQ�RG�SUDYQLK�
LQ�IL]LþQLK�RVHE��NL�QLPDMR�VHGHåD�R]LURPD�
VWDOQHJD�SUHELYDOLãþD�Y�5HSXEOLNL�6ORYHQLML 

06866 

4. zap. št. 4. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7033036 

zamudne obresti davka od prometa 
QHSUHPLþQLQ 

06874 

5. 01100-1000600429 
7033044 

SRVHEQL�GDYHN�QD�ELODQþQR�YVRWR�EDQN�LQ�
hranilnic 

06882 

6. 01100-1000191089 
7033052 

SRVHEQL�GDYHN�QD�ELODQþQR�YVRWR�EDQN�LQ�
hranilnic -zamudne obresti 

06890 

 
 
���þOHQ�RGUHGEH� 
 
Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRGNRQWR� L]�
kontnHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra 
obvezne dajatve 

1. zap. št. 5. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7030002 

GDYHN�RG�SUHPRåHQMD�RG�VWDYE 06769 

2. zap. št. 6. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7030010 

GDYHN�RG�SUHPRåHQMD�RG�SURVWRURY�]D�
SRþLWHN�R]LURPD�UHNUHDFLMR 
 

06777 

3. zap. št. 7. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7031009 

GDYHN�RG�SUHPRåHQMD�QD�SRVHVW�SORYQLK�
objektov 

06815 

4. zap. št. 8. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7032005; 

GDYHN�QD�GHGLãþLQH�LQ�GDULOD 06823 
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Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRGNRQWR� L]�
kontnHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra 
obvezne dajatve 

5. zap. št. 9. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7044038 

GDYHN�QD�GRELWNH�RG�LJHU�QD�VUHþR 06998 

6. zap. št. 10. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7032013 

]DPXGQH�REUHVWL�GDYNRY�REþDQRY 06831 

 
 
���þOHQ�RGUHGEH� 
 
Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRGNRQWR� L]�
kontnHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra 
obvezne dajatve 

1. 01100-1008308146 
7042000 

trošarina od mineralnih olj in plina 08630 

2. 01100-1008309795 
7042019 

WURãDULQD�RG�DONRKROD�LQ�DONRKROQLK�SLMDþ 08648 

3. 01100-1008310474 
7042027 

WURãDULQD�RG�WREDþQLK�L]GHONRY 08656 

4. 01100-1008312511 
7042035 

zamudne obresti od trošarine 08664 

 
 
���þOHQ�RGUHGEH� 
 
Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRGNRQWR� L]�
NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra  
obvezne dajatve 

1. zap. št. 13. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7047045 

WXULVWLþQD�WDNVD 07129 

2. zap. št. 14. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7047061 

komunalne takse za druge taksam 
zavezane predmete od pravnih oseb 

07137 

3. zap. št. 15. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7047070  

komunalne takse za druge taksam 
]DYH]DQH�SUHGPHWH�RG�IL]LþQLK�RVHE�LQ�
zasebnikov 

07145 

4. zap. št. 16. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7047096 

ostale komunalne takse 07161 

5. 01100-1000332224 
7047134  

SRåDUQD�WDNVD 07170 

6. zap. št. 17. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7044046 

posebna taksa na igralne avtomate 07005 

7. 01100-1003210602 
7041047 

taksa za obremenjevanje zraka  
z emisijo CO2�RG�WHNRþLK�JRULY 

06920 

8. 01100-1003211184 
7041055  

taksa za obremenjevanje zraka  
z emisijo CO2 od plinastih goriv 

06939 

9. 01100-1003212736  
7041063 

taksa za obremenjevanje zraka  
z emisijo CO2 od trdih goriv 

06947 
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Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRGNRQWR� L]�
NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra  
obvezne dajatve 

10. 01100-1003213221 
7041071 

zamudne obresti od taks  
za obremenjevanje zraka z emisijo CO2  

06955 

11. 01100-1008326382 
7041080  

taksa za obremenjevanje zraka  
z emisijo CO2 od uporabe gorljivih 
organskih snovi 

06963 

12. 01100-1008328419 
7047177 

taksa za obremenjevanje okolja zaradi 
XSRUDEH�PD]DOQLK�ROM�LQ�WHNRþLQ 

07188 

 
 
����þOHQ�RGUHGEH� 
 
Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRGNRQWo iz 
NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra 
obvezne dajatve 

1. 01100-1000076823  
7010001 

prispevek za zaposlovanje od zaposlenih 
pri pravnih osebah 

06165 

2. 01100-1000078957 
7010010 

prispevek za zaposlovanje od zaposlenih 
SUL�IL]LþQLK�RVHEDK��NL�RSUDYOMDMR�
dejavnost 

06173 

3. 01100-1000074786  
7011008 

prispevek za zaposlovanje za zaposlene 
pri pravnih osebah 

06254 

4. 01100-1000078957  
7011016 

prispevek za zaposlovanje za zaposlene 
SUL�IL]LþQLK�RVHEDK��NL�RSUDYOMDMR�
dejavnost 

06262 

5. 01100-1000124256  
7012004 

SULVSHYHN�]D�]DSRVORYDQMH�RG�IL]LþQLK�
oseb, ki opravljajo dejavnost, od 
zavarovalne osnove 

06386 

6. 01100-1000125808  
7012012 

prispevek za zaposlovaQMH�RG�IL]LþQLK�
oseb, ki opravljajo dejavnost, iz 
zavarovalne osnove 

06394 

7. 01100-1000958165  
7013000 

zamudne obresti iz naslova prispevkov 
za zaposlovanje 

06521 

8. 01100-1001502626  
7013078 

prispevek delojemalca za zaposlovanje 
od nadomestil za starševski dopust 

06580 

9. 01100-1001503111  
7013116 

prispevek delojemalca za zaposlovanje 
od nadomestil zaradi bolezenske 
odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije neposredno 
L]SODþXMH�XSUDYLþHQFHP 

06629 

10. 01100-1001504760 
7013159  

prispevek delojemalca za zaposlovanje 
RG�QDGRPHVWLO�]D�þDV�EUH]SRVHOQRVWL 

06661 

11. 01100-1001505245  
7013191 

prispevek delojemalca za zaposlovanje 
od nadomestil iz invalidskega 
zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
neposUHGQR�L]SODþXMH�XSUDYLþHQFHP 

08036 

12. 01100-1001511744  
7400080 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za zaposlovanje od 
nadomestil za starševski dopust 

07790 
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Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRGNRQWo iz 
NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra 
obvezne dajatve 

13. 01100-1001513878  
7400128 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za zaposlovanje od 
QDGRPHVWLO�]D�þDV�EUH]SRVHOQRVWL 

07838 

14. 01100-1001515915 
7402058  

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za zaposlovanje od 
nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, 
ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije neposrednR�L]SODþXMH�
XSUDYLþHQFHP 

07897 

15. 01100-1001518534  
7402082  

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za zaposlovanje od 
nadomestil iz invalidskega zavarovanja, 
ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije neposredno 
L]SODþXMH�XSUDYLþHQFHP 

08303 

 
 
����þOHQ�RGUHGEH� 
 
Zap.  
št. 

5DþXQ� LQ� SRGNRQWR� L]�
NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra  
obvezne dajatve 

1. 01100-1000701794 
7010028  

prispevek za starševsko varstvo od 
zaposlenih pri pravnih osebah 

06181 

2. 01100-1000703831 
7010036  

prispevek za starševsko varstvo od 
]DSRVOHQLK�SUL�IL]LþQLK�RVHEDK��NL�
opravljajo dejavnost 

06190 

3. 01100-1000700145  
7011024 

prispevek za starševsko varstvo za 
zaposlene pri pravnih osebah 

06270 

4. 01100-1000703831 
7011032 

prispevek za starševsko varstvo za 
]DSRVOHQH�SUL�IL]LþQLK�RVHEDK��NL�
opravljajo dejavnost 

06289 

5. 01100-1000702279 
7012020  

prispevek za starševsko varstvo od 
IL]LþQLK�RVHE��NL�RSUDYOMDMR�GHMDYQRVW��L]�
zavarovalne osnove in od nje) 

06408 

6. 01100-1000960493 
7013019  

zamudne obresti iz naslova prispevkov 
za starševsko varstvo 

06530 

7. 01100-1001506894  
7013086 

prispevek delojemalca za starševsko 
varstvo od nadomestil za starševski 
dopust 

06599 

8. 01100-1001507379 
7013124  

prispevek delojemalca za starševsko 
varstvo od nadomestil zaradi bolezenske 
odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno 
]DYDURYDQMH�QHSRVUHGQR�L]SODþXMH�
XSUDYLþHQFHP 

06637 

9. 01100-1001508931 
7013167  

prispevek delojemalca za starševsko 
YDUVWYR�RG�QDGRPHVWLO�]D�þDV�
brezposelnosti 

06670 
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Zap.  
št. 

5DþXQ� LQ� SRGNRQWR� L]�
NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra  
obvezne dajatve 

10. 01100-1001509416 
7013213  

prispevek delojemalca za starševsko 
varstvo od nadomestil iz invalidskega 
zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
QHSRVUHGQR�L]SODþXMH�XSUDYLþHQFHP 

08052 

11. 01100-1001512229 
7400098  

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za starševsko varstvo od 
nadomestil za starševski dopust 

07803 

12. 01100-1001514363 
7400136  

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za starševsko varstvo od 
QDGRPHVWLO�]D�þDV�EUH]SRVHOQRVWL 

07846 

13. 01100-1001516497  
7402066 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za starševsko varstvo od 
nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, 
ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje 
6ORYHQLMH�QHSRVUHGQR�L]SODþXMH�
XSUDYLþHQFHP 

07900 

14. 01100-1001519019 
7402090  

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za starševsko varstvo od 
nadomestil iz invalidskega zavarovanja, 
ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije neposredno 
L]SODþXMH�XSUDYLþHQFHP 

08311 

 
 
����þOHQ�RGUHGEH� 
 
Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRGNRQWR� L]�
NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra 
obvezne dajatve 

1. 01100-1008301356 
7141017  

posebni prispevek za obnovo 
3RVRþMD 

07706 

2. 01100-1000193126  
7141025  

zamudne obresti od posebnega 
SULVSHYND�]D�REQRYR�3RVRþMD 

07714 

3. 01100-1000628074 
7060025 

SODþLOR�VWURãNRY�SULVLOQH�L]WHUMDYH 07296 

4. SUHK�� UDþ�� =72� Y� ���
delu Priloge “RPO” 
7103093 

koncesijske dajatve od posebnih iger 
QD�VUHþR 

08079 

5. SUHK�� UDþ�� =72� Y� ���
delu Priloge “RPO” 
7103107 

zamudne obresti od koncesijskih 
dajatev od posebnih iger na�VUHþR 

08087 
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����þOHQ�RGUHGEH� 
 
Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRGNRQWR� L]�
NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra 
obvezne dajatve 

1. zap. št. 26. v 1. delu 
Priloge »RPO« 
7030037 

nadomestilo za uporabo stavbnega 
]HPOMLãþD�RG�SUDYQLK�RVHE 
 

06785 

2. zap. št. 27. v 1. delu 
Priloge »RPO« 
7030045 

nadomestilo za uporabo stavbnega 
]HPOMLãþD�RG�IL]LþQLK�RVHE� 

06793 

3. zap. št. 28. v 1. delu 
Priloge »RPO« 
7030053 

zamudne obresti iz naslova 
nadomestila za uporabo stavbnega 
]HPOMLãþD 

06807 

4. 01100-1000628074 
7060025 

stroški prisilne izterjave davkov in 
prispevkov 

07269 

 
 
����þOHQ�RGUHGEH�  
 
Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRdkonto iz 
NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra 
obvezne dajatve 

1. 01100-3000370762 
7010060 

prispevek za zdravstveno 
zavarovanje od zaposlenih pri 
pravnih osebah 

06220 

2. 01100-3008643116 
7010079 

prispevek za zdravstveno 
]DYDURYDQMH�RG�]DSRVOHQLK�SUL�IL]LþQLK�
osebah, ki opravljajo dejavnost 

06238 

3. 01100-3000163279 
7010087 

prispevek za zdravstveno 
zavarovanje od zaposlenih pri tujem 
delodajalcu 

06246 

4. 01100-3000160660 
7011091 

prispevek za zdravstveno 
zavarovanje za zaposlene pri pravnih 
osebah 

06343 

5. 01100-3001397604 
70111130 

prispevek za zdravstveno 
]DYDURYDQMH�]D�]DSRVOHQH�SUL�IL]LþQLK�
osebah, ki opravljajo dejavnost 

08001 

6. 01100-3000167450 
7011105 

prispevek za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni za zavarovance 
(razen kmetov) 

06351 

7. 01100-3000581349 
7012071 

prispevek za zdravstveno 
]DYDURYDQMH�NPHWRY��þODQRY�QMLKRYLK�
gospodinjstev in drugih oseb, ki 
SODþXMHMR�SULVSHYHN�RG�NDWDVWUVNHJD�
dohodka 

06459 

8. 01100-3000582998 
7012080 

prispevek za zdravstveno 
]DYDURYDQMH�NPHWRY��NL�SODþXMHMR 
prispevek od osnove za pokojninsko 
invalidsko zavarovanje 

06467 

9. 01100-3008642631 
7012098 

prispevek za zdravstveno 
]DYDURYDQMH�RVHE��NL�SODþXMHMR�
prispevek v pavšalu 

06475 
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Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRdkonto iz 
NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra 
obvezne dajatve 

10. 01100-3000166965 
7012101 

prispevek za zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki niso 
zavarovane iz drugih naslovov 

06483 

11. 01100-3000583483 
7012110 

prispevek za poškodbe pri delu in 
poklicna obolenja kmetov 

06491 

12. 01100-3008640594 
7012128 

pavšal za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni 

06505 

13. 01100-3008644765 
7012136 

prispevek za zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki samostojno 
opravljajo gospodarsko ali poklicno 
dejavnost od zavarovalne osnove 

06513 

14. 01100-3001398186 
7012144 

prispevek za zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki samostojno 
opravljajo gospodarsko ali poklicno 
dejavnost iz zavarovalne osnove 

08028 

15. 01100-3000955575 
7013035 

zamudne obresti iz naslova 
prispevkov za zdravstveno 
zavarovanje 

06556 

16. 01100-3000982832 
7013051 

poznHMH�YSODþDQL�XNLQMHQL�SULVSHYNL�
za zdravstveno zavarovanje 

06564 

17. 01100-3001521376 
7013108  

prispevek delojemalca za 
zdravstveno zavarovanje od 
nadomestil za starševski dopust 

06610 

18. 01100-3001520891 
7013140 

prispevek delojemalca za 
zdravstveno zavarovanje od 
nadomestil zaradi bolezenske 
odsotnosti, ki jih Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije 
QHSRVUHGQR�L]SODþXMH�XSUDYLþHQFHP 

06653 

19. 01100-3001007761 
7013183 

prispevek delojemalca za 
zdravstveno zavarovanje od 
QDGRPHVWLO�]D�þDV�EUH]SRVHOQRVWi 

06653 

20. 01100-3001522928 
7013205 

prispevek delojemalca za 
zdravstveno zavarovanje od 
nadomestil iz invalidskega 
zavarovanja, ki jih Zavod za 
pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije neposredno 
L]SODþXMH�XSUDYLþHQFHP 

08044 

21. 01100-3001399738 
7013221 

prispevek delojemalca za 
zdravstveno zavarovanje vojaških 
REYH]QLNRY��NL�VOXåLMR�YRMDãNL�URN 

08060 

22. 01100-3000164831 
7400039 

SUHMHWD�VUHGVWYD�L]�GUåDYQHJD�
SURUDþXQD�L]�QDVORYD�SULVSHYND�]D�
]GUDYVWYHQR�]DYDURYDQMH�GRORþHQLK�
oseb 

07536 
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Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRdkonto iz 
NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra 
obvezne dajatve 

23. 01100-3001523413 
7400071 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za zdravstveno 
zavarovanje od nadomestil za 
starševski dopust 

07552 

24. 01100-3001525547 
7400110 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za zdravstveno 
zavarovanje od nadomestLO�]D�þDV�
brezposelnosti 

07595 

25. 01100-3008908508 
7400144 

prejeta sredstva iz naslova 
delodajalca za zdravstveno 
zavarovanje vojaških obveznikov, ki 
VOXåLMR�YRMDãNL�URN 

08273 

26. 01100-3001405558 
74000152 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni za vojaške 
REYH]QLNH��NL�VOXåLMR�YRMDãNL�URN 

08281 

27. 01100-3000165316 
7401027 

SUHMHWD�VUHGVWYD�L]�SURUDþXQRY�
lokalnih skupnosti iz naslova 
prispevka za zdravstveno 
]DYDURYDQMH�GRORþHQLK�RVHE 

07633 

28. 01100-3001902586 
7402023 

prejeta sredstva iz Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije oziroma iz 
drugih zavodov iz naslova prispevka 
za zdravstveno zavarovanje za 
upokojence ter od oseb, ki prejemajo 
pokojnino od tujega nosilca 
pokojninskega zavarovanja 

07641 

29. 01100-3001526032 
7402031 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za zdravstveno 
zavarovanje od nadomestil zaradi 
bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod 
za zdravstveno zavarovanje 
6ORYHQLMH�QHSRVUHGQR�L]SODþXMH�
XSUDYLþHQFHP 

07650 

30. 01100-3001527681 
7402074 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za zdravstveno 
zavarovanje od nadomestil iz 
invalidskega zavarovanja, ki jih 
Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije neposredno 
L]SODþXMH�XSUDYLþHQFHP 

08290 
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����þOHQ�RGUHGEH� 
 
Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRGNRQWR� L]�
NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra 
obvezne dajatve 

1. 01100-2000014903 
7010044 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje od zaposlenih 
pri pravnih osebah 

06203 

2. 01100-2000020335 
7010052 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje od zaposlenih 
SUL�IL]LþQLK�RVHEDK��NL�VDPRVWRMQR�
opravljajo dejavnost 

06211 

3. 01100-2000012866 
7011040 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za zaposlene 
pri pravnih osebah 

06297 

4. 01100-2000203180 
7011059 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za zaposlene 
SUL�IL]LþQLK osebah, ki samostojno 
opravljajo dejavnost 

06300 

5. 01100-2008902237 
7011067 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za zaposlene 
SUL�ODVWQLNLK�NPHWLMVNLK�]HPOMLãþ 

06319 

6. 01100-2008906408 
7011075 

prispevek za pokojninsko in 
LQYDOLGVNR�]DYDURYDQMH�]D�XþHQFH�Y�
XþQHP�UD]PHUMX 

06327 

7. 01100-2001385998 
7011083 

posebni prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za 
]DYDURYDOQR�GRER�V�SRYHþDQMHP�]D�
zaposlene pri pravnih osebah 

06335 

8. 01100-2001392982 
7011113 

pavšalni prispevki za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za posebne 
primere zavarovanja 

06360 

9. 01100-2001395504 
7011121 

prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje za posebne primere 
zavarovanja iz drugih pravnih 
razmerij 

06378 

10. 01100-2008909027 
7011148 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje oseb 
zaposlenih pri tujem delodajalcu 

08010 

11. 01100-2000018007 
7012039 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje oseb, ki 
samostojno opravljajo dejavnost od 
zavarovalne osnove 

06416 

12. 01100-2001808045 
7012047 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje oseb, ki 
samostojno opravljajo dejavnost iz 
zavarovalne osnove 

06424 

13. 01100-2000089011 
7012055 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje kmetov - 
ODVWQLNRY�NPHWLMVNLK�]HPOMLãþ 

06432 
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Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRGNRQWR� L]�
NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra 
obvezne dajatve 

14. 01100-2001391333 
7012060 

posebni prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za 
]DYDURYDOQR�GRER�V�SRYHþDQMHP�RG�
oseb, ki opravljajo dejavnost in pri 
njih zaposlenih 

06440 

15. 01100-2000957646 
7013035 

zamudne obresti iz naslova 
prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 

06556 

16. 01100-2000983351 
7013051 

SR]QHMH�SODþDQL�XNLQMHQL�SULVSHYNL�]D�
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

06564 

17. 01100-2001396086 
7013060 

SR]QHMH�SODþDQL�SULVSHYNi za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
iz preteklih let 

06572 

18. 01100-2001529752 
7013094 

prispevek delojemalca za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
od nadomestil za starševski dopust 

06602 

19. 01100-2001528103 
7013132 

prispevek delojemalca za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
od nadomestil zaradi bolezenske 
odsotnosti, ki jih Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije 
QHSRVUHGQR�L]SODþXMH�XSUDYLþHQFHP 

06645 

20. 01100-2000011217 
7013159 

prispevek delojemalca za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
RG�QDGRPHVWLO�]D�þDV�EUH]SRVHOQRVWL 

06661 

21. 01100-2000149248 
7140061 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje zavarovancev 
prostovoljnega zavarovanja 

07455 

22. 01100-2001530431 
7400063 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje od nadomestil 
za starševski dopust 

07544 

23. 01100-2001532565 
7400101 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje od nadomestil 
]D�þDV�EUH]SRVHOQRVWL 

07587 

24. 01100-2001533050 
7402031 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje od nadomestil 
zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih 
Zavod za zdravstveno zavarovanje 
6ORYHQLMH�QHSRVUHGQR�L]SODþXMH�
XSUDYLþHQFHP 

07650 
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2.3. DAJA79(��.,�-,+�,=7(5-8-(�'$9ý1$�835$9$�5(38%/,.(�6/29(NIJE  
 
.DGDU� ]D� GRORþHQH� GDMDWYH� SUHGSLVXMHMR� ]DNRQL�� GD� VH� QHSODþDQH� GDMDWYH� SULVLOQR� L]WHUMDMR�� MLK�
L]WHUMDMR� GDYþQL� RUJDQL� SR� ]DNRQX�� NL� XUHMD� GDYþQL� SRVWRSHN�� 'DYþQL� RUJDQL� Y� VNOHSX� R� SULVLOQL�
L]WHUMDYL� QDYHGHMR� WXGL� ãWHYLONR� UDþXQD� LQ� SRGDWNH� GRORþHQH� ]� PRGHORP� ���� 9� QDGDOMHYDQMX� VR�
QDYHGHQL�UDþXQL� LQ�GDMDWYH��NL� MLK�GDYþQL�RUJDQL� OH� L]WHUMXMHMR�� ,]MHPL�VWD�GHQDUQH�ND]QL�]D�ND]QLYD�
GHMDQMD�LQ�SRYSUHþQLQH�ND]HQVNHJD�SRVWRSND��]D�NDWHUH�MH�L]WHUMDYD�Y�SULVWRMQRVWL�VRGLãþ� 
 
���þOHQ�RGUHGEH� 
 
Zap. 
št. 

5DþXn in podkonto 
L]�NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra 
obvezne dajatve 

1. 01100-1000339014 
7110006 

sodne takse od pravnih oseb  07277 

2. 01100-1000338529 
7110006 

VRGQH�WDNVH�RG�IL]LþQLK�RVHE�LQ�]DVebnikov 
 

07285 
 

3. 01100-1000315637 
7111002 

GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH��WDU��ãW���-10 in tar. 
št. 96.a-98 iz ZUT)   

07293 

4. zap. št. 11. v 1. delu 
Priloge »RPO« 
7111002 

REþLQVNH�XSUDYQH�WDNVH��WDU��ãW���-10 in tar. 
št. 96.a-98 iz ZUT)  

07315 

5. 01100-1000343476 
7111010 

GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�V�SRGURþja 
notranjih in splošnih upravnih zadev (tar. 
št. 11-27 iz ZUT)  

08095 

6. 01100-1000345513 
7111207 

GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�V�SRGURþMD�SURPHWD�
in zvez (tar. št. 28-34 iz ZUT) 

08176 

7. zap. št. 12. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7111207 

REþLQVNH�XSUDYQH�WDNVH�V�SRGURþMD�
SURPHWD�LQ�]YH]��WDU��ãW���������LQ����WRþND�
iz ZUT) 

08184 

8. 01100-1000346095 
7111215 

GUåDYQH�JUDGEHQH�XSUDYQH�WDNVH��WDU��ãW��
35-42 iz ZUT)   

08192 

9. 01100-1000310981 
7111029 

carinske takse in tDNVH�V�SRGURþMD�WURãDULQ�
(tar. št. 43-50 iz ZUT) 

08109 

10. 01100-1000347647 
7111266 

GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�]D�XJRWRYLWHY�
]GUDYVWYHQH�QHRSRUHþQRVWL�åLYLO�LQ�
predmetov splošne rabe (tar. št. 51 iz 
ZUT) 

08249 

11. 01100-1003185091 
7111088 

GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�]D�]GUDYVWYHQH�
preglede rastlin pri uvozu, izvozu in 
tranzitu (tar. št. 52 in 62.a. iz ZUT) 

08133 

12. 01100-1000349781 
7111223 
 

GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�V�SRGURþMD�SURPHWD�
s kemikalijami (tar. št. 63 in 64 iz ZUT) 

08206  

13. 01100-1000350460  
 7111231 

GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�QD�SRGURþMX�
varstva konkurence (tar. št. 65 iz ZUT) 

08214 

14. 01100-1000352594  
7111240 
 

GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�Y�]YH]L�]�
]DVWRSDQMHP�QD�SRGURþMX�SUDYLF�
intelektualne lastnine (tar. št. 66 iz ZUT) 

08222 

15. 01100-1003194112 
7111150 
 

GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�]D�SULGRELWHY�LQ�
Y]GUåHYDQMH�DNUHGLWDFLMH��WDU��ãW�����L]�
ZUT) 

08150 
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Zap. 
št. 

5DþXn in podkonto 
L]�NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra 
obvezne dajatve 

16. 01100-1000304482 
7111142 
 

GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�V�SRGURþMD�
homologacije vozil (tar. št. 68 in 69 iz ZUT) 

08141 

17. 01100-1008321629 
7111193  
 
 

GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�]D�SUHVNXVH�
odobritve tipov meril, overovitve etalonov 
LQ�PHULO�WHU�SUHVNXãDQMH�LQ�åLJRVDQMH�
predmetov iz plemenitih kovin (tar. št. 70 
in 71 iz ZUT) 

08168 

18. 01100-1000353079 
7111258  

GUåDYQH�XSUDYQH�WDNVH�QD�SRGURþMX�
varstva pri delu (tar. št. 72 iz ZUT) 

08230 

19. 01100-1000314085  
7111037 

konzularne takse (tar. št. 73-96 iz ZUT). 08117 

 
 
����þOHQ�RGUHGEH 
 
Zap. 
št. 

5DþXQ� LQ� SRGNRQWR�
L]�NRQWQHJD�QDþUWD 

Naziv obvezne dajatve Šifra 
obvezne dajatve 

1. 01100-1000511965 
7120001 

denarne kazni za kazniva dejanja in 
gospodarske prestopke 

07331 

2. 01100-1000500713 
7120010 

denarne kazni za prekrške 07340 

3. 01100-1000518755 
7120036 

druge denarne kazni 07366 

4. 01100-1000503332 
7120052 

denarne kazni v upravni izvršbi na ravni 
GUåDYH 

07382 

5. 01100-1000510316 
7120044 

denarne kazni za carinske prekrške in 
denarna sredstva od prodanega blaga  

07374 

6. 01100-1005008594 
7120087 

SRYSUHþQLQH��NL�MLK�L]WHUMXMHMR�GUåDvni 
organi na podlagi zakona o prekrških 

07404 

7. 01100-1005009079 
7120095 

SRYSUHþQLQH�ND]HQVNHJD�SRstopka 07412 

8. 01100-1005010825 
7120109 

SRYSUHþnine postopka o prekršku 07420 

9. zap. št. 21. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7120010 

denarne kazni za prekrške, s katerimi se 
NUãLMR�SUHGSLVL�REþLQH 

07358 

10. zap. št. 22. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7120052 

denarne kazni v upravni izvršbi na ravni 
REþLQ 

07390 
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2394. Pravilnik o upravljanju prostorov v “Domu
podiplomcev Ljubljana“

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91-I), v povezavi s tretjim odstavkom
15. člena sklepa o ustanovitvi javnega zavoda “Dom podi-
plomcev Ljubljana“ (Uradni list RS, št. 18/00 in 60/01) in
določbami zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.
67/93, 99/99 in 64/01) ministrica za šolstvo, znanost in
šport izdaja

P R A V I L N I K
o upravljanju prostorov v “Domu podiplomcev

Ljubljana“

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik ureja upravljanje garsonjer, apartmajev, hi-

šniškega stanovanja, poslovnih prostorov, skupnih prosto-
rov, garaž in parkirnih prostorov v “Domu podiplomcev Ljub-
ljana“ (v nadaljevanju: Dom podiplomcev).

II. UPORABA ZMOGLJIVOSTI DOMA PODIPLOMCEV

2. člen
Zmogljivosti Doma podiplomcev so:
– 139 garsonjer s pripadajočimi pomožnimi porostori,
– 30 apartmajev s pripadajočimi pomožnimi porostori,
– hišniško stanovanje,
– poslovne prostore,
– skupne prostore stavbe,
– 200 garaž v kleti stavbe,
– 10 parkirnih prostorov pred vhodom v stavbo.

3. člen
Praviloma so garsonjere namenjene neprofitni nastani-

tvi mladih raziskovalcev ter drugih študentov podiplomskega
študija (v nadaljnjem besedilu: študenti), apartmaji pa gostu-
jočim raziskovalcem, gostujočim visokošolskim učiteljem in
visokošolskim sodelavcem v okviru uradnih izmenjav (v na-
daljnjem besedilu: drugi uporabniki).

Razmerje med bivalnimi zmogljivostmi za študente in
druge uporabnike se določi z letnim razdelitvenim načrtom.

Nastanitev študentov, ki prvič začnejo bivati v Domu
podiplomcev, poteka na podlagi javnega razpisa. Pri sklepa-
nju pogodb s študenti, ki prvič začnejo bivati v Domu podi-
plomcev, se mora upoštevati število točk iz odločb oziroma
prednostni seznam.

Nastanitev študentov, ki že bivajo v Domu podiplomcev
in drugih uporabnikov poteka na podlagi letnega razdelitve-
nega načrta. Pogodbe o nastanitvi študentov se sklenejo za
eno študijsko leto. Pogodbe z visokošolskimi zavodi, Mini-
strstvom za šolstvo, znanost in šport, raziskovalnimi organi-
zacijami ter drugimi državnimi organi se sklenejo praviloma
za eno študijsko leto.

4. člen
Svet zavoda najkasneje do konca meseca junija za

naslednje študijsko leto na predlog direktorja zavoda z let-
nim razdelitvenim načrtom določi število bivalnih zmogljivosti
za študente, posebej za sprejem in posebej za podaljšanje
bivanja, in druge uporabnike.

Direktor zavoda pri oblikovanju predloga za druge upo-
rabnike sodeluje z:

– visokošolskimi zavodi;
– Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport;
– raziskovalnimi organizacijami;
– drugimi državnimi organi.

5. člen
Dom podiplomcev ima pravico, da v nezasedene pro-

store, ki so predmet sklenjenih pogodb iz 3. člena tega
pravilnika, po potrebi za krajši čas (t.j. manj kot 60 dni)
nastani študente in druge uporabnike.

6. člen
Uporaba hišniškega stanovanja v Domu podiplomcev

se uredi s pogodbo med hišnikom in Domom podiplomcev.

7. člen
Poslovne prostore Dom podiplomcev lahko oddaja

pravnim in fizičnim osebam.
Pogodbe o najemu poslovnega prostora se praviloma

sklenejo za eno študijsko leto.

8. člen
Garaže se študentom in drugim uporabnikom oddajajo

v najem na njihovo prošnjo ob nastanitvi. V primeru prostih
zmogljivosti se garaže lahko oddajajo v najem tudi drugim
pravnim in fizičnim osebam.

Pogodbe o najemu garaže se praviloma sklenejo za
eno študijsko leto.
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9. člen
Parkirne prostore pred vhodom v Dom podiplomcev

uporabljajo zaposleni v zavodu, njihovi obiskovalci in najem-
niki poslovnih prostorov.

III. POGOJI IN MERILA ZA BIVANJE V DOMU
PODIPLOMCEV

10. člen
Pogoja za bivanje študentov v Domu podiplomcev sta:
– status študenta podiplomskega študija,
– stalno prebivališče, oddaljeno najmanj 25 km od kra-

ja študija.
Izjemoma lahko v domu podiplomcev biva študent, ka-

terega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj
kot 25 km, če

– ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega
sredstva najmanj 4 km ali

– nima več kot dvakratne možnosti javnega prevoza
dnevno ali

– živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razme-
rah.

Pogoj za bivanje drugih uporabnikov v Domu podiplom-
cev je potrdilo visokošolskega zavoda, raziskovalne organi-
zacije, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ali drugega
državnega organa o sodelovanju v pedagoškem procesu,
pri raziskovalnem projektu in podobno.

11. člen
Vrednost meril za nastanitev študentov je 100%.
Vrednost posameznega merila je:
1. študijska uspešnost 60%,
2. izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti 10%,
3. oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija

10%,
4. posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in

drugo 10%,
5. dodatna razvrstitvena merila 10%.

12. člen
Študijska uspešnost se ob upoštevanju povprečne oce-

ne točkuje po naslednji lestvici:
– do 6,9 – 5 točk,
– 7,0 do 7,5 – 10 točk,
– 7,6 do 8,0 – 20 točk,
– 8,1 do 8,5 – 30 točk,
– 8,6 do 9,0 – 40 točk,
– 9,1 do 9,5 – 50 točk,
– 9,6 do 10,0 – 60 točk.
Pri študentih prvega letnika podiplomskega študija se

povprečna ocena zračuna kot srednja vrednost ocen pri
vseh opravljenih obveznostih dodiplomskega študija, ki se
ocenjujejo z ocenami od 1 do 10. Pri računanju se ne
upoštevajo negativne ocene in ocena diplomskega dela ozi-
roma diplomskega izpita.

Povprečna ocena za študente višjih letnikov podiplom-
skega študija se zračuna tako, da se upoštevajo vse števil-
čne ocene, dosežene v preteklem študijskem letu.

13. člen
Za izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti se dodeli:
– za državno ali tujo nagrado – 10 točk,
– avtorstvo in objava članka, razprave oziroma drugega

prispevka v domači ali tuji strokovni reviji, publikaciji, zborni-
ku, učbeniku – 10 točk,

– udeležba s samostojnim prispevkom oziroma dosež-
kom, izdelkom, storitvijo, stvaritvijo na strokovnih seminar-
jih, znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma drugih vr-
stah strokovne udeležbe na državni ali mednarodni ravni –
10 točk,

– udeležba na strokovnih seminarjih, znanstvenih sim-
pozijih, konferencah oziroma drugih vrstah strokovne udele-
žbe na državni ali mednarodni ravni – 5 točk.

Točke se lahko seštevajo, zbrati je mogoče največ
10 točk.

14. člen
Oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija se

točkuje tako, da je mogoče zbrati največ 10 točk, in sicer:
– do 50 km – 1 točko,
– 51 do 100 km – 3 točke,
– 100 do 150 km – 5 točk,
– 151 do 180 km – 8 točk,
– nad 181 km – 10 točk.

15. člen
Posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in

drugo se točkujejo tako, da je mogoče zbrati največ 10 točk.
Če študent predloži dokazila pristojnih organizacij ozi-

roma organov (socialno skrbstvo, zdravnik specialist, inva-
lidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali zdrav-
stvenem položaju (npr. najmanj 80% invalid, težak bolnik,
težke socialne razmere), se mu po individualni obravnavi
dodeli 5 točk.

Študentki materi ali študentu očetu, ki bo imel(a) med
študijem otroka pri sebi se prišteje 5 točk. Otrok mora biti
mlajši od šestih let ali šoloobvezen.

16. člen
Dodatna razvrstitvena merila se točkujejo tako, da je

mogoče zbrati največ 10 točk.
Študentom Slovencem brez slovenskega državljanstva

in študentom, tujim državljanom, pod pogojem, da se upo-
rablja načelo vzajemnosti, se dodeli 10 točk.

Študentom, otrokom padlih v vojni za Slovenijo in žr-
tvam naravnih nesreč, ki niso starejši od 27 let, ko prvič
vložijo prošnjo za sprejem v Dom podiplomcev, se dodeli
10 točk.

17. člen
Študentom se bivanje v Domu podiplomcev podaljša,

če izpolnjujejo pogoj iz prve alinee prvega odstavka
10. člena tega pravilnika.

Študenti, vpisani v študijski program za pridobitev spe-
cializacije ali magisterija, lahko bivajo v Domu podiplomcev
največ dve leti in pol, tisti, ki so vpisani v študijski program za
pridobitev doktorata znanosti brez poprejšnjega magisterija
največ pet let, tisti, ki so vpisani v študijski program za
pridobitev doktorata znanosti po poprejšnjem magisteriju
največ dve leti in pol. To velja za tiste, ki začnejo bivati v
Domu podiplomcev v prvem letniku študija. Za ostale se
bivanje sorazmerno skrajša glede na to, v katerem letniku so
začeli bivanje v njem.

IV. JAVNI RAZPIS ZA SPREJEM ŠTUDENTOV
V DOM PODIPLOMCEV

18. člen
Javni razpis za sprejem študentov v Dom podiplomcev

svet zavoda objavi v sredstvih javnega obveščanja najkasne-
je do konca julija za prihodnje študijsko leto. V njem morajo
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biti navedeni zlasti pogoji in merila za sprejem oziroma poda-
ljšanje bivanja v Domu podiplomcev ter vsi drugi potrebni
podatki (npr. razpisane bivalne zmogljivosti, cena bivanja,
čas bivanja, podatki in dokazila, ki jih mora navesti in predlo-
žiti vlagatelj, rok in naslov za oddajo vlog, organ pristojen za
odločanje, rok za odločitev o izbiri, način obveščanja spre-
jetih študentov).

19. člen
O sprejemu študentov v Dom podiplomcev odloča Ko-

misija za sprejem v Dom podiplomcev.
Komisija za sprejem v Dom podiplomcev je sestavljena

iz petih članov, in sicer iz dveh predstavnikov Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, enega predstavnika visokošolskih
zavodov, enega predstavnika raziskovalnih organizacij in ene-
ga predstavnika stanovalcev Doma podiplomcev. Predse-
dnika in člane Komisije za sprejem v Dom podiplomcev
imenuje svet zavoda.

O pritožbah zoper odločitve Komisije za sprejem odlo-
ča Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

20. člen
Na podlagi popolnih vlog, prispelih na javni razpis,

Komisija za sprejem ugotovi, ali študent izpolnjuje pogoje iz
10. člena tega pravilnika in na podlagi meril, določenih v
11., 12., 13., 14., 15. in 16. členu tega pravilnika, z
odločbo določi število točk za posameznega študenta.

Komisija za sprejem ob upoštevanju doseženega števi-
la točk določi prednostni seznam študentov, upravičenih do
bivanja v Domu podiplomcev. Študenti z enakim številom
točk se razvrstijo na prednostni seznam tako, da se po
vrstnem redu upoštevajo merila iz 14., 15. in 12. člena.
Komisija prednostni seznam pošlje direktorju zavoda.

Zoper odločbo Komisije za sprejem se lahko študent
pritoži v 15 dneh po njenem prejemu na Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport.

V. NASTANITEV DRUGIH UPORABNIKOV

21. člen
Druge uporabnike napotujejo v Dom podiplomcev or-

ganizacije iz 4. člena tega pravilnika skladno z letnim razde-
litvenim načrtom in sklenjenimi pogodbami.

VI. CENA BIVANJA IN NAJEMNINA

22. člen
Cena bivanja za garsonjere in apartmaje ter najemnina

za garaže in poslovne prostore (v nadaljevanju: cenik) se
vsake štiri mesece revalorizira z rastjo življenjskih potrebščin
po objavljenih podatkih Statističnega urada Republike Slo-
venije. Cenik se objavi na spletnih straneh in oglasni deski
Doma podiplomcev.

Izhodiščna cena in najemnina za oktober 2002 se
določita ob upoštevanju cene in najemnine iz julija 2002
povečane za 1,725% (letna ocena inflacije preračunana za
tri mesece).

VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

nik o načinu upravljanja ter pogojih in postopkih oddajanja

prostorov v “Domu podiplomcev Ljubljana“ (Uradni list RS,
št. 62/01), razen 9. člena, ki velja do 30. 9. 2002.

24. člen
Ne glede na 3. člen tega pravilnika Dom podiplomcev

pri sklepanju pogodb o nastanitvi s študenti za študijsko leto
2002/2003 upošteva rok iz sklenjenih pogodb za študijsko
leto 2001/2002.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 011-80/2002
Ljubljana, dne 29. maja 2002.

Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

dr. Lucija Čok l. r.

2395. Pravilnik o sodnih tolmačih

Na podlagi 91. člena v zvezi z 92. členom in tretjega
odstavka 93. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94, 45/95, 26/99, 38/99, 28/00 in 26/01) izdaja
minister za pravosodje

P R A V I L N I K
o sodnih tolmačih

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(Vsebina)

Ta pravilnik podrobneje ureja način imenovanja in raz-
rešitve sodnih tolmačk in sodnih tolmačev (v nadaljnjem
besedilu: tolmači), vsebino in način opravljanja preizkusa
znanja oseb, ki želijo biti imenovane za tolmače (v nadalj-
njem besedilu: kandidat), način poslovanja tolmačev, tarifo
za plačevanje nagrade za delo tolmača in povrnitev stro-
škov, ki jih je tolmač imel v zvezi s svojim delom kot tolmač.

2. člen
(Tolmači)

Tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas, ki
prevajajo govorjeno ali pisno besedo iz slovenskega v tuj
jezik, iz tujega v slovenski jezik ali iz tujega v drug tuj jezik v
sodnih postopkih in v drugih primerih, ko se zahteva prevod
tolmača.

Tolmači so tudi osebe, ki tolmačijo govorico in znake
gluhonemih oziroma samo gluhih ali nemih. Določbe tega
pravilnika se smiselno uporabljajo tudi zanje.

Tolmači prevajajo na zahtevo sodišča, državnega orga-
na ali fizične oziroma pravne osebe.

II. IMENOVANJE TOLMAČEV

3. člen
(Vloga)

Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo) vodi postopek za imenovanje tolmačev v skladu z
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zakonom o sodiščih (v nadaljnjem besedilu: zakon) in tem
pravilnikom po pravilih zakona, ki ureja splošni upravni po-
stopek.

Kandidat vloži pri ministrstvu vlogo za imenovanje za
tolmača z navedbo osebnih podatkov iz drugega odstavka
88. člena zakona in jezika, za katerega želi biti imenovan za
tolmača.

4. člen
(Priloge)

Kandidat mora vlogi iz prejšnjega člena priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije;
– potrdilo pooblaščene izobraževalne organizacije o

aktivnem znanju slovenskega jezika;
– javno listino, iz katere so razvidni osebni podatki

kandidata;
– pisni življenjepis;
– dokazilo, da kandidatu ni bila odvzeta poslovna spo-

sobnost, ki ni starejše od 30 dni;
– izpisek oziroma potrdilo iz kazenske evidence, ki ni

starejše od 30 dni;
– dokazila o univerzitetni oziroma drugi strokovni izo-

brazbi po drugem odstavku 93. člena zakona;
– dokazila o ustreznem strokovnem znanju ter praktič-

nih sposobnostih in izkušnjah za določen jezik, za katerega
želi biti kandidat imenovan za tolmača.

5. člen
(Dokazila o strokovnem znanju in praktičnih izkušnjah)

Kot dokazilo o ustreznem strokovnem znanju ter prak-
tičnih sposobnostih in izkušnjah se upošteva natančna na-
vedba jezikovnega področja, obseg in trajanje poklicnih iz-
kušenj ter zaposlitev kandidata, povezanih z uporabo jezika,
za katerega želi biti imenovan za tolmača, potrdila o udeležbi
na strokovnih posvetovanjih in drugih izobraževalnih oblikah
za ta jezik, podatki o objavljenih strokovnih in znanstvenih
prispevkih, raziskovalni in izobraževalni dejavnosti, mnenja,
ocene in priporočila strokovnih združenj in drugih strokovnih
institucij z jezikovnega področja, na katerem želi kandidat
opravljati svoje delo kot tolmač, ter druga ustrezna potrdila
in izjave o strokovnosti ter praktičnih izkušnjah, povezanih s
področjem delovanja tolmačev.

6. člen
(Dokazilo o znanju jezika)

Kot potrdilo o aktivnem znanju slovenskega jezika velja
potrdilo o zaključnem izpitu srednje šole, potrdilo o zaklju-
čeni višji ali visoki šoli ali diploma fakultete, če je izobraževa-
nje potekalo v slovenskem jeziku.

7. člen
(Osebnostna primernost)

Osebnostna primernost kandidata (3. točka prvega od-
stavka 87. člena zakona) se ugotavlja na podlagi pisnega
življenjepisa, predloženih dokazil in opravljenega razgovora
s kandidatom. Razgovor opravi višji upravni delavec, ki ga
pooblasti minister, pristojen za pravosodje (v nadaljnjem
besedilu: minister).

8. člen
(Potrebno število tolmačev)

Pri ugotavljanju tujega jezika, za katerega primanjkuje
tolmačev, ker se v postopkih pred državnimi organi Republi-
ke Slovenije redko uporablja (drugi odstavek 93. člena za-
kona), se upoštevajo predhodna obrazložena mnenja pred-
sednikov višjih sodišč o potrebi po tolmačih za posamezen
tuj jezik v posameznem sodnem okrožju.

9. člen
(Preizkus znanja)

Kandidata, za katerega se ugotovi, da izpolnjuje pogo-
je za imenovanje iz 1. do 5. točke 87. člena zakona, se
pisno obvesti o času in kraju opravljanja preizkusa znanja.

Preizkus znanja se opravi po določbah IV. dela tega
pravilnika.

Kandidat je lahko imenovan za tolmača le, če uspešno
opravi preizkus znanja.

10. člen
(Odločba o imenovanju)

Odločbo o imenovanju za tolmača ali o zavrnitvi imeno-
vanja izda minister.

V izreku odločbe se navede jezik, za katerega je tolmač
imenovan ali za katerega je bilo imenovanje zavrnjeno.

11. člen
(Prisega)

Tolmač lahko začne z delom, ko pred ministrom izreče
prisego iz 94. člena zakona.

O prisegi se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo minister,
tolmač in zapisnikar.

Ob prisegi se tolmaču vroči odločba o imenovanju in
knjiga prevedenih listin.

12. člen
(Objava imenovanja)

Imenovanje tolmača se objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije ter vpiše v imenik tolmačev, ki ga vodi mini-
strstvo v skladu z določili zakona. Javni del imenika je objav-
ljen tudi na spletnih straneh ministrstva.

III. RAZREŠITEV TOLMAČEV

13. člen
(Začetek postopka za razrešitev)

Minister razreši tolmača iz razlogov, določenih v 1. do
4. točki prvega odstavka 89. člena zakona.

Postopek za razrešitev tolmača začne minister na pred-
log predsednika sodišča ali po uradni dolžnosti.

Če gre za razloge iz 1. točke prvega odstavka 89.
člena zakona, se postopek začne na podlagi predloga sa-
mega tolmača.

14. člen
(Odgovor)

Predlog predsednika sodišča oziroma obvestilo, da je
začet postopek za razrešitev po uradni dolžnosti z navedbo
razlogov, se pošlje v odgovor tolmaču, zoper katerega je
začet postopek razrešitve.

Za odgovor se določi rok, ki ne sme biti krajši od 8 in
ne daljši od 30 dni in teče od dneva, ko tolmač prejme
obvestilo oziroma predlog za začetek postopka.

15. člen
(Suspenz)

Minister lahko na predlog predsednika sodišča ali po
uradni dolžnosti tolmaču z odločbo začasno odvzame pravi-
co opravljati delo, če obstajajo okoliščine iz 2. do 4. točke
prvega odstavka 89. člena zakona in utemeljena nevarnost
nastanka nenadomestljivih škodljivih posledic, če bi tolmač
nadaljeval z delom.

Odvzem pravice traja do pravnomočnosti odločbe, iz-
dane v postopku razrešitve, vendar največ eno leto.
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Odvzem pravice se zaznamuje v imeniku tolmačev in
na spletnih straneh ministrstva.

16. člen
(Strokovna komisija)

Za ugotavljanje pogojev za razrešitev iz 2. do 4. točke
prvega odstavka 89. člena zakona lahko minister imenuje
strokovno komisijo. Sedež komisije je na ministrstvu.

Komisijo sestavljajo strokovnjaki za jezik, za katerega
je tolmač imenovan, in višji upravni delavec ministrstva.

Komisija ima predsednika in najmanj dva člana ter zapi-
snikarja. Predsednik komisije je pravni strokovnjak.

17. člen
(Delo in poročilo komisije)

Komisija opravlja svoje delo na seji, na katero lahko
vabi tolmača, katerega razrešitev je predlagana, ter strokov-
njake za jezik, za katerega je tolmač imenovan.

Komisija v roku največ 30 dni od imenovanja pripravi
pisno poročilo na podlagi zbrane dokumentacije in podat-
kov, ki so bili pridobljeni v postopku razrešitve.

Poročilo komisije vsebuje ugotovitve in ocene ter mne-
nje glede razrešitvenih predlogov.

Minister pri odločitvi o razrešitvi ni vezan na mnenje
komisije.

18. člen
(Odločba o razrešitvi)

O svoji odločitvi minister izda odločbo, ki se vroči pred-
lagatelju razrešitve ter tolmaču.

Šteje se, da je tolmač razrešen z dnem izdaje odločbe
o razrešitvi.

Razrešeni tolmač mora v treh dneh od prejema odločbe
o razrešitvi oddati ministrstvu svojo štampiljko in izkaznico.

Razrešitev se vpiše v imenik tolmačev ter objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh mini-
strstva.

19. člen
(Stroški postopka razrešitve)

Članom komisije iz 17. člena tega pravilnika pripada
plačilo za delo in povračilo stroškov po odredbi o plačilu in
povračilu stroškov, ki jo sprejme minister. Sredstva se zago-
tavljajo iz proračunskih sredstev ministrstva.

IV. VSEBINA IN NAČIN OPRAVLJANJA PREIZKUSA
ZNANJA

20. člen
(Program preizkusa znanja)

Preizkus znanja (prvi odstavek 93. člena zakona) zaje-
ma preverjanje znanje iz jezika, za katerega želi biti kandidat
imenovan za tolmača, ter poznavanja:

– temeljnih institutov ustavne ureditve Republike Slo-
venije;

– organizacije in delovanja pravosodja in sodstva;
– osnov sodnih postopkov, ki se najpogosteje pojavlja-

jo pri delu tolmačev;
– zakonskih določb o pravicah in dolžnostih tolmačev,
– oblikovanja in overjanja prevodov ter vodenja evidence.
Preizkus znanja za tolmače, ki tolmačijo govorico in

znake gluhonemih oziroma samo gluhih ali nemih, obsega:
– govorico slušno prizadetih: gestikulacijo, znakovni

govor, prstno abecedo;

– preizkus znanja s področij iz prve do pete alinee
prvega odstavka tega člena.

Program s podrobnejšo vsebino in seznamom predpi-
sov in strokovne literature, po katerih se preverja strokov-
nost oziroma znanje za posamezne jezike, določi minister.
Program je na razpolago pri ministrstvu in se objavi na splet-
nih straneh ministrstva.

21. člen
(Pripravljalni seminarji)

Ministrstvo lahko organizira pripravljalne seminarje za
pripravo kandidatov.

Pripravljalne seminarje izvajajo strokovnjaki za splošno
izobraževanje tolmačev v sodelovanju s strokovnimi združe-
nji oziroma drugimi oblikami povezovanja tolmačev in stro-
kovnjakov za posamezne jezike, za katere želijo biti kandida-
ti imenovani za tolmače. Izvajalce imenuje minister.

Pripravljalni seminarji so splošni in posebni.
Splošni pripravljalni seminarji so enaki za vse kandidate

za tolmače, ne glede na jezik.
Splošni seminarji obsegajo temeljna znanja s področja

ustavne ureditve Republike Slovenije, organizacije in delo-
vanja pravosodja in sodstva, osnove sodnih postopkov in
zakonske določbe o pravicah in dolžnostih tolmačev.

Posebni seminarji obsegajo posebna strokovna znanja
za posamezne jezike.

O poteku in vsebini pripravljalnega seminarja ministrstvo
pisno obvesti kandidata najmanj 30 dni pred začetkom pri-
pravljalnega seminarja.

O udeležbi na pripravljalnem seminarju se kandidatu
izda pisno potrdilo.

Stroške pripravljalnega seminarja krije kandidat.

22. člen
(Komisija)

Preizkus znanja se opravlja pred komisijo, ki jo imenuje
minister za posamezen jezik, za katerega se opravlja preiz-
kusa znanja. Komisija ima sedež na ministrstvu.

Komisija ima predsednika, najmanj dva člana in zapi-
snikarja ter namestnike, ki jih nadomeščajo v primeru odsot-
nosti. En član komisije in njegov namestnik sta imenovana
izmed strokovnih delavcev ministrstva, ostali pa so strokov-
njaki, imenovani izmed profesorjev Filozofske fakultete, čla-
nov Društva znanstvenih in tehničnih prevajalcev Slovenije,
ter tolmačev, ki imajo ta status najmanj pet let, članov Zveze
slušno prizadetih Slovenije in po potrebi tudi drugih oseb,
usposobljenih za preizkus znanja iz tujega jezika, za katere-
ga se opravlja preizkus znanja. Zapisnikarja in njegovega
namestnika imenuje minister izmed strokovnih delavcev mi-
nistrstva.

Predsednik komisije je pravni strokovnjak.
Članom komisije pripada plačilo za delo in povračilo

stroškov po odredbi o plačilu in povračilu stroškov, ki jo
sprejme minister.

Sredstva za delo komisije se zagotavljajo iz namen-
skih prihodkov in se izplačujejo iz proračuna Republike
Slovenije.

23. člen
(Opravljanje preizkusa znanja)

Čas in kraj preizkusa znanja določi komisija.
Rok za opravo preizkusa znanja mora biti določen tako,

da ostane kandidatu od prejema obvestila o času in kraju
preizkusa znanja do dneva preizkusa najmanj 15 dni za
pripravo na preizkus.

Predsednik komisije skrbi za pravilen potek preizkusa
znanja.
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24. člen
(Potek in ocenjevanje preizkusa znanja)

Preizkus znanja se opravlja pisno in ustno.
Pisni del preizkusa zajema pisno nalogo, ki je lahko

prevod tožbe, obtožnice, sodne ali upravne odločbe, po-
godbe, spričevala ali druge listine iz slovenskega v tuj jezik,
za katerega kandidat želi biti imenovan za tolmača, in iz tega
tujega jezika v slovenski jezik.

Pisni del preizkusa traja največ štiri ure. Kandidat ima
lahko pri sebi pravne predpise, slovarje in strokovno literatu-
ro. V času opravljanja pisnega dela se kandidat ne sme z
nikomer posvetovati.

Ugotovljena kršitev določbe prejšnjega odstavka ima
enake posledice kot negativno ocenjena pisna naloga.

Če kandidat uspešno opravi pisni del, lahko pristopi k
ustnem delu preizkusa.

Ustni del preizkusa zajema preverjanje znanja s podro-
čij iz prve do pete alinee prvega odstavka oziroma iz prve in
druge alinee drugega odstavka 20. člena tega pravilnika v
slovenskem in tujem jeziku, za katerega kandidat želi biti
imenovan za tolmača.

Ustni del traja, kolikor je potrebno za preverjanje kandi-
datovega znanja, vendar največ eno uro.

Ustni del preizkusa znanja opravlja kandidat najkasneje
v treh dneh po opravljenem pisnem delu preizkusa.

Preizkus znanja je opravljen uspešno, če kandidat uspe-
šno opravi tudi ustni del preizkusa.

Kandidatu za tolmača, ki je diplomiran pravnik, ni po-
trebno opravljati ustnega dela preizkusa znanja v sloven-
skem jeziku. Ravno tako se ta del preizkusa znanja oprosti
kandidatu, ki je že opravljal preizkus znanja po tem pravilni-
ku in je že tolmač za kakšen tuj jezik.

25. člen
(Izid preizkusa znanja)

Izid preizkusa znanja razglasi predsednik komisije v
navzočnosti članov komisije, kandidata in zapisnikarja takoj
po končanem celotnem preizkusu. Izid se zapiše v zapisnik.

Kandidatu, ki je opravil preizkus znanja, se izda potrdi-
lo o opravljenem preizkusu. V potrdilu se navede, da je
kandidat opravil preizkus znanja za tolmača za določeni jezik
v skladu z zakonom in tem pravilnikom.

Potrdilo podpiše predsednik komisije.
Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja se izda v dveh

izvodih, od katerih prejme enega kandidat, drugi pa ostane v
spisu ministrstva.

26. člen
(Odstop od preizkusa)

Če kandidat brez upravičenega razloga določenega
dne ne pristopi k opravljanju preizkusa znanja in o tem pisno
ne obvesti ministrstva najmanj osem dni pred rokom za
preizkus, ali če odstopi, ko je že začel opravljati preizkus, se
šteje, da preizkusa ni opravil.

O upravičenosti razlogov za odstop od preizkusa zna-
nja odloči minister na podlagi pisne obrazložitve kandidata.

Kandidat mora posredovati pisno obrazložitev najka-
sneje v sedmih dneh od dneva, določenega za opravljanje
preizkusa, sicer odstop ni upravičen.

Za upravičene razloge se štejejo zlasti: bolezen, smrt v
ožji družini ter neodložljive in nenačrtovane osebne obvez-
nosti.

V primeru, če minister odloči, da so razlogi upravičeni,
se šteje, da kandidat ni pristopil k preizkusu znanja.

27. člen
(Stroški preizkusa znanja)

Kandidat na podlagi izstavljenega računa plača stroške
preizkusa znanja skladno s cenikom, ki ga določi minister.
Kandidat mora pred pristopom k preizkusu znanja predložiti
dokazilo o plačilu.

Če se kandidat brez upravičenega razloga preizkusa ne
udeleži, mora kljub temu plačati stroške, če pa odstopi med
opravljanjem preizkusa, se mu plačani stroški ne vrnejo.

28. člen
(Zapisnik)

O preizkusu znanja se za vsakega kandidata piše zapi-
snik, ki vsebuje: osebno ime kandidata, stalno prebivališče,
sestavo komisije, jezik, za katerega se opravlja preizkus
znanja, datum preizkusa ter uspeh preizkusa.

Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo
predsednik komisije, člani komisije in zapisnikar.

Komisija oceni uspeh preizkusa s skupno oceno “JE
OPRAVIL-A“ ali “NI OPRAVIL-A“.

29. člen
(Ponovitev preizkusa znanja)

Kandidat, ki ni opravil pisnega dela preizkusa znanja,
lahko ponovno pristopi k opravljanju preizkusa v roku, ki ga
določi komisija, vendar ne prej kot v treh mesecih in ne
kasneje od enega leta po dnevu pisnega dela preizkusa.

Kandidat, ki ni opravil ustnega dela preizkusa znanja,
ga lahko ponavlja v roku, ki ga določi komisija, vendar ne
prej kot v dveh mesecih in ne kasneje od enega leta po
dnevu ustnega dela preizkusa in največ enkrat.

Celotni preizkus se lahko ponovi največ dvakrat.
Za ponovno opravljanje pisnega dela preizkusa oziro-

ma celotnega preizkusa se ponovno plačajo stroški preizku-
sa, za ponovno opravljanje ustnega dela preizkusa pa se
plača sorazmerni del stroškov tega dela preizkusa.

30. člen
(Evidenca preizkusov znanja)

Ministrstvo vodi evidenco preizkusov znanja za tolmače
po posameznih jezikovnih področjih, ki vsebuje:

– označbo jezika, za katerega se opravlja preizkus zna-
nja,

– zaporedno številko,
– osebno ime kandidata in naslov stalnega oziroma

začasnega prebivališča,
– številko spisa kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– stopnjo in vrsto izobrazbe,
– komisijo za preizkus in datum opravljanja preizkusa,
– znesek in datum plačila stroškov preizkusa,
– uspeh pri preizkusu.

V. NAČIN POSLOVANJA TOLMAČEV

31. člen
(Štampiljka)

Tolmač ima štampiljko, v kateri je navedeno njegovo
osebno ime in stalno prebivališče, s pristavkom: “Sodni-a
tolmač-ka za ………..jezik“.

Na narodnostno mešanih območjih je besedilo iz prej-
šnjega odstavka napisano tudi v jeziku narodnosti.

Štampiljka je okrogla, s premerom 38 mm.
Ministrstvo priskrbi tolmaču štampiljko na njegove

stroške.
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Odtis štampiljke in podpis tolmača na prevodu, name-
njenemu za uporabo v tujini, overi ministrstvo, razen v prime-
rih, ko je z mednarodnimi sporazumi določeno, da listin za
njihovo uporabo v tujini ni treba overiti.

32. člen
(Izkaznica)

Tolmač ima izkaznico, v kateri je navedeno njegovo
osebno ime in stalno prebivališče, s pristavkom: “Sodni-a
tolmač-ka za ………..jezik“.

Izkaznica je sestavljena iz plastificiranega ovitka, veli-
kosti 10×7 cm, in identifikacijske kartice, velikosti
9,5×6,5 cm, ki se po vnosu podatkov o imetniku vstavi v
plastificiran ovitek.

Identifikacijska kartica vsebuje naslednje rubrike:
– SODNI-A TOLMAČ-KA za ……….. jezik;
– prostor za sliko, osebno ime in stalno prebivališče

tolmača;
– prostor za podpis ministra in za pečat ministrstva.
Ministrstvo priskrbi tolmaču izkaznico na njegove stro-

ške.

33. člen
(Sprememba podatkov)

Vsako spremembo osebnega imena, stalnega ali zača-
snega prebivališča in odsotnost, daljšo kot 6 mesecev, je
tolmač dolžan takoj sporočiti ministrstvu, ki spremembo vpi-
še v imenik tolmačev.

V primeru spremembe osebnega imena ali stalnega
prebivališča tolmača zagotovi ministrstvo tolmaču novo štam-
piljko in izkaznico na njegove stroške.

Tolmač mora po prejemu nove štampiljke in izkaznice
staro štampiljko in izkaznico takoj izročiti ministrstvu.

34. člen
(Tolmačenje in prevajanje)

Tolmač je dolžan pri svojem delu upoštevati določila
zakonov in tega pravilnika ter svoje delo opraviti vestno,
natančno in po svojem najboljšem znanju.

Pri prevajanju listin je tolmač dolžan podati prevod v
roku, ki ga določi sodišče oziroma drug organ, ki ga je
imenoval za izdelavo prevoda (v nadaljnjem besedilu: sodi-
šče), na zahtevo stranke pa v roku, ki ga določi stranka, ki
pa ne sme biti krajši kot 30 in ne daljši kot 60 dni.

Če tolmač prevoda ne more opraviti v določenem roku,
je o tem dolžan obvestiti sodišče oziroma stranko najkasne-
je v 15 dneh po prejemu sklepa, s katerim je bil imenovan za
izdelavo prevoda v določeni zadevi oziroma po prejemu
zahteve stranke.

35. člen
(Potrditev prevoda)

Tolmač potrjuje pravilnost prevoda listine pod besedi-
lom z napisanim ali odtisnjenim zaznamkom “Podpisani-a
(osebno ime tolmača), z odločbo Ministrstva za pravosodje
Republike Slovenije z dne …, št. …, imenovani-a sodni-a
tolmač-ka za … jezik, potrjujem, da se ta prevod popolnoma
ujema z izvirnikom, ki je sestavljen v … jeziku.“

Pri prevodu v tuj jezik pripiše tolmač pod zaznamek iz
prejšnjega odstavka tudi prevod zaznamka v tujem jeziku.

Pod zaznamek vpiše tolmač datum in kraj sestave zaz-
namka, ga podpiše in odtisne svojo štampiljko.

Za obličnost prevodov listin se smiselno uporabljajo
ustrezne določbe zakona o notariatu o notarskem poslova-
nju ter sodnega reda o mednarodni pravni pomoči.

36. člen
(Knjiga prevedenih listin)

Tolmač vodi knjigo prevedenih listin, ki vsebuje:
– zaporedno številko,
– ime in priimek osebe oziroma naziv organa, za kate-

rega se opravlja prevod,
– listino, ki se prevaja, v originalu in prevodu,
– datum prevoda,
– število prevedenih strani,
– podpis tolmača.

37. člen
(Hramba in vrnitev gradiva)

Tolmač je dolžan zaupano gradivo skrbno hraniti,
upoštevajoč določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podat-
kov, in ga po opravljenem delu skupaj s prevodom vrniti
sodišču oziroma stranki.

38. člen
(Nadzor nad delom tolmačev)

Minister nadzoruje delo tolmačev ter lahko od tolmača
zahteva na vpogled knjigo prevedenih listin.

Za nadzor nad delom tolmačev minister imenuje komi-
sijo, ki je sestavljena iz delavcev ministrstva.

V primeru, da sodišče zazna nepravilnosti pri delu tol-
mačev, mora o tem nemudoma obvestiti ministrstvo.

VI. NAGRADA IN POVRNITEV STROŠKOV

39. člen
(Splošna določba)

Tolmači imajo pravico do nagrade za svoje delo in
pravico do povrnitve stroškov v zvezi z delom.

40. člen
(Vrsta stroškov)

Stroški iz prejšnjega člena so:
1. potni stroški;
2. stroški za prehrano in prenočišče;
3. nadomestilo plače oziroma izgubljeni zaslužek;
4. materialni stroški v zvezi z delom tolmača.

41. člen
(Odmera stroškov)

Stroški iz 1. do 3. točke prejšnjega člena se obračuna-
jo po zneskih povračil, nadomestil in drugih prejemkov, ki
veljajo za delavce v državnih organih.

Stroški iz 4. točke prejšnjega člena se obračunajo po
veljavni ceni podjetij ali zavodov, ki te storitve opravljajo, ko
gre za izdelavo prevodov in druga opravila, potrebna za
izdelavo prevodov, če to ni možno, pa v višini, kot se običaj-
no plačuje za takšne stroške. Stroški za pisalna sredstva se
ovrednotijo v višini 5 odstotkov od odmerjene nagrade.

42. člen
(Tarifa)

Za izračun nagrade za delo tolmača se uporablja toč-
kovna tarifa, določena s tem pravilnikom.

43. člen
(Nujni primeri)

Za izdelavo izjemno zahtevnih ali nujnih prevodov in v
drugih nujnih primerih (prazniki, sobote, nedelje, nočni
čas med 22. in 7. uro zjutraj) se nagrada poveča za 50
odstotkov.
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44. člen
(Vrednost točke)

Vrednost točke znaša 100 SIT in se usklajuje z vre-
dnostjo točke po odvetniški tarifi.

O spremembi vrednosti točke odloča minister.

VII. TARIFA ZA VREDNOTENJE DELA TOLMAČEV

45. člen
(Izdelava prevoda)

Za pisno izdelavo prevoda listine pripada tolmaču za
eno stran:

1. za prevod listine iz tujega v slovenski jezik 55 točk,
2. za prevod listine iz slovenskega v tuj jezik 80 točk,
3. za prevod listine iz tujega v tuj jezik 90 točk.
Ena stran obsega 1500 znakov brez presledkov.
Plačilo za prevod listine, ki obsega manj kot eno stran

je sorazmerno manjše, vendar ne manj kot 40 točk.
Za vsak nadaljnji izvod prevoda listine ima tolmač pravi-

co do plačila 10 odstotkov od plačila po drugem oziroma
četrtem odstavku tega člena.

Za ustno prevajanje pripada tolmaču 75 točk za vsake
začete pol ure dejanskega prevajanja.

Ko ne prevaja, pripada tolmaču za čakanje na narok
oziroma navzočnost na kraju, kjer naj prevaja, za vsake
začete pol ure čakanja 20 točk. Če traja čakanje skupaj z
narokom oziroma drugim uradnim dejanjem do pol ure, pri-
pada tolmaču samo plačilo za udeležbo na naroku oziroma
drugem uradnem dejanju.

46. člen
(Pregled in overitev prevoda)

Za pregled in overitev prevoda, ki ga je priskrbela
stranka sama, pripada tolmaču polovica plačila iz prejšnje-
ga člena.

47. člen
(Izplačilo stroškov in nagrade)

Kadar mora stroške in nagrado izplačati sodišče, ki je
prevajanje odredilo, ali so bili zneski za prevajanje vnaprej
založeni, je sodišče dolžno odločiti o zahtevi za odmero
nagrade in povrnitvi stroškov najkasneje v osmih dneh od
vložitve zahteve, odmerjeno nagrado in stroške pa izplačati
najkasneje v tridesetih dneh od pravnomočnega sklepa, s
katerim je o zahtevi odločeno.

Stranka, na zahtevo katere je tolmač prevajal, mora
stroške in nagrado plačati v petnajstih dneh od prejema
računa.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

48. člen
(Zamenjava štampiljke in izdaja izkaznice)

Štampiljke, ki so jih tolmači uporabljali pred uveljavitvijo
tega pravilnik in niso v skladu z 31. členom tega pravilnika,
bo ministrstvo na stroške tolmačev zamenjalo s štampiljkami
v skladu z 31. členom tega pravilnika v šestih mesecih od
njegove uveljavitve.

Tolmačem, imenovanim pred uveljavitvijo tega pravilni-
ka, se izkaznice iz 32. člena tega pravilnika izdajo v osmih
mesecih od njegove uveljavitve.

49. člen
(Uporaba nekaterih določb pravilnika)

Program iz 20. člena tega pravilnika določi minister
najkasneje do 31. 12. 2002.

50. člen
(Uporaba določb prejšnjega pravilnika)

Deseti odstavek 24. člena tega pravilnika o oprostitvi
ustnega dela preizkusa znanja velja tudi, če je tolmač oprav-
ljal preizkus znanja po pravilniku iz 51. člena tega pravilnika.

Postopki imenovanja in razrešitve tolmačev, začeti pred
uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po določbah pra-
vilnika iz 51. člena tega pravilnika.

51. člen
(Prenehanje veljavnosti)

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 17/96, 8/97,
72/98, 88/00 in 102/01).

52. člen
(Začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 165-03-38/2002
Ljubljana, dne 22. maja 2002.

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister

za pravosodje

2396. Sklep o imenovanju članov poravnalnega
odbora izvedencev

Na podlagi 529.j člena zakona o gospodarskih  druž-
bah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98,
84/98, 6/99, 45/01) izdajata minister za pravosodje in
minister za finance

S K L E P
o imenovanju članov poravnalnega odbora

izvedencev

I
V poravnalni odbor izvedencev za preizkus menjalnega

razmerja iz 529.d člena zakona o gospodarskih  družbah se
imenujejo:

1. za predsednika: mag. Damjan Mozetič,
2. za namestnika predsednika: Milan Kosterca,
3. za namestnika predsednika: Jože Zbačnik,
4. za članico: dr. Meta Duhovnik,
5. za člana: mag. Stanko Čokelc,
6. za nadomestno članico: Sanja Gruber,
7. za nadomestno članico: Nataša Vidovič,
8. za nadomestnega člana: mag. Anton Potočnik,
9. za nadomestnega člana: Andrej Šircelj.

II
Za primere iz tretjega odstavka 529.j člena zakona o

gospodarskih  družbah se na predlog Agencije za trg vredno-
stnih papirjev v poravnalni odbor izvedencev imenujejo še:
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1. za člana: dr. Miha Juhart,
2. za člana: mag. Ivan Kebrič,
3. za nadomestno članico: Alja Markovič Čas,
4. za nadomestnega člana: mag. Andrej Hartman.

III
Člani poravnalnega odbora izvedencev se imenujejo za

dobo petih let.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-66/01
Ljubljana, dne 6. maja 2002.

mag. Anton Rop  l. r. mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister Minister

za finance za pravosodje

USTAVNO SODIŠČE

2397. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklep
Vrhovnega sodišča RS št. III lps 62/01

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi družbe A., d. d., v likvidaciji, Ž., ki jo zastopa B. B.
B., odvetnica v Z., na seji dne 16. 5. 2002

o d l o č i l o:

Ustavna pritožba družbe A. zoper sklep Vrhovnega so-
dišča št. III Ips 62/01 z dne 14. 6. 2001 v zvezi s sklepom
Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 35/01 z dne 23. 1.
2001 in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. XI Pg
92/99 z dne 1. 2. 2000 ter sodbo zaradi izostanka Okrož-
nega sodišča v Ljubljani št. XI Pg 92/99 z dne 15. 11.
1999 se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Sodišče prve stopnje ni ugodilo predlogu pritožnice

za obnovo postopka, končanega s sodbo zaradi izostanka
Okrožnega sodišča v Ljubljani št. XI Pg 92/99 z dne 15. 11.
1999, ker je ugotovilo, da niso podani zatrjevani obnovitveni
razlogi iz 2. in 3. točke 394. člena zakona o pravdnem
postopku (Uradni list RS, št. 26/99 – v nadaljevanju: ZPP).
Kot prepozno je zavrglo podrejeno pritožbo vloženo zoper
isto sodbo. Višje sodišče je s sklepom št. I Cpg 35/2001 z
dne 23. 1. 2001 pritožbo zoper navedeni sklep kot neute-
meljeno zavrnilo. Vrhovno sodišče je s sklepom št. III Ips
62/01 z dne 14. 6. 2001 kot neutemeljeno zavrnilo revizijo
zoper sklep Višjega sodišča.

2. Pritožnica v ustavni pritožbi navaja, da se sodišče
prve stopnje ni opredelilo do vseh njenih navedb, zlasti do
navedbe v pripravljalni vlogi z dne 20. 1. 2000, da ji sodba
zaradi izostanka in vsa druga pisanja niso bila vročena po
določbah ZPP in da ni izvedlo predlaganih dokazov. Odloč-
bo naj bi izdalo le na podlagi navedb iz vloge z dne 16. 12.
1999 in dopolnitve te vloge z dne 23. 12. 1999. Višje in
Vrhovno sodišče sta sklepe sodišča prve stopnje potrdili.
Ker se sodišča niso opredelila do vseh navedb pritožnice in
ker niso izvedla predlaganih dokazov, naj bi bile pritožnici

kršene ustavne pravice iz drugega odstavka 14. člena (splo-
šno načelo enakosti), 22. člena (enako varstvo pravic) in
25. člena (pravica do pravnega sredstva) ustave.

B) – I
3. Senat Ustavnega sodišča je dne 20. 11. 2001 ustav-

no pritožbo sprejel v obravnavo. V skladu z določbami 6. in
56. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je Ustavno sodišče sklep
o sprejemu ustavne pritožbe in ustavno pritožbo vročilo Vr-
hovnemu sodišču in Višjemu sodišču v Ljubljani, ki nanjo
nista odgovorili.

4. Ustavna pritožba in sklep sta bila vročena tudi nas-
protni stranki v sporu, ki je na navedbe v pritožbi obširno
odgovorila. Meni, da so sodišča svoja stališča v izpodbijanih
sklepih obširno in izčrpno obrazložila ter tako razumno ute-
meljila zakaj dokazni predlogi pritožnika, ki so bili posredo-
vani sodišču po izteku zakonskega roka za vložitev predloga
za obnovo postopka, niso mogli biti upoštevani. Po njenem
mnenju je ustavna pritožba neutemeljena. Meni, da želi pri-
tožnica z vložitvijo ustavne pritožbe le zavlačevati izpolnitev
svoje obveznosti.

B) – II
5. Ustavno sodišče ni instanca rednemu sodstvu, zato

v postopku ustavne pritožbe zoper posamične akte ne more
presojati njihove pravilnosti oziroma zakonitosti same po
sebi. Skladno s šesto alineo prvega odstavka 160. člena
ustave presoja ustavno sodišče v postopku ustavne pritožbe
le, ali so bile z izpodbijanim aktom pritožnici kršene človeko-
ve pravice in temeljne svoboščine.

6. V postopku pred sodiščem in pred drugimi državni-
mi organi, ki odločajo o pravicah, dolžnostih in pravnih inte-
resih, mora biti vsakomur zagotovljeno enako varstvo njego-
vih pravic (22. člen ustave). Iz pravice do enakega varstva
pravic v postopku iz 22. člena ustave, ki je poseben izraz
pravice do enakosti pred zakonom iz drugega odstavka
14. člena ustave, izhaja zahteva po kontradiktornem po-
stopku. V njem mora biti vsaki stranki dana možnost, da
predstavi svoja stališča tako glede dejanske kot pravne pod-
lage spora, da predlaga dokaze ter da se izjavi o navedbah
nasprotne stranke in o rezultatih dokazovanja pod pogoji, ki
je ne postavljajo v neenakopraven položaj nasproti drugi
stranki. Navedena ustavna določba terja od sodišča, da
mora postopek voditi ob spoštovanju temeljne zahteve po
enakopravnosti in procesnem ravnotežju strank ter spošto-
vanju njihove pravice, da se branijo pred vsemi procesnimi
dejanji, ki lahko vplivajo na njihove pravice in interese.

7. Pravica stranke, da se izjavi glede navedb in predlo-
gov nasprotne stranke, ki vplivajo na odločitev sodišča, in
pravica, da enakopravno sodeluje v samem postopku pred-
postavlja, da je stranka seznanjena oziroma da ima pravico
biti seznanjena z vsemi navedbami in predlogi, ter obvez-
nost sodišča, da stranko seznani (vroči vloge nasprotne
stranke) z navedbami in predlogi nasprotne stranke ter da jo
vabi na naroke. Pravici stranke, da se v postopku izjavi,
ustreza obveznost sodišča, da vse navedbe stranke vzame
na znanje, da pretehta njihovo relevantnost ter da se do
tistih navedb, ki so za odločitev bistvenega pomena, v obraz-
ložitvi odločbe tudi opredeli. Pravica do pravnega sredstva iz
25. člena ustave pa zahteva tudi, da je stranki pravilno
vročena odločba sodišča. Odločba, ki stranki ni vročena ali
ji ni vročena pravilno, zanjo sploh še ne obstaja. Nasproti
stranki začne učinkovati šele s pravilno vročitvijo.

8. Glede na navedbe pritožnice je torej treba odgovoriti
na vprašanje, ali je sodišče v postopku s predlogom za
obnovo postopka oziroma v postopku s pritožbo, v katerem



Stran 5048 / Št. 49 / 5. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije

ni upoštevalo novih navedb in ni sprejelo novih dokaznih
predlogov, kršilo načelo enakega obravnavanja in pravico
do pravnega sredstva. Sodišče prve stopnje je pri obravnavi
predloga za obnovo postopka (399. člen ZPP) in pri oceni
pravočasnosti in dopustnosti pritožbe (334. člen ZPP) upoš-
tevalo samo navedbe in dokazne predloge v obsegu in gle-
de na vsebino pritožničine vloge, ki je bila vložena dne
16. 12. 1999, in dopolnitve te vloge dne 23. 12. 1999. Ni
pa upoštevalo navedb in predlogov iz vloge z dne 20. 1.
2000, ker je štelo, da je vložena po izteku roka za vložitev
predloga za obnovo postopka (druga točka prvega odstavka
396. člena ZPP) oziroma po izteku roka za vložitev pritožbe.
S to vlogo je namreč pritožnica svoje prejšnje navedbe
spremenila in prvič navedla, da je sodišče vročilo tožbo,
vabila in sodbo zaradi izostanka, na drug naslov in ne na
naslov, kakor je vpisan v sodnem registru, kar naj bi bilo
razvidno že iz samega spisa. Sodišče prve stopnje je tudi
ocenilo, da navedbe ne predstavljajo novih dejstev, ki bi
tožencu (sedaj pritožnici) ne bile znane že ob vložitvi predlo-
ga za obnovo postopka, saj je sam navedel, da izhaja to
dejstvo iz spisa.

9. Stališče sodišča prve stopnje, ki sta ga potrdili Višje
sodišče v Ljubljani in Vrhovno sodišče, je torej bilo, da se
predlog za obnovo postopka oziroma podrejeno pritožba
obravnava samo v obsegu in iz razlogov ter glede na vsebino
(navedbe), kakor izhajajo iz vlog, ki so bile vložene pravoča-
sno, to je do izteka zakonskega roka za njihovo vložitev. V
poznejših vlogah ni možno predloga za obnovo oziroma
pritožbe poljubno spreminjati ter navajati novih razlogov ozi-
roma dejstev in predlagati dokazov, ki bi jih stranka lahko
navajala in predlagala že prej (spreminjati dejansko podla-
go). Navedeno stališče sodišč, ki izhaja iz določb ZPP, ki
določajo vsebino predloga za obnovo postopka (drugi od-
stavek 397. člena) oziroma vsebino pritožbe (335. člen),
roke za vložitev predloga za obnovo (396. člen) oziroma
pritožbe (333. člen v povezavi s 493. členom) ter postopek
s predlogom oziroma pritožbo (meje preizkusa oziroma
obravnave predloga oziroma pritožbe), kakor tudi zakonska
ureditev nista ustavno-pravno sporna.

Prekluzivni roki za vložitev pravnih sredstev sicer pred-
stavljajo poseg v pravico stranke, da se izjavi (22. člen
ustave), saj sodišče vloge oziroma dopolnitve pravočasno
vložene vloge, ki navaja razloge ali dejstva, ki niso bila
navedena v pravočasni vlogi, vložene po preteku takšnega
roka, ne bo vsebinsko obravnavalo. Določitev takšnih rokov
pa je ustavno dopustna, saj služi zagotovitvi jasnosti in goto-
vosti v medsebojnih pravnih razmerjih in je s tem v interesu
vseh strank pravnega razmerja, prav tako pa v interesu insti-
tuta učinkovitega sodnega varstva v celoti (23. člen ustave).
Podan mora biti torej legitimen namen določitve prekluzivne-
ga roka. Tako določeni roki tudi ne smejo biti pretirano
kratki, saj bi se sicer praktično izenačili z odvzemom pravice
do sodnega varstva. Dolžina teh rokov kot tudi njihov preklu-
zivni učinek morata tudi dovolj jasno in nedvoumno izhajati iz
zakona. Ni namreč dopustno, da bi zaradi ne dovolj jasne
zakonske norme stranki bila dokončno odvzeta pravica do
sodnega varstva.

10. Prekluzivni rok za vložitev predloga za obnovo po-
stopka oziroma pritožbe je določen v ZPP in je v interesu
strank. Njihov interes je, da se sporna razmerja v gospodar-
skih sporih rešujejo hitro. To je tudi v interesu učinkovitega
sodnega varstva v celoti. Zakonske določbe, na katerih
temelji izpodbijano stališče, so jasne in določne, predpisani
roki pa tudi niso pretirano kratki. Upoštevati je treba tudi
dejstvo, da so stranke v gospodarskih sporih gospodarske
družbe in ne posamezniki. To, da je pritožnica s potekom
predpisanega roka objektivne in prekluzivne narave izgubila

pravico do navajanja novih dejstev in predlaganja novih do-
kazov, očitno ni v neskladju s pravico do enakega varstva
pravic in tudi ne s pravico do pravnega sredstva.

11. V konkretni zadevi je ključnega pomena predvsem
to, kdaj je bila sodba zaradi izostanka vročena in ali je bila
pravilno vročena. Od dneva vročitve namreč teče rok za
vložitev pravnega sredstva in je od tega dejstva tudi odvisno,
ali je bila vloga pritožnice z dne 20. 1. 2000 še pravočasna
ali ne. Od tega je tudi odvisno, ali je bilo ravnanje sodišča
pravilno in ali ni bilo očitanih kršitev ustavnih pravic.

12. Kot izhaja iz sklepa sodišča prve stopnje kakor tudi
iz sklepa Višjega sodišča, sta sodišči prepričljivo obrazložili
in utemeljili pravilnost vročitve sodbe zaradi izostanka. Sodi-
šče je vsa pisanja vročalo na naslov pritožnice, kakor je
vpisan v sodnem registru, vendar neuspešno, saj pritožnica
ni zagotovila prevzem pošiljk na tem naslovu. Zato je sodi-
šče vročalo pisanja na podlagi četrtega odstavka 141. člena
ZPP. Kot izhaja iz prvotne vloge, tudi pritožnica ni zatrjevala,
da bi sodbe zaradi izostanka ne prejela, temveč, da so ji bile
nepravilno vročene, saj bi ji po njenem mnenju morale biti
vročene na naslov likvidacijskega upravitelja (pritožnica je v
postopku redne likvidacije). Da je takšno stališče pritožnice
napačno, so sodišča izčrpno utemeljila v izpodbijanih sod-
bah.

13. Glede na ugotovitev sodišča, da je bila sodba
zaradi izostanka pravilno vročena na naslov, kakor je vpisan
v sodni register, je bila torej vročitev opravljena 23. 11.
1999. Od tega datuma tečejo prekluzivni roki za vložitev
pravnih sredstev. Pritožnica je vložila predlog za obnovo
postopka iz 2. in 3. točke 394. člena ZPP, za vložitev
katerega je rok 30 dni od vročitve odločbe (2. točka prvega
odstavka 396. člena) in podrejeno pritožbo, za vložitev kate-
re je rok 8 dni od vročitve odločbe (493. člen ZPP). Vloga,
ki jo je pritožnica vložila 20. 1. 2000 in v kateri je navedla
nova dejstva in predlagala nove dokaze, je bila torej prepoz-
na, kakor je to pravilno ugotovilo sodišče prve stopnje. Prav
tako je prepričljivo ocenilo in utemeljilo tudi, da navedenih
dejstev ni mogoče šteti za nova dejstva, ki pritožnici ne bi
bila znana že ob vložitvi predloga za obnovo postopka oziro-
ma pritožbe ali ki bi jih izvedela šele po izteku roka za njuno
vložitev. Pritožnica je namreč izjavila, da navedena dejstva
izhajajo tudi iz spisa. Glede na to izjavo pa jih je lahko
pritožnica ugotovila najpozneje 15. 12. 1999. To je namreč
datum, ko naj bi po njenih navedbah prejela sodbo zaradi
izostanka. Pri tem ustavno sodišče še dodaja, da bi bile
navedbe pritožnice v vlogi z dne 20. 1. 2000 nerelevantne
oziroma navedene po izteku prekluzivnega roka tudi, če bi
sodišča štela, da ji je bila sodba zaradi izostanka vročena
šele tega dne. S tem, ko sodišče prve stopnje ni upoštevalo
navedb in predlaganih dokazov iz vloge pritožnice z dne
20. 1. 2000 ni bila kršena njena pravica do enakega varstva
pravic iz 22. člena ustave in tudi ne pravica do pravnega
sredstva iz 25. člena ustave. Zato je ustavno sodišče pritož-
bo zavrnilo.

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

prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: namestnik pred-
sednice dr. Janez Čebulj ter sodnici in sodniki Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze
Ude. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. Up-329/01
Ljubljana, dne 16. maja 2002.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.
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2398. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega
sodišča in sodbe upravnega sodišča

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž. na seji dne 16. 5. 2002

o d l o č i l o:

1. Sodba vrhovnega sodišča št. I Up 710/99 z dne
17. 10. 2001 in sodba upravnega sodišča št. U 2175/97 z
dne 22. 6. 1999 se razveljavita.

2. Zadeva se vrne upravnemu sodišču v novo sojenje.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pritožnica navaja, da je ugotovitev v izpodbijanih

sodbah o tem, da se je njen prednik B. B. prekršil zoper
državljanske dolžnosti, neresnična. Poudarja, da je imel njen
prednik stalno prebivališče v Z., da je bil nasilno odpeljan v
taborišče Teharje in nato izgnan v Avstrijo. V času zaplembe
premoženja v letu 1945 in vse do pridobitve avstrijskega
državljanstva leta 1951 naj bi bil B. B. jugoslovanski držav-
ljan. Dokazila, ki jih je predlagala v postopku, niso bila
upoštevana. Meni, da ugotovitve v izpodbijanih odločbah in
sodbah temeljijo “na domnevah brez kakršnihkoli dokazov.”

B)
2. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-517/01 z dne

26. 3. 2002 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. V skladu
z določbo 56. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je bila ustavna pritož-
ba vročena Vrhovnemu sodišču, ki nanjo ni odgovorilo.

3. Ustavno sodišče v postopku z ustavno pritožbo ne
presoja, ali je odločitev sodišča sama po sebi pravilna,
temveč preizkusi le, ali so bile z njo kršene človekove pravi-
ce in temeljne svoboščine. Ustavno sodišče je tako presoja-
lo, ali je bila pritožnici z izpodbijanima sodbama glede na
stališča, ki jih je sprejelo z odločbo št. U-I-23/93 z dne
20. 3. 1997 (Uradni list RS, št. 23/97 in OdlUS VI, 43),
kršena pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena usta-
ve, ki je poseben izraz načela enakosti pred zakonom iz
drugega odstavka 14. člena ustave.

4. Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o dena-
cionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in nasl. – v nadaljeva-
nju: ZDen) je upravičenec do denacionalizacije tisti, ki je
imel ob podržavljenju status jugoslovanskega državljana. Za
ugotavljanje jugoslovanskega državljanstva v času odvzema
premoženja se uporabljajo takrat veljavni predpisi o držav-
ljanstvu in sicer zakon o državljanstvu FLRJ (Uradni list DFJ,
št. 64/45 in Uradni list FLRJ, št. 54/46 in 105/48 – v
nadaljevanju: ZDrž45). Z novelo ZDrž45, ki je začela veljati
4. 12. 1948, je bil sprejet novi drugi odstavek 35. člena.
Določil je, da se za državljane FLRJ ne štejejo osebe nem-
ške narodnosti, ki živijo v tujini in ki so se med vojno ali pred
vojno s svojim nelojalnim ravnanjem proti narodnim in držav-
nim koristim narodov FLRJ pregrešile zoper svoje državljan-
ske dolžnosti. Predpisal je torej izjemo od pravila iz prvega
odstavka 35. člena, po katerem veljajo za državljane FLRJ
vse osebe, ki so bile na dan 28. 8. 1945 po veljavnih pred-
pisih državljani FLRJ. Določba 35. člena ZDrž45 se je upo-
rabljala retroaktivno, kar je pomenilo, da določene osebe
nemške narodnosti, pri katerih sta bila izpolnjena še druga
dva pogoja, to sta odsotnost in nelojalno ravnanje, niso
pridobile državljanstva FLRJ.

5. Ustavno sodišče je vprašanje, ali je retroaktivna
uporaba drugega odstavka 35. člena ZDrž45 pri današnjem

ugotavljanju jugoslovanskega državljanstva ustavno dopu-
stna, že presojalo. Z odločbo št. U-I-23/93 je ugotovilo, da
retroaktivna uporaba določbe drugega odstavka 35. člena
ZDrž45 ni nasprotovala splošnim pravnim načelom, ki so jih
tedaj priznavali civilizirani narodi, ki so bili v drugi svetovni
vojni žrtve nacionalsocialističnega totalitarnega režima. Zato
je odločilo, da je uporaba takšne določbe z vidika pravne
kontinuitete pri ugotavljanju državljanstva ustavno dopustna
(41. do 45. točka obrazložitve odločbe št. U-I-23/93). Upo-
raba navedene določbe v postopku ugotavljanja državljan-
stva zato ne more pomeniti kršitve kakšne ustavne pravice.

6. Do kršitve ustavne pravice pa lahko pride z nepravil-
no uporabo določbe drugega odstavka 35. člena ZDrž45 v
konkretnih postopkih ugotavljanja jugoslovanskega držav-
ljanstva. Tako nepravilno uporabo te določbe v tistem delu,
ki se nanaša na nelojalno ravnanje, je Ustavno sodišče
ugotovilo z odločbo št. U-I-23/93. Ugotovilo je, da se je
določba tretjega odstavka 63. člena ZDen v tistem delu, v
katerem določa, da v postopku ugotavljanja državljanstva ni
mogoče ugotavljati obstoja nelojalnega ravnanja zoper inte-
rese narodov in države FLRJ, v sodni praksi razlagala protiu-
stavno in v nasprotju s splošnimi interpretacijskimi pravili.
Stališče sodne prakse, da je treba določbo tretjega odstav-
ka 63. člena ZDen razlagati kot pravno fikcijo nelojalnosti,
zoper katero ni mogoč nasproten dokaz, je ustavno sodišče
ocenilo kot kršitev načela enakosti iz prvega odstavka
14. člena ustave in kršitev pravice do enakega varstva pra-
vic iz 22. člena ustave. Po presoji ustavnega sodišča določ-
ba drugega odstavka 35. člena ZDrž45 vsebuje domnevo
nelojalnosti, ki je bila glede na takratna zgodovinska dejstva
upravičena, vendar je ni dopustno razlagati tako, da prizade-
ta oseba ne bi imela pravice izpodbijati te domneve in doka-
zovati nasprotnega. Ker je bila pri ustavnosodni presoji ugo-
tovljena le napačna (protiustavna) razlaga, Ustavno sodišče
določbe tretjega odstavka 63. člena ZDen v izpodbijanem
delu ni razveljavilo. Pred izdajo navedene odločbe ustavne-
ga sodišča so pristojni upravni organi v postopkih ugotavlja-
li, ali je oseba, katere državljanstvo se je ugotavljalo, nem-
ške narodnosti in ali je zapustila ozemlje takratne Jugoslavije
pred uveljavitvijo drugega odstavka 35. člena ZDrž45, to je
pred 4. 12. 1948. Nelojalno ravnanje med ali pred vojno
kot tretji pogoj se glede na že opisano stališče sodne prakse
ni ugotavljalo oziroma strankam ni bilo omogočeno, da bi
izpodbijale domnevo nelojalnosti.

7. V obravnavani zadevi upravni organ prve stopnje
kljub navedenemu stališču sodne prakse ni ugotavljal le
nemške narodnosti pritožničinega prednika in njegove od-
sotnosti iz države, temveč je ugotovil tudi njegovo nelojalno
ravnanje. Na podlagi podatkov, ki jih je pridobil od Arhiva
Republike Slovenije pri Ministrstvu za kulturo, je ugotovil, da
se je pritožničin prednik B. B. kot član V. med vojno oprede-
lil za nemško narodnost in na ta način optiral za nemški U.
ter da je na tej podlagi pridobil nemško državljanstvo. Glede
obstoja nelojalnega ravnanja upravni organ prve stopnje le
navaja, da “so bila ta dejanja po vojni opredeljena kot nelo-
jalno ravnanje proti narodnim in državnim koristim narodov
FLRJ”. Zato je odločil, da se na podlagi drugega odstavka
35. člena ZDrž45 B. B. ni štel za jugoslovanskega državlja-
na (odločba Sekretariata za notranje zadeve Občine Brežice
št. 201-298/92-2 z dne 3. 2. 1994). Ministrstvo za notra-
nje zadeve kot drugostopenjski organ je odločalo o pritožbi
zoper navedeno odločbo že v času veljavnosti odločbe ustav-
nega sodišča št. U-I-23/93 in jo zavrnilo (odločba Ministr-
stva za notranje zadeve št. 0011/3a-XVII-22.545/1 z dne
1. 7. 1997). V svoji odločbi organ druge stopnje najprej
navaja, da upravni organ prve stopnje obstoja nelojalnega
ravnanja, v skladu z določbo tretjega odstavka 63. člena
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ZDen, ni ugotavljal, v nadaljevanju pa, da je glede na ugo-
tovljeno dejansko stanje upravičeno uporabil novelo druge-
ga odstavka 35. člena ZDrž45, “saj so bili v postopku ugo-
tovljeni in izkazani vsi trije pogoji iz citirane novele, in sicer
pokojnikova nemška narodnost, prebivanje v tujini pred
4. 12. 1948, z vključitvijo v V. pa tudi nelojalno ravnanje”.
Upravni organ druge stopnje je ocenil, da imajo pisni dokazi
o dejstvih, evidentiranih v času dogodkov, večjo težo kot
izjave prič, da je bil B. B. pošten Slovenec in je govoril
slovensko. Iz navedenih obrazložitev odločb prve in druge
stopnje je razvidno, da sta upravna organa ugotavljala obstoj
nelojalnega ravnanja kot tretjega pogoja za priznanje jugo-
slovanskega državljanstva na podlagi dokazov, ki sta jih zbra-
la in katere je predlagala pritožnica (priči) za dokazovanje
nemške narodnosti.

8. Upravno sodišče je zavrnilo pritožničino tožbo in
potrdilo odločbo upravnega organa druge stopnje. Glede
ugotovljenega nelojalnega ravnanja pa je navedlo, da pritož-
nica zakonske domneve o nelojalnosti ni izpodbila. Vrhovno
sodišče je zavrnilo pritožbo z obrazložitvijo, da pritožnica niti
v upravnem postopku niti v upravnem sporu ni navajala in
dokazovala zakoniti domnevi nasprotnih dejstev in konkret-
nih okoliščin, čeprav ji je bila ta možnost dana.

9. Glede na navedeno je razvidno, da upravna organa
prve in druge stopnje nista upoštevala določbe tretjega od-
stavka 63. člena ZDen, ki določa, da v postopku ugotavlja-
nja državljanstva denacionalizacijskega upravičenca ni mo-
goče ugotavljati obstoja nelojalnega ravnanja zoper interese
narodov in države FLRJ. Zadostovalo bi, da bi upravni organ
ugotavljal le nemško narodnost pritožničinega prednika in
njegovo odsotnost iz države. Kolikor je upravni organ na
podlagi zbranih podatkov ugotavljal nelojalnost pritožničine-
ga prednika, bi pritožnici moral dati možnost, da se pred
izdajo odločbe o njih izjavi. Kot je razvidno iz izpodbijanih
upravnih odločb, pa pritožnici to ni bilo omogočeno. Člen
22 ustave namreč vsakomur zagotavlja enako varstvo pravic
v postopku pred sodišči, drugimi državnimi organi, organi
lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil. V upravnem
postopku je ustavna pravica do enakega varstva pravic iz
22. člena ustave uveljavljena zlasti z določbo 8. člena zako-
na o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99
in nasl. – ZUP), ki med temeljna načela upravnega postopka
uvršča načelo zaslišanja strank. To načelo zahteva, da je
treba pred izdajo odločbe dati stranki možnost, da se izjavi o
dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za zakonito in pra-
vilno odločbo. Enako je določal tudi prejšnji zakon o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86, p.b.
– ZUP86), ki je veljal v času odločanja upravnih organov. Če
stranki ni dana možnost izjaviti se o dejstvih in okoliščinah,
pomembnih za odločitev, gre za kršitev načela zaslišanja
strank, ki obenem predstavlja tudi kršitev pravice do enake-
ga varstva pravic iz 22. člena ustave. Ker upravni organ prve
stopnje ni ravnal v skladu z navedenim, temveč je sam
ugotovil obstoj nelojalnega ravnanja pritožničinega predni-
ka, ne da bi pritožnici dal možnost, da se izjavi glede obstoja
tega pogoja, je kršil pritožničino pravico iz 22. člena ustave.
Ta kršitev niti v pritožbenem postopku niti v postopku pred
pristojnima sodiščema ni bila odpravljena.

10. Postopek za ugotovitev državljanstva pritožničine-
ga prednika se je začel na zahtevo Sekretariata za notranje
zadeve Občine Brežice že v letu 1992 (prva odločba št. 201-
298/92 z dne 2. 2. 1993 je bila odpravljena), kar pomeni,
da je denacionalizacijski postopek zaradi reševanja predho-
dnega vprašanja, tj. ugotovitve državljanstva denacionaliza-
cijskega upravičenca, prekinjen že deset let. Da bi se posto-
pek ugotavljanja državljanstva čimprej končal, je ustavno
sodišče razveljavilo le sodbi upravnega in vrhovnega sodi-

šča in vrnilo zadevo upravnemu sodišču v novo sojenje. Kot
je bilo že ugotovljeno, je bil obstoj nelojalnosti pritožničine-
ga prednika ugotovljen na podlagi nepopolno ugotovljenega
dejanskega stanja, saj pritožnica glede na stališče sodne
prakse ni imela možnosti predlagati dokazov, s katerimi bi
izpodbijala nelojalnost oziroma dokazovala lojalnost svojega
prednika. Ker je bilo dejansko stanje v upravnem postopku
nepopolno ugotovljeno, lahko Upravno sodišče odloča le
po opravljeni glavni obravnavi (prvi in drugi odstavek 50.
člena ZUS). Zato bo Upravno sodišče moralo razpisati glav-
no obravnavo in dati stranki možnost dokazovanja dejstev in
okoliščin za izpodbijanje domneve nelojalnosti (odločba
Ustavnega sodišča št. U-I-23/93). V novem postopku bo
pritožnica imela možnost dokazovati, da nelojalnost njenega
prednika ni obstajala. Pri tem se pritožnica ne bo mogla
opirati le na morebitno pomanjkanje podatkov o nelojalnem
ravnanju, temveč bo lahko uspešna le, če bo ponudila na-
vedbe in dokaze o ravnanju, ki izpričujejo lojalnost, ali pa bo
dokazala obstoj (drugih) okoliščin, ki prepričljivo nasprotuje-
jo domnevi o nelojalnosti (tako v odločbi št. Up-278/97 z
dne 9. 10. 1997; OdlUS VI, 189). Šele na tej podlagi bo
Upravno sodišče lahko sprejelo ustrezno odločitev.

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

prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: namestnik pred-
sednice dr. Janez Čebulj ter sodnici in sodniki Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze
Ude. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. Up-517/01
Ljubljana, dne 16. maja 2002.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

2399. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega
sodišča in sodbe upravnega sodišča

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. A., Ž. Z., ki jo zastopa B. B., odvetnik v V., na
seji dne 16. 5. 2002

o d l o č i l o:

1. Sodba vrhovnega sodišča št. I Up 808/99 z dne
8. 11. 2001 in sodba upravnega sodišča št. U 1239/98-
11 z dne 2. 6. 1999 se razveljavita.

2. Zadeva se vrne upravnemu sodišču v novo sojenje.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pritožnica navaja, da je bilo z odločbo Upravne

enote Maribor št. 201-16/94-05/16 z dne 15. 7. 1995
ugotovljeno, da se njena starša C. C. C. C. in Č. Č. Č. nista
štela za jugoslovanska državljana na podlagi zakona o držav-
ljanstvu FLRJ (Uradni list DFJ, št. 64/45 ter Uradni list FLRJ,
št. 54/46 in 105/48 – v nadaljevanju: ZDrž45). Ministrstvo
za notranje zadeve je z odločbo št. 0011/18-XVII-333.457
z dne 26. 6. 1998 zavrnilo pritožbo in potrdilo navedeno
odločbo. Upravno sodišče je z izpodbijano sodbo tožbo v
upravnem sporu zavrnilo. Prav tako pa je bila z izpodbijano
sodbo Vrhovnega sodišča zavrnjena tudi pritožba zoper sod-
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bo upravnega sodišča. Pritožnica navaja, da ji pri ugotavlja-
nju državljanstva njenih staršev ni bilo omogočeno dokazo-
vanje lojalnosti, ker to na podlagi tretjega odstavka 63.
člena zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91
in nasl. – v nadaljevanju: ZDen) ni bilo mogoče. V izpodbija-
nih sodbah naj ne bi bilo upoštevano dejstvo, da je bila
sodba Vojaškega sodišča za Mesto Maribor št. 988/45 z
dne 9. 11. 1946, s katero je bil njen oče obsojen na osem
let odvzema svobode s prisilnim delom, v obnovljenem po-
stopku razveljavljena. Pritožnica izpodbija tudi retroaktivno
veljavo drugega odstavka 35. člena ZDrž45. Uveljavlja na-
pačno uporabo materialnega prava in kršitev načela enako-
sti. Predlaga, naj ustavno sodišče izpodbijani sodbi odpravi
in vrne zadevo v ponovno odločanje prvostopnemu sodišču.

B)
2. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-95/02 z dne

26. 3. 2002 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. V skla-
du z določbo 56. člena zakona o ustavnem sodišču (Ura-
dni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je bila
ustavna pritožba vročena Vrhovnemu sodišču, ki nanjo ni
odgovorilo.

3. Ustavno sodišče v postopku z ustavno pritožbo ne
presoja, ali je odločitev sodišča sama po sebi pravilna,
temveč preizkusi le, ali so bile z njo kršene človekove pravi-
ce in temeljne svoboščine. Ustavno sodišče je tako presoja-
lo, ali je bila pritožnici z izpodbijanima sodbama glede na
stališča, ki jih je sprejelo z odločbo št. U-I-23/93 z dne
20. 3. 1997 (Uradni list RS, št. 23/97 in OdlUS VI, 43),
kršena pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena usta-
ve, ki je poseben izraz načela enakosti pred zakonom iz
drugega odstavka 14. člena ustave.

4. Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o dena-
cionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in nasl. – v nadaljeva-
nju: ZDen) je upravičenec do denacionalizacije tisti, ki je
imel ob podržavljenju status jugoslovanskega državljana. Za
ugotavljanje jugoslovanskega državljanstva v času odvzema
premoženja se uporabljajo takrat veljavni predpisi o držav-
ljanstvu. Pritožnik izpodbija uporabo drugega odstavka 35.
člena zakona o državljanstvu FLRJ (Uradni list DFJ,
št. 64/45 in Uradni list FLRJ, št. 54/46 in 105/48 – v
nadaljevanju: ZDrž45), ki je bil sprejet z novelo tega zakona
in je začel veljati 4. 12. 1948. Določil je, da se za državljane
FLRJ ne štejejo osebe nemške narodnosti, ki živijo v tujini in
ki so se med vojno ali pred vojno s svojim nelojalnim ravna-
njem proti narodnim in državnim koristim narodov FLRJ pre-
grešile zoper svoje državljanske dolžnosti. Predpisal je torej
izjemo od pravila iz prvega odstavka 35. člena, po katerem
veljajo za državljane FLRJ vse osebe, ki so bile na dan
28. 8. 1945 po veljavnih predpisih državljani FLRJ. Določ-
ba 35. člena ZDrž45 se je uporabljala retroaktivno, kar je
pomenilo, da določene osebe nemške narodnosti, pri kate-
rih sta bila izpolnjena še druga dva pogoja, to sta odsotnost
in nelojalno ravnanje, niso pridobile državljanstva FLRJ.

5. Ustavno sodišče je vprašanje, ali je retroaktivna
uporaba drugega odstavka 35. člena ZDrž45 pri današnjem
ugotavljanju jugoslovanskega državljanstva ustavno dopu-
stna, že presojalo. Z odločbo št. U-I-23/93 je ugotovilo, da
retroaktivna uporaba določbe drugega odstavka 35. člena
ZDrž45 ni nasprotovala splošnim pravnim načelom, ki so jih
tedaj priznavali civilizirani narodi, ki so bili v drugi svetovni
vojni žrtve nacionalsocialističnega totalitarnega režima. Zato
je odločilo, da je uporaba takšne določbe z vidika pravne
kontinuitete pri ugotavljanju državljanstva ustavno dopustna
(41. do 45. točka obrazložitve odločbe št. U-I-23/93). Gle-
de na to odločitev ustavnega sodišča so pritožničine splo-
šne navedbe, da se v postopku ugotavljanja državljanstva ne

bi smel uporabljati drugi odstavek 35. člena ZDrž45, neute-
meljene. Uporaba navedene določbe v postopku ugotavlja-
nja državljanstva zato ne more pomeniti kršitve kakšne ustav-
ne pravice.

6. Do kršitve ustavne pravice pa lahko pride z nepravil-
no uporabo določbe drugega odstavka 35. člena ZDrž45 v
konkretnih postopkih ugotavljanja jugoslovanskega držav-
ljanstva. Tako nepravilno uporabo te določbe v tistem delu,
ki se nanaša na nelojalno ravnanje, je ustavno sodišče ugo-
tovilo z odločbo št. U-I-23/93. Ugotovilo je, da se je določ-
ba tretjega odstavka 63. člena ZDen v tistem delu, v kate-
rem določa, da v postopku ugotavljanja državljanstva ni mo-
goče ugotavljati obstoja nelojalnega ravnanja zoper interese
narodov in države FLRJ, v sodni praksi razlagala protiustav-
no in v nasprotju s splošnimi interpretacijskimi pravili. Stali-
šče sodne prakse, da je treba določbo tretjega odstavka
63. člena ZDen razlagati kot pravno fikcijo nelojalnosti, zo-
per katero ni mogoč nasproten dokaz, je ustavno sodišče
ocenilo kot kršitev načela enakosti iz prvega odstavka
14. člena ustave in kršitev pravice do enakega varstva pra-
vic iz 22. člena ustave. Po presoji ustavnega sodišča določ-
ba drugega odstavka 35. člena ZDrž45 vsebuje domnevo
nelojalnosti, ki je bila glede na takratna zgodovinska dejstva
upravičena, vendar je ni dopustno razlagati tako, da prizade-
ta oseba ne bi imela pravice izpodbijati te domneve in doka-
zovati nasprotnega. Ker je bila pri ustavnosodni presoji ugo-
tovljena le napačna (protiustavna) razlaga, ustavno sodišče
določbe tretjega odstavka 63. člena ZDen v izpodbijanem
delu ni razveljavilo. Pred izdajo navedene odločbe Ustavne-
ga sodišča so pristojni upravni organi v postopkih ugotavlja-
li, ali je oseba, katere državljanstvo se je ugotavljalo, nem-
ške narodnosti in ali je zapustila ozemlje takratne Jugoslavije
pred uveljavitvijo drugega odstavka 35. člena ZDrž45, to je
pred 4. 12. 1948. Nelojalno ravnanje med ali pred vojno
kot tretji pogoj se glede na že opisano stališče sodne prakse
ni ugotavljalo oziroma strankam ni bilo omogočeno, da bi
izpodbijale domnevo nelojalnosti.

7. Takšen primer nepravilne uporabe tretjega odstavka
63. člena ZDen je podan tudi v obravnavani zadevi. Odloč-
ba upravnega organa prve stopnje (odločba Upravne enote
Maribor št. 201-16/94-05/16 z dne 19. 7. 1995) je bila
izdana v času pred sprejetjem odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-23/93. Upravni organ prve stopnje je ugotovil, da sta
bila pritožničina starša C. C. C. C. in Č. Č. Č. nemške
narodnosti in da sta zapustila območje takratne Jugoslavije
pred 4. 12. 1948. Zato je odločil, da se na podlagi drugega
odstavka 35. člena ZDrž45 nista štela za jugoslovanska
državljana. Upravni organ prve stopnje je v odločbi izrecno
navedel, da v postopku ni ugotavljal obstoja nelojalnega
ravnanja pritožničinih staršev.

8. Glede na navedeno pritožnica v upravnem postopku
na prvi stopnji ni imela možnosti izpodbijati domneve nelojal-
nosti in v ta namen predlagati dokazov. Upravni organ prve
stopnje je ugotavljal le dejansko stanje, ki je ustrezalo takrat-
ni nepravilni uporabi drugega odstavka 35. člena ZDrž45.
Ugotavljal je le dejstva, na podlagi katerih je lahko sklepal na
nemško narodnost pritožničinih staršev in njuno odsotnost
iz države v času odvzema premoženja. Tudi če bi pritožnica
predlagala dokaze, s katerimi bi izpodbijala domnevo nelo-
jalnosti, upravni organ glede na navedeno stališče sodne
prakse teh dokazov ne bi izvedel in presojal. Ministrstvo za
notranje zadeve je v zadevi odločalo kot drugostopenjski
organ že v času po sprejetju odločbe št. U-I-23/93 (odločba
št. 0011/18-XVII-333.457 z dne 26. 6. 1998). Ta v zvezi z
izpolnjevanjem tretjega pogoja, obstoja nelojalnega ravna-
nja pritožničinih staršev, le navaja, da na podlagi odločbe
ustavnega sodišča št. U-I-23/93 upravni organ tega ni bil
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dolžan ugotavljati, ker se le-to domneva, pritožnica pa dom-
neve nelojalnosti ni izpodbila. Upravni organ druge stopnje
torej ni upošteval, da pritožnica pred upravnim organom
prve stopnje sploh ni imela možnosti predlagati dokazov, s
katerimi bi izpodbijala domnevano nelojalnost svojih staršev.

9. Pritožnica je v tožbi navajala, da ji v upravnem po-
stopku na prvi in drugi stopnji ni bila dana možnost, da se
izjasni o lojalnosti staršev in je predlagala Upravnemu sodi-
šču naj opravi glavno obravnavo. Upravno sodišče je kljub
predlogu za opravo glavne obravnave izdalo sodbo brez nje,
ker je ugotovilo, “da je dejansko stanje v upravnem postop-
ku popolno in pravilno ugotovljeno, tako da je lahko odločilo
na podlagi dejanskega stanja, ugotovljenega v upravnem
postopku”. Upravno sodišče se je v svoji odločbi omejilo na
presojanje pravilnosti ugotovitev upravnih organov glede
nemške narodnosti pritožničinih staršev in njune odsotnosti
iz države pred 4. 12. 1948 ter se do pritožničinih navedb
glede tega, da ji v postopku ni bila dana možnost nasproto-
vati domnevani nelojalnosti staršev, sploh ni opredelilo. Vr-
hovno sodišče je potrdilo navedeno sodbo sodišča prve
stopnje in v svoji sodbi presodilo, da so ugotovitve glede
nemške narodnosti pritožničinih staršev in njihove odsotno-
sti iz države pred 4. 12. 1948 pravilne ter da upravni organ
ni bil dolžan ugotavljati pogoja nelojalnosti. Nadalje Vrhovno
sodišče ugotavlja, da stranka v postopku sicer lahko uveljav-
lja dejstva in okoliščine, s katerimi domnevano nelojalnost
izpodbija, da pa je bila pritožnici v obravnavani zadevi dana
možnost, da se izjavi o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah in
da se seznani z uspehom dokazovanja, vendar niti v uprav-
nem postopku niti v upravnem sporu ni navajala in dokazova-
la dejstev in okoliščin, s katerimi bi lahko uspešno izpodbija-
la domnevo o nelojalnosti svojih staršev.

10. Člen 22 ustave vsakomur zagotavlja enako varstvo
pravic v postopku pred sodišči, drugimi državnimi organi,
organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil. V uprav-
nem postopku je ustavna pravica do enakega varstva pravic
iz 22. člena ustave uveljavljena zlasti z določbo 8. člena
zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99 in nasl. – v nadaljevanju: ZUP), ki med temeljna
načela upravnega postopka uvršča načelo zaslišanja strank.
To načelo zahteva, da je treba pred izdajo odločbe dati
stranki možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so
pomembne za zakonito in pravilno odločbo. Enako je dolo-
čal tudi prejšnji zakon o splošnem upravnem postopku (Ura-
dni list SFRJ, št. 47/86, p.b. – ZUP86), ki je veljal v času
odločanja upravnih organov. Če stranki ni dana možnost
izjaviti se o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev,
gre za kršitev načela zaslišanja strank, ki obenem predstav-
lja tudi kršitev pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena
ustave. ZUP zahteva, da je vsaki stranki dana možnost, da
se izjavi o dejstvih in okoliščinah, na katere se mora opirati
odločba (četrti odstavek 146. člena). Glede dokazovanja
dejstev, katerih obstoj zakon domneva, ZUP določa, da jih
ni treba dokazovati, mora pa biti dovoljeno dokazovati, da ne
obstajajo, če ni z zakonom drugače določeno (tretji odsta-
vek 165. člena ZUP). Pritožnici v postopku pred upravnim
organom prve stopnje zaradi napačne uporabe tretjega od-
stavka 63. člena ZDen ni bilo dovoljeno dokazovati, da
dejstva, katerih obstoj zakon domneva (nelojalnost), ne ob-
stajajo, upravni organ druge stopnje pa pri odločanju o
pritožbi te kršitve ni odpravil. Tudi sodišči pri odločanju o
tožbi in pritožbi v upravnem sporu tega nista upoštevali in
kršitve nista odpravili. Zato je bila pritožnici z odločbami
upravnih organov in s sodbama Upravnega in Vrhovnega
sodišča kršena pravica iz 22. člena ustave.

11. Postopek za ugotovitev državljanstva pritožničinih
staršev se je začel na zahtevo Oddelka za gospodarstvo in

finance takratne Občine Ruše št. 321 –123/93 z dne
24. 12. 1993, kar pomeni, da je denacionalizacijski posto-
pek zaradi reševanja predhodnega vprašanja, tj. ugotovitve
državljanstva denacionalizacijskih upravičencev, prekinjen
že skoraj devet let. Da bi se postopek ugotavljanja državljan-
stva čimprej končal, je ustavno sodišče razveljavilo le sodbi
upravnega in vrhovnega sodišča in vrnilo zadevo upravnemu
sodišču v novo sojenje. Kot je bilo že ugotovljeno, je bil
obstoj nelojalnosti pritožničinih staršev ugotovljen na podla-
gi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, saj pritožni-
ca glede na stališče sodne prakse ni imela možnosti predla-
gati dokazov, s katerimi bi izpodbijala nelojalnost oziroma
dokazovala lojalnost svojih staršev. Ker je bilo dejansko
stanje v upravnem postopku nepopolno ugotovljeno, lahko
Upravno sodišče odloča le po opravljeni glavni obravnavi
(prvi in drugi odstavek 50. člena ZUS). Zato bo upravno
sodišče moralo razpisati glavno obravnavo (drugi odstavek
50. člena ZUS) in dati stranki možnost predlaganja dejstev
in okoliščin za izpodbijanje domneve nelojalnosti (odločba
Ustavnega sodišča št. U-I-23/93). V novem postopku bo
tako pritožnica imela možnost dokazovati, da nelojalnost
njenih staršev ni obstajala. Pri tem se pritožnica ne bo mogla
opirati le na morebitno odsotnost podatkov o nelojalnem
ravnanju, temveč bo lahko uspešna le, če bo ponudila na-
vedbe in dokaze o ravnanju, ki izpričuje lojalnost, ali pa bo
dokazala obstoj (drugih) okoliščin, ki prepričljivo nasprotuje-
jo domnevi o nelojalnosti (tako v odločbi št. Up-278/97 z
dne 9. 10. 1997; OdlUS VI, 189). Šele na tej podlagi bo
Upravno sodišče lahko sprejelo ustrezno odločitev.

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

prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: namestnik pred-
sednice dr. Janez Čebulj ter sodnici in sodniki Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze
Ude. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. Up-95/02-11
Ljubljana, dne 16. maja 2002.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2400. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
GRADIM SLOVENSKI JEZIK 3, delovni zvezek za
jezik pri slovenščini v 3. razredu osemletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 15. 5. 2002
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

GRADIM SLOVENSKI JEZIK 3,
 delovni zvezek za jezik pri slovenščini
v 3. razredu osemletne osnovne šole
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Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk, Nana

Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko.
Recenzent: mag. Mateja Hočevar Gregorčič, Pavla Str-

mole.
Ilustrator: Milanka Fabjančič, Nevenka Drusany.
Grafični oblikovalec: Beti Jazbec.
Fotograf: Drago Mohor.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega

osnovnošolskega programa.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Pot na Fužine 2, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-256/02
Ljubljana, dne 15. maja 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2401. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SVET IZ BESED 6, delovni zvezek za književnost
pri slovenščini v 6. razredu osemletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 15. 5. 2002
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

SVET IZ BESED 6,
delovni zvezek za književnost pri slovenščini

v 6. razredu osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 6.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Milena Blažič, Peter Svetina, Jakob Kenda, Blan-

ka Bošnjak, Marica Žveglič.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: dr. Boža Krakar Vogel, Neža Cigüt.
Ilustrator: Polona Lovšin.
Grafični oblikovalec: Beti Jazbec.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega

osnovnošolskega programa.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS d. o. o., Pot na Fužine 2,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-257/02
Ljubljana, dne 15. maja 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2402. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
HURA ZA SLOVENŠČINO, delovni zvezek za jezik
pri slovenščini v 6. razredu osemletne osnovne
šole in v 7. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 15. 5. 2002
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

HURA ZA SLOVENŠČINO,
delovni zvezek za jezik pri slovenščini
v 6. razredu osemletne osnovne šole

in v 7. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 6. oziroma 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Vlasta Črešnik, Irena Lapanje.
Lektor: Janez Sivec.
Recenzent: dr. Mojca Schlamberger, Ljubica Kosmač,

Majda Cirman.
Ilustrator: Ciril Horjak.
Grafični oblikovalec: Ciril Horjak.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega

osnovnošolskega programa, 3 šolska leta za devetletni
osnovnošolski program.

Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-258/02
Ljubljana, dne 15. maja 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2403. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SVET IZ BESED 7, delovni zvezek za književnost
pri slovenščini v 7. razredu devetletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 15. 5. 2002
sprejel
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S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

SVET IZ BESED 7,
delovni zvezek za književnost pri slovenščini

v 7. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Milena Blažič, Peter Svetina, Jakob Kenda, Blan-

ka Bošnjak, Marica Žveglič.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: dr. Boža Krakar Vogel, Neža Cigüt.
Ilustrator: Polona Lovšin.
Grafični oblikovalec: Beti Jazbec.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS d. o. o., Pot na Fužine 2,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-260/02
Ljubljana, dne 15. maja 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2404. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
IGRAJE V MATEMATIKO 7, učbenik za
matematiko v 7. razredu devetletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 15. 5. 2002
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

IGRAJE V MATEMATIKO 7,
 učbenik za matematiko v 7. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Sonja Hernja.
Lektor: Tanja Iršič, Tatjana Hosta.
Recenzent: dr. Jože Lep, Lucija Lep, Sonja Ferš.
Ilustrator: Alenka Vuk.
Grafično oblikovanje: Alenka Vuk.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: PIKAL d. o. o., Smrjene 79/a, 1291 Škoflji-

ca.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-261/02
Ljubljana, dne 15. maja 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2405. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
IGRAJE V MATEMATIKO 7, delovni zvezek za
matematiko v 7. razredu devetletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 15. 5. 2002
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

IGRAJE V MATEMATIKO 7,
 delovni zvezek za matematiko v 7. razredu

devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Sonja Hernja.
Lektor: Tanja Iršič, Tatjana Hosta.
Recenzent: dr. Jože Lep, Lucija Lep, Sonja Ferš.
Ilustrator: Alenka Vuk.
Grafično oblikovanje: Alenka Vuk.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: PIKAL d. o. o., Smrjene 79/a, 1291 Škoflji-

ca.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-262/02
Ljubljana, dne 15. maja 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2406. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
BIOLOGIJA 9, učbenik za biologijo v 9. razredu
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 15. 5. 2002
sprejel
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S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

BIOLOGIJA 9,
učbenik za biologijo v 9. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: biologija.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marina Svečko.
Lektor: Jelka Makoter.
Recenzent: dr. Peter Stušek, Sava Osole.
Ilustrator: Suzana Bužan.
Grafični oblikovalec: Meta Škrabar.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-263/02
Ljubljana, dne 15. maja 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2407. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s
prilagojenim programom GOSPODINJSTVO,
učbenik za 6. razred osnovne šole s
prilagojenim programom

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 15. 5. 2002
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

s prilagojenim programom
GOSPODINJSTVO,

 učbenik za 6. razred osnovne šole
s prilagojenim programom

Vrsta programa: vzgoja in izobraževanje otrok mladolet-
nikov s posebnimi potrebami.

Predmet: gospodinjstvo.
Razred: 6.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marta Hrovatin, Fanika Pagon.
Lektor: Dora Mali.
Recenzent: Lidija Kastelic, Marija Ščukanec, Marija

Perat, Breda Gajšek.
Ilustrator: Sašo Jankovič, Libra Bona.
Grafični oblikovalec: Peter Miklič.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti programa.
Založnik: DOMUS d. o. o., Dunajska 51, 1000 Ljublja-

na.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-264/02
Ljubljana, dne 15. maja 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2408. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
GEOGRAFIJA SLOVENIJE 1, delovni zvezek za
geografijo v 3. letniku gimnazij

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 15. 5. 2002
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

GEOGRAFIJA SLOVENIJE 1,
delovni zvezek za geografijo v 3. letniku gimnazij

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: geografija.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Igor Lipovšek, Marijan M. Klemenčič.
Lektor: Nuša Radinja.
Recenzent: dr. Metka Špes, Ivica Krek, Valerija Po-

djed.
Grafični oblikovalec: Irena Petrič, Mojca Budnar.
Fotograf: arhiv DZS.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-265/02
Ljubljana, dne 15. maja 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2409. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
INFORMATIKA, učbenik za informatiko v
gimnazijah, srednje tehniških in strokovnih
šolah

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 15. 5. 2002
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

INFORMATIKA,
 učbenik za informatiko v gimnazijah, srednje

tehniških in strokovnih šolah
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Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: informatika.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Matija Lokar, Rado Wechtersbach.
Lektor: Samo Krušič.
Recenzent: dr. Saša Divjak, Alenka Krapež, Branko

Meznarič, Heri Špička.
Ilustrator: Rado Wechtersbach.
Grafični oblikovalec: Mojca Budnar.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-266/02
Ljubljana, dne 15. maja 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2410. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZBIRKA 4
KNJIŽIC: Začenjamo s časom, Začenjamo s
seštevanjem in odštevanjem, Začenjamo s
štetjem, Začenjamo z oblikami

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 15. 5. 2002
sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

ZBIRKA 4 KNJIŽIC:
Začenjamo s časom, Začenjamo s seštevanjem

in odštevanjem, Začenjamo s štetjem,
Začenjamo z oblikami

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 1.-3.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Peter Patilla.
Prevajalec: Alenka Musek.
Lektor: Borut Omrzel.
Recenzent: dr. Sonja Pečjak, Vilma Snoj, Marta Oko-

rn, Borut Omrzel.
Ilustrator: Liz Pichmon.
Grafični oblikovalec: Studio Educy.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: EDUCY d. o. o., Trebinjska 4, 1000 Ljublja-

na.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-267/02
Ljubljana, dne 15. maja 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2411. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZABAVNE
ŽABICE, Zbirka 10 delovnih zvezekov za
razvijanje matematičnega mišljenja v 1. triletju
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 15. 5. 2002
sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

ZABAVNE ŽABICE,
Zbirka 10 delovnih zvezkov za razvijanje

matematičnega mišljenja v 1. triletju devetletne
osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 1.-3.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Jill Osofsky, Ann Roper.
Prevajalec: Alenka Musek.
Lektor: Borut Omrzel.
Recenzent: dr. Sonja Pečjak, Vilma Snoj, Marta Oko-

rn, Borut Omrzel.
Ilustrator: Jill Osofsky, Ann Roper.
Grafični oblikovalec: Studio Educy.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: EDUCY d. o. o., Trebinjska 4, 1000 Ljublja-

na.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-268/02
Ljubljana, dne 15. maja 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2412. Sklep o potrditvi učnega sredstva IGRA S
KARTAMI - VREDNOSTI ŠTEVILSKIH IZRAZOV

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 15. 5. 2002
sprejel



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 5. 6. 2002 / Stran 5057

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

IGRA S KARTAMI - VREDNOSTI ŠTEVILSKIH
IZRAZOV

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: matematika.
Razred: 5.-8.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Milena Ceglar, Danica Ilnikar.
Lektor: Bora Jurič Zlobec.
Recenzent: dr. Jože Malešič, Jožef Kotnik.
Grafični oblikovalec: MATH.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega

osnovnošolskega programa, 3 šolska leta za devetletni
osnovnošolski program.

Založnik: MATH d.o.o., Angele Ljubičeve 1, 1000 Ljub-
ljana.

Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-269/02
Ljubljana, dne 15. maja 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2413. Sklep o potrditvi učnega sredstva OD ATOMA
DO MOLEKULE, za kemijo v 8. razredu
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 15. 5. 2002
sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva
OD ATOMA DO MOLEKULE,

za kemijo v 8. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: kemija.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Andrej Smrdu.
Lektor: Anka Polajnar.
Recenzent: dr. Jurij Reščič, Tanja Vičič.
Grafični oblikovalec: ONZ, Studio Jutro.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA JUTRO d. o. o., Založništvo in

trgovina, Črnuška cesta 3, p.p. 4986, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-270/02
Ljubljana, dne 15. maja 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2414. Sklep o potrditvi učnega sredstva GEOMETRIJA,
zbirka nalog za gimnazije in druge srednje šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 15. 5. 2002
sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

GEOMETRIJA,
zbirka nalog za gimnazije in druge srednje šole

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje po-
klicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje.

Predmet: matematika.
Letnik: 1.-4.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Marijan Prosen.
Lektor: Milan Koželj.
Recenzent: dr. Jože Lep, Špela Bogolin, Zvonka Alt.
Grafični oblikovalec: ONZ Jutro.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA JUTRO d. o. o., Založništvo in

trgovina, Črnuška cesta 3, p.p. 4986, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-271/02
Ljubljana, dne 15. maja 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2415. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
POZDRAVLJEN, SVET, 3. snopiči, učbenik za
književnost pri slovenščini v 4. razredu
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 15. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

POZDRAVLJEN, SVET,
3. snopiči, učbenik za književnost pri slovenščini

v 4. razredu devetletne osnovne šole
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Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Barbara Hanuš.
Lektor: Janez Sivec.
Recenzent: dr. Marjana Kobe, Damjana Šubic.
Ilustrator: Matjaž Schmidt.
Grafični oblikovalec: Helena Vrišer.
Notograf: Milena Jarc.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-272/02
Ljubljana, dne 15. maja 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2416. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
KAKO LEP JE SVET, delovni zvezek k berilu
Pozdravljen svet za 4. razred devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 15. 5. 2002
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

KAKO LEP JE SVET, delovni zvezek k berilu
Pozdravljen svet za 4. razred devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Barbara Hanuš.
Lektor: Janez Sivec.
Recenzent: mag. Nataša Pirih Svetina, Damjana Šubic.
Ilustrator: Matjaž Schmidt.
Grafični oblikovalec: Helena Vrišer.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-273/02
Ljubljana, dne 15. maja 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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OBČINE

BOROVNICA

2417. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju
Občine Borovnica

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS,
št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91), 19. in 80.
člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list
RS, št. 10/91, 13/93, 6/96, 35/97, 73/97, 87/97,
73/98, 31/00 in 24/01) in 16. člena statuta Občine
Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine
Borovnica na 27. seji dne 16. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o varstvu virov pitne vode na območju Občine

Borovnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa varstvene pasove virov pitne vode na

območju Občine Borovnica in ukrepe za zavarovanje zalog
ter zdravstvene ustreznosti pitne vode iz teh virov.

2. člen
S tem odlokom se zavarujejo naslednji vodni viri:
1. vodarna Borovniški vršaj (za centralni vodovod Vrh-

nika–Borovnica),
2. zajetje Izber (za vodovod Zabočevo),
3. zajetje Šumnik (za vodovoda Brezovica pri Borovnici

in Niževec–Dražica),
4. zajetje Brezovšek (za vodovod Brezovica pri Borovni-

ci),
5. zajetje Gadovec (za vodovod Ohonica–Dražica),
6. zajetje Nad Ohonico (za vodovod Ohonica),
7. zajetje Pristava (za vodovod Pristava),
8. zajetje Malence (nadomestno zajetje za del sistema

Borovnica–Vrhnika),
9. zajetje Malence 1 (za vodovod Borovnica zgornji),
10. zajetje Pako (nadomestno zajetje za del sistema

Borovniški vršaj–Borovnica).
Širši varstveni pas zajetja Šumnik sega na območje

Občine Brezovica.

3. člen
Meje varstvenih pasov so določene na podlagi strokov-

nih podlag za zavarovanje vodnih virov v študiji “Geološke in
hidrogeološke razmere na območju občine, osnove za izde-
lavo sanacijskih programov zajetij pitne vode, nadomestni
vodni viri in strokovne podlage za zavarovanje virov pitne
vode“ (september 2000), ki jo je izdelalo podjetje Hidrocon-
sulting, d.o.o. Dragomer.

Študija s kartografskim gradivom, ki vsebuje hidrogeo-
loške podatke na topografskih kartah v merilu 1:5000 in
1:25000 in katastrske karte v merilu 1:5000 z vrisanimi
mejami varstvenih pasov, so sestavni del tega odloka in so
na vpogled pri pristojni službi Občine Borovnica.

II. VARSTVENI PASOVI

4. člen
Območje varovanja virov pitne vode, ki ga varujemo s

tem odlokom, je razdeljeno na naslednje varstvene pasove:
– najožji varstveni pas (cona 1),
– ožji varstveni pas (cona 2),
– širši varstveni pas (cona 3).
Najožji varstveni pas (cona 1) je območje z najstrožjim

režimom varovanja. Obsega neposredno okolico vira pitne
vode in objektov za oskrbo s pitno vodo, kjer je možno
naključno ali namerno onesnaženje pitne vode ali poškodba
vodovodnih objektov. Po pojavu onesnaženja tako rekoč ni
časa za preprečitev onesnaženja pitne vode v vodovodnem
sistemu.

Ožji varstveni pas (cona 2) je območje s strogim
režimom varovanja in obsega površino, kjer obstaja možnost
hitrega onesnaženja vode v vodonosniku. To pomeni, da po
pojavu onesnaženja tako rekoč ni časa za preprečitev
vstopa vodi nevarne snovi v vodonosnik, je pa na voljo
določena čas za preprečitev vstopa nevarnih snovi v omrežje.

Širši varstveni pas (cona 3) je območje z manj strogim
režimom varovanja in zajema celotno območje ali pa le del
napajalnega območja vodonosnika (odvisno od hidroloških
in hidrogeoloških razmer ter izrabe vodonosnika), iz katere-
ga se podzemna voda pretaka v smeri zajetja in območja, s
katerega se lahko onesnažene površinske vode iztekajo na
napajalno območje vodonosnika ali pa se podzemna voda
sosednjega vodonosnika drenira na napajalno območje
obravnavanega vodonosnika.

III. VARSTVENI UKREPI

5. člen
Varstveni ukrepi se seštevajo. Vsi ukrepi, prepovedi in

obveznosti, ki veljajo za širši varstveni pas, veljajo tudi za oba
preostala varstvena pasova, kar pa je dovoljeno za ožji in
najožji varstveni pas, je dovoljeno tudi za širši varstveni pas.

Ukrepi v najožjem varstvenem pasu

6. člen
Najožji varstveni pas (cona 1) obsega opazovalne ob-

jekte in neposredno okolico vira pitne vode. Zemljišče ob-
močja najožjega varstvenega pasu je v lasti upravljavca vo-
dovoda ali občine. Območje mora biti fizično zavarovano in
opremljeno z opozorilno tablo.

Vstop na to območje je dovoljen upravljavcu vodovoda,
pristojnim inšpekcijskim organom ter pooblaščenim ose-
bam zdravstvene organizacije, ki spremlja in nadzoruje kako-
vost pitne vode.

V najožjem varstvenem pasu ni dovoljena uporaba
kemičnih sredstev za zaščito in uravnavanje rasti rastlin,
uničevanje podrasti in škodljivcev ter organsko gnojenje.

Ukrepi v ožjem varstvenem pasu

7. člen
a) V ožjem varstvenem pasu je prepovedano:
– graditi naftovode in plinovode,



Stran 5060 / Št. 49 / 5. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije

– graditi proizvodne, obrtne in servisne objekte,
– graditi energetske objekte, ki bi škodljivo vplivali na

vodni vir,
– graditi stanovanjske, počitniške, poslovne in industr-

ijske objekte ter živinorejske farme,
– graditi skladišča nevarnih snovi
– graditi pralnice avtomobilov,
– uporabljati fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo

škodljive snovi in katera v pitni vodi presegajo polovico
mejne koncentracije, opredeljene v predpisih o zdravstveni
ustreznosti pitne vode,

– graditi nove silose za siliranje zelene krme (na obsto-
ječih je treba preveriti prepustnost na vodo),

– graditi nove hleve ali farme za gojenje velike in male
živine nad 30 GVŽ,

– graditi zbiralnike živinskih gnojil,
– polivati gnojevko ali gnojnico, odplake in blato in

čistilne naprave, komposte z neomejeno uporabo in mulje iz
industrijskih usedalnikov, strug in potokov, uporabljati rudnin-
ska, živinska in druga organska gnojila,

– graditi namakalne sisteme,
– graditi skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in

škodljivih snovi,
– graditi nove prometnice (obstoječe prometnice, ra-

zen gozdnih cest, je treba sanirati tako, da meteorne vode s
cestišča ne odtekajo v vodonosnik),

– izvajati tranzitni promet z nevarnimi snovmi (na
železniški progi pod posebnimi pogoji),

– ponikati odpadno vodo,
– graditi čistilne naprave za odpadno vodo,
– uporabljati zbiralnike odpadne vode in greznice z

odtokom v tla ali vodotoke,
– graditi ponikovalnice za komunalne odpadne vode,

padavinske vode s cestišč, z izjemo gozdnih cest, (upošte-
vati je treba uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda in virov onesnaženja – Uradni list RS, št.
35/96),

– graditi objekte, ki zmanjšujejo količino vode vodnega
vira,

– graditi odlagališča in pretovorne postaje komunalnih
in posebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih od-
padkov,

– graditi pokopališča,
– graditi bencinske servise,
– odpirati kamnolome (obstoječe je treba sanirati in

zapreti),
– izkopavati prod iz vodotokov in brežin,
– izvajati golosečnjo v gozdovih kot način gospodar-

jenja z gozdovi,
– odlagati komunalne in posebne odpadke (divja odla-

gališča je treba sanirati),
– odlagati rabljene avtomobile,
– vrtati raziskovalne vrtine z uporabo pomožnih sred-

stev, ki so vodi škodljiva,
– povečati črpanje iz vodnjakov izven vodovodnega sis-

tema,
– parkirati polne cisterne z nevarnimi snovmi in kuril-

nim oljem.
b) V ožjem varstvenem pasu je pod posebnimi pogoji

dovoljeno:
– graditi stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih zazidal-

nih površin, kjer je dovoljeno povečanje števila stanovalcev
do 25% (novogradnje, adaptacije, prezidave, dozidave, spre-
membe namembnosti objektov in podobno), če je urejeno
odvajanje in čiščenje odpadnih voda,

– adaptirati in rekonstruirati stanovanjske hiše in gospo-
darske objekte pod pogojem, da so izvedeni zaščitni ukrepi,

– graditi nadomestne objekte z odstranitvijo prejšnjih,
spreminjati namembnost obstoječih objektov,

– obstoječa naselja, čista industrija in živinoreja se
lahko ohranijo v normalnem obsegu. Urediti je treba varen
odtok odpadnih voda in odvoz nevarnih odpadkov,

– graditi objekte za potrebe individualnih kmečkih gos-
podarstev (hlevi z urejenimi gnojišči, silosi itd.) do 30 GVŽ,

– graditi skladišča za kurilno olje s prostornino do 5 m3.
Cisterne za nafto, tekoče naftne derivate ali nevarne snovi,
morajo biti zgrajene v skladu s pravilnikom o tem, kako
morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne
naprave za naravne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št.
3/79),

– obstoječa živinoreja se lahko ohrani, gnojišča pa
morajo biti urejena v skladu z navodilom za izvajanje dobre
kmetijske prakse pri gnojenju (Uradni list RS, št. 34/00),

– gnojenje v skladu z gnojilnim načrtom na podlagi
analize založenosti tal (uredba o vnosu nevarnih snovi in
rastlinskih hranil v tla – Uradni list RS, št. 68/96 in 35/01),

– graditi plinovode,
– graditi gozdne ceste in vlake s soglasjem upravljalca

vodovoda,
– izvajati spravilo lesnih sortimentov v skladu s pravil-

nikom o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravi-
lu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št.
30/93),

– graditi neprepustno javno in interno kanalizacijsko
omrežje in nanj priključiti vse objekte (neprepustnost mora
izvajalec dokazati z atestom),

– graditi za vodo neprepustne in nepretočne greznice
za individualne stanovanjske objekte, pri katerih ni možno
odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, sklad-
no s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (te
greznice so začasne, in sicer do zgraditve javne kanalizaci-
je). Odvoz odpadne vode mora investitor oziroma uporabnik
urediti z upravljalcem kanalizacije.

Dovoljuje se uporaba železniške proge Ljubljana-Pos-
tojna, pod naslednjimi pogoji:

– Železniško gospodarstvo Ljubljana mora na odseku
železniške proge skozi Občino Borovnica upoštevati pre-
ventivne varstvene ukrepe skladno z zakonom o prevozu
nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 79/99),

– v ožjem varstvenem pasu je prepovedana uporaba
vodi nevarnih snovi za škropljenje železniške proge in nasipa,

– v treh letih po uveljavitvi tega odloka mora upravljalec
železnice zagotoviti in opremiti posebno skupino za sanacijo
onesnaženja z nevarnimi snovmi ob vsakem prevozu več kot
10 m3 nevarnih snovi,

– stalno pozitivno kontrolo tirnic na celotni trasi in na
območju železniške postaje.

V ožjem varstvenem pasu mora biti rekonstrukcija ob-
stoječih cest izvedena v 5,5 m širokem voznem pasu tako,
da ob incidentih morebitne razlite tekočine ne morejo proni-
cati do podzemne vode. Greznice in gnojišča je treba
preurediti tako, da ni nevarnosti pronicanja v podtalnico
oziroma prelivanja na površino, v skladu s Strokovnim na-
vodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št.
10/85). V šestih mesecih po dograditvi kanalizacije, je ob-
vezna priključitev na javno kanalizacijo.

V ožjem varstvenem pasu je treba opremiti ceste z
ustrezno signalizacijo (opozorilne table, zmanjšanje hitrosti
vozil).

Poleg navedenih ukrepov se lahko na podlagi pred-
hodnih strokovnih mnenj in presoje vplivov na podzemno
vodo v ožjem varstvenem pasu prepovejo še druge de-
javnosti in posegi, ki bi ogrožali kakovost in količino vod-
nega vira.
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Ukrepi v širšem varstvenem pasu

8. člen
a) V širšem varstvenem pasu je prepovedano:
– uporabljati zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo

škodljive snovi, ki se v pitni vodi približujejo meji koncentra-
cije (ogrožajo vodni vir) in so opredeljena v predpisih o
zdravstveni ustreznosti pitne vode,

– polivati gnojnico, gnojevko, odpadno blato iz čistilne
naprave,

– rediti živali nad 50 GVŽ na kmetijsko posestvo,
– ponikovati odpadne vode, razen meteornih voda,
– gnojiti tla z odpadki in odplakami,
– graditi proizvodne, energetske, obrtne in servisne

objekte, ki pomenijo nevarnost za vir pitne vode,
– graditi skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in

škodljivih snovi, ki so večja kot 50 m3 za posamezni rezervo-
ar (200 m3 v zaključeni celoti),

– graditi naftovode,
– graditi objekte, ki bistveno zmanjšujejo zaloge in iz-

datnost vodnega vira,
– graditi odlagališča odpadkov,
– graditi pralnice avtobomilov, ki nimajo priključka na

kanalizacijo,
– graditi zavetišča za živali,
– odpirati nove kamnolome, glinokope in peskokope

(obstoječe je treba sanirati do stopnje, da obratovanje ne
ogroža podzemne vode),

– izvajati cestni tranzitni promet nevarnih in škodljivih
snovi, ki so navedene v predpisih o prevozu nevarnih snovi
po nezaščitenih cestah in železnicah,

– spreminjati namembnosti in dejavnosti objektov, če
se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,

– izvajati golosečnje kot način gospodarjenja z goz-
dovi,

– izvajati sečnjo in spravilo lesa v večjem obsegu brez
vednosti upravljalca vodovoda,

– graditi odlagališča rabljenih avtomobilov in odlagati
rabljene avtomobile,

– odlagati gradbene odpadke,
– vrtati raziskovalne vrtine z uporabo pomožnih sred-

stev, ki so vodi škodljiva,
– vrtati vrtine za toplotne črpalke.
b) V širšem varstvenem pasu je pod posebnimi pogoji

dovoljeno:
– graditi stanovanjsko in drugo gradnjo ter čisto indus-

trijo in obrt na območju, ki je opremljena s kanalizacijo in
vodotesnimi greznicami,

– graditi neprepustno javno in interno kanalizacijsko
omrežje, staro je treba sanirati do neprepustnosti za vodo,

– graditi nove komunalne čistilne naprave nad 2.000
PE,

– graditi objekte za potrebe individualnih kmečkih gos-
podarstev (hleve z urejenim gnojiščem, silose itd.),

– rediti živino v hlevih z največ 50 GVŽ in urejenim
gnojiščem tako, da ni nevarnosti ponikanja in prelivanja
gnojnice ali gnojevke v nezavarovana tla in naprej v podzem-
no vodo,

– pri opravljanju kmetijske dejavnosti je treba upošte-
vati določila uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih
hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96 in 35/01),

– namakati kmetijske površine na podlagi izdelane
strokovne ocene o vplivu vnosa snovi v tla in podtalnico ter
na podlagi dovoljenja pristojnih organov,

– hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne derivate, ne-
varne in škodljive snovi po cestah v širšem varstvenem pasu,
je omejena na 40 km/h,

– obratovanje tovarne LIKO po sprejetem ureditvenem
načrtu, izgradnji kanalizacije in priključitvi na javno kanaliza-
cijsko omrežje,

– dejavnost v objektih Ministrstva za obrambo Repub-
like Slovenije v Brezovici pri Borovnici v skladu z ureditvenim
načrtom,

– graditi odlagališča gradbenih odpadkov,
– prometnice regionalnega in lokalnega pomena,
– v gozdarstvu uporabljati sredstva za zatiranje

škodljivcev na podlagi določil zakona o gozdovih (Uradni list
RS, št. 30/93),

– izvajati spravilo lesnih sortimentov v skladu s praviln-
ikom o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu
in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št.
30/93).

Dovoljuje se uporaba regionalne ceste Vrhnika–Pod-
peč na odseku Bistra–Goričica, pod naslednjimi pogoji:

– prevoz nevarnih snovi v tovarno Fenolit in iz tovarne
je dovoljen le na odseku v smeri proti Vrhniki,

– poleg varnostnih ukrepov za prevoz nevarnih snovi,
ki so predpisane z zakonom o prevozu nevarnega blaga, se
uporabljajo tudi določbe Evropskega sporazuma o med-
narodnem cestnem prevozu nevarnega blaga,

– za vozila z nevarnimi tekočinami je obvezno sprem-
stvo ter omejitev hitrosti vozil na 40 km/h.

Dovoljuje se obratovanje tovarne Fenolit:,
– pod pogoji – določenimi v UN (ureditvenemu načrtu)

Fenolit in vodnogospodarskim dovoljenjem Ministrstva za
okolje in prostor.

Podjetje je dolžno izvajati monitoring tal in monitoring
odpadnih voda ter o tem obveščati upravljalca vodovoda.

c) V širšem varstvenem pasu je obvezno:
– graditi za vodo neprepustno javno in interno kanaliza-

cijsko omrežje in priključiti nanj vse objekte; neprepustnost
mora izvajalec dokazati z atestom,

– graditi urejene neprepustne manipulacijske površine
z odvodom meteornih vod v kanalizacijo preko maščobnika,

– graditi lovilne sklede za obstoječa skladišča nevarnih
snovi, v katere je možno ujeti tudi rabljeno požarno vodo,

– opremiti ceste z opozorilnimi tablami (omejitev hitro-
sti, območje varovanja pitne vode, izlitje javi takoj ipd.),

– graditi neprepustne in nepretočne greznice za indi-
vidualne stanovanjske objekte pri katerih ni možno odvajati
komunalnih odpadnih voda v javno kanalizacijo, skladno s
strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni
list SRS, št. 10/85),

– stalno kontrolirati železniško progo in območje
železniške postaje ter izvajati ukrepe v skladu z zakonom o
prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 79/99).

Pod posebnimi pogoji se lahko v širšem varstvenem
območju dovoli gradnja novih prometnic (ceste, proge),
plinovodov in naftovodov ter obratovanje obstoječih ter iz-
gradnja novih objektov posebnega družbenega pomena.

Poleg navedenih ukrepov se lahko na podlagi pred-
hodnih strokovnih mnenj in presoje vpliva na podzemno
vodo v širšem varstvenem pasu prepovedo še druge de-
javnosti in posegi, ki bi ogrožali kakovost in količino vod-
nega vira.

IV. POSEBNI UKREPI

9. člen
Obstoječi stanovanjski objekti v širšem in ožjem var-

stvenem pasu lahko uporabljajo neprepustne in nepretočne
greznice do izgradnje javne kanalizacije.

V treh letih po sprejetju odloka morajo lastniki stano-
vanjskih objektov zatesniti pretočne ali prepustne greznice.
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10. člen
Za vse večje posege in dejavnosti v varstvenih ob-

močjih, ki jih omogoča in dovoljuje ta odlok, mora za izdajo
soglasja upravljalca vodovoda investitor pridobiti presojo
vpliva posega na vir pitne vode pri za to pooblaščeni organ-
izaciji, ki spremlja nadzor nad kakovostjo pitne vode in
zdravstveno ustreznostjo pitne vode, ter varnost oskrbe na
območju Občine Borovnica.

11. člen
Na prometnicah, ki prečkajo varstvene pasove vodnih

virov, je treba postaviti ustrezne prometne znake za obvesti-
lo o začetku in prenehanju posebnih režimov – prehoda
prek varstvenega območja. Opozorila postavi upravljalec
vodnega vira in vodovodnih objektov, ki jih je tudi dolžan
vzdrževati in odstraniti, če za to nastanejo razlogi.

12. člen
O režimu upravljanja z zemljišči in gozdovi v posameznih

varstvenih pasovih, je lastnike dolžna obvestiti občinska
uprava, v roku 6 mesecev po sprejetju odloka.

13. člen
Skladišča nafte, naftnih derivatov in drugih nevarnih

snovi morajo biti vpisana v kataster, ki ga vodi pristojni organ
Občine Borovnica, inšpekcijske službe pa morajo imeti nad
njimi stalen nadzor. Rok za izdelavo katastra je leto dni po
sprejetju odloka.

14. člen
Če se z ukrepi tega odloka omeji izraba kmetijskega ali

gozdnega zemljišča, je lastnik upravičen do povračila izpada
dohodka. Višino sredstev se določi s posebnim odlokom, ki
ga sprejme občinski svet.

V. SANACIJSKI UKREPI

15. člen
Občina mora pripraviti in sprejeti program čezmernega

obremenjevanja okolja v varstvenih pasovih virov pitne vode
v roku enega leta po sprejetju odloka na občinskem svetu.

Onesnaževalci v varstvenih pasovih izdelajo svoje pro-
grame sanacije, v skladu s 66. členom zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93). Rok za izdelavo je eno
leto po sprejemu odloka na občinskem svetu.

Sredstva za izdelavo sanacijskih programov ter njihovo
izvajanje zagotavljajo onesnaževalci, vsak za svoj program.

Izvajanje ukrepov sanacijskih programov mora biti
vključeno v letne in srednjeročne plane lokalne skupnosti in
onesnaževalcev.

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM UKREPOV NA OBMOČJU
VAROVANJA PITNE VODE

16. člen
Nadzor se izvaja nad:
– nadzor nad dokumentacijo za izvajanje posegov v

prostor na zavarovanih območjih virov pitne vode,
– stanjem zemljišč, objektov, prometnic in vodotokov,
– predpisanimi postopki in izvajanjem zaščitnih ukre-

pov na objektih in manipulativnih površinah,
– izvajanjem omejitev pri rabi prostora na zavarovanih

območjih.

Za vzdrževanje režima v varstvenih pasovih je odgo-
voren upravljalec vodovoda, razen za lokalne vodovode.
Upravljalec vodovoda mora skrbeti za sistematični strokovni
nadzor, v skladu s pravilnikom o zdravstveni ustreznosti
pitne vode (Uradni list RS, št. 46/97, 54/98 in 7/00).

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo:
– pristojne občinske službe in službe Upravne enote

Vrhnika,
– kmetijska, zdravstvena in inšpekcija za okolje,
– upravljalec vodovoda in kanalizacije,
– službe, ki izvajajo strokovni nadzor nad zdravstveno

ustreznostjo in varnostjo pitne vode,
Kdor opazi nepravilnosti ali kršitve določil tega odloka,

je dolžan o tem obvestiti upravljalca vodovoda oziroma
pristojne občinske službe.

VII. KAZENSKI DOLOČBI

17. člen

Vsi stroški, ki nastanejo zaradi motene oskrbe s pitno
vodo kot posledica dejavnosti v varstvenem območju,
bremenijo njihove povzročitelje.

18. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje pravna

oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili
6. 7. in 8. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
tudi odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Kdor krši s tem odlokom določeno stanje, nosi tudi vse
stroške za vzpostavitev v prvotno stanje.

VIII. PREHODNE DOLOČBE

19. člen
Upravljalec vodovoda mora v enem letu po sprejetju

tega odloka urediti varstvena območja v skladu z določili
tega odloka.

20. člen
Občina v roku enega leta določi upravljalca lokalnih

vodovodov v skladu z zakonskimi predpisi ter predpiše način
upravljanja in vzdrževanja.

21. člen
Občina s posebnim odlokom predpiše takso za upora-

bljeno vodo, katero plačujejo vsi porabniki vode iz javnega
vodovoda (borovniški vršaj) in lokalnih vodovodov na ob-
močju Občine Borovnica. Zbrana sredstva se namenijo za
gradnjo kanalizacijskega omrežja in sanacijskih ukrepov v
varstvenih pasovih.

22. člen
Sredstva za izdajo strokovnih mnenj o možnostih

onesnaženja podtalnice za občane graditelje individualnih
stanovanjskih objektov iz 10. člena tega odloka, je dolžan
zagotoviti upravljalec vodovoda iz upravičene cene vode v
sorazmerju s porabljeno vodo.

Merila in kriterije sprejme občinski svet v 6 mesecih po
sprejetju tega odloka.
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23. člen
Občina s posebnim odlokom predpiše povračila za

cestne prevoze nevarnih snovi, določi višino in način
plačevanja.

Zbrana sredstva se namenijo za ureditev regionalne in
lokalnih cest v Občini Borovnica.

24. člen
O sprejetju tega odloka Občina Borovnica seznani

Občino Vrhnika. Občini najkasneje v roku 6 mesecev
skleneta pogodbo o pravicah in obveznostih za realizacijo
programa zaščite vodnega vira v varstvenih pasov virov pitne
vode (program, viri financiranja, upravljanje).

25. člen
Sestavni del tega odloka so priloge o parcelnih šte-

vilkah v varstvenih pasovih. Rok za izdelavo seznama parcel
je 6 mesecev po sprejetju odloka.

IX. KONČNI DOLOČBI

26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

27. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o določitvi varstvenih pasov in varovalnega režima na ob-
močju vodnih virov Borovniškega vršaja (Uradni list SRS, št.
18/87) in odlok o varstvu virov pitne vode na območju
Občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 26/89) za zajetja, ki so
na območju Občine Borovnica.

Št. 066/3-27/7-300/02
Borovnica, dne 16. maja 2002.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

DOBRNA

2418. Sklep o povišanju cen programov v Javnem
vzgojno-varstvenem zavodu Dobrna

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00) in 15. člena statuta Občine Dobr-
na (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobr-
na na 28. redni seji dne 28. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o povišanju cen programov v Javnem vzgojno-

varstvenem zavodu Dobrna

I
Cene programa vrtca v Javnem vzgojno-varstvenem

zavodu Dobrna so naslednje:
Druga starostna skupina od 3 do 7 let
– 6- do 9-urni program 60.800 SIT,
– 4- do 6-urni program 52.300 SIT.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 2002 dalje.

Št. 643/02-6
Dobrna, dne 29. maja 2002.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

DOBROVA-POLHOV GRADEC

2419. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), drugega odstavka 21.
člena in prvega odstavka 65. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98) 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 –
popr., 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93,
66/93, 35/97, 87/97 in 73/98) in 16. člena statuta Obči-
ne Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je
Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na 24. redni
seji dne 20. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah

l. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod

pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Dobrova-Polhov

Gradec in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-

no gospodarsko javno službo;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršitev tega odloka

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Dobrova-Polhov
Gradec so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot držav-
ne ceste.
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4. člen
(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in
javne poti.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

1. Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Dobrova-Polhov Gradec na predlog odbora za ko-
munalo.

2. Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, ki je določen v predpisu o merilih za
kategorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

1. Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-
meščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot promet-
ne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.

2. Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko pre-
dlaga odbor za komunalo na predlog zainteresirane pravne
osebe, krajanov ali krajevnih skupnosti. Predlogi morajo biti
utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

3. O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec
na predlog odbora za komunalo.

4. Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Repu-
blike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ce-
ste, ima kategorijo, določeno v tem odloku.

5. Spremembe kategorizacije občinskih cest se opra-
vijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževa-
nja občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.

8. člen
1. Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se

zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
2. Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za

parkirišča, počivališča oziroma druge potrebe udeležencev
v prometu ali se agrotehnično obdela skladno s svojim oko-
ljem.

3. Ne glede na določbo prejšnjega člena se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te
ceste.

4. O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec
na predlog odbora za komunalo.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

1. Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali njegov pooblaščeni upravlja-
vec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.

2. Nekategorizirana cesta se lahko prenese med ob-
činske ceste:

– če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih
pet let,

– če se njen prenos opravi brezplačno oziroma se
dogovori primerna odškodnina – cenitev,

– če je vpisana v zemljiško knjigo.
3. Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos

gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

4. O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec,
njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

1. Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih goz-
dovih in druge poti, ki niso zgrajene skladno s predpisi o
javnih cestah in, ki so namenjene dostopu do planinskih koč
ali vrhov, dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

2. Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenito-
sti, za ogled katerih je določeno plačilo, jih mora njihov
upravljavec zgraditi in vzdrževati tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.

3. Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka tega člena se zagotavljajo iz plačil za ogled narav-
nih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz
dotacij Občine Dobrova-Polhov Gradec njihovim upravljav-
cem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljalec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
opravlja Občina Dobrova-Polhov Gradec.

12. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

1. Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim
se za obdobje najmanj štirih let določijo prednostne naloge
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njiho-
vo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničeva-
nja, sprejme Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec
na predlog odbora za komunalo.

2. Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstav-
ka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in spreje-
ma po postopku, določenim za občinski proračun in je
njegov sestavni del.

3. V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih
in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrz-
linskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvi-
denih ovir na občinskih cestah ipd.). in financiranje izvedbe
ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.
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13. člen
Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in uprav-

ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojni občinski upravni organ (pristojna služba
občinske uprave). Te obsegajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest
– nadzor nad stanjem občinskih cest
– izvajanje postopkov za oddajo vzdrževalnih del na

občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr-
ževanja občinskih cest (kolikor je postopek potreben glede
na rešitev iz 27. člena tega odloka)

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene po-
rabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelava zbranih podatkov za potrebe izračuna zagotovlje-
ne porabe občine in vodenje združene evidence o javnih
cestah

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve (in
prometne ureditve na državnih cestah), ki potekajo skozi
Občino Dobrova-Polhov Gradec

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih

– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vode-
nje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika (če je taka rešitev
določena s 25. členom tega odloka)

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;

– prometna signalizacija
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in

drugimi predpisi.

14. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v proračunu občine Dobrova-Polhov Gradec.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

1. Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene
skladno s predpisi o varstvu okolja tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

2. Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda, kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi
stvarna služnost za takšno izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

1. Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo
skladno s predpisi o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometa varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

2. V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstruk-
cijo občinske ceste se določi prometna ureditev občinske
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge
prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih
dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za
nadzor cestnega prometa.

17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re-
konstrukcijo občinske ceste se lahko skladno z zakonom in
na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču ali
drugi nepremičnini odvzame ali omeji, kolikor ni mogoče
skleniti ustrezne pogodbe med investitorjem in lastnikom te
nepremičnine.

18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

1. Če se razlaščena zemljišča ali druge nepremičnine
iz prejšnjega člena v štirih letih ne začnejo uporabljati za
namen razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razla-
ščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic skladno z
zakonom.

2. Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razla-
stitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
tega odloka zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o
odkupu tega zemljišča ali drugih nepremičnin. Pri sklenitvi
pogodbe o odkupu se za določitev višine kupnine smiselno
uporabljajo podloge, ki so bile uporabljene pri sklenitvi po-
godbe.

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

1. Avtobusna postajališča na glavni cesti morajo biti
zunaj vozišča.

2. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
pristojni občinski upravni organ za ceste na predlog javnega
prevoznika v soglasju z občinskim inšpektorjem za ceste ter
policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prome-
ta, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega posta-
jališča na vozišču glavne ceste. Ob ugotovitvi, da za tako
postajališče ni več potrebe ali, da je postalo prometno ne-
varno, prekliče dovoljenje.

3. Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ce-
ste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojni
občinski upravni organ za ceste ob upoštevanju predlogov
javnih prevoznikov in občanov.

4. Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča glav-
ne ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu razvoja in
vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj pridobiti so-
glasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen predla-
gatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del
občinske ceste.
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20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)

1. Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najugodnejši obseg, in sicer tako, da se
dvoje ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z
železniško progo.

2. Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bre-
menijo občinsko cesto ali železniško progo, se uredi skla-
dno s predpisi o varnosti v železniškem prometu.

21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in

upravljavci vodotokov)
1. Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in na-

prav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi iz-
gradnje občinske ceste, kadar le-ta prečka vodotok ali pote-
ka ob njem, krije investitor ceste.

2. Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podporne-
ga zidu in premostitvenega objekta / brežine pod objektom
in pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta / je
sestavni del vzdrževanja občinske ceste.

3. Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka, so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.

22. člen
(obveznosti investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

1. Če je potrebno obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti pre-
stavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu
ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške pre-
stavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

2. Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povr-
nitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega or-
gana za ceste za boljše elemente nadomeščenega dela
občinske ceste od elementov, določenih v prejšnjem od-
stavku.

23. člen
(obveznost usklajenenega projektiranja)

1. Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objek-
tov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
potrebno opraviti na območju ceste.

2. Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovoren pristojni občinski upravni organ ceste.

3. Stroške projektiranja gradnje ali rekonstrukcije ob-
jektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav iz prvega odstavka tega člena.

24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

1. Pristojni občinski upravni organ za ceste mora o
gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje
oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob ce-
stnem telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da le-ti
lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo
ceste. O nameravani gradnji oziroma rekonstrukciji je treba
obvestiti tudi uporabnike občinskih cest.

2. Pristojni občinski organ za ceste mora dati investi-
torju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega
odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskla-
ditev del.

3. Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investi-
torje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo le-ti graditi ali rekonstruirati svoje
objekte in naprave v občinski cesti.

25. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)

1. Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi
koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.

2. Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in
objektov na njej podpiše župan v skladu s pogoji, ki jih za
podelitev sklene Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gra-
dec.

3. Kolikor je s pogodbo o koncesiji za graditev javne
ceste in objektov na njej določeno, da jo domača ali tuja
pravna ali fizična oseba za določen čas po njeni izgradnji vodi
in izkorišča, se v tej pogodbi uredi tudi vzdrževanje te ceste
ter izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.

4. Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o
javnih cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in
izvajanja ukrepov za varstvo občinskih cest in prometa na
njih, veljajo tudi za subjekt iz prejšnjega odstavka pri vodenju
in izkoriščanju občinske ceste in objektov ob njej, če ni to s
pogodbo iz prejšnjega odstavka drugače določeno.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

1. Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnav-
ljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezo-
vanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, pred-
pisov, ki urejajo javne ceste in določbe 31. člena tega
odloka, omogočajo varno odvijanje prometa.

2. Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 31. čle-
na tega odloka, je odgovoren izvajalec javne službe.

3. Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvaja-
nje ukrepov iz prvega odstavka 31. člena tega odloka je
odgovoren pristojni občinski upravni organ za ceste.

27. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

1. Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in orga-
niziranje njihovega obnavljanja.

2. Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z
oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki
urejajo gospodarske javne službe.

3. Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega
razpisa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet
občine Dobrova-Polhov Gradec.

4. Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogo-
ji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

5. Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka
tega člena lahko Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gra-
dec na predlog župana odloči, da redno vzdrževanje občin-
skih cest ali dela teh cest (npr. javnih poti) zagotavljajo na



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 5. 6. 2002 / Stran 5067

svojem območju krajevne skupnosti. V tem primeru občinski
svet določi tudi program rednega vzdrževanja teh cest, po-
trebna sredstva iz proračuna Občine Dobrova-Polhov Gra-
dec ter odgovorno osebo za izvedbo takega programa. Za
stanje teh cest je Občina Dobrova-Polhov Gradec subsidiar-
no odgovorna.

6. Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Postopek izpelje pristoj-
ni občinski upravni organ za ceste skladno s predpisi za
oddajo javnih naročil.

28. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

1. Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizi-
ranimi cestami po katerih je dovoljen javni promet, v obmo-
čju cestnega sveta, občinske ceste, skrbi pristojni občinski
upravni organ za ceste.

2 Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško pro-
go urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

29. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah po katerih je dovoljen javni promet in peljejo nad
občinskimi cestami, je pristojen občinski upravni organ za
ceste.

30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

1. Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko zara-
di zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na
državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovo-
ljen javni promet.

2. Preusmeritev prometa z občinske ceste na državno
cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te
ceste, mora pristojni občinski upravni organ za ceste pred-
hodno uskladiti z Direkcijo RS za ceste.

3. Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojni občinski upravni organ za ceste predhodno pridobi-
ti soglasja lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega
upravljavca ceste. Kolikor je med preusmeritvijo prometa z
občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je do-
voljen javni promet, potrebno povečati obseg vzdrževanja te
ceste oziroma jo je potrebno še pred preusmeritvijo prome-
ta usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške
teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

31. člen
(omejitev uporabe občinske ceste)

1. Če je občinska cesta v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo pro-

met posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti

ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo

na zavarovanje ceste in varnost prometa po njej (npr. pose-
bne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega ve-
tra, poškodbe ceste zaradi naravnih in drugih nesreč ipd.),

lahko predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa
za ceste s sklepom začasno, najdalj, za čas enega leta,
prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na
tej cesti ali njenem delu, ali zmanjša dovoljeno skupno ma-
so, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za
takšen ukrep.

2. Predstojnik pristojnega občinskega upravnega orga-
na za ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve
in druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in
občinskega inšpektorja najmanj petnajst dni, ter javnost po
sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni, pred njihovo
označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.

3. Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se mora nemudoma ob-
vestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po
sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževa-
nja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesre-
čah morata o ukrepih obvestiti tudi pristojni občinski upravni
organ za ceste.

4. Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta, se določi skladno z določbo 52. člena tega
odloka.

5. Določbe tega člena se nanašajo na prometno uredi-
tev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

32. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

1. Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti oziroma na občinsko cesto in promet na njej,
je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora
omejena.

2. Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varo-
valnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

3. Pristojni občinski upravni organ za ceste izda sogla-
sje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

4. Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s
15. členom tega odloka.

5. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:

– 6 m pri lokalni cesti /obojestransko pločnik/,
– 5 m pri lokalni cesti /enostranski pločnik/,
– 3 m pri javni poti za lokalne dovoze,
– 5 m pri javni poti za kolesarjenje.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena s prostorsko izvedbenimi akti v Občini Dobrova-
Polhov Gradec.

33. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

1. Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-
napetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi, plinovodi ter druge podobne naprave,
katerih investitor ni Občina Dobrova-Polhov Gradec, se sme-
jo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste
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in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način,
določenim s soglasjem pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste.

2. Pristojen občinski organ za ceste lahko zahteva od
upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi,
kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije
občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste
in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov
in naprav krije njihov upravljavec, razen če ni to v nasprotju s
pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

3. Pristojen občinski organ za ceste lahko odkloni izda-
jo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in
naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno
oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno re-
konstrukcijo te ceste.

34. člen
(dela na občinski cesti)

1. Prekopavanje, spodkopavanje in druga dela na ob-
činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste.

2. V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

3. Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potre-
bno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto neposredno ogroženi varen promet oziroma
življenja in zdravje občanov, ali bi lahko nastala večja gospo-
darska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj
odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca
rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav
mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti
cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca
rednega vzdrževanja ceste.

4. Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občin-
sko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec na-
prav in napeljav vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi pro-
meta in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

35. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste (zasipanja, navozi materiala), ki bi lahko
ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečal
stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje pristojne-
ga občinskega upravnega organa za ceste. V soglasju se
določijo pogoji za opravljanje teh del.

36. člen
(izredni prevoz)

1. Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev gle-
de osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

2. Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovo-
rom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, sku-
pno maso, širino, dolžino, višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s prepisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev kateregakoli od teh elementov, ki je odrejen na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

3. Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje z izredni prevoz, ki poteka samo

po občinskih cestah, izda pristojni občinski upravni organ za
ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
pogojih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in
izvajalca rednega vzdrževanja cest.

4. Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi prevozno-
sti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah zaradi obram-
bnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izredne-
ga prevoza s pristojnim občinskim upravnim organom za
ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti
policijo.

37. člen
(nadzor izrednih prevozov)

1. Največje dovoljene osne obremenitve, skupno ma-
so in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajal-
ci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s poli-
cisti.

2. Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prome-
ta. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz
in povrniti škodo na občinski cesti, kolikor jo je povzročil.

38. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

1. Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, do-
ločene skladno z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka in površine, ki jih za te namene pristojni občinski
upravni organ za ceste (pristojna služba občinske uprave)
določi ob obstoječih občinskih cestah, ta upravni organ
odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejav-
nosti.

2. Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.

3. Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo de-
javnosti je potrebno soglasje pristojnega občinskega uprav-
nega organa za ceste.

39. člen
(priključki na občinsko cesto)

1. Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste. S soglasjem se
določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja pri-
ključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

2. Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objek-
tov in naprav ob njih je treba ureditev predvideti že v lokacij-
ski ali prometni dokumentaciji za te gradnje.

3. Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na ob-
činsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.

4. Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovo-
ljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signali-
zacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.

5. Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključ-
ka mora sodelovati pristojni občinski upravni organ za ceste
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.
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40. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojni občinski upravni organ za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razme-
ram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.

41. člen
(ukinitev priključka)

1. Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan skla-
dno s pogoji soglasja iz 39. člena ali je zgrajen brez soglasja
ali, če ta ni preurejen skladno z odločbo iz 40. člena tega
odloka.

2. Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

42. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
1. Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko pri-

stojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se
gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomem-
ben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, boč-
nega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varo-
valni gozd skladno s predpisi o gozdovih.

2. Pravne in fizične osebe, ki ob občinski cesti pogoz-
dujejo ali urejajo hudournike ter deroče vode, morajo sode-
lovati s pristojnim občinskim upravnim organom za ceste in
prilagoditi vrsto in obseg dela tako, da se zavaruje cesta.

3. Pristojen občinski upravni organ za ceste krije del
stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in
deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za
varstvo občinske ceste.

43. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

1. Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami
ali ob njih mora investitor pridobiti soglasje pristojnega ob-
činskega upravnega organa za ceste.

2. Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora
biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavi-
tve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.

44. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

1. Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo
le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na var-
nost prometa.

2. Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravne-
ga organa za ceste.

45. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost ce-

stnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste. Taka dela se lahko oprav-
ljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.

46. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

1. Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poško-
dovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

2. Prepovedano je predvsem:
– odvajati na cesto vodo, odplakne in druge tekočine,
– puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo,
– ovirati odtekanje vode s ceste,
– z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto,
– voziti ali parkirati na bankinah, površinah za kolesar-

jenje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili razen, če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni,

– postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje ali trto,
ali druge visoke nasade ali poljščine,

– nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko,
odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša
ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža
promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost,

– nameščati ali uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet na njej,

– spuščati po brežinah kamenje, les ali drug material
ali predmete,

– nameščati na cesto kakršne koli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega od-
vijanja prometa,

– poškodovati prometno signalizacijo,
– uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

nanjo,
– puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli pred-

mete ali sneg, razsipavati po cesti sipek material, zemljo in
gnoj ali kako drugače onesnaževati cesto,

– puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živi-
no v obcestnih jarkih, pasti živino na

– cestnem svetu ali graditi ob cesti napajališča za živali,
– voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podko-

vane, da lahko poškoduje cesto,
– namerno zažgati ob cesti strnišča, odpadne in druge

gorljive snovi,
– orati v razdalji manjši kot 4 m od ceste v smeri proti

njej oziroma v širini manjši kot 1 m od ceste vzporedno z
njo,

– zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami,

– vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-
mete, kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.

47. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

1. Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.
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2. Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občin-
skih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

48. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

1. Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost od-
tok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim
s tem na povzroča škoda.

2. Sosedi ob občinski cesti morajo skladno z zakonom
in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zara-
di njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih
jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa
ter postavitev začasnih in stalnih naprav, ureditev za zaščito
ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti,
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če le-
teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.

3. Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

49. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

1. Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega potrebno delno ali
popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovolje-
njem iz 50. člena tega odloka.

2. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovolje-
nje za delno ali popolno zaporo ni potrebno za redno vzdrže-
vanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti,
za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji
teh del.

3. Dovoljenje za zaporo občinske ceste je potrebno
pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. Na glavni
cesti delna ali popolna zapora ceste zaradi športne ali druge
prireditve ni dovoljena. Dovoljenje za druge občinske ceste
se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge
javne ceste ali, če se promet zaradi zapore na zbirni cesti ne
ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo
občinske ceste, razen glavne ceste, se lahko izjemoma izda
tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge
javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.

50. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

1. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojni občinski upravni organ za ceste. O izda-
nih dovoljenjih pristojen občinski upravni organ za ceste
obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste, izvajalca
rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti
priložena od pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste potrjena prometno-tehnična dokumentacija začasne
prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občin-
ske ceste.

2. O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del za katere na podlagi drugega od-
stavka 49. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovolje-
nja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristoj-
nega občinskega upravnega organa za ceste potrjena pro-
metno-tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve

v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
3. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo

pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zara-
di zapore ceste in čas njenega trajanja.

4. Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno-tehnično do-
kumentacijo začasne prometne usmeritve v času delne ali
popolne zapore vozišča. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ce-
ste lahko spremeni čas in trajanje zapore zlasti, če se ta
predlaga med prireditvami predvidenimi s koledarjem, večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečani-
mi prometnimi obremenitvami ceste.

5. Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti, se smiselno
uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski
cesti.

6. Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predla-
gatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

51. člen
(polje preglednosti)

1. V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter
na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni do-
voljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, po-
stavljati predmetov in naprav in storiti kar koli drugega, kar bi
oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge (po-
lje preglednosti).

2. Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

3. Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino ure-
di lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojni občinski
upravni organ za ceste skladno z zakonom.

4. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravi-
čen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemlji-
šča določena v soglasju pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste iz 32. člena tega odloka.

52. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

1. Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na predlog
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste razen v
primerih iz 31. člena tega odloka in v primerih, ko je njena
postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica
odredb o prepovedih ali o omejitvah prometa na javnih ce-
stah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega
prometa pristojni minister, pristojen za promet, minister,
pristojen za notranje zadeve in minister, pristojen za okolje
in prostor.

2. Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi,
ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik, naravno
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in
podobno (turistična ali druga obvestilna signalizacija), samo
v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu
zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistič-



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 5. 6. 2002 / Stran 5071

ne ali druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pri-
stojnega občinskega upravnega organa za ceste s sklepom.
Pristojen občinski upravni organ za ceste ima pravico do
povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrže-
vanje in odstranitev.

53. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

1. Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napi-
sov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj
naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojni ob-
činski upravni organ za ceste lahko izda soglasje za njihovo
postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomem-
bna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana promet-
na signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove po-
stavitve, vzdrževanja in odstranitve.

2. Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo
le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za po-
stavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah.
Soglasje za njihovo postavitev izda pristojen občinski uprav-
ni organ za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve, ki
morajo biti skladni s predpisi o varstvu cest in varnosti pro-
meta na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objek-
tov in naprav.

3. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda
le za določen čas (za čas trajanja sejma, prireditve, razstave,
ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski svet
občine Dobrova-Polhov Gradec. Spodnji rob transparenta
mora biti najmanj 4,50 m nad voziščem občinske ceste.

54. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah zunaj naselja)

1. Kdor namerava ob občinski cesti zunaj naselja oprav-
ljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno ipd.), ki nepo-
sredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje,
vključevanje vozil v promet ipd.) mora skladno z določbo 39.
in 40. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziro-
ma dostop do objekta ter zadostno število mest za parkira-
nje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.

2. V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravlja-
nje dejavnosti iz prejšnjega odstavka, je potrebno pridobiti
mnenje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

55. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ za
ceste ter zoper sklep iz drugega odstavka 52. člena tega
odloka, je dovoljena pritožba na župana Občine Dobrova-
Polhov Gradec.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

56. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.

57. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega nadzornika za ceste je lahko imenovan

diplomiran inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let delov-
nih izkušenj in opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.

58. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

A) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžno-
sti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,

2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez določbe o dovolitvi; priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del,

3. nadzorovati izvajanje ukrepov z varstvo cest in pro-
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja, ali v nasprotju z njim,

4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa,

5. v nujnih primerih, ki bi bila ogrožena varnost prome-
ta na cesti ali bi lahko nastala na njej škoda, odrediti zača-
sne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-

struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.

B) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena je osem dni od dneva njene
vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in
8. točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvrši-
tve.

1. V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, v
primeru, da je zaradi neposredne ogroženosti občinske ce-
ste ali varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udele-
žencev v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči
po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih
primerih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno
ter odredi, da se odločba izvrši takoj.

2. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občin-
ski inšpektor za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospo-
darskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organiza-
cij in skupnosti;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine s katerimi lahko ugotovi istovetnost

oseb vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so v
skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;

– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih ose-
bah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, po-
trebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;

– proti potrdilu za največ osem dni odvzeti dokumenta-
cijo, ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v
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obravnavani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve
tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno
uporabljajo za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati, da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasni-
lo v zvezi s predmetom nadzorstva.

C) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstav-
ka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti
župana, pristojen občinski organ za ceste in policijo.

D) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obvez-
nosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncendentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, ki so določene v koncesijski pogodbi.

E) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški) in drugi stroški, ki so nastali z uvedbo postopka, ki
se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

59. člen
(prekrški)

A) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavno-
sti, če:

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objek-
te v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 32.
člena);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 33. čle-
na);

3. brez dovoljenja prekopava, spodkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 34. člena);

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (35. člen);

5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali, če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost, brez soglasja
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
(38. člen);

6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto ali ga gradi oziroma rekonstruira v nasprotju
s tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek
39. člena);

7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagajajo tako, da se zava-
ruje občinska cesta (drugi odstavek 42. člena);

8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(43. člen);

9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega

telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (44. člen);

10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (45. člen);

11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del, ali izvaja oziroma opusti kakršna koli dela na cesti in
zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodo-
vala cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet
na cesti (46. člen);

12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovale vozišče (prvi odstavek 47. člena);

13. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene
s primernimi oblogami in bi lahko poškodovalo vozišče (dru-
gi odstavek 47. člena);

14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani lede-
nih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (tretji odstavek 48. člena);

15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi izvajanja del na cesti ali
športne in druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
49. člena);

16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katero ni potrebno pridobiti dovoljenja
(drugi odstavek 50. člena);

17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno tehnično dokumentacijo začasne pro-
metne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja
(tretji odstavek 50. člena);

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 51. člena);

19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob ob-
činski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis ali drugi
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in ogla-
ševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (53. člen).

B) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaz-
nuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

60. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje posameznik, ki stori katero izmed dejanj iz
prvega odstavka prejšnjega člena.

61. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

1. Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekrške izvajalec rednega vzdrževanja občinskih
cest;

– če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26. člena);

– če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena).

2. Z denarno kaznijo najmanj 25.000 se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izva-
jalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
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62. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

1. Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob ce-
stnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov
(tretji odstavek 24. člena).

2. Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba investitorja.

3. Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek odgovorna oseba pristojnega občinskega
upravnega organa za ceste, če pred začetkom gradnje ali
rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziro-
ma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi
odstavek 24. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

63. člen
(večletni plan)

Pristojen občinski organ za ceste najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana razvoja
in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 12. člena
tega odloka.

64. člen
(legalizacija priključkov)

Investitor in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili pri-
ključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez pred-
pisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo
vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem občin-
skem organu za ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi
tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavljajo ukrepi iz
41. člena tega odloka.

65. člen
1. Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov

ob občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka.

2. Ravno tako morajo v enem letu poskrbeti za ureditev
odvodnjavanja meteornih vod vsi tisti, pri katerih je ta voda
speljana iz žlebov in dvorišč na cesto.

66. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

1. Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. čle-
na zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87) se morajo prilagoditi določbam 52. in 53. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni sig-
nalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
šestih mesecih po uveljavitvi tega predpisa.

2. Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v naspro-
tju s pogoji določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

2420. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Dobrova-Polhov Gradec

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Obči-
ne Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je
Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na 24. redni
seji dne 20. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrova-

Polhov Gradec

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Dobrova–Polhov Gradec

in ceste med naselji v sosednjih občinah.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v

občini in naselji v sosednjih občinah so:

67. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

1. Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka upo-
rabno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem
postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo
vrednost.

2. Prejšnji lastnik zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati skladno z zakonom.

68. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
gospodarjenju z javnimi potmi (Uradni list SRS, št. 30/87),
ki ga je sprejela Skupščina mesta Ljubljane.

69. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03- 2993/2001
Dobrova, dne 20. novembra 2001.

Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec

Janez Oven l. r.
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Št. cest Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina c. Dolžina asfalt Dolžina Preost. dolž
ali odseka ceste ali ali odseka v občini m1 m1 makadam ceste v sosed.

odseka m1 občini m1

067010 R2 409 Gorjanc-Razori R3 641 2.630 2.630
067020 R3 641 Dobrova-Horjul R2 407 7.800 7.800
067040 R2 407 Pil–Šentjošt-Smrečje LC 468030 5.300 4.365 935 316 Vrhnika
067050 LC 067040 Šentjošt-Kurja vas R2 407 1.077 1.077
067060 LC 213050 Stranska vas-Šujica-Gabrje R3 641 1.961 981 980
067070 R3 641 Belica–Babna gora-Dvor R3 641 2.712 1865 847
067080 R3 641 Dolenja vas-Zaklanec LC 067020 1.960 1350 610
067090 R3 641 Polhov Gradec–Črni Vrh-Pasja ravan-Kosmačar LC 100132 16.774 11.163 5.611
067100 LC 067090 Zalog–Potrebuježev graben-Log–Pasja Ravan LC 067090 9.027 1.020 8007
067110 R3 641 Briše–Praproče-Zalog LC 067090 3.007 787 2.220
067120 LC 067090 Zalog–Planina-Suhi Dol R2 407 10.830 1.676 9.154
067130 R3 641 Ljubljanica-Butajnova–Reka LC 067120 5.370 1.601 3.769
067150 R3 641 Žirovnikov Graben–Osredek 3.765 765 3.000 204 Medvode
401092 LC 401092 Škofja Loka-Puštal-Petačev Graben LC 067090 5.789 3.659 2.130 8.929 Škof.L.
100140 LC 100140 Lučina–Lamovec-Zajlar LC 067120 1.376 753 623 1.733 Gor. vas
100150 LC 100150 Žirovski Vrh-Goli Vrh LC 100180 564 564 1.420 Gor. vas
100180 R2 407 Suhi Dol-Goli Vrh–Smrečje 2.755 1.751 1.004 14.045 Gor.vas
213050 LC 213050 Podutik-Stranska vas-Dobrova R3 641 1.970 1.970 3.175 Mol. Lj.

SKUPAJ: 84.667 44.136 40.531

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Št. cest Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina c. Dolžina asfalt Dolžina Preost. dolž
ali odseka ceste ali ali odseka v občini m1 m1 makadam ceste v sosed.

odseka m1 občini m1

567010 JP 567010 Gorjanc–Dobravc JP 567030 892 892
567020 LC 067010 Podsmreka–Lazar Podsmr.25 417 417
567030 LC 067010 Podsmreka-Pot čez Gmajno R3 641 878 878
567040 LC 067010 Komanija LC 067010 564 527 37
567050 LC 067010 Draževnik R3 641 574 574
567060 LC 067010 Spod.Razori–Dolenc Razori 17 94 94
567070 JP 567060 Spodnji Razori Razori 16 551 551
567080 R3 641 Vladimirja Dolničarja LC 067020 185 185
567090 JP 567080 Stara cesta I. h.š.17 172 172
567100 JP 567090 Stara cesta II. R3 641 58 58
567110 JP 567080 Emila Adamiča h.š. 60 714 714
567120 JP 567110 Pot do cerkve Cerkev 105 105
567130 JP 567110 Povezovalna LC 067020 67 67
567140 JP 567110 Cesta dveh potokov h.š.14 112 112
567150 R3 641 Dobrova JP 567110 320 320
567160 JP 567150 Cesta 7. Maja-Gradišek h.š.30 1.190 692 498
567170 JP 567150 Pot na Gornje polje JP 567160 333 333
567180 JP 567150 Cesta I JP 567110 124 124
567190 JP 567110 Vrti Vrti 14 104 104
567200 JP 567110 Cesta II 116 116
567210 JP 567160 Devce JP 567210 338 338
567220 LC 213050 Stranska vas-Bokalci 1.893 953 940 Ljubljana
567230 LC 067060 Cesta v Gabrje Gabrje 12 827 827
567240 JP 567230 Cesta Pod kotom Gabrje 104 1.754 1.345 409
567250 R3 641 Žirovnikov Graben-Ravnik Gabrje 37 1.410 1.410
567260 LC 067150 Osredek LC 067150 496 496
567270 LC 067150 Osredek-Mali vrh JP 567260 813 813
567280 R3 641 Log-Hruševo-Hrastenice R3 641 2.228 840 1.388
567290 R3 641 Šujica-Selo-Brničar R3 641 2.064 2.064
567300 R3 641 Šujica JP 567290 350 350
567310 R3 641 Gradišnik-Šujica JP 567290 466 466
567320 JP 567290 Selo-Bozovičar Hruševo 89 638 638
567330 JP 567290 Selo-Gosenica Hruševo 102 230 230
567340 JP 567290 Selo-Golob n.h. 253 253
567350 JP 567290 Selo-Vintar Hruševo 52 135 135
567360 R3 641 Šujica-Stranska vas LC 067060 378 378
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Št. cest Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina c. Dolžina asfalt Dolžina Preost. dolž
ali odseka ceste ali ali odseka v občini m1 m1 makadam ceste v sosed.

odseka m1 občini m1

567370 LC 067020 Pot čez Horjulko LC 067020 1.873 994 880
567380 LC 067020 Skodlar-Kotar LC 067070 5.840 849 4.991
567390 LC 067020 Pot v Kogu LC 067020 382 190 192
567400 LC 067020 Brezje-Zablat b.h.š. 1.225 1.225
567410 LC 067070 Križišče Babna gora-Zibel Babna g. 20 814 283 531
567420 LC 067070 Belec-Jamnik LC 067070 421 421
567430 JP 567420 Križišče Babna gora–Vrhovec Babna g. 16 901 549 351
567440 R3 641 Peklaj-Pečko JP 567490 162 162
567450 R3 641 Srednja vas JP 567490 848 848
567460 LC 067090 Grad-Potok-Rogelj LC 067110 1.635 725 910
567470 R3 641 Hoja-Ravnek Setnica 3 2.421 494 1.927
567480 JP 567440 Mačkov graben-Mežnar Setnica10 2.394 2.394
567490 R3 641 Bajer-Hoja JP 567400 1.965 1.965
567500
567500 JP 567410 Žaga-Anžik Polhov G. 62 434 185 249
567510 R3 641 Srednja vas-Žaga JP 567400 277 81 196
567520 R3 641 Srednja vas-Goder-Mala voda R3 641 3.497 3.497
567530 LC 067090 Mačkov Graben-Kobilca Setnica 14 1.629 1.629
567540 JP 567460 Krona LC 067090 593 451 142
567550 R3 641 RC-Ronki JP 567460 255 255
567560 R3 641 Briše-Setnik Setnik 31 2.323 2.323
567570 R3 641 RC-Cerl-Krona JP 567540 339 339
567580 R3 641 RC-Osnovna šola Pol.G. Polh. G. 95 164 164
567590 LC 067120 Nartnik-Čamernik-Kucelj LC 067130 4.619 4.619
567600 JP 567590 Suš- Devnik 1.338 1.338
567610 JP 567620 Majer-Vel.-Mali vrh–Praproče LC 067110 3.999 3.999
567620 JP 567590 Škandrov gr., Veliki vrh, Hubatar JP 567610 1.417 1.417
567630 LC 401092 Petačev graben-Kozjeki Smolnik 9- 2.464 2.464
567640 LC 067090 Zalog-Zalaznik-Na hribu LC 067090 1.693 1.693
567650 LC 067090 Smolnik-Koprivec h.š.Čr.v. 7 438 438
567660 LC 067090 Rihar-Močnikar h.š. Čr. V.5 789 789
567670 LC 067090 Sovov grič-Veliki hrib Smolnik 8 1.467 992 475
567680 JP 567670 Smolnik-Pohleven Smolnik 10 548 548
567690 LC 067090 Sovov grič-Petačev graben LC 401092 2.900 2.900
567700 LC 067090 Sovov grič-Zagrabnar–Petačev graben LC 401092 3.542 3.542
567710 JP 567700 Zagrabnar-Božnar-Kopač Črni vrh 15 1.385 1.385
567720 LC 067090 Črni vrh-Kočarska–Potrebuježev graben LC 067100 2.904 2.904
567730 LC 067090 Črni vrh-Gugelj-Reka JP 567720 2.357 2.357
567740 JP 567730 Reka-Ravnohribar Črni vrh 53 605 605
567750 LC 067090 Kuzovcov grič-Predov–Prosen Črni vrh 23 808 808
567760 LC 067100 Rovt-Alič-Buh Srednji vrh 25 2.938 2.938
567770 JP 567760 Logar-Frtic Zadobje 22 1.240 1.240
567780 JP 567700 Mehuš-Razorjevec Zadobje 21 1.236 1.236
567790 LC 100140 Lamovec-Alič JP 567760 1.017 1.017
567800 LC 067090 Črni vrh-Trobec JP 567700 1.216 20 1.196
567810 LC 067120 Kolarica-Skopanc-Špiček LC 067120 1.649 1.649
567820 LC 067100 Žnidar-Mrzlikar-Rus Srednji vrh 11 2.521 2.521
567830 JP 567820 Žnider-Bradeško Srednji vrh 14 699 699
567840 JP 567850 Kreselj-Pečnik Srednji vrh 19 558 558
567850 LC 067120 Žlebeder-Kreselj Srednji vrh 17 1.293 1.293
567860 LC 067100 Potrebuješ-Ažman Srednji vrh 16 2.426 2.426
567870 LC 067130 Pekar-Pri mlinu 470 470
567880 LC 067130 Butajnova-Planina LC 067120 2.373 358 2.015
567890 LC 067130 Butajnova-Mala vas 543 543
567900 R2 407 Kurja vas-Butajnova LC 067130 1.442 1.442
567910 LC067050 Kurja vas-Stavnikov most JP 567930 1.342 1.342
567920 JP 567930 Možina-Potok JP 567930 792 792
567930 LC 067040 Šentjošt-Smrečje 2.084 2.084
567940 LC 067040 na Glavtar 304 304
567950 LC 401092  Selo nad Polh. Gradcem-Sv. Jedrt 553 553

SKUPAJ DOLŽINA: 112.204 24.718 87.486
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6. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije RS za ceste št. 347-
05-144/98-03 z dne 2. 6. 1998.

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03-2543/01
Dobrova, dne 20. novembra 2001.

Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec

Janez Oven l. r.

DOBROVNIK

2421. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Dobrovnik

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 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) (Uradni list RS,
72/93, 6/94, odl. US U-I-13/94-65, 45/94 odl. US U-I-
144/94-18, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, odl.
US U-I-304/94-9, 9/96 odl. US U-I-264/95-7, 39/96 odl.
US U-I-274-95, 44/96 odl. US U-I-98/95, 25/97, 70/97,
10/98, 68/98 odl. US U-I-39/95, 74/98, 12/99 odl. US
U-I-4/99, 36/99 odl. US U-I-313/96, 59/99 odl. US U-I-
4/99, 70/00 in 100/00 – sklep US) in 146. člena statuta
Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99, 23/01,
50/01) je Občinski svet občine Dobrovnik na 32. seji dne
29. 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 Dobrovnik

1. člen
V statutu Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99,

23/01 in 50/01) se drugi odstavek 17. člena nadomesti z
naslednjim besedilom:

“Občinski svet šteje enajst članov.
Osem članov izvolijo občani na podlagi splošne in ena-

ke volilne pravice. Po enega člana izvolijo pripadniki mad-
žarske narodne skupnosti, pripadniki romske skupnosti ter
pripadniki slovenskega naroda na podlagi posebne volilne
pravice.”

2. člen
V 19. členu se v prvem stavku beseda “neprofesional-

no” nadomesti z besedo “nepoklicno”:

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

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-9/02
Dobrovnik, dne 29. aprila 2002.

Župan-Polgármester
Občine Dobrovnik

Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.

GORNJA RADGONA

2422. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2002

Na podlagi 29. in 40. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
110. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS,
št. 44/99 in 104/00) je Občinski svet občine Gornja Rad-
gona na 23. redni seji dne 23. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Gornja Radgona za leto

2002 (Uradni list RS, št. 101/01) se spremeni 2. točka 3.
člena, tako da glasi:

Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2002 se
določa v naslednjih zneskih:

v tisoč tolarjev
A) Bilanca prihodkov in odhodkov

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 1,622.899
Tekoči prihodki (70+71) 802.673
70 Davčni prihodki 564.189

700 Davki na dohodek in dobiček 421.532
703 Davki na premoženje 73.217
704 Domači davki na blago in storitve 69.440

71 Nedavčni prihodki 238.484
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 104.086
711 Takse in pristojbine 7.157
712 Denarne kazni 442
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 11.991
714 Drugi nedavčni prihodki 114.808

72 Kapitalski prihodki 39.440
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 29.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja 10.440

74 Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 780.786

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 1,781.605
40 Tekoči odhodki 439.202

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 138.298
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost 23.377
402 Izdatki za blago in storitve 259.049
403 Plačila domačih obresti 13.800
409 Rezerve 4.678

41 Tekoči transferi 504.859
410 Subvencije 8.000
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 74.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 82.590
413 Drugi tekoči domači transferi 340.269

42 Investicijski odhodki 813.894
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 813.894

43 Investicijski transferi 23.650
430 Investicijski transferi 23.650

III. Proračunski presežek (I.-II.) –158.706
(proračunski primanjkljaj)
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B) Račun finančnih terjatev in naložb

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752) 20.000

75 Prejeta vračila danih posojil 20.000
750 Prejeta vračila danih posojil 20.000

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442) 7.500

44 Dana posojila in povečanje kapit. deleža 7.500
440 Dana posojila 7.500
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.) 12.500

C) Račun financiranja

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002

VII. Zadolževanje (500) 90.000
50 Zadolževanje 90.000

500 Domače zadolževanje 90.000
VIII. Odplačila dolga (550) 19.100
55 Odplačila dolga 19.100

550 Odplačila domačega dolga 19.100
IX. Sprememba stanja sredstev na računu

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –75.306
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.) 146.206
XI. Neto financiranje (VI.+X.) 158.706

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40405/01-20010010/01
Gornja Radgona, dne 24. maja 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

2423. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu za del naselja Črešnjevci

Na podlagi 39., 40. in 43. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 20. člena statuta Obči-
ne Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je
Občinski svet občine Gornja Radgona na 23. redni seji dne
23. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu za del naselja Črešnjevci

1. člen
V odloku o zazidalnem načrtu za del naselja Črešnjevci

(Uradne objave Pomurskih občin, št. 30/86) se za 11.
členom doda novi 11.a člen, ki se glasi:

“11.a člen
Poleg že navedenih odstopanj so dopustna še odsto-

panja od grafičnih prilog iz 2. člena in oblikovalske rešitve
objektov iz 8. in 9. člena tega odloka. Dopustna so odstopa-

nja v legi objektov, odmiki od parcelnih mej in oblikovalske
rešitve iz 8. in 9. člena tega odloka, če se v lokacijskem
postopku ugotovi, da odstopanje ne bo poslabšalo pogojev
bivanja in če se z drugačnim odmikom in lego objekta ne
poslabšajo sanitarni in požarni pogoji na obravnavanih in
sosednjih parcelah”.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-05-1/2002-3
Gornja Radgona, dne 24. maja 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

KAMNIK

2424. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kamnik za leto 2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 16. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01)
in 13. člena odloka o proračunu Občine Kamnik za leto
2001 (Uradni list RS, št. 15/01 in 78/01) je Občinski svet
občine Kamnik na 28. seji dne 29. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik

za leto 2001

1. člen
Realizacija proračuna Občine Kamnik za leto 2001:

SIT
I. Skupaj prihodki 2.602,628.746,51
II. Skupaj odhodki 2.561,854.205,40
III. Proračunski presežek (I.–II.) 40,774.541,11
IV. Prejeta vračila posojil in prodaja
kapitalskih deležev 60,860.197,03
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev
(IV.–V.) 60,860.197,03 SIT
VII. Zadolževanje proračuna –
VIII. Odplačila dolga 31,062.503,00
IX. Neto zadolževanje (VII.–VIII.) –31,062.503,00
X. Povečanje sredstev na računih
(III.+VI.+IX.) 70,572.235,14

2. člen
Realizacija sredstev proračunske rezerve:

stanje na ŽR 31. 12. 2000 17,245.598,55 SIT
prihodki v letu 2001 15,000.000,00 SIT
odhodki v letu 2001 923.919,78 SIT
stanje na ŽR 31. 12. 2001 31,321.678,77 SIT
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3. člen
Stanje sredstev na računih proračuna Občine Kamnik

na dan 31. 12. 2001 skupaj znaša 425,657.519,84 SIT,
od tega:

– Občina Kamnik: 318,879.254,65 SIT,
– proračunska rezerva: 31,321.678,77 SIT,
– krajevne skupnosti: 75,456.586,42 SIT.
Saldo nerazporejenih sredstev iz računov proračuna

znaša 318,879.254,65 SIT in se uporablja za pokrivanje
odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2002.

Sredstva proračunske rezerve Občine Kamnik v višini
31,321.678,77 SIT se za isti namen prenesejo v leto 2002.

Saldo nerazporejenih sredstev posameznih krajevnih
skupnosti v letu 2001 v skupni višini 75,456.586,42 SIT se
prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov krajevnih
skupnosti v letu 2002.

4. člen
Sestavni del odloka o zaključnem računu proračuna

Občine Kamnik za leto 2001 sta tudi splošni in posebni del
proračuna, kjer so podrobno prikazani podatki o načrtova-
nih in realiziranih prihodkih in odhodkih proračuna Občine
Kamnik za leto 2001.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 40303-1/02
Kamnik, dne 29. maja 2002.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

2425. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za
leto 2002

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 ter 30/02) in 16. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01)
je Občinski svet občine Kamnik na 28. seji dne 29. 5. 2002
sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik

za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2002

(Uradni list RS, št. 16/02) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:

Proračun Občine Kamnik za leto 2002 se določa v
naslednjih zneskih (v SIT):

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)2.976,176.519

Tekoči prihodki (70+71) 2.082,047.303
70 Davčni prihodki 1.778,024.000

700 Davki na dohodek in dobiček 1.381,554.000
703 Davki na premoženje 198,049.000
704 Domači davki na blago in storitve 198,421.000

71 Nedavčni prihodki 304,023.303
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 75,050.820
711 Takse in pristojbine 15,000.000
712 Denarne kazni 8,500.000
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev 20,070.000
714 Drugi nedavčni prihodki 185,402.483

72 Kapitalski prihodki 237,940.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev 10,080.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja 227,860.000

73 Prejete donacije 44,000.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 44,000.000

74 Transferni prihodki 612,189.216
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 612,189.216

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 3.336,163.770
40 Tekoči odhodki 549,882.914

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 190,275.185
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost 27,746.649
402 Izdatki za blago in storitve 308,304.438
409 Rezerve 23,556.642

41 Tekoči transferi 1.411,745.043
410 Subvencije 52,443.500
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 573,807.200
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam 143,035.931
413 Drugi tekoči domači transferi 642,458.412

42 Investicijski odhodki 1.258,415.271
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev 1.258,415.271

43 Investicijski transferi 116,120.542
430 Investicijski transferi 116,120.542

III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.) –359,987.251
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in

prodaja kapitalskih deležev
(750+751+752) 1,100.000

75 Prejeta vračila danih posojil 1,100.000
750 Prejeta vračila danih posojil 1,100.000
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 –
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije –

VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) 1,100.000

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500) –
50 Zadolževanje –

500 Domače zadolževanje –
VIII. Odplačilo dolga (550) –
55 Odplačilo dolga –

550 Odplačilo domačega dolga –
IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) –
X. Zmanjšanje sredstev na računih

(III+VI.+IX.) -358,887.251



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 5. 6. 2002 / Stran 5079

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov splo-
šnega in posebnega dela proračuna, ki sta sestavni del
proračuna Občine Kamnik za leto 2002. Sestavni del prora-
čuna Občine Kamnik za leto 2002 so tudi: račun finančnih
terjatev in naložb, račun financiranja, finančni načrti krajev-
nih skupnosti in načrt razvojnih programov do leta 2005.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.

Št. 40302-3/01
Kamnik, dne 29. maja 2002.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

2426. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika
Občinske volilne komisije Kamnik

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 16.
člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in
40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 28. seji dne
29. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o razrešitvi in imenovanju predsednika Občinske

volilne komisije Kamnik

I
V občinski volilni komisiji se razreši predsednica Nina

Kodra Balantič, Štajerska 8, Šmarca.

II
V občinsko volilno komisijo se imenuje za predsednika

Janez Jeglič, Josipa Ogrinca 10, Kamnik.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-1/99-361
Kamnik, dne 30. maja 2002.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

2427. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2002

Na podlagi 16. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 47/95, 11/97,
7/00, 93/00 in 54/01) in 16. člena statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine
Kamnik na 28. seji dne 29. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2002

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča za leto 2002 znaša:
– za zazidano stavbno zemljišče 0,04158 SIT,
– za nezazidano stavbno zemljišče 0,01342 SIT.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 42008-4/00-6/3
Kamnik, dne 29. maja 2002.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

2428. Program dejavnosti “ravnanje z odpadki v
Občini Kamnik”

Na podlagi 7. člena odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 38/97) in
16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99
in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 28. seji dne
29. 5. 2002 sprejel

P R O G R A M
dejavnosti “ravnanje z odpadki v Občini Kamnik”

I. PREDMET IN CILJI PROGRAMA

1. člen
Program dejavnosti temelji na principih gospodarnega

ravnanja s komunalnimi odpadki in ima naslednje perspek-
tivne cilje:

– zmanjševanje količine odpadkov, ki se odlagajo na
deponiji komunalnih odpadkov,

– ločeno zbiranje posameznih vrst odpadkov na izvoru
nastajanja ter vračanje koristnih odpadkov v ponovno upora-
bo,

– izločanje nevarnih odpadkov in ustrezno ravnanje z
njimi,

– preprečevanje divjega odlaganja odpadkov.

2. člen
V skladu s temi cilji se bo izvajalo ločeno zbiranje in

odvoz odpadkov na naslednji način:
1. zbiranje in odvoz mešanih trdnih odpadkov iz naselij,

preostalih po ločenem zbiranju na izvoru (52-krat na leto),
2. ločeno zbiranje in lastno kompostiranje bioloških in

zelenih odpadkov na območjih individualnih stanovanjskih
objektov, kjer to omogočajo prostorski pogoji,

3. ločeno zbiranje in odvoz bioloških odpadkov na
območjih strnjenih blokovskih in individualnih naselij, kjer se
ne izvaja kompostiranje (52-krat na leto),

4. ločeno zbiranje in odvoz papirja, stekla in umetnih
mas na ekoloških otokih v naseljih (13-krat na leto oziroma
po potrebi),
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5. ločeno zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov iz go-
spodinjstev (2-krat na leto),

6. ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov z nevarnimi
sestavinami (nevarni odpadki) in odvoz (enkrat na leto),

7. odlaganje drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih
odpadkov v CROS – Centru za ravnanje z odpadki Suhado-
le,

8. ločeno zbiranje in odvoz odpadkov, ki nastanejo v
dejavnostih (obrt, industrija, gostinstvo, trgovina...). Način
zbiranja in odvoza odpadkov določita povzročitelj in izvajalec
v medsebojni pogodbi.

Urnik odvozov posameznih vrst odpadkov je v prilogi
tega programa.

II. ZBIRANJE, ODVOZ IN KONČNA OSKRBA
POSAMEZNIH VRST ODPADKOV

3. člen
Ostanek odpadkov
Ostanek odpadkov predstavlja mešane trdne odpadke,

ki so ostali po ločenem zbiranju posameznih frakcij na izvoru
in se odložijo na deponijo komunalnih odpadkov.

Za zbiranje ostanka odpadkov se uporabljata dva siste-
ma:

– zbiralni sistem – povzročitelji odpadkov le-te odlaga-
jo v tipske posode, ki so locirane v neposredni bližini na-
stanka odpadkov in

– prinašalni sistem – zbirno oziroma odjemno mesto je
namenjeno več povzročiteljem skupaj, ki odpadke odlagajo
v skupne tipske posode.

Oba sistema zbiranja ostanka odpadkov sta namenjena
za:

– gospodinjstva v individualnih stanovanjskih objektih,
– gospodinjstva v stanovanjskih blokih,
– obrt, industrijo, poslovne prostore,
– pokopališča, tržnice, kulturne in športne objekte,
– postajališča javnega cestnega in železniškega pro-

meta.
Za zbiranje ostanka odpadkov se uporabljajo naslednje

vrste posod:
– PVC posode temno sive barve, opremljene s kolesi,

volumna 120 l, 240 l, 770 l in 1100 l,
– kovinski zabojniki 4 m3, 5 m3 in 7 m3 (samonaklada-

lec),
– kovinski zabojniki 20 m3 in 30 m3 (kotalni prekucnik),
– namenske vrečke (80 l) z oznako izvajalca – za tiste

povzročitelje, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti od
prevoznih cest ne more priti in za enočlanska gospodinjstva.
Povzročitelji si morajo vrečke priskrbeti pri izvajalcu.

Končna oskrba ostanka odpadkov
Izvajalec pripelje ostanek odpadkov v CROS Suhado-

le, jih pretovori in odpelje na deponijo Barje.

4. člen
Biološki odpadki
Biološki odpadki predstavljajo organski del gospodinj-

skih odpadkov. To so: kuhinjski odpadki, ki so biološko
razgradljivi, odpadki z vrta (listje, trava, zelenjava, rože, veje-
vje) in drugi primerni odpadki za kompostiranje.

Za ravnanje z biološkimi odpadki se uporabljata na-
slednja sistema:

– kompostiranje v lastnem vrtu,
– zbiranje bio odpadkov v tipskih posodah in odvoz v

kompostarno.
Oba sistema sta namenjena za zbiranje in končno oskr-

bo bioloških odpadkov iz naselij, gospodarstva in obrti in
pokrivata:

– gospodinjstva v individualnih stanovanjskih objektih,
– gospodinjstva v stanovanjskih blokih,
– obrt in industrija,
– pokopališča in tržnice.
Kompostiranje v lastnem vrtu je predvideno pri vseh

individualnih stanovanjskih objektih, kjer prostorski pogoji to
dopuščajo, z navodili za kompostiranje pa bo občane sezna-
nil izvajalec dejavnosti. Na teh območjih se omogoči tudi
ločeno zbiranje in odlaganje bio odpadkov v tipske posode
za tiste uporabnike, ki se ne odločijo za kompostiranje v
lastnem vrtu.

Ločeno zbiranje in odlaganje bio odpadkov v tipske
posode je obvezno za gospodinjstva v stanovanjskih blokih
in gospodinjstva v individualnih stanovanjskih objektih, kjer
ni prostorskih pogojev za kompostiranje ter za industrijo in
obrt, kjer tovrstni odpadki nastajajo v proizvodnem procesu.

Za zbiranje bioloških odpadkov se uporabljajo nasled-
nje vrste posod:

– PVC posode rjave barve volumna 120 l, 240 l in
770 l (gospodinjstva),

– železni zabojniki (ustrezno označeni) volumna 4m3,
5m3 in 7m3 in PVC posode 770 l (pokopališča, tržnice,
industrija, obrt).

Končna oskrba bioloških odpadkov
Biološki odpadki se kompostirajo v kompostarni v

CROS Suhadole. Tu se s pomočjo ustrezne mehanizacije in
tehnologije ter z dodatkom strukturnega materiala (zmleti
lesni odpadki, vejevje...) izvaja kompostiranje, ki poteka v
štirih fazah (predpriprava, kompostiranje-zorenje, fina pred-
priprava, dozorevanje-skladiščenje).

5. člen
Ekološki otoki
Ekološki otok je enotno urejena in opremljena površi-

na, ki je namenjena ločenemu zbiranju tistih frakcij komunal-
nih odpadkov iz gospodinjstev, ki so primerni za predelavo
in ponovno uporabo (t.i. sekundarne surovine). Na območju
Občine Kamnik je potrebno urediti 52 ekoloških otokov.

Ekološki otoki so opremljeni s PVC posodami volumna
1100 l, ki so namenjeni zbiranju odpadnega papirja, odpa-
dnega stekla in odpadnih umetnih mas iz gospodinjstev.

Pravne osebe sklenejo za zbiranje, odvoz in končno
oskrbo sekundarnih surovin (papir, steklo, umetne mase,
les…) z izvajalcem posebno pogodbo in ne uporabljajo eko-
loških otokov. V pogodbi se določi velikost posod glede na
dejanske količine, ki nastajajo v dejavnosti.

1. Odpadni papir
Med odpadni papir spadajo vse vrste papirja in karto-

na, ki kot odpadek nastaja v gospodinjstvih, poslovnih pro-
storih, obrti in industriji. To so časopisi, revije, prospekti,
zvezki, knjige, brošure, pisarniški in računalniški papir, em-
balažni papir in karton, vrečke in drugi izdelki iz papirja in
kartona.

Za zbiranje papirja se uporabljajo naslednje vrste posod:
– PVC posode modre barve, volumna 1100 l:

– EKO otoki (namenjeni za gospodinjstva),
– poslovni prostori, obrt, industrija,

– kovinski zabojniki 4 m3, 5 m3 in 7 m3 – poslovni
prostori, obrt in industrija.

Končna oskrba odpadnega papirja
Izvajalec pripelje zbrani papir v CROS Suhadole, kjer

ga presortira, stisne in balira ter posreduje v predelovalno
industrijo.

2. Odpadno steklo
Med odpadno steklo spada steklena embalaža (vse

vrste steklenic, kozarci za vlaganje), ki se redno pojavlja v
gospodinjstvih, poslovnih prostorih, obrti in industriji.
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Za zbiranje stekla se uporabljajo naslednje vrste po-
sod:

– PVC posode zelene barve z zelenim pokrovom vo-
lumna 1100 l, ločeno za belo in barvno steklo – EKO otoki
(namenjeni za gospodinjstva),

– kovinski zabojniki 4 m3, 5 m3 in 7 m3 – poslovni
prostori, obrt in industrija.

Končna oskrba odpadnega stekla
Izvajalec posreduje odpadno steklo v predelavo podje-

tjem, ki so za to registrirana.
3. Odpadne umetne mase
Med odpadne umetne mase, ki se redno pojavljajo v

gospodinjstvih, poslovnih prostorih, obrti in industriji, spa-
dajo: tetrapak, plastenke, pločevinke, folije, stiropor.

Za zbiranje umetnih mas se uporabljajo naslednje vrste
posod:

– PVC posode zelene barve z rumenim pokrovom vo-
lumna 1100 l – EKO otoki (namenjeni za gospodinjstva),

– kovinski zabojniki 4 m3, 5 m3 in 7 m3 – poslovni
prostori, obrt in industrija.

Končna oskrba odpadnih umetnih mas
Izvajalec pripelje zbrane umetne mase v CROS Suha-

dole, kjer jih presortira, stisne in balira ter posreduje v pre-
delovalno industrijo.

6. člen
Kosovni odpadki
Kosovni odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih, so od-

padki, ki po klasifikaciji ne spadajo med nevarne ali pose-
bne odpadke in jih zaradi volumna in teže ne moremo in ne
smemo odlagati v posode za ostale frakcije gospodinjskih
odpadkov. Ločimo jih na kovinske in nekovinske kosovne
odpadke. Med kosovne odpadke spadajo: bela tehnika,
pohištvo, vzmetnice, talne obloge, preproge, električni apa-
rati (gospodinjski aparati, TV in radijski sprejemniki), raču-
nalniki, kopalniška oprema, peči za centralno ogrevanje,
kolesa, smuči.

Način zbiranja kosovnih odpadkov
Zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev se izvaja

dvakrat letno po načelu “od vrat do vrat”, v skladu z določe-
nim terminskim planom, ki ga izvajalec objavi na krajevno
običajen način (lokalni časopis, letaki...).

Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov, ki nastanejo pri
pravnih osebah (poslovni prostori, obrt, industrija), se izvaja
na osnovi posebne pogodbe, sklenjene med povzročiteljem
in izvajalcem.

Končna oskrba kosovnih odpadkov:
– dele kosovnih odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi,

izvajalec izloči in jih posreduje v predelavo oziroma uničenje
pooblaščenim organizacijam,

– kovinske kosovne odpadke posreduje izvajalec v pre-
delovalno industrijo,

– lesene kosovne odpadke, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi, izvajalec pripelje v CROS, jih zmelje in v skladu z
veljavnimi predpisi odda upravljalcem kurilnih naprav, seži-
galnic odpadkov ali naprav za sosežig odpadkov,

– ostale nekovinske kosovne odpadke, ki niso primer-
ni za snovno izrabo, izvajalec odloži na deponiji komunalnih
odpadkov Barje.

7. člen
Nevarni odpadki
Nevarni odpadki iz gospodinjstev so ostanki običajnih

sredstev in pripomočkov, ki se v gospodinjstvu dnevno upo-
rabljajo in njihova embalaža. Zaradi nevarnih sestavin se ne
smejo odlagati na odlagališča komunalnih odpadkov.

V gospodinjstvih nastajajo naslednji odpadki, ki vsebu-
jejo nevarne sestavine:

– olja, masti, zdravila,
– pesticidi,
– baterije, akumulatorji,
– fluorescenčna svetila,
– kozmetika, aerosoli,
– pralna in čistilna sredstva,
– fotokemikalije.
– barve, laki, lepila,
– topila,
– kisline,
– lugi,
– neidentificirani odpadki.
Na območju Občine Kamnik se bodo nevarni odpadki

iz gospodinjstev zbirali enkrat letno v okolju, kjer nastajajo in
sicer s posebno prirejeno in opremljeno mobilno postajo, ki
jo bo za to registrirani izvajalec po posebnem programu
premeščal po naseljih občine (za celotno območje Občine
Kamnik je predvidenih 30 lokacij – zbirnih mest za nevarne
odpadke). Nevarni odpadki se zbirajo v posodah (z oznako
ASF), ki morajo izpolnjevati iste pogoje kot posode, v katere
se zbirajo nevarni odpadki iz industrije. Zbiranje bo potekalo
v skladu z določenim terminskim planom, ki ga izvajalec
objavi na krajevno običajen način (lokalni časopis, letaki...).

Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov, ki nastanejo pri
pravnih osebah (poslovni prostori, obrt, industrija), se izvaja
na osnovi posebne pogodbe, sklenjene med povzročiteljem
in izvajalcem.

Končna oskrba nevarnih odpadkov:
– izvajalec odda ločeno zbrane nevarne odpadke v

predelavo ali uničenje pooblaščenim organizacijam na ob-
močju Slovenije ali jih izvozi v tujino,

– za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov (do od-
voza v predelavo ali do izvoza) poskrbi izvajalec zbiranja
nevarnih odpadkov.

8. člen
Gradbeni in inertni odpadki
Nedejavne gradbene in inertne odpadke lahko povzro-

čitelji sami pripeljejo v CROS Suhadole ali prevoz naročijo
izvajalcu. Po vhodni kontroli, tehtanju in evidentiranju jih
izvajalec vgradi na deponijo inertnih odpadkov, ki se nahaja
v CROS.

9. člen
Zbirni center – CROS
Zbirni center je urejen in opremljen za ločeno zbiranje

in začasno hranjenje vseh vrst ločeno zbranih frakcij odpad-
kov. V zbirni center lahko povzročitelji sami pripeljejo na-
slednje ločeno zbrane odpadke:

– papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno z
odpadno embalažo iz papirja in lepenke,

– steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno
embalažo iz stekla,

– plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali
sestavljenih materialov,

– odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz
kovin,

– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila, tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevar-

nih snovi,
– detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine

16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu
odpadkov,
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– električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje ne-
varnih snovi,

– kosovne odpadke,
– avtomobilske gume.
Stroške končne oskrbe teh odpadkov plačajo povzro-

čitelji v skladu z veljavnim cenikom.
Upravljalec zbirnega centra s poslovnikom določi režim

zbiranja in odlaganja odpadkov v CROS. En izvod poslovni-
ka pošlje Občini Kamnik. Z določili poslovnika, ki so po-
membni za povzročitelje odpadkov (obratovalni čas, mož-
nost dostave odpadkov itd.), izvajalec seznani povzročitelje
na krajevno običajen način (lokalni časopis, letaki).

III. DRUGE DOLOČBE

10. člen
Čiščenje in razkuževanje posod za odpadke
Posode za odpadke pri individualnih stanovanjskih hi-

šah in poslovnih prostorih so dolžni čistiti povzročitelji sami.
Kolikor izvajalec ugotovi, da je določeno posodo potrebno
razkužiti, o tem obvesti povzročitelja in hkrati določi datum
razkuževanja.

Posode za odpadke pri stanovanjskih blokih in na eko-
loških otokih je dolžan čistiti in razkuževati izvajalec. Pogo-
stost čiščenja in razkuževanja posod določi izvajalec glede
na potrebe.

11. člen
Uporaba primernih smetarskih vozil
Izvajalec mora pri zbiranju in odvozu odpadkov uporab-

ljati vozila, ki so po svojih karakteristikah prilagojena promet-
no-tehničnim elementom posameznih cest na območju Ob-
čine Kamnik.

12. člen
Sanacije divjih odlagališč in odvoz opuščenih avtomo-

bilov
Izvajalec izvaja sanacijo divjih odlagališč in odvoz opu-

ščenih avtomobilov na osnovi vsakokratnega naročila Obči-
ne Kamnik.

13. člen
Odvoz odpadkov z Velike planine, Male planine, Goj-

ške planine in Konjščice

Za zbiranje odpadkov je na območju Velike planine,
Male planine, Gojške planine in Konjščice potrebnih naj-
manj pet zbirnih mest, kamor povzročitelji odlagajo komu-
nalne odpadke. Odpadki se odvažajo s pomočjo posebne
mehanizacije (traktor v letnem času in teptalci v zimskem
času) do skupnega zbirališča, od koder se v dolino enkrat
na teden (52 x letno) odpeljejo s komunalnimi vozili.

Dvakrat letno bo na območju Velike planine, Male pla-
nine, Gojške planine in Konjščice organizirano zbiranje ko-
sovnih odpadkov.

14. člen
Osveščanje povzročiteljev odpadkov
Za čimboljše osveščanje in seznanitev občanov z nači-

nom in pomenom ločenega zbiranja odpadkov ter obvez-
nostmi, ki izhajajo iz odloka o ravnanju s komunalnimi od-
padki v Občini Kamnik, bo izvajalec izvajal naslednje aktiv-
nosti:

– razdelitev navodila za kompostiranje gospodinjstvom,
ki bodo kompostirala v lastnem vrtu,

– izdaja in razdelitev zloženk z navodili za ločeno zbira-
nje odpadkov vsem povzročiteljem,

– obveščanje povzročiteljev o zbiranju in odvozu ko-
sovnih in nevarnih odpadkov, vključno z razporedom odvo-
zov,

– izdaja in razdelitev raznih informativnih gradiv,
– obveščanje preko javnih medijev,
– obveščanje povzročiteljev o njihovem nepravilnem

ravnanju z odpadki,
– ostale aktivnosti za doseganje čim boljšega izvajanja

odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in koncesijske
pogodbe.

15. člen
Ta program dejavnosti ravnanja z odpadki v Občini

Kamnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS, izvajati pa se začne ob sklenitvi koncesijske pogodbe.

Št. 35301-91/97
Kamnik, dne 29. maja 2002.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

URNIK ODVOZA POSAMEZNIH VRST ODPADKOV V OBČINI KAMNIK

Ostanek odpadkov - frekvenca odvozov 52 x letno

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
KS Center KS Perovo KS Perovo KS Kam. Bistrica KS Center
KS Duplica KS Novi trg KS Zaprice KS Mekinje KS Pšajnovica
KS Tunjice KS Mekinje KS Motnik KS Nevlje KS Šmartno
KS Perovo KS Špitalič KS Vranja peč
KS Mekinje KS Tuhinj KS Srednja vas
Kamn. Bistrica KS Duplica KS Sela
KS Godič KS Center KS Podgorje
KS Črna KS Šmarca

KS Volčji potok
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Bio odpadki - frekvenca odvozov 52 x letno

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
I. območje –
naselja individualnih II.območje –
stanovanjskih objektov naselja stanovanjskih blokov

EKO otoki - frekvenca odvozov 13 x letno oziroma po potrebi

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
Celotno območje Občine
Kamnik (papir, steklo,
umetne mase)

Velika planina, Mala planina, Gojška planina in Konjščica – frekvenca odvozov 52 x letno
Odvoz se vrši 1 x tedensko, praviloma ob petkih.
Odstopanja so povezana z vremenskimi pogoji na planinah.

KOBARID

2429. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin za
obdobje 1986–2000 (Uradno glasilo občin
Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 9/90)
in srednjeročnega družbenega plana Občine
Tolmin za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo
občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87,
5/91) ter odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Tolmin, dopolnjenega leta 1996 za območje
Občine Kobarid

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) ter statuta Občine Kobarid (Uradni list RS,
št. 8/00 in 79/00) je Občinski svet občine Kobarid na seji
dne 29. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin
za obdobje 1986–2000 (Uradno glasilo občin
Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 9/90)
in srednjeročnega družbenega plana Občine

Tolmin za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo
občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87,
5/91) ter odloka o spremembah in dopolnitvah

prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana

Občine Tolmin, dopolnjenega leta 1996
za območje Občine Kobarid

(Uradni list RS, št. 49/97)

1. člen
(splošne in uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Kobarid za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 (Uradno glasilo občin Ajdovščina,
Nova Gorica in Tolmin 8/87, 9/90), dopolnjen 1996 (Ura-
dni list RS, št. 49/97) – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni
plan – in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega
plana Občine Kobarid za obdobje od leta 1986 do 1990

(Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin
8/87, 5/91), dopolnjenega leta 1996 za območje Občine
Kobarid (Uradni list RS, št. 49/97), ki se nanaša na: spre-
membo namenske rabe prostora – širitev območja stavbnih
zemljišč za potrebe oskrbne in storitvene dejavnosti

2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

Besedilo četrtega odstavka točke 1.2.2. Urbanistična
zasnova naselja Kobarid poglavja VI. Razvojne usmeritve v
prostoru in varstvo okolja se spremeni tako, da se glasi:

»Enako bi oskrbne, storitvene in ostale centralne de-
javnosti ostale predvsem skoncentrirane v sklopu obstoječih
centralnih površin v okviru ureditvenega območja mesta,
kjer so možnosti za manjše širitve, dodatno pa se za central-
ne dejavnosti razširi stavbna zemljišča na drugo območje
kmetijskih zemljišč s parcelno št. 448/1 k.o. Kobarid«.

V kartografskem delu dolgoročnega plana se vsebina
karte Zasnova namenske rabe prostora in poselitvenega
sistema, varstva naravne in kulturne dediščine, komunalne
infrastrukture, ohranjanja in izboljšanja naravnih virov ter
cestnega omrežja v merilu 1:25000 dopolni z ustrezno raz-
širitvijo ureditvenega območja Kobarid.

Urbanistično zasnovo naselja Kobarid na TTN v merilu
1:5000 se dopolni z ustrezno korekcijo meje ureditvenega
območja naselja in vanjo vključi novo prostorsko celoto z
oznako št. 14. V pripadajoči legendi se jo vključi med obmo-
čja obstoječih in predvidenih družbenih, oskrbnih in storitve-
nih dejavnosti s površino zaokroženo na 0,4 ha.

V kartografski dokumentaciji k planu na PKN v merilu
1:5000 se spremembo vnese v karto Tolmin 22 in sicer
tako, da se parcelo 448/1 k.o. Kobarid vključi v mejo uredi-
tvenega območja naselja in jo ustrezno označi (črka C) za
namembnost oskrbnih in storitvenih dejavnosti. Pri tem se
izloči vzhodni vogal parcele, ki bo tangiran z vzhodno obvoz-
nico Kobarida v skladu z odlokom o ureditvenem načrtu
obnove za območje vzhodne obvoznice Kobarid (Uradni list
RS, št. 23/01).

3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Besedilo druge alineje petega odstavka poglavja 4.5.

Trgovina, kjer so planirana investicijska vlaganja se dopolni
tako, da se glasi:

»– prenova in izgradnja novega nakupnega centra
vključno z objektom male igralnice v Kobaridu«.
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Sprememba in dopolnitev je prikazana na kartah in
kartografski dokumentaciji dolgoročnega plana občine.

4. člen
(začetek veljavnosti)

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 35003-3/01
Kobarid, dne 29. maja 2002.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič, inž. l. r.

KOMEN

2430. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Komen za leto 2001

Na podlagi 29. 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), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94 in 56/98), 98. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99), 20. do 29. in 51. člena
zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in 16.
člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je
Občinski svet občine Komen na 29. redni seji dne 23. 5.
2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Komen

za leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Komen

za leto 2001, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa
proračuna Občine Komen.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2001

obsega:

SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki 453,812.916
II. Skupaj odhodki 441,257.072
III. Proračunski presežek (I-II) 12,555.844
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV-V) –
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna 15,000.000
IX. Odplačilo dolga 36,348.154
X. Neto zadolževanje (VIII-IX) –21,348.154
XI. Zmanjšanje sredstev na računih (III+VI-X) –8,792.310

3. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Komen

po zaključnem računu proračuna za leto 2001 izkazujejo
naslednje stanje:

Prenos sredstev leta 2000 6,567.880,30 SIT
Prihodki sredstev leta 2001 1,500.000,00 SIT
Odhodki sredstev leta 2001 390.505,32 SIT
Unovčenje akceptni nalog 6,936.826,00 SIT
Stanje denarnih sredstev
rezerv 31. 12. 2001 740.548,98 SIT

Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v
rezervni sklad Občine Komen za leto 2002.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski

svet občine Komen in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 06202-06/02-14-2
Komen, dne 23. maja 2002.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

2431. Sklep o začasnem financiranju

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Komen
(Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen
na 29. redni seji dne 23. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju

1
Financiranje funkcij Občine Komen, ter njenih nalog in

s predpisi določenih namenov, se v obdobju od 1. 6. 2002
do sprejetja proračuna za leto 2002 začasno nadaljuje na
podlagi odloka o proračunu Občine Komen za leto 2001, za
iste programe kot v letu 2001.

2
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerno s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001. V obdobju zača-
snega financiranja se ne sme povečati število zaposlenih
glede na stanje 31. december 2001.

3
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2002.

4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 6. 2002
dalje.

Št. 06202-06/02
Komen, dne 23. maja 2002.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.
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MIRNA PEČ

2432. Program priprave za ureditveneni načrt
kamnoloma Čemše

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in
70/00) ter na podlagi 15. člena statuta Občine Mirna Peč
(Uradni list RS, št. 18/99 in 52/01) je Občinski svet občine
Mirna Peč na 28. redni seji dne 28. 5. 2002 sprejel

P R O G R A M
priprave za ureditveneni načrt kamnoloma

Čemše

1. člen
Izhodišče za pripravo ureditvenega načrta in območje

urejanja
Območje obravnavanega kamnoloma in peskokopa

Čemše se nahaja v jugozahodnem vznožju hriba Plešivica
nad magistralno cesto Ljubljana–Zagreb. V spodnjem delu
kamnoloma je na vzhodu vas Čemše, na zahodu oziroma
severozahodu pa vinogradi in zidanice.

Priprava ureditvenega načrta za kamnolom Čemše iz-
haja iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo me-
sto za območje Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 37/01),
kjer je za območje obstoječega kamnoloma in peskokopa
Čemše podana možnost nadaljnjega pridobivanja kamnite-
ga materiala – dolomita ter določeno okvirno ureditveno
območje. Obenem je v tem planskem dokumentu predvide-
na tudi izdelava ureditvenega načrta in posebnih strokovnih
podlag zanj.

Na podlagi študije ocena stanja in vrednotenje nahaja-
lišč tehničnega kamna na območju občin Žužemberk, Mirna
Peč, Dolenjske Toplice in Novo mesto (Geološki zavod Slo-
venije, december 2000), je bilo za občasno aktivni kamno-
lom in peskokop, ki ga občina izkorišča za lokalne potrebe,
ocenjeno, da je na tem omejenem prostoru možno pridobiti
še okoli 0,6 milijona m3 raščene kamnine ali okoli 0,8 milijo-
na m3 agregatov. Po oceni te študije je možna širitev kamno-
loma (obstoječe odprto območje meri 1,14 ha) proti zahodu
(ob upoštevanju 100 m varovalnega pasu do zidanic in hiš)
in severu do kote ca. 420 m oziroma do kontakta s sedi-
menti zgornjekredne starosti. Širitev proti vzhodu in jugu ni
možna zaradi vzpostavitve 100 m varovalnega pasu do vasi
Čemše.

Že sedaj viden kamnolom iz smeri Hrastja in Dolenje
vasi, bo s širitvijo postal še bolj izpostavljen, zato je možno
imeti odprto naenkrat največ 1 ha pridobivalnega območja,
izvajati sprotno sanacijo izrabljenih predelov ter ob južnem
robu kamnoloma zasaditi zeleno bariero. Letna proizvodnja
materiala naj ne bi presegla 5000 t, pridobivanje pa mora
potekati tako, da ni motečega vpliva na naravno in človeko-
vo bivalno okolje.

2. člen
Priprava ureditvenega načrta
1. Vsebina ureditvenega načrta in posebnih strokovnih

podlag
Ureditveni načrt in posebne strokovne podlage se pri-

pravijo 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 s podzakonskim navo-
dilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

2. Obstoječi prostorski dokumenti in strokovna gradiva
Veljavni prostorski planski dokument za območje Obči-

ne Mirna Peč so spremembe in dopolnitve prostorskih se-
stavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne obči-
ne Novo mesto za območje Občine Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 37/01) v katerem je bil za kamnolom Čemše predvi-
den ureditveni načrt in določeno okvirno območje urejanja.

Decembra 2000 je bila narejena tudi študija ocena
stanja in vrednotenje nahajališč tehničnega kamna na ob-
močju občin Žužemberk, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in
Novo mesto (Geološki zavod Slovenije) v kateri so bile oce-
njene možnosti nadaljnjega izkoriščanja materiala iz kamno-
loma Čemše.

3. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka ureditvenega načrta
ter soglasja k dopolnjenemu osnutku ureditvenega načrta

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, enota Novo mesto,
Seidlova cesta 1, Novo mesto,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Območna pisarna Novo mesto, Novi trg
9, Novo mesto,

– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Vojko-
va ulica 1a, Ljubljana,

– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gub-
čeva 15, Novo mesto,

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Novo mesto,
Skalickega 1, Novo mesto,

– Elektro Ljubljana, PE Novo mesto, Ljubljanska 7,
Novo mesto,

– Komunala Novo mesto, Rozmanova 2, Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2, Novo

mesto,
– Občina Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih

podlag za ureditveni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih orga-
nov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v
postopku.

Pred pričetkom priprave UN morajo organi in organiza-
cije iz te točke na zahtevo izdelovalca UN podati v zvezi s
predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in
omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi
osnutka UN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. čle-
nom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od
zahteve. V fazi priprave predloga UN s soglasjem na dopol-
njeni osnutek UN potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev
in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev in
soglasij, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v UN
soglašajo.

3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja UN

Terminski plan

Posebne strokovne podlage za UN 4 tedne po sprejetju programa
z idejno zasnovo priprave za UN

Osnutek UN 8 tednov po potrditvi idejne
zasnove s strani občine

Stališča do pripomb 3 tedne po prejemu pripomb iz JR

Dopolnjeni osnutek 3 tedne po potrditvi stališč do
pripomb



Stran 5086 / Št. 49 / 5. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Predlog UN 3 tedne po prejemu vseh soglasij

Končno gradivo 3 tedne po sprejetju UN na
občinskem svetu

Postopek izdelave ureditvenega načrta:
– s pripravo posebnih strokovnih podlag za UN se za-

čne po sprejetju programa priprave,
– osnutek UN se izdela na podlagi posebnih strokov-

nih podlag, izbrane variante idejne zasnove, predhodnih
pogojev in programske zasnove,

– ko občinska strokovna služba pristojna za prostor
ugotovi, da osnutek UN vsebuje vse sestavine predpisane s
programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno
razgrne,

– župan Občine Mirna Peč sprejme sklep o enome-
sečni javni razgrnitvi osnutka UN v roku 8 dni po prejemu
gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v
Uradnem listu RS,

– javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Mirna
Peč za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz
prejšnje alinee,

– v času javne razgrnitve se organizira javna obravnava,
– v času trajanja javne razgrnitve osnutek UN obravna-

va občinski svet in nanj poda svoje pripombe,
– občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter

drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka UN,

– po končani javni razgrnitvi župan zavzame stališča do
pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrni-
tve osnutka in jih posreduje občinskemu svetu v obravnavo
in sprejem,

– na podlagi sprejetih stališč do pripomb izdelovalec
pripravi dopolnjeni osnutek in pridobi soglasja soglasodajal-
cev, ki so bili določeni v programu priprave,

– po prejetju soglasij na dopolnjeni osnutek izdelova-
lec pripravi predlog dokumenta,

– župan Občine Mirna Peč posreduje predlog UN ob-
činskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem UN z
odlokom,

– odlok se objavi v Uradnem listu RS.

4. člen
Organizacija priprave ureditvenega načrta
Naročnik ureditvenega načrta je Občina Mirna Peč.
Izdelovalec ureditvenega načrta, ki je bil izbran na pod-

lagi zbiranja ponudb, je Premogovnik Velenje d.d.
Koordinator pri izdelavi naloge je občinska strokovna

služba.
Sredstva za izdelavo prostorsko izvedbenega akta se

zagotavljajo v proračunu občine.

5. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine
Mirna Peč.

Št. 031-01/02-201
Mirna Peč, dne 29. maja 2002.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

ROGATEC

2433. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Rogatec v letu 2002

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99)
in v skladu z določbami pravilnika o enotni metodologiji za
izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj
ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) ter 16.
člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99,
55/01) je Občinski svet občine Rogatec na 24. redni seji
dne 30. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni

za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč

v Občini Rogatec v letu 2002

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, III. stopnje opremljenosti zmanjšana za povprečne
stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemlji-
šča na dan 1. 1. 2002 za območje Občine Rogatec znaša
129.285 SIT.

2. člen
Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih

urejanja in odstotkih od povprečne gradbene cene, določe-
ne v prejšnjem členu.

Stavbna zemljišča so razdeljena v tri skupine – obmo-
čja v skladu z odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča.

Odstotki za posamezna območja znašajo:
– za I. območje 2%
– za II. območje 1,2%
– za III. območje 0,9%

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč na območju Občine Rogatec za III. stopnjo opremljeno-
sti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev na hektar
znašajo na dan 1. 1. 2002 19.393 SIT za m2 koristne
stanovanjske površine in od tega:

– stroški za naprave individualne komunalne rabe
8.727 SIT za m2 koristne stanovanjske površine,

– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 10.666
SIT za m2 koristne stanovanjske površine.

4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemlji-

šče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč se mesečno valorizirajo v skladu z indeksom rasti cen
za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga
vsak mesec izračunava Združenje za gradbeništvo in IGM
Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemlji-
šča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v letu 2001 (Uradni list RS, št. 13/01).
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6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-41/02
Rogatec, dne 30. maja 2002.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

SLOVENSKE KONJICE

2434. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
preoblikovanju Stanovanjskega sklada občine
Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega
stanovanjskega sklada občine Slovenske
Konjice

Na podlagi stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
18/91, 21/94, 22/94 – odl. US, 23/96, 24/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 1/00 in 1/00 – odl. US), zakona o
javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 16. člena statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in
19/01) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 30.
seji dne 16. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

preoblikovanju Stanovanjskega sklada občine
Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega
stanovanjskega sklada občine Slovenske

Konjice

1. člen
V odloku o preoblikovanju Stanovanjskega sklada obči-

ne Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega stanovanjske-
ga sklada občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št.
93/00 in 19/01) se v tretjem odstavku določbe 9. člena
besedilo »23,310.257,30 SIT« spremeni v besedilo
»34,981.273,75 SIT«, nadalje se črta besedilo »Blef bar v
pritličju stanovanjsko-poslovnega objekta Mestni trg 1, Slo-
venske Konjice, stoječe na parc. št. 1731 kot funkcionalni
del stavbe 80 m2 in parc. št. 1728 poslovne stavbe 262 m2

vl. št. 211 k.o. Konjice in poslovni prostor« ter se za besedi-
lom »vpisan v vl. št. E1 k.o. Konjice,« doda besedilo: »po-
slovni prostor Panorama (druga etaža, vezni del) v 140 sta-
novanjskem bloku Mestni trg 11, Slovenske Konjice, stoje-
če na parc. št. 1742 stanovanjska stavba v izmeri 399 m2,
parc. št. 1743 dvorišče v izmeri 52 m2 in parc. št. 1744
dvorišče v izmeri 355 m2, vse vpisane v vložni številki 597
k.o. Konjice.«

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 362-12/00-9206
Slovenske Konjice, dne 16. maja 2002.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

TREBNJE

2435. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
varovanju virov pitne vode v Občini Trebnje in
ukrepih za zavarovanje kakovosti in količine
pitne vode

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS,
št. 38/81 – prečiščeno besedilo in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 15/91 in 32/93), zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in Uradni list RS, št. 10/91,
10/91, 5/93, 13/93 in 66/93, 35/97, 87/97, 73/98) in
na podlagi 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 26. redni seji
dne 15. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

varovanju virov pitne vode v Občini Trebnje in
ukrepih za zavarovanje kakovosti in količine

pitne vode

1. člen
V odloku o varstvu pitne vode v Občini Trebnje in

ukrepih za zavarovanje kakovosti in količini vode (Uradni list
RS, št. 75/96) in odloku o spremembah in dopolnitvah
odloka o varovanju virov pitne vode v Občini Trebnje in
ukrepih za zavarovanje kakovosti in količine pitne vode (Ura-
dni list RS, št. 28/00) se drugi odstavek 1. člena, dopolni z
naslednjimi novimi vodnimi viri:

Mkg46 zajetje s kaptažno vrtino GL-1/01 Gorenje Lak-
nice

Nm4 zajetje s kaptažno vrtino PG-1/2001 v Štatenber-
ški dolini

Mkg23 zajetje z vrtino G-1 na območju podjetja Greda
Mkg23 zajetje s kaptažno vrtino D-1/02 na območju

DANA d.d. na Mirni.

2. člen
V drugem odstavku 3. člena se doda še besedilo;

strokovne podlage za varovanje vodnih virov za zajetje s
kaptažno vrtino GL-1/01 Gorenje Laknice, zajetje s kaptaž-
no vrtino PG-1/2001 v Štatenberški dolini, zajetje z vrtino
G-1 na območju podjetja Greda in zajetje s kaptažno vrtino
D-1/02 na območju Dana d.d. na Mirni, ki jih je izdelal
Hidroconsulting d.o.o., Dragomer.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 32403-0002/2000-03
Trebnje, dne 15. maja 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

2436. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in 19. člena statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine
Trebnje na 26. redni seji dne 15. 5. 2002 sprejel
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S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi

za:
– parc. št. 994/2 pot v izmeri 20 m2

– parc. št. 994/4 pot v izmeri 354 m2

– parc. št. 994/18 pot v izmeri 80 m2

– parc. št. 994/20 pot v izmeri 1665 m2

– parc. št. 994/36 pot v izmeri 97 m2

– parc. št. 994/39 pot v izmeri 15 m2

– parc. št. 994/41 pot v izmeri 11 m2

– parc. št. 994/61 pot v izmeri 587 m2

– parc. št. 994/63 pot v izmeri 250 m2

– parc. št. 994/64 pot v izmeri 30 m2

– parc. št. 994/68 cesta v izmeri 438 m2

– parc. št. 994/77 cesta v izmeri 29 m2

– parc. št. 994/86 pot v izmeri 481 m2

– parc. št. 994/89 pot v izmeri 42 m2

– parc. št. 994/92 pot v izmeri 77 m2

– parc. št. 994/100 pot v izmeri 2343 m2

– parc. št. 994/104 pot v izmeri 295 m2

– parc. št. 994/113 pot v izmeri 159 m2

– parc. št. 994/114 pot v izmeri 1580 m2

– parc. št. 956/4 cesta v izmeri 113 m2

– parc. št. 960 pot v izmeri 227 m2

– parc. št. 961/1 pot v izmeri 35 m2

– parc. št. 961/2 pot v izmeri 121 m2

– parc. št. 961/3 pot v izmeri 122 m2

– parc. št. 969/1 pot v izmeri 181 m2

– parc. št. 969/2 pot v izmeri 285 m2

– parc. št. 969/4 pot v izmeri 407 m2

– parc. št. 970/2 pot v izmeri 91 m2

– parc. št. 981/3 pot v izmeri 91 m2

– parc. št. 981/6 pot v izmeri 10 m2

– parc. št. 981/7 pot v izmeri 278 m2

– parc. št. 991/1 pot v izmeri 460 m2

– parc. št. 992/1 pot v izmeri 116 m2

– parc. št. 992/2 pot v izmeri 272 m2

– parc. št. 992/3 pot v izmeri 2630 m2

– parc. št. 995 neplodno v izmeri 363 m2

– parc. št. 143 neplodno v izmeri 370 m2, vse vpisane
pri seznamu I. k.o. Zagorica

– parc. št. 1296/61 cesta v izmeri 695 m2

– parc. št. 1259/9 pot v izmeri 489 m2

– parc. št. 1296/45 cesta v izmeri 1578 m2

– parc. št. 1296/62 pot v izmeri 30 m2

– parc. št. 1296/13 pot v izmeri 1045 m2

– parc. št. 1265/2 pot v izmeri 297 m2

– parc. št. 1296/21 pot v izmeri 842 m2

– parc. št. 1296/51 pot v izmeri 499 m2

– parc. št. 1296/33 pot v izmeri 650 m2

– parc. št. 1296/31 pot v izmeri 418 m2

– parc. št. 1296/39 pot v izmeri 214 m2, vse vpisane
pri seznamu I. k.o. Veliki Gaber

– parc. št. 846/14 pot v izmeri 45 m2

– parc. št. 386/32 pot v izmeri 160 m2

– parc. št. 864/28 pot v izmeri 127 m2

– parc. št. 386/31 pot v izmeri 398 m2, vse vpisane
pri seznamu I. k.o.Prapreče.

2. člen
Zemljišča:
– parc. št. 994/2 pot v izmeri 20 m2

– parc. št. 994/4 pot v izmeri 354 m2

– parc. št. 994/18 pot v izmeri 80 m2

– parc. št. 994/20 pot v izmeri 1665 m2

– parc. št. 994/36 pot v izmeri 97 m2

– parc. št. 994/39 pot v izmeri 15 m2

– parc. št. 994/41 pot v izmeri 11 m2

– parc. št. 994/61 pot v izmeri 587 m2

– parc. št. 994/63 pot v izmeri 250 m2

– parc. št. 994/64 pot v izmeri 30 m2

– parc. št. 994/68 cesta v izmeri 438 m2

– parc. št. 994/77 cesta v izmeri 29 m2

– parc. št. 994/86 pot v izmeri 481 m2

– parc. št. 994/89 pot v izmeri 42 m2

– parc. št. 994/92 pot v izmeri 77 m2

– parc. št. 994/100 pot v izmeri 2343 m2

– parc. št. 994/104 pot v izmeri 295 m2

– parc. št. 994/113 pot v izmeri 159 m2

– parc. št. 994/114 pot v izmeri 1580 m2

– parc. št. 956/4 cesta v izmeri 113 m2

– parc. št. 960 pot v izmeri 227 m2

– parc. št. 961/1 pot v izmeri 35 m2

– parc. št. 961/2 pot v izmeri 121 m2

– parc. št. 961/3 pot v izmeri 122 m2

– parc. št. 969/1 pot v izmeri 181 m2

– parc. št. 969/2 pot v izmeri 285 m2

– parc. št. 969/4 pot v izmeri 407 m2

– parc. št. 970/2 pot v izmeri 91 m2

– parc. št. 981/3 pot v izmeri 91 m2

– parc. št. 981/6 pot v izmeri 10 m2

– parc. št. 981/7 pot v izmeri 278 m2

– parc. št. 991/1 pot v izmeri 460 m2

– parc. št. 992/1 pot v izmeri 116 m2

– parc. št. 992/2 pot v izmeri 272 m2

– parc. št. 992/3 pot v izmeri 2630 m2

– parc. št. 995 neplodno v izmeri 363 m2

– parc. št. 143 neplodno v izmeri 370 m2, vse vpisane
pri seznamu I. k.o. Zagorica

– parc. št. 1296/61 cesta v izmeri 695 m2

– parc. št. 1259/9 pot v izmeri 489 m2

– parc. št. 1296/45 cesta v izmeri 1578 m2

– parc. št. 1296/62 pot v izmeri 30 m2

– parc. št. 1296/13 pot v izmeri 1045 m2

– parc. št. 1265/2 pot v izmeri 297 m2

– parc. št. 1296/21 pot v izmeri 842 m2

– parc. št. 1296/51 pot v izmeri 499 m2

– parc. št. 1296/33 pot v izmeri 650 m2

– parc. št. 1296/31 pot v izmeri 418 m2

– parc. št. 1296/39 pot v izmeri 214 m2, vse vpisane
pri seznamu I. k.o. Veliki Gaber

– parc. št. 846/14 pot v izmeri 45 m2

– parc. št. 386/32 pot v izmeri 160 m2

– parc. št. 864/28 pot v izmeri 127 m2

– parc. št. 386/31 pot v izmeri 398 m2, vse vpisane
pri seznamu I. k.o.Prapreče postanejo last Občine Trebnje
in se vknjižijo kot lastnina Občine Trebnje.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 352-00-260/1997
Trebnje, dne 15. maja 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.
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2437. Dopolnitev programa priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Trebnje s programsko zasnovo za ureditveni
načrt za kamnolom Vrhpeč in programsko
zasnovo za ureditveni načrt za peskokop Brezje
ter dopolnitev urbanistične zasnove Mirna

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90 in 85/00) in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter na podlagi 19.
člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in
80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 26. seji dne 15.
5. 2002 sprejel

D O P O L N I T E V    P R O G R A M A
 P R I P R A V E

sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega

plana Občine Trebnje s programsko zasnovo za
ureditveni načrt za kamnolom Vrhpeč in

programsko zasnovo za ureditveni načrt za
peskokop Brezje ter dopolnitev urbanistične

zasnove Mirna

1. člen
V programu priprave sprememb in dopolnitev prostor-

skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 104/01) se 2. člen
dopolni z novim odstavkom, ki glasi:

V okviru sprememb in dopolnitev prostorskega plana
se pripravi tudi:

– programska zasnova za ureditveni načrt za kamno-
lom Vrhpeč – skupna površina ca. 55 ha (od tega ca. 1 ha v
Občini Mirna Peč),

– programsko zasnovo za ureditveni načrt za pesko-
kop Brezje – skupna površina ca. 7 ha,

– dopolnitev urbanistične zasnove Mirna.

2. člen
3. člen se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
V okviru teh sprememb in dopolnitev pa se v program-

skih zasnovah določi podrobnejša zasnova sedanje in bodo-
če namenske rabe z organizacijo dejavnosti v prostoru, za-
snova prometne in komunalne opreme območja, še zlasti pa
pogoje eksploatacije in sanacije kamnoloma in peskokopa.

Pred pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin planskih aktov občine se bo proučilo obstoječe stro-
kovne podlage za kamnolom Vrhpeč in peskokop Brezje ter
jih po potrebi dopolnilo v skladu s 7. členom navodila o
vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostor-
skih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št.
20/85).

Posebej se prikažejo predvideni in možni vplivi na oko-
lje ter ukrepi za varstvo okolja in ljudi.

3. člen
Sodelujoče organe, organizacije in skupnosti iz 4. čle-

na se smiselno vključi v postopek priprave in sprejemanja
programskih zasnov.

4. člen
Nosilec strokovnih aktivnosti za pripravo programske

zasnove za ureditveni načrt za kamnolom Vrhpeč in pro-

gramsko zasnovo za ureditveni načrt za peskokop Brezje je
K.A.B. d.o.o. projektiranje in urbanizem Novo mesto.

5. člen
Terminsko se dopolnitve vodijo sočasno s spremem-

bami in dopolnitvami prostorskega plana iz osnovnega pro-
grama priprave.

6. člen
Sredstva za pripravo programske zasnove za ureditveni

načrt za kamnolom Vrhpeč in programsko zasnovo za uredi-
tveni načrt za peskokop Brezje zagotovi Cestno podjetje
Novo mesto.

7. člen
Te dopolnitve programa priprave začnejo veljati nasled-

nji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 303-09/2001
Trebnje, dne 15. maja 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

2438. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za
pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v
Občini Trebnje

Na podlagi 19. in 87. člena statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine
Trebnje na 26. seji dne 15. 5. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o subvencioniranju obrestne mere za

pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v
Občini Trebnje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za

subvencioniranje obrestne mere iz sredstev občinskega pro-
računa za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Obči-
ni Trebnje.

2. člen
Za subvencijo obrestne mere lahko zaprosijo gospo-

darske družbe, ustanovljene v skladu z zakonom o gospo-
darskih družbah (v nadaljevanju: družbe), ki morajo izpolnje-
vati pogoje iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za
dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministr-
stev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ura-
dni list RS, št. 59/00).

Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoš-
tevajo. Do pomoči po tem pravilniku niso upravičene družbe
v težavah.

3. člen
Sredstva so namenjena družbam iz prvega odstavka 2.

člena, ki bodo v skladu s posojilno pogodbo banke, pridob-
ljena sredstva vložili v tekočem letu, v razvoj in razširitev
poslovanja v Občini Trebnje, in sicer za naslednje namene:
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– graditev, nakup zemljišča, zgradb in opreme – osnov-
nih sredstev,

– investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega
ali razširitev obstoječega podjetja,

– spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda in
investicije v osnovna sredstva podjetja v obliki prevzema
podjetja, ki je prenehalo delovati, ali bi drugače prenehalo
delovati.

Sedež obratovalnice oziroma podjetja, poslovnih pro-
storov oziroma mesto investicije prosilca mora biti na obmo-
čju Občine Trebnje.

Prednost pri dodelitvi subvencije ima tisti prosilec, ki v
zadnjih treh letih ni prejel subvencije.

4. člen
Višina pomoči za namen spodbujanja obrti in malega

gospodarstva ne sme presegati 55% upravičenih stroškov
investicije. Zgornja meja višine pomoči velja ne glede na to,
iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, držav-
nega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.

Prejemnik poda izjavo, da za določen namen – projekt
ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen del je že
dobil iz drugih virov.

Pomoč je možno dodeliti v primeru, kadar ta predstav-
lja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno
potrebna.

II. POGOJI ZA DODELITEV SUBVENCIJE

5. člen
Subvencije se dodeljujejo za naslednje vrste upraviče-

nih stroškov:
– stroški materialnih investicij, kot so stroški nakupa

opreme, zemljišč, zgradb,
– stroški nematerialnih investicij (stroški nakupa paten-

tov, licenc),
– stroški svetovanja,
– stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice na

sejmih in razstavah (samo za prvi nastop na določenem
sejmu ali razstavi).

6. člen
Iz sredstev občinskega proračuna se subvencionira

obrestna mera, ki znaša največ 4,5 odstotnih točk, glede na
sprejeta sredstva v proračunu in število prosilcev. Višina
subvencije se določi na podlagi amortizacijskega načrta.

Subvencija obrestne mere iz občinskega proračuna se
lahko vloži za bančna posojila, ki ne presegajo 30% predra-
čunske vrednosti investicije prosilca. Prosilec mora podati
izjavo, da ima najmanj 30% zagotovljenih lastnih sredstev in
druge vire za preostali znesek investicije.

7. člen
Prosilec lahko zaprosi za subvencijo obrestne mere za

posojila, katerih vrednost naložbe ne presega 40 mio SIT, ki
jih odobrijo pristojne bančne institucije in ustrezajo name-
nom iz tega pravilnika, z rokom vračanja največ 5 let.

8. člen
Sredstva za subvencioniranje obrestne mere se dodeli-

jo v enkratnem znesku direktno na račun prejemniku sub-
vencije, ta pa je dolžan finančni instituciji, ki mu je odobrila
kredit, tekoče poravnavati obresti, ves čas odplačevanja
kredita.

III. POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJE

9. člen
Občina Trebnje vsako leto po sprejetem proračunu v

skladu s pravilnikom o subvencioniranju obresti za pospeše-
vanje razvoja obrti in podjetništva objavi razpis v uradnem
glasilu RS, v sredstvih javnega obveščanja na krajevno obi-
čajen način.

Rok za vložitev se šteje od dneva objave v uradnem
glasilu RS.

Razpis mora vsebovati:
1. skupen znesek sredstev, namenjenih v sprejetem

občinskem proračunu za pospeševanje razvoja obrti in po-
djetništva,

2. namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
3. subjekte, ki lahko zaprosijo za subvencijo,
4. pogoje, za pridobitev subvencije,
5. rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od

30 dni od dneva objave,
6. obdobje, v katerem morajo biti sklenjene posojilne

pogodbe,
7. potrebno dokumentacijo za prijavo na javni razpis.

10. člen
Prosilec mora ob prijavi na javni razpis predložiti na-

slednjo dokumentacijo:
– investicijski program ali poslovni načrt,
– predračun za celotno investicijsko vrednost,
– dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziro-

ma družbe oziroma dokazilo o postopku pridobivanja dovo-
ljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na sodi-
šču,

– samostojni podjetniki in družbe predložijo bilanco
stanja in bilanco uspeha za preteklo leto in polletno poročilo
o poslovanju, če je razpis objavljen v drugi polovici leta,

– samostojni podjetniki predložijo potrdilo o plačanih
prispevkih in davkih, družbe pa BON 2,

– sklep banke ali drugega posojilodajalca (ali pogod-
ba, če je že sklenjena) o odobritvi posojila ter amortizacijski
načrt,

– če gre za nakup poslovnih prostorov in opreme, ku-
poprodajno pogodbo, predračun ali račun,

– če gre za gradnjo poslovnih prostorov, gradbeno
dovoljenje, predračun ali račun,

– druge podatke ali dokumente, če se določijo v razpi-
su.

11. člen
Prijava za subvencijo s prilogami vložijo prosilci na se-

dežu Občine Trebnje, Goliev trg 5.
Prijavo prouči Občinska uprava občine Trebnje in pri-

pravi predlog razdelitve sredstev, o dodelitvi sredstev pa
odloča občinski svet s sklepom.

Zoper sklep občinskega sveta lahko prosilec vloži to-
žbo na upravni spor.

Sklep se posreduje vsem prosilcem najkasneje v os-
mih dneh po sprejemu odločitve. Med prejemnikom subven-
cije in Občino Trebnje sklene ustrezna pogodba.

12. člen
Namensko porabo kreditov, za katere se subvencioni-

ra obrestna mera ter izvajanje določil pogodbe preverja pri-
stojni organ Občinske uprave občine Trebnje.

Prejemnik subvencije mora po končanem investiranju
oziroma najkasneje v roku šestih mesecev po sklenitvi po-
godbe o subvenciji obrestne mere, podati pisno vsebinsko
in finančno poročilo o namenski porabi posojila, občinski
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upravi Občine Trebnje. Finančni del mora temeljiti na finan-
čno-knjigovodski dokumentaciji. O upravičenosti porabe
sredstev občinska uprava poroča občinskemu svetu, ob
upoštevanju varstva osebnih podatkov.

V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je
prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi
zamudnimi obrestmi.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

dodeljevanju subvencij za pospeševanje razvoja podjetniš-
tva in kmetijstva (Uradni list RS, št. 62/95) in sprememba
pravilnika o dodeljevanju subvencij za pospeševanje razvoja
podjetništva in kmetijstva (Uradni list RS, št. 50/96).

14. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 403-54/95-10
Trebnje, dne 16. maja 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

ZREČE

2439. Odlok o varovanju pitne vode v zajetjih in
črpališčih na območju Občine Zreče

Na podlagi določil 16. in 19. člena zakona o varstvu
okolja, (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96 ter 16. člena
statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01) je
Občinski svet občine Zreče na seji dne 20. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o varovanju pitne vode v zajetjih in črpališčih na

območju Občine Zreče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa zavarovano območje vodnih

virov:
1. RTC-Rogla, - Uniorček, Mašinžaga, Jasa
2. Gorenje (GO-1,GO-2,GO-3 in GO-4),
3. Stranice (ST-1, ST-2 in ST-3),
4. Resnik R-1,
5. Padeški vrh PD-1,
6. Zreče (ZR-1, ZR-2, ZR-3, ZR-4, ZR-5, ZR-6, ZR-7,

ZR-8, ZR-9 in ZR-10),
7. Zlakova (Zl-1Zl-2 in Z l-3) in
8. Brinjeva gora (BG-1 in BG-2)
na območju Občine Zreče ter varstveni pasovi in ukrepi

za zavarovanje vodnih virov pred onesnaženjem.

2. člen
Obseg zavarovanega območja zajetij ter črpališč in var-

stvenih pasov je grafično prikazan v kartografski predlogi
hidrogeoloških razmer na vodozbirnem območju zajetja in v

strokovnih podlagah za zavarovanje vodnih virov na območju
Občine Zreče, ki jih je izdelalo podjetje GEO-HIDRO, d.o.o.
Preserje in se nahajajo na vpogled na Občini Zreče.

Kartografska predloga vsebuje podatke o lokaciji vo-
dnih virov, izdatnosti, mejah prispevnega območja, litološki
sestavi in hidrogeoloških karakteristikah ozemlja, kakor tudi
vrise mej varstvenih pasov v preglednih katastrskih načrtih v
merilu 1:5000.

II. VARSTVENI PASOVI

3. člen
Zavarovano območje zajetij ter črpališč pitne vode je

razdeljeno v naslednje varstvene pasove:
– najožji varstveni pas (cona 1) z najstrožjim režimom

varovanja,
– ožji varstveni pas (cona 2) s strogim režimom varova-

nja,
– širši varstveni pas (cona 3) z blagim - sanitarnim

režimom varovanja.

III. VARSTVENI UKREPI

4. člen
Z namenom zavarovanja posameznih varstvenih pasov

zajetjih ter črpališč ta odlok določa, kaj je na območju posa-
meznega varstvenega pasu:

– prepovedano (graditi, izvajati, uporabljati, vgrajevati,
opredeljevati in odlagati),

– obvezno (graditi, izvajati in sanirati),
– dovoljeno (izvajati, graditi in adaptirati, nadzidati in

prizidati),
– potrebno preurediti.

5. člen
Varstveni ukrepi se seštevajo. Vsi ukrepi, ki veljajo za

širši varstveni pas (cona 3) veljajo tudi za oba znotraj ležeča
pasova (coni 1 in 2)

6. člen
Najožji varstveni pas-cona 1, predstavlja območje z

najstrožjim režimom varovanja, v katerem je dovoljena le
dejavnost, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo. Zemljišče
najožjega varstvenega pasu mora biti odkupljeno in zemlji-
ško-knjižno vpisano na lastnika vodovoda (koncedenta).

Območje mora biti fizično zavarovano-ograjeno in
opremljeno z opozorilnimi tablami. Dostop na območje najo-
žjega varstvenega pasu je dovoljen le pooblaščenim ose-
bam upravljavca vodovoda, inšpekcijskim službam ter poo-
blaščenim delavcem pristojnih zdravstvenih organizacij za
kontrolo in spremljanje kvalitete pitne vode.

V območju najožjega varstvenega pasu ni dovoljena
uporaba kemičnih sredstev za zaščito in uravnavanje rasti
rastlin, uničevanje podrasti in škodljivcev ter gnojenje.

7. člen
Ožji varstveni pas-cona 2, predstavlja območje s stro-

gim režimom varovanja pitne vode in obsega prostor, kjer še
obstaja možnost hitrega posrednega ali neposrednega one-
snaženja zajetja pitne vode.

8. člen
V ožjem varstvenem pasu je prepovedano
1. graditi
– proizvodne in obrtno servisne objekte,
– energetske objekte, ki bi s svojo tehnologijo škodlji-

vo vplivali na vodni vir,
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– stanovanjske in poslovne objekte brez rešene dispo-
zicije odpadnih in površinskih voda preko kanalskega siste-
ma izven območja varstvenih pasov,

– pralnice avtomobilov,
– kampe, kopališča,
– ceste ter železnice,
– skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodlji-

vih snovi,
– naftovode, plinovode,
– ponikovalnice za odpadne in padavinske vode iz ce-

stišč,
– komunalne čistilne naprave,
– objekte, ki bistveno zmanjšujejo količino zajetja pitne

vode,
– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in po-

sebnih odpadkov ter začasna skladišča posebnih odpad-
kov,

– pokopališča,
– podzemna skladišča,
– bencinske servise;
2. izvajati
– cestni in železniški promet nevarnih in škodljivih sno-

vi, ki so navedene v predpisih o prevozu nevarnih snovi, po
nezaščitenih cestah in železnicah,

– izkop gramoza ob in iz vodotokov in v novih gramoz-
nicah ter eksploatacijo kamna v kamnolomih in peskokopih,

– spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če
se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,

– namakanje kmetijskih površin,
– gnojenje tal z odplakami in odpadki,
– ponikanje padavinskih vod s prometnih in manipula-

cijskih površin,
– povečano črpanje tehnološke vode iz vodnjakov iz-

ven vodarne;
3. uporabljati
– rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo

strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncen-
traciji, opredeljeni v predpisih o higienski neoporečnosti
pitne vode,

– za vodo nevarne in škodljive snovi pri vzdrževanju
železniških tirov in drugih zunanjih objektov,

4. vgrajevati toplotne črpalke-izmenjevalce na podlagi
uporabe podtalnice;

5. opredeljevati nova ureditvena območja naselij in širi-
ti obstoječa;

6. odlagati odpadke.

9. člen
V ožjem varstvenem pasu je obvezno:
1. graditi
– neprepustno javno in interno kanalizacijsko omrežje

in priključiti nanj vse objekte; neprepustnost mora izvajalec
dokazati z atestom,

– utrjene neprepustne prometne in manipulacujske po-
vršine,

– lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevarne sno-
vi, kamor je mogoče ujeti tudi rabljeno požarno vodo;

2. izvajati
– odvajanje fekalne (komunalne) in tehnološke vode v

javno kanalizacijo,
– odvajanje vode iz utrjenih prometnih in manipulativ-

nih površin,
– opremljanje cest z ustrezno signalizacijo (opozorilne

table);
3. sanirati obstoječa skladišča nafte, naftnih deriva-

tov,nevarnih in škodljivih snovi, ki niso zgrajena skladno s
predpisi o gradnji le-teh.

10. člen
V ožjem varstvenem pasu je dovoljeno
1. izvajati
– dejavnost, ki služi oskrbi s pitno vodo,
– proizvodne in obrtne dejavnosti v obstoječih objek-

tih, za katere pooblaščena organizacija iz 26. člena tega
odloka ugotovi, da ne predstavljajo nevarnost za kvaliteto in
količino pitne vode,

– športno rekreacijske dejavnosti;
2. graditi
– stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih zazidalnih po-

vršin, ne da bi se bistveno povečalo število prebivalcev na
tem območju, če je urejeno odvajanje in čiščenje odplak,

– nadomestne stanovanjske hiše za objekte iz tega
varstvenega pasu, če je urejeno odvajanje odplak,

– objekte družbenega standarda za osnovno preskrbo
prebivalstva, če je urejeno odvajanje odplak,

– objekte za potrebe individualnih kmečkih gospodar-
stev, če je urejeno odvajanje odplak,

– skladišča za kurilno olje prostornine do 5 m3, če so
opremljena z neprepustno lovilno skledo enakega volumna,

– športno rekreacijske objekte z minimalnimi spremlja-
jočimi objekti, če je urejeno odvajanje odplak;

3. adaptirati, nadzidati, prizidati objekte in naprave ta-
ko, da ne ogrožajo vira pitne vode.

11. člen
V ožjem varstvenem pasu je potrebno preurediti
– greznice in gnojišča tako, da ni nevarnosti pronicanja

v podzemno vodo oziroma prelivanja na površino,
– obstoječe ceste in železniške proge tako, da se z

rekonstrukcijo le-teh doseže, da v primeru incidentov more-
bitne razlite tekočine ne morejo posredno ali neposredno
pronicati in ponikati do podtalnice.

12. člen
Širši varstveni pas (cona 3), predstavlja območje z

blagim - sanitarnim režimom varovanja in zajema prostor,
kjer obstaja možnost, da se padavine iz celotnega padavin-
skega območja infiltrirajo oziroma površinsko pritečejo do
izvira vode, oziroma prostor, kjer naj se zagotavlja zaščita
pred nerazpadajočimi ali težko razpadajočimi snovmi, ter
nevarnimi kemičnimi in radiološkimi onesnaženji.

13. člen
V širšem varstvenem pasu je prepovedano
1. graditi
– proizvodne, energetske, obrtne in servisne objekte,

ki pomenijo nevarnost za vir pitne vode,
– skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodlji-

vih snovi, ki so večja kot 25 m3 za posamezni rezervoar
(200 m3 v zaključeni celoti) oziroma ali so večja, kot jih
dopuščajo predpisi o tem, kako morajo biti zgrajena in
opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in
škodljive snovi,

– naftovode,
– ponikovalnice za odpadne vode,
– nove komunalne čistilne naprave nad 2.000 EE,
– objekte, ki bistveno zmanjšujejo izdatnost vodnega

vira,
– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih pose-

bnih odpadkov,
– pralnice avtomobilov, ki nimajo priključka na kanali-

zacijo,
– nova pokopališča;
2. izvajati
– cestni in železniški tranzitni promet nevarnih in škod-

ljivih snovi, ki so navedene v predpisih o prevozu nevarnih
snovi, po nezaščitenih cestah in železnicah,
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– izkop gramoza ob vodotokih in iz njih ter v novih
gramoznicah, ki pomenijo nevarnost za vir pitne vode,

– izkop peska in kamna (z izjemo kamnolomov, ki so
opredeljeni kot kamnolomi posebnega družbenega pome-
na),

– spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če
se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,

– povečano črpanje tehnološke vode iz vodnjakov iz-
ven vodovodnega sistema,

– sečnjo in spravilo lesa v večjem obsegu brez vedno-
sti upravljavca vodovoda,

– posek lesa na večji površini, tako da obstoji možnost
zmanjšanja izdatnosti vodnega vira,

– množično vzrejo živali,
– gnojenje tal z odplakami in odpadki,
– vrtanje raziskovalnih vrtin z uporabo pomožnih sred-

stev, ki so vodi škodljiva;
3. uporabljati rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki

vsebujejo strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni
koncentraciji (ogrožajo vodni vir) in so opredeljena v predpi-
sih o higienski neoporečnosti pitne vode;

4. vgrajevati toplotne črpalke - izmenjevalce na podlagi
uporabe podtalnice;

5. odlagati odpadke.

14. člen
V širšem varstvenem pasu je dovoljeno
1. graditi
– stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih strjenih naselij,

ne da bi se bistveno povečalo število prebivalcev in če je
ustrezno urejeno odvajanje in čiščenje odplak,

– nadomestne stanovanjske hiše za objekte iz tega
varstvenega pasu, z urejenim odvajanjem odplak,

– objekte družbenega standarda za osnovno oskrbo
prebivalstva, z urejenim odvajanjem odplak,

– objekte za potrebe individualnih kmečkih gospodar-
stev, z urejenim odvajanjem odplak,

– skladišča za kurilno olje prostornine do 200 m3.
Skladišča morajo imeti prvo stopnjo zaščite (dvoplaščna
cisterna);

2. izvajati
– proizvodne in obrtne dejavnosti v obstoječih objek-

tih, za katere pooblaščena organizacija iz 26. člena ugotovi,
da ne ogrožajo kakovosti pitne vode,

– športno- rekreacijske dejavnosti,
– ponikanje strešnih voda,
– namakanje kmetijskih površin s čisto vodo,
– pokop na območju, kjer je nad podtalnico ugotovlje-

na plast za vodo neprepustne gline;
3. adaptirati, nadzirati in prizidati
– objekte in naprave tako, da ne ogrožajo virov pitne

vode.

15. člen
V širšem varstvenem pasu je obvezno
1. graditi
– vodotesno javno in interno kanalizacijsko omrežje in

priključiti nanj vse objekte; vodotesnost mora izvajalec do-
kazati z atestom,

– greznice za individualne stanovanjske objekte, pri
katerih ni možno odvajati fekalne vode v javno kanalizacijo
skladno s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in grez-
nic. Te greznice so začasne, in sicer do zgraditve nove
javne kanalizacije,

– urejene nepropustne manipulacijske površine z od-
vodom meteornih voda v kanalizacijo (ali prek maščobnika v
ponikovalnico),

– lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevarne sno-
vi, kamor je možno ujeti tudi rabljeno požarno vodo.

2. odvajati v kanalizacijo odpadne (komunalne) in te-
hnološke vode;

3. opremiti ceste z ustrezno signalizacijo (opozorilne
table);

4. sanirati
– obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih

in škodljivih snovi, ki niso zgrajena skladno s predpisi o
gradnji le-teh,

– obstoječe bencinske servise, tako da imajo največjo
skupno prostornino skladišča 200 m3 in prvo stopnjo zašči-
te (dvoplaščna cisterna s stalnim merjenjem tekočine med
plašči ali s signalizacijo);

5. izvajati
– rekonstrukcije obstoječih cest in železniških prog

tako, da v primeru nesreč morebitne razlite tekočine ne
morejo ponikati v podtalnico.

IV. POSEBNI UKREPI

16. člen
Vodnogospodarske in druge posege v vodotoke na

območju varstvenih pasov je treba izvajati tako, da ne bo
ogrožen vodni vir.

17. člen
Hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne derivate, nevar-

ne in škodljive snovi, po cestah in železnici na območju
širšega varstvena pasu, je omejena na 40 km/h.

18. člen
Varstveni pasovi vodnih virov se označijo z opozorilnimi

tablami. Table se postavijo na meji pasu ob cestah in poteh.

19. člen
O režimu opravljanja z zemljišči in gozdovi v posamez-

nih varstvenih pasovih obvestijo njihove lastnike pristojne
službe Občine Zreče.

20. člen
Občina Zreče uvede in vodi kataster skladišč nafte,

naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi in drugih nevar-
nih onesnaževalcev, ki so v območju varstvenih pasov pitne
vode.

Ta mora biti izdelan v roku 2 let po sprejemu tega
odloka.

V. NAČIN NADZOROVANJA NAD IZVAJANJEM UKREPOV
NA ZAVAROVANIH OBMOČJIH

21. člen
1. Nadzor nad izvajanjem ukrepov na zavarovanih ob-

močjih izvajajo:
– pooblaščene institucije za izvajanje kontrole nad kva-

liteto pitne vode in stanjem objektov in naprav za oskrbo
pitne vode ter varovanih področij,

– inšpekcijski organi, predvsem vodnogospodarska in
zdravstvena inšpekcija z izdajanjem soglasij in dovoljenj ter
neposrednega inšpekcijskega nadzora,

– upravni delavci na področju upravnih postopkov izda-
janja lokacijskih in gradbenih dovoljenj za posege v prostor
na območju varovanih področij vodnih virov,

– upravljavci javnih in lokalnih vodovodnih sistemov,
– uporabniki pitne vode;
2. Nadzor se izvaja nad:
– stanjem zemljišč, objektov, prometnic in vodotokov,
– dokumentacijo za izvajanje posegov v prostoru zava-

rovanih območij,
– predpisanimi postopki in izvajanjem zaščitnih ukre-

pov na objektih in manipulativnih prostorih,
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– izvajanjem omejitev pri rabi prostora na zavarovanih
področjih v prostorskem planu oziroma v upravnem postop-
ku pridobitve lokacijskega in gradbenega dovoljenja.

VI. OBSEG SANACIJSKIH UKREPOV, ROKI IN NOSILCI
IZVAJANJA

22. člen
Onesnaževalci v varstvenih pasovih in občina kot nosi-

lec razvoja komunalne infrastrukture morajo na podlagi pre-
dloga sanacijskih ukrepov izdelati sanacijske programe, ki
morajo vsebovati tehnično rešitev sanacije, koncept financi-
ranja, roke za izvedbo in ostale obveznosti. Sanacijski pro-
grami morajo biti izdelani v roku treh let po uveljavitvi tega
odloka. Sanacijske programe predpišejo pristojne inšpek-
cijske službe, ki tudi opravljajo nadzor nad izvajanjem le-teh.

Sredstva za izdelavo sanacijskih programov ter njihovo
izvedbo zagotavljajo onesnaževalci za svoje programe in
Občina Zreče za sanacijo v smislu ekološke sanacije nele-
galnih odlagališč in izgradnje komunalne in druge potrebne
infrastrukture. Izvajanje sanacijskih programov mora biti vklju-
čeno v letne plane onesnaževalcev in občinski proračun.

VII. NAČIN UVELJAVLJANJA VAROVALNEGA REŽIMA

23. člen
Uveljavljanje varovalnega režima na zavarovanih obmo-

čjih se uresničuje:
– z izvajanjem postopkov sanacije objektov, naprav,

prometnic in zemljišča na področju varstvenih pasov vodnih
virov,

– s predpisovanjem pogojev sanitarne zaščite v lokacij-
skih postopkih za objekte, ki se predvidevajo v varstvenem
pasu,

– z nadzorom in inšpekcijo nad izvajanjem zaščitnih in
drugih ukrepov v zavarovanem območju vodnega vira,

– z omejevanjem izkoriščanja kmetijskih površin in dru-
gih naravnih virov (gramoz, vodne količine).

Uveljavljanje varovalnega režima se prične v roku 8 dni
po uveljavitvi tega odloka, dolžne so ga uveljavljati vse uprav-
ne službe, ki izvajajo upravne postopke na območju Občine
Zreče.

VIII. KAZENSKA DOLOČBA

24. člen
Z denarno kaznijo 120.000 SIT se kaznuje za prekršek

pravna oseba, ki krši določila 6., 8., 9., 10., 11., 13., 14.,
in 15. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo od 40.000 SIT se kaznuje za prekr-
šek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 30.000 SIT se kaznuje za prekr-
šek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

Kdor krši s tem odlokom določeno stanje, nosi tudi vse
stroške za vzpostavitev v prvotno stanje.

IX. PREHODNE DOLOČBE

25. člen
Upravljavci vodovodov morajo v dveh letih po uveljavitvi

tega odloka urediti najožje varstvene pasove zajetja, s kate-
rim upravljajo na način, kot to določa 6. člen tega odloka.

26. člen
Za vse posege v varstvenih pasovih, ki jih omogoča in

dovoljuje ta odlok ali ob zunanji meji varstvenih pasov, mora
za izdajo lokacijskega dovoljenja investitor pridobiti strokov-
no oceno vpliva tega posega na vir pitne vode pri za to
usposobljeni delovni organizaciji. Ocena je podlaga za izda-
jo soglasja pristojne zdravstvene inšpekcije.

27. člen
Če se z ukrepi iz ožjega varstvenega pasu omeji obsto-

ječe izkoriščanje kmetijskega zemljišča, je lastnik kmetijske-
ga zemljišča upravičen do odškodnine po splošnih predpi-
sih o odškodnini.

Breme omejitve rabe zemljišča se lahko vpiše v zemlji-
ško knjigo na osnovi ugotovljenega javnega interesa, uskla-
jenih planskih dokumentov in izplačane odškodnine iz prve-
ga odstavka tega člena.

Odškodnino je dolžan poravnati upravljavec vodovoda
(koncesionar). Le-temu mora biti ob ceni pitne vode zago-
tovljen vir sredstev (ekološka taksa).

28. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o

varstvenem območju izvirov pitne vode v Zrečah (Uradni list
SRS, št. 19/73).

29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 324-06-15/01
Zreče, dne 20. maja 2002.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

2440. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 28/99 in 11/01) je Občinski svet občine Zreče na
seji dne 20. maja 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

1
Ukine se status javnega dobra zemljišče v splošni rabi

parc. št. 1363/3, cesta v izmeri 377 m2, vpisana pri vl. št.
Seznam I, k.o. Zreče.

2
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti

značaj zemljišča v splošni rabi in se vknjiži lastninska pravica
v korist Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče.

3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 465-08-19/02-8
Zreče, dne 20. maja 2002.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.
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MINISTRSTVA
2393. Odredba o računih in načinu plačevanja obvez-

nih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov 4981

2394. Pravilnik o upravljanju prostorov v “Domu podi-
plomcev Ljubljana“ 5039

2395. Pravilnik o sodnih tolmačih 5041

2396. Sklep o imenovanju članov poravnalnega odbora
izvedencev 5046

USTAVNO SODIŠČE
2397. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklep

Vrhovnega sodišča RS št. III lps 62/01 5047

2398. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča
in sodbe upravnega sodišča 5049

2399. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča
in sodbe upravnega sodišča 5050

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2400. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GRA-

DIM SLOVENSKI JEZIK 3, delovni zvezek za je-
zik pri slovenščini v 3. razredu osemletne osnov-
ne šole 5052

2401. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SVET
IZ BESED 6, delovni zvezek za književnost pri slo-
venščini v 6. razredu osemletne osnovne šole 5053

2402. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo HU-
RA ZA SLOVENŠČINO, delovni zvezek za jezik
pri slovenščini v 6. razredu osemletne osnovne
šole in v 7. razredu devetletne osnovne šole 5053

2403. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SVET
IZ BESED 7, delovni zvezek za književnost pri slo-
venščini v 7. razredu devetletne osnovne šole 5053

2404. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo IGRA-
JE V MATEMATIKO 7, učbenik za matematiko v
7. razredu devetletne osnovne šole 5054

2405. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo IGRA-
JE V MATEMATIKO 7, delovni zvezek za mate-
matiko v 7. razredu devetletne osnovne šole 5054

2406. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo BIO-
LOGIJA 9, učbenik za biologijo v 9. razredu de-
vetletne osnovne šole 5054

2407. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s pri-
lagojenim programom GOSPODINJSTVO, učbe-
nik za 6. razred osnovne šole s prilagojenim pro-
gramom 5055

2408. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole GEO-
GRAFIJA SLOVENIJE 1, delovni zvezek za geo-
grafijo v 3. letniku gimnazij 5055

2409. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole INFOR-
MATIKA, učbenik za informatiko v gimnazijah,
srednje tehniških in strokovnih šolah 5055

2410. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZBIRKA 4 KNJI-
ŽIC: Začenjamo s časom, Začenjamo s sešteva-
njem in odštevanjem, Začenjamo s štetjem, Za-
čenjamo z oblikami 5056

VSEBINA

2411. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZABAVNE ŽA-
BICE, Zbirka 10 delovnih zvezekov za razvijanje
matematičnega mišljenja v 1. triletju devetletne
osnovne šole 5056

2412. Sklep o potrditvi učnega sredstva IGRA S KAR-
TAMI - VREDNOSTI ŠTEVILSKIH IZRAZOV 5056

2413. Sklep o potrditvi učnega sredstva OD ATOMA DO
MOLEKULE, za kemijo v 8. razredu devetletne
osnovne šole 5057

2414. Sklep o potrditvi učnega sredstva GEOMETRIJA,
zbirka nalog za gimnazije in druge srednje šole 5057

2415. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo POZ-
DRAVLJEN, SVET, 3. snopiči, učbenik za knji-
ževnost pri slovenščini v 4. razredu devetletne
osnovne šole 5057

2416. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo KA-
KO LEP JE SVET, delovni zvezek k berilu Poz-
dravljen svet za 4. razred devetletne osnovne
šole 5058

OBČINE

BOROVNICA

2417. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju
Občine Borovnica 5059

DOBRNA

2418. Sklep o povišanju cen programov v Javnem vzgoj-
no-varstvenem zavodu Dobrna 5063

DOBROVA-POLHOV GRADEC

2419. Odlok o občinskih cestah 5063

2420. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Do-
brova-Polhov Gradec 5073

DOBROVNIK

2421. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobrov-
nik 5076

GORNJA RADGONA

2422. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
računu Občine Gornja Radgona za leto 2002 5076

2423. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o za-
zidalnem načrtu za del naselja Črešnjevci 5077

KAMNIK

2424. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kamnik za leto 2001 5077

2425. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za
leto 2002 5078

2426. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika Ob-
činske volilne komisije Kamnik 5079

2427. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča za le-
to 2002 5079

2428. Program dejavnosti “ravnanje z odpadki v Občini
Kamnik” 5079



Stran 5096 / Št. 49 / 5. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije

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

objave@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770

KOBARID

2429. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin za
obdobje 1986–2000 (Uradno glasilo občin Aj-
dovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 9/90) in
srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin
za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo občin Aj-
dovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 5/91) ter
odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbe-
nega plana Občine Tolmin, dopolnjenega leta
1996 za območje Občine Kobarid 5083

KOMEN

2430. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ko-
men za leto 2001 5084

2431. Sklep o začasnem financiranju 5084

MIRNA PEČ

2432. Program priprave za ureditveneni načrt kamnolo-
ma Čemše 5085

ROGATEC

2433. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških ko-
munalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Ro-
gatec v letu 2002 5086

SLOVENSKE KONJICE

2434. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pre-
oblikovanju Stanovanjskega sklada občine Slo-
venske Konjice in o ustanovitvi Javnega stano-
vanjskega sklada občine Slovenske Konjice 5087

TREBNJE

2435. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o va-
rovanju virov pitne vode v Občini Trebnje in ukre-
pih za zavarovanje kakovosti in količine pitne vo-
de 5087

2436. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 5087

2437. Dopolnitev programa priprave sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Občine Treb-
nje s programsko zasnovo za ureditveni načrt za
kamnolom Vrhpeč in programsko zasnovo za ure-
ditveni načrt za peskokop Brezje ter dopolnitev
urbanistične zasnove Mirna 5089

2438. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za po-
speševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini
Trebnje 5089

ZREČE

2439. Odlok o varovanju pitne vode v zajetjih in črpali-
ščih na območju Občine Zreče 5091

2440. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi 5094

MEDNARODNE POGODBE

47. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnih ob-
časnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum
INTERBUS) (MSMOAP) 593

48. Uredbo o ratifikaciji Protokola o spremembah Pro-
tokola B o pravilih o poreklu blaga k Sporazumu
o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Re-
publiko Latvijo 635

49. Uredba o ratifikaciji Protokola o spremembah Pro-
tokola B o pravilih o poreklu blaga k Sporazumu
o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Re-
publiko Latvijo 644

50. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola o spre-
membah Protokola B o pravilih o poreklu blaga k
Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slo-
venijo in Republiko Latvijo 652

51. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v
kulturi in izobraževanju med vlado Republike Slo-
venije in Vlado Italijanske republike 662

– Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne
pogodbe 667
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