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DRŽAVNI ZBOR

2441. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000 in
26/2001-PZ), osme alinee drugega odstavka 48. člena in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Sloveni-
je, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. 5.
2002 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
ALENKA GREGORC PUŠ, na sodniško mesto okrajne

sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 31. maja 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2442. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000 in
26/2001-PZ), osme alinee drugega odstavka 48. člena in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Sloveni-
je, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. 5.
2002 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
ROMANA GRADIČ, na sodniško mesto okrajne sodni-

ce na Okrajnem sodišču v Šentjurju pri Celju.

Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 31. maja 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2443. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000 in
26/2001-PZ), osme alinee drugega odstavka 48. člena in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Sloveni-
je, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. 5.
2002 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
DANILA DOBČNIK ŠOŠTERIČ, na sodniško mesto

okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Mariboru.

Št. 700-04/90-15/6
Ljubljana, dne 31. maja 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2444. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000 in
26/2001-PZ), osme alinee drugega odstavka 48. člena in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Sloveni-
je, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. 5.
2002 sprejel
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O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
MARJANA KOSI, na sodniško mesto okrožne sodnice

na Okrožnem sodišču na Ptuju.

Št. 700-04/90-15/18
Ljubljana, dne 31. maja 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2445. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000 in
26/2001-PZ), osme alinee drugega odstavka 48. člena in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Sloveni-
je, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. 5.
2002 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
MIRJAM JAKLIČ PETROVIČ, na sodniško mesto okrož-

ne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Št. 714-01/89-1/84
Ljubljana, dne 31. maja 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2446. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000 in
26/2001-PZ), osme alinee drugega odstavka 48. člena in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Sloveni-
je, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. 5.
2002 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
ANA KOS, na sodniško mesto okrožne sodnice na

Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Št. 714-01/89-1/84
Ljubljana, dne 31. maja 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2447. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za
infrastrukturo in okolje

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena,
124., 172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 31. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora

Državnega zbora Republike Slovenije
za infrastrukturo in okolje

I
V odloku o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Repu-

blike Slovenije za infrastrukturo in okolje (Uradni list RS, št.
109/2000, 3/2001 in 20/2002) se:

- besedilo IV. točke spremeni v naslednjem:
za besedilom:
“za predsednika:“
se črta besedilo:
“Andrej GERENČER, Poslanska skupina Liberalne de-

mokracije Slovenije,“;
razreši se:
član:
Branko JANC, Poslanska skupina Liberalne demokra-

cije Slovenije;
izvoli se:
za predsednika:
Branko JANC, Poslanska skupina Liberalne demokra-

cije Slovenije.

II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/26
Ljubljana, dne 31. maja 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2448. Sklep državnega zbora po 13. členu zakona o
postopku za ustanovitev občin ter za določitev
njihovih območij

Na podlagi 13. člena zakona o postopku za ustanovi-
tev občin ter za določitev njihovih območij (Uradni list RS, št.
44/96 - v nadaljevanju: ZPUODO) in 173. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Repu-
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blike Slovenije v izvršitvi odločbe Ustavnega sodišča Repu-
blike Slovenije št. U-I-103/02-68 z dne 24. 4. 2002 ponov-
no obravnaval razveljavljene točke sklepa Državnega zbora
Republike Slovenije št. 005-01/95-4/30 z dne 26. 2. 2002
(Uradni list RS, št. 18/2002 - v nadaljevanju: sklep državne-
ga zbora) I/1, I/4 in I/12, točko I/14 v delu, ki se nanaša na
predlog za ustanovitev občine Kostanjevica na Krki, točko
I/24 v delu, ki se nanaša na predlog za ustanovitev občine
Planina, ter točke II/1, IV/1, IV/2, V/1 in V/2 in na seji dne
30. maja 2002 sprejel

S K L E P

Državni zbor je ponovno obravnaval in ocenil izpolnje-
vanje z ustavo in zakonom določenih pogojev za ustanovitev
občin oziroma za spremembo njihovih območij. Za predlo-
ge, glede katerih je Ustavno sodišče Republike Slovenije
razveljavilo odločitev Državnega zbora Republike Slovenije,
sprejeto s sklepom državnega zbora v predhodnem postop-
ku po ZPUODO:

A) Državni zbor ugotavlja, da z ustavo in zakonom dolo-
čenih pogojev za ustanovitev občin oziroma za spremembo
njihovih območij ne izpolnjujejo naslednji predlogi, ki so bili
vloženi k 2. členu zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij, ki določa območja občin:

I/1 Občine Bled - predlog za ustanovitev občine Gorje;
I/4 Občine Brežice - predlog za ustanovitev občine

Bizeljsko in predlog za ustanovitev občine Dobova;
I/12 Občine Ivančna Gorica - predlog za ustanovitev

občine Višnja Gora;
I/14 Občine Krško - predlog za ustanovitev občine

Kostanjevica na Krki;
I/24 Občine Šentjur pri Celju - predlog za ustanovitev

občine Planina;

B) Državni zbor ugotavlja, da z ustavo in zakonom dolo-
čenih pogojev za izločitev dela območja občine in njegovo
priključitev k sosednji občini ne izpolnjuje naslednji predlog,
ki je bil vložen k 2. členu zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij, ki določa območja občin:

II/1 Občine Moravske Toplice - predlog za izločitev
naselja Martjanci iz občine Moravske Toplice in njegovo
priključitev k Mestni občini Murska Sobota.

C) Državni zbor ugotavlja, da z ustavo in zakonom
določenih pogojev za spremembo statusa občine ne izpol-
njujejo naslednji predlogi, ki so bili vloženi k 2. členu zakona
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki določa
območja občin:

IV/1 Občine Jesenice - predlog za spremembo statusa
Občine Jesenice v Mestno občino Jesenice;

IV/2 Občine Radovljica - predlog za spremembo statu-
sa Občine Radovljica v Mestno občino Radovljica.

Č) Državni zbor ugotavlja, da z ustavo in zakonom
določenih pogojev za ustanovitev občin oziroma za spre-
membo njihovih območij ne izpolnjujejo naslednji predlogi,
ki so bili vloženi k 3. členu zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij, ki določa območja mestnih ob-
čin:

V/1 Mestne občine Nova Gorica - predlog za ustanovi-
tev občine Renče-Vogrsko;

V/2 Mestne občine Novo mesto - predlog za ustanovi-
tev občine Straža in predlog za ustanovitev občine Otočec-
Šmarješke Toplice.

Ta sklep se vroči pooblaščenim predlagateljem. Zoper
ta sklep se pooblaščeni predlagatelji lahko pritožijo na Ustav-
no sodišče Republike Slovenije.

Št. 005-01/95-4/30
Ljubljana, dne 30. maja 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2449. Deklaracija o podpori resoluciji o vlogi
parlamentov v podpori izvajanja resolucije
1397, ki jo je 12. marca 2002 sprejel varnostni
svet združenih narodov in zlasti odstavka, v
katerem svet izraža svojo zavezanost k “viziji
regije, kjer dve državi, Izrael in Palestina, živita
druga ob drugi znotraj varnih in priznanih meja“
(DeReVSZN)

Na podlagi 169. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 31. maja 2002 sprejel

D E K L A R A C I J O
o podpori resoluciji o vlogi parlamentov v

podpori izvajanja resolucije 1397, ki jo je 12.
marca 2002 sprejel varnostni svet združenih

narodov in zlasti odstavka, v katerem svet izraža
svojo zavezanost k “viziji regije, kjer dve državi,
Izrael in Palestina, živita druga ob drugi znotraj

varnih in priznanih meja“ (DeReVSZN)

I
S to deklaracijo izraža Državni zbor Republike Sloveni-

je podporo stališčem do vprašanja krize na Bližnjem Vzho-
du, sprejetim z navedeno resolucijo 107. Konference Inter-
parlamentarne unije, ki je potekala od 17. do 23. marca
2002 v Marakešu v Maroku, v skladu s priporočilom, ki ga je
prejela skupina evropskih članic Interparlamentarne unije
(skupina 12+), da bi povečala vedenje in zavedanje med
člani in članicami nacionalnih parlamentov o nujnosti sku-
pnih prizadevanj za rešitev krize na Bližnjem Vzhodu.

Državni zbor Republike Slovenije se pridružuje sku-
pnim prizadevanjem in naporom, kot so izraženi v resoluciji
in jih bo upošteval pri svojem delu. Zato Državni zbor Repu-
blike Slovenije navedeno resolucijo prevzema v celotnem
besedilu.

II
Resolucija Interparlamentarne unije se glasi:
“(1) ob sklicevanju na svoje prejšnje resolucije o sta-

nju na Bližnjem Vzhodu, zlasti na resolucijo, ki je bila sogla-
sno sprejeta 14. septembra 2001 v Ouagadougou,

(2) ob sklicevanju na resolucije Varnostnega sveta in
Generalne skupščine Združenih narodov,

(3) izražajoč globoko zaskrbljenost zaradi tragičnih in
nasilnih dogodkov, ki vsakodnevno terjajo veliko življenj in
povzročajo ogromno škodo,

(4) s potrditvijo sprejetja resolucije 1397 s strani Var-
nostnega sveta 12. marca 2002,

1. Pozdravlja in podpira izvajanje resolucije Varno-
stnega sveta 1397 in zlasti odstavka, v katerem Svet izraža
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svojo zavezanost k “viziji regije, kjer dve državi, Izrael in
Palestina, živita druga ob drugi znotraj varnih in priznanih
meja“;

2. Poziva Izraelce in Palestince:
(i) naj s ponovno vzpostavitvijo političnih pogajanj o

skupni prihodnosti uvedejo logiko miru in z njo zamenjajo
logiko vojne, nasilja in terorja;

(ii) naj posebnemu poslaniku iz ZDA in posebnim po-
slanikom iz Ruske federacije in Evropske unije ter posebne-
mu koordinatorju Združenih narodov omogočijo čimbolj
uspešen zaključek mirovnih misij v regiji;

(iii) naj spoštujejo premirje, upoštevajo standarde med-
narodnega humanitarnega prava in zaustavijo sovražnosti,
da bi zagotovili varnost izraelskega in palestinskega naro-
da, omogočili svobodno delovanje palestinskih institucij in
omogočili svobodno gibanje izraelskega in palestinskega
naroda;

(iv) naj sodelujejo pri izvrševanju Mitchelevega načrta in
Tennetovih predlogov;

(v) naj nemudoma vzpostavijo mirovna pogajanja na
podlagi ustreznih resolucij Varnostnega sveta in drugih teles
OZN ter resolucije IPU, sprejete v Ouagadougou;

3. Pozdravlja prispevek savdskega princa Abdullaha
za dosego miru in stabilnosti v regiji;

4. Podpira vse parlamentarne in medparlamentarne
mirovne pobude.“

Št. 200-09/91-1/56
Ljubljana, dne 31. maja 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2450. Deklaracija o podpori resoluciji o terorizmu –
nevarnosti za demokracijo, človekove pravice in
civilno družbo: prispevek parlamentov v boju
proti mednarodnemu terorizmu in odpravljanju
njegovih vzrokov z namenom ohranjanja
mednarodnega miru in varnosti (DeReTer)

Na podlagi 169. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 31. maja 2002 sprejel

D E K L A R A C I J O
o podpori resoluciji o terorizmu – nevarnosti
za demokracijo, človekove pravice in civilno
družbo: prispevek parlamentov v boju proti
mednarodnemu terorizmu in odpravljanju
njegovih vzrokov z namenom ohranjanja

mednarodnega miru in varnosti (DeReTer)

I
S to deklaracijo izraža Državni zbor Republike Sloveni-

je podporo stališčem do vprašanja terorizma, sprejetim z
navedeno resolucijo 107. Konference Interparlamentarne
unije, ki je potekala od 17. do 23. marca 2002 v Marakešu
v Maroku, v skladu s priporočilom, ki ga je prejela skupina
evropskih članic Interparlamentarne unije (skupina 12+), da
bi povečala vedenje in zavedanje med člani in članicami
nacionalnih parlamentov o nujnosti skupnega parlamentar-
nega delovanja v boju zoper terorizem.

Državni zbor Republike Slovenije se pridružuje skup-
nim prizadevanjem in naporom, kot so izraženi v resoluciji in
jih bo upošteval pri svojem delu. Zato Državni zbor Republi-
ke Slovenije navedeno resolucijo prevzema v celotnem be-
sedilu.

II
Resolucija Interparlamentarne unije se glasi:
“(1) ob spoznanju, da je Interparlamentarna unija na

svoji 95. konferenci (aprila 1996) obsodila mednarodni te-
rorizem kot nevarnost za socialno in politično stabilnost
držav, grožnjo globalnemu razvoju demokracije in napad na
varnost in posamezne svoboščine državljanov, ter pozvala
države, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za odpravo terorizma
in njegovih socialnih, političnih in gospodarskih vzrokov,

(2) ob spoznanju, da je boj za narodno osvoboditev in
neodvisnost od tuje okupacije zakonita, v mednarodnih re-
solucijah določena pravica, in da tak cilj sam po sebi ni
teroristično dejanje, s poudarkom na dejstvu, da noben boj
ne opravičuje napadov, zlasti tistih, v katere so vpleteni
nedolžni civilisti, ali katerokoli druge oblike organiziranega
državnega terorizma,

(3) ob ponovni potrditvi svoje resolucije z naslovom
“Prispevek svetovnih parlamentov v boju proti terorizmu“, ki
je bila sprejeta na 105. konferenci Interparlamentarne unije
(aprila 2001) in je teroristična dejanja obsodila kot neupravi-
čena v vseh primerih, naj gre za politična, filozofska, ideolo-
ška, rasna, etnična, verska ali druga prepričanja, ki naj bi
tovrstna dejanja opravičevala, ter pozvala vse parlamente,
naj sprejmejo ukrepe za boj proti mednarodnemu terorizmu
v skladu z resolucijo 55/158 Generalne skupščine Združe-
nih narodov,

(4) v prepričanju, da je treba kot teroristična dejanja
obsoditi vsa nasilna dejanja, ki jih posamezniki, organizacije
ali države storijo proti eni ali več državam, njihovim instituci-
jam in ljudem, da bi jih ustrahovali, in ki močno oškodujejo,
oslabijo ali uničijo temeljne svoboščine, demokracijo,
spoštovanje človekovih pravic, državljanske pravice in prav-
no državo v tej ali teh državah, prav tako pa tudi podporo
takim dejanjem s strani držav,

(5) v prepričanju, da mednarodni terorizem očitno krši
vrednote in načela mednarodnega humanitarnega prava in
raznih konvencij Združenih narodov, zlasti Splošne deklara-
cije o človekovih pravicah (Resolucija 217 A (III), ki jo je
Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 10. de-
cembra 1948), ki pravi, da ima vsakdo pravico do življenja,
svobode in osebne varnosti, kar Interparlamentarna unija
vztrajno potrjuje,

(6) ob sklicevanju na resolucijo Varnostnega sveta
Združenih narodov 1368 (2001) z dne 12. septembra 2001,
ki poziva države, naj z okrepitvijo sodelovanja in celovitim
izvajanjem ustreznih mednarodnih protiterorističnih konven-
cij preprečijo in zatrejo teroristične napade,

(7) s potrditvijo resolucije Varnostnega sveta Združe-
nih narodov 1373 (2001) z dne 28. septembra 2001, ki
poziva države, naj sprejmejo protiteroristične ukrepe na po-
dročju financ, kazenskega prava in informacijske tehnologi-
je, in se vzdržijo nudenja aktivne ali pasivne pomoči terori-
stom ali terorističnim skupinam,

(8) ob sklicevanju na Mednarodno konvencijo o pre-
prečevanju financiranja terorizma, ki jo je Generalna skup-
ščina Združenih narodov sprejela 9. decembra 1999 in na
podlagi katere morajo vse države podpisnice izročiti osebe,
vpletene v financiranje terorističnih dejavnosti, in sprejeti
ukrepe za preiskovanje sumljivih finančnih poslov,

(9) ob zaskrbljujočem spoznanju, da vse tesnejše po-
vezovanje med terorizmom in organiziranim kriminalom,
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vključno z nezakonitim trgovanjem z mamili, orožjem in ljud-
mi ter pranjem denarja, predstavlja glavno oviro za izpolnje-
vanje prizadevanj narodov za razvoj, blagostanje, mir in var-
nost,

(10) s ponovno potrditvijo potrebe po preprečevanju
groženj mednarodnega terorizma za svetovni mir in mednaro-
dno varnost z vsemi sredstvi ter v skladu z Ustanovno listino
Združenih narodov, Splošno deklaracijo o človekovih pravi-
cah in sporazumi Združenih narodov o človekovih pravicah,

(11) ob priznanju in zadovoljstvu zaradi vse tesnejše-
ga mednarodnega sodelovanja v boju proti mednarodnemu
terorizmu,

(12) glede na to, da obsodba terorizma ne more biti
ločena od pomoči njegovim žrtvam,

(13) v prepričanju, da lahko svetovni parlamenti in
parlamentarci s pomočjo mednarodnega in nacionalnega
sodelovanja bistveno prispevajo k boju proti globalnemu
terorizmu in odpravljanju njegovih temeljnih vzrokov,

(14) ob zavesti, da je namen terorističnih dejanj tudi
oslabitev struktur in kohezije civilne družbe, ki se mora na
napad na svoje vrednote odzvati brez škode za svojo odpr-
tost, človečnost in zavezanost standardom človekovih pra-
vic ter posamezne pravice in svoboščine,

(15) ob priznanju, da imajo ob pojavu terorizma po-
membno vlogo tudi pomanjkanje demokracije in spoštova-
nja človekovih pravic ter nepripravljenost za reševanje regio-
nalnih sporov z mirnimi sredstvi,

1. Poziva vse nacionalne parlamente, naj, če tega niso
že storili, sprejmejo ali omogočijo sprejetje konvencij Zdru-
ženih narodov o terorizmu, zlasti Mednarodne konvencije o
preprečevanju financiranja terorizma, ki jo je Generalna skup-
ščina Združenih narodov sprejela 9. decembra 1999; naj
čimprej uvedejo potrebne izvedbene ukrepe; in naj se zav-
zamejo za sklenitev in sprejetje osnutka Konvencije za pre-
prečevanje jedrskega terorizma ter osnutka splošne Kon-
vencije za odpravo terorizma, ki sta trenutno v postopku
pred Generalno skupščino OZN;

2. Poziva tudi vse države in mednarodne organizacije,
naj preučijo možnost zagotavljanja tehnične in finančne po-
moči državam, ki tako pomoč potrebujejo, da bi se okrepila
njihova sposobnost sprejemanja učinkovitih ukrepov proti
terorizmu in nadnacionalnemu organiziranemu kriminalu,
vključno z nezakonitim trgovanjem z mamili, orožjem in ljud-
mi ter pranjem denarja;

3. Ponavlja svoj poziv, naslovljen na vse parlamente
sveta – v tem smislu se sklicuje na resolucijo z naslovom
“Zagotavljanje spoštovanja načel mednarodnega prava v ko-
rist svetovnega miru in varnosti“, ki jo je sprejela 105. konfe-
renca Interparlamentarne unije (april 2001), da bi dosegla
soglasje glede področja uporabe konvencij o terorizmu;

4. Ponavlja tudi svoj poziv vsem parlamentom sveta,
naj poskrbijo za ratifikacijo Rimskega statuta, s katerim je
bilo ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče, in prizna-
jo, da je treba mednarodne teroriste kazensko preganjati in
privesti pred državno ali mednarodno sodišče (npr. Medna-
rodno kazensko sodišče);

5. Ponovno potrjuje načelo, ki ga je uvedla Generalna
skupščina Združenih narodov v svoji resoluciji z dne
24. oktobra 1970 (2625) (XXV) in podprl Varnostni svet v
resoluciji 1189 (1998), na podlagi katerega se je vsaka
država dolžna vzdržati organiziranja, spodbujanja, podpira-
nja ali sodelovanja v terorističnih dejanjih v drugi državi ozi-
roma ne sme dopustiti, da na njenem ozemlju potekajo
organizirane dejavnosti, ki so namenjene takim dejanjem;

6. Poziva parlamentarce vsega sveta, naj v skladu z
resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1377
(2001) z dne 12. novembra 2001 o globalnem prizadevanju
za preprečevanje terorizma odigrajo svojo vlogo v širjenju

medkulturnega razumevanja, reševanju regionalnih sporov
in mednarodnem sodelovanju pri vprašanjih globalne in raz-
vojne politike, da bi obsežno in dolgotrajno odpravili teme-
ljne vzroke terorizma;

7. Izraža potrebo po okrepitvi medparlamentarne izme-
njave podatkov in izkušenj v zvezi z izvrševanjem učinkovitih
zakonodajnih ukrepov, in poudarja podporo Interparlamen-
tarne unije v usklajevanju zakonodajnih pobud za prepreče-
vanje terorizma;

8. Poudarja vlogo parlamentarcev in voditeljev civilne
družbe po vsem svetu v krepitvi demokracije, spodbujanju
človekovih pravic, podpiranju mirnega reševanja sporov in
odpravi okupacije kot najučinkovitejših sredstvih za prepre-
čevanje terorizma;

9. Poziva parlamente, naj v izraz nacionalne solidarno-
sti sprejmejo zakonodajne ukrepe, ki zagotavljajo odškodni-
no za žrtve terorističnih dejanj;

10. Poziva parlamente sveta, naj svoja prizadevanja za
odpravo socialnih krivic, odtujevanja in ekstremizma, ki pred-
stavljajo gojišče terorizma, okrepijo z razvojnimi ukrepi in
posebno pozornost posvetijo pobudam civilne družbe;

11. Poudarja pomen dialoga med narodi pri prepreče-
vanju terorizma, poudarja vlogo civilne družbe v tem dialogu
in vabi parlamentarce in parlamentarke, naj sprejmejo ukre-
pe za spodbujanje dialoga med narodi in znotraj njih ter
pospeševanje programov za mir, s posebnim poudarkom na
vzgojni reformi, katere cilj je pluralizem, strpnost in vzajem-
no razumevanje;

12. Ponavlja, da terorizma ni mogoče povezati z vero,
narodnostjo ali narodom in da poskus, da bi ga povezali z
vero, narodnostjo ali narodom ali opravičili v imenu vere,
narodnosti ali naroda, predstavlja nevarnost za celotno člo-
veštvo;

13. Poudarja potrebo po rednih parlamentarnih razpra-
vah o mednarodnem terorizmu, da bi se to vprašanje ohrani-
lo na političnem dnevnem redu in bi zagotovili nadaljnje
ukrepe na podlagi resolucije Varnostnega sveta Združenih
narodov 1373, zlasti glede poročila, ki ga mora vsaka drža-
va predložiti Združenim narodom;

14. Poudarja tudi potrebo po preprečevanju sporov in
poziva vse strani, naj obstoječe spore zaustavijo ob polnem
spoštovanju varnosti vseh oseb, ki so vanje vpletene.“

Št. 700-01/01-64/9
Ljubljana, dne 31. maja 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2451. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni
republiki Nemčiji

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Zvezni republiki Nemčiji
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Odpoklicujem Alfonza Naberžnika, izrednega in poo-
blaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni re-
publiki Nemčiji.

Št. 001-19-5/02
Ljubljana, dne 3. junija 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2452. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Hrvaški

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Hrvaški

Odpoklicujem mag. Boštjana Kovačiča, izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Repu-
bliki Hrvaški.

Št. 001-19-22/02
Ljubljana, dne 3. junija 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

2453. Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v
igralnih salonih

Na podlagi 78. in 99. člena zakona o igrah na srečo
(Uradni list RS, št. 27/95, 22/00 in 85/01) izdaja minister,
pristojen za finance

P R A V I L N I K
o prirejanju posebnih iger na srečo

v igralnih salonih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa lokacijo igralnega salona, način

opravljanja dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo v
igralnih salonih, obveznosti koncesionarjev za igralni salon
in druga vprašanja v zvezi z opravljanjem te dejavnosti.

II. LOKACIJA IGRALNEGA SALONA

2. člen
Igralni salon se lahko nahaja samo v turistični lokalni

skupnosti, kjer turistična infrastruktura in naravno okolje
omogočata večjo koncentracijo gostov, mestni občini, ki
ima nad 40.000 prebivalcev in obmejnih občinah, kjer je
pričakovati obisk pretežno tujih gostov.

3. člen
Za turistično lokalno skupnost po tem pravilniku se

šteje lokalna skupnost, na območju katere je najmanj 500
ležišč v osnovnih nastanitvenih kapacitetah in dosega
40.000 nočitev letno.

Pri presoji izpolnjevanja pogojev iz 2. člena tega pravil-
nika in prejšnjega odstavka tega člena se uporabljajo zadnji
podatki o številu ležišč v osnovnih namestitvenih kapacite-
tah, prenočitvah turistov in številu prebivalcev, s katerimi
razpolaga Statistični urad Republike Slovenije.

4. člen
Lokacija igralnega salona mora dopolnjevati turistično

ponudbo in biti uravnotežena z obstoječo ponudbo prireja-
nja posebnih iger na srečo.

Igralni salon ne sme biti lociran v neposredni bližini
stanovanjskih območij, vzgojno-izobraževalnih zavodov,
zdravstvenih in verskih ustanov. Od državne meje mora biti
oddaljen najmanj 150 metrov.

III. NAČIN OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI V IGRALNIH
SALONIH

5. člen
V sklopu igralnega salona morajo biti naslednji prostori:
– prostor za recepcijo,
– igralni prostor,
– prostor, kjer je lociran avdio-video nadzor in instali-

ran nadzorni informacijski sistem,
– prostor za glavno blagajno in trezor, ter štetje gotovi-

ne in žetonov.

6. člen
V okviru igralnega salona morajo biti nameščena na-

slednja obvestila za igralce:
– na vidnem mestu pri vhodu mora biti napis: “Osebam

mlajšim od 18 let je vstop prepovedan!“,
– na vidnem mestu pred vstopom v igralni salon mora

biti obvestilo, da je prostor avdio-video nadzorovan,
– na vidnem mestu v igralnem prostoru mora biti obve-

stilo o najmanjšem odstotku vračanja igralnega avtomata,
– na vidnem mestu mora biti navedena vrednost žetona

oziroma kreditne točke,
– na vidnem mestu v igralnem prostoru morajo biti igral-

cem na razpolago navodila za igranje na igralnih avtomatih.

7. člen
Na igralnem avtomatu mora biti na vidnem mestu prika-

zana vrednost kreditne točke oziroma žetona v igralni valuti.
Kreditna točka je enota za merjenje vložka v igro s točno
določeno vrednostjo na posameznem igralnem avtomatu.

8. člen
Vplačila v igro na igralnih avtomatih z več igralnimi

mesti, ki imajo skupno žrebalno napravo, ki določi izid igre
za posamezno igralno mesto so možna s kovanci, preko
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sprejemnikov bankovcev, žetoni in daljinskim dodajanjem
kredita na blagajni s pomočjo on-line nadzornega sistema
(navitje kredita). Izplačila na takih igralnih avtomatih so mož-
na kot ročna izplačila na blagajni igralnega salona ali kot
izplačila kovancev in žetonov na igralnem avtomatu.

9. člen
Igralni avtomati imajo lahko samo tako progresivo, ka-

tere dobitek je odvisen od izida igre na igralnem avtomatu
(dobitne kombinacije). Igralni avtomat ima lahko lastno pro-
gresivo ali pa je vključen v skupinsko progresivo. Vsak igral-
ni avtomat je lahko vključen le v eno samo progresivo.

V skupinsko progresivo je dovoljeno vključevati le igral-
ne avtomate znotraj igralnega salona. Vsak igralni avtomat,
vključen v skupinsko progresivo, mora za enak vložek v igro
imeti enako možnost zadeti progresivni dobitek.

Vzpostavitev progresive je mogoča le s predhodnim
dovoljenjem nadzornega organa. Sprememba parametrov
progresive in ukinitev progresive je mogoča le po predho-
dnem obvestilu nadzornega organa.

IV. NAČIN OPRAVLJANJA RECEPCIJSKE SLUŽBE

10. člen
Identifikacijo oseb, ki prihajajo v igralnico (v nadaljeva-

nju: igralcev) mora receptor opraviti s pomočjo veljavnega
dokumenta igralca opremljenega s fotografijo.

11. člen
Koncesionar mora igralcu za vstop v igralni salon izdati

vstopnico, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– naziv koncesionarja in ime igralnega salona,
– številka vstopnice,
– ime in priimek obiskovalca,
– datum in ura vstopa,
– cena vstopnice, če koncesionar zaračunava vstopni-

no.

12. člen
Koncesionar mora voditi evidenco igralcev. Evidenca

igralcev mora biti računalniško vodena in mora vsebovati
naslednje podatke:

– ime in priimek,
– datum rojstva,
– kraj in država bivanja,
– naslov bivališča,
– dan in uro obiska.

13. člen
Računalniški program za vodenje evidence igralcev mo-

ra biti narejen tako, da ni možno popravljati podatkov o
igralcih za nazaj, temveč receptor lahko popravlja samo
napake ob evidentiranju igralca, pred izdajo vstopnice.

14. člen
Računalniški program za vodenje evidence igralcev mo-

ra omogočiti vpogled v:
– seznam vseh igralcev,
– seznam igralcev v obdobju med dvema datumoma,
– seznam igralcev posameznika.
Evidenca igralcev se mora hraniti najmanj eno leto po

poteku koledarskega leta. Dostop do podatkov recepcijske
službe imajo le pooblaščeni delavci koncesionarja in nad-
zornega organa.

Program mora omogočati izpis evidenc na tiskalniku.

Pri vodenju evidence igralcev mora prireditelj spošto-
vati predpise o varstvu osebnih podatkov.

15. člen
Za računalniško vodenje evidence mora imeti koncesi-

onar organizacijsko navodilo o postopkih uporabe.
Dostop do računalniškega programa in podatkov mora

biti zaščiten tako, da je možen dostop le pooblaščenim
osebam.

V primeru okvare računalnika za vodenje evidence igral-
cev na recepciji lahko koncesionar vodi evidenco ročno do
odprave okvare računalnika. Ročno vodena evidenca mora
obsegati vse podatke o igralcu kot računalniško vodena
evidenca. Takoj po odpravi okvare računalnika mora konce-
sionar podatke iz ročne evidence vnesti v računalniški pro-
gram recepcije. O okvari in odpravi okvare računalnika je
koncesionar dolžan takoj obvestiti nadzorni organ.

Podrobnejše pogoje izvajanja recepcijskega poslova-
nja mora koncesionar opredeliti v organizacijskem navodilu.

V. AVDIO-VIDEO NADZOR V IGRALNEM SALONU

16. člen
Koncesionar mora z avdio-video napravami zagotoviti

nepretrgan nadzor in snemanje vseh procesov prirejanja
iger na srečo na igralnih avtomatih v času obratovanja igral-
nega salona. Tehnične karakteristike avdio-video naprav mo-
rajo zagotoviti kvalitetno snemanje in reproduciranje posnet-
kov procesov iger na srečo, ki omogoča razpoznavo posa-
meznih dogodkov in oseb. Posnetek mora biti opremljen z
naslednjimi podatki:

– datum in čas snemanja,
– številka kamere.
Koncesionar mora zagotoviti, da so avdio video nadzo-

rovani in posneti tudi vsi posegi v igralni avtomat in praznitev
sprejemnikov bankovcev, če se ta opravlja v času, ko igralni
salon ne obratuje.

17. člen
Pozicija kamere na recepciji mora biti na takem mestu,

da pokriva vstop v igralni prostor in omogoča tudi identifika-
cijo gosta.

18. člen
Blagajnik mora glasno pri vsaki transakciji povedati zne-

sek in število žetonov. Pri igralnih avtomatih na navitje in
igralnih avtomatih na več igralnih mest mora blagajnik pri
transakcijah, ki jih opravlja za točno določen igralni avtomat
povedati tudi številko igralnega avtomata in igralnega mesta.

Barvne kamere na blagajniškem mestu in števnici mo-
rajo pokrivati prostor, na katerem poteka promet z žetoni in
gotovino. Posnetek mora omogočiti razpoznavo posamez-
nih bankovcev in žetonov kot tudi zvočno interpretacijo po-
sameznih transakcij.

Koncesionar mora zagotoviti, da se dogodki na blagaj-
ni in v števnici snemajo v realnem času.

Na posnetku mora biti sistemsko zabeležen tudi da-
tum, čas snemanja in številka kamere.

19. člen
Avdio-video nadzor se opravlja iz posebnega prostora,

v katerem je nameščena oprema za opazovanje in snemanje
dogajanja.

Vstop v video nadzorno sobo ima vodja igralnega salo-
na in druge osebe določene v internem organizacijskem
predpisu koncesionarja ter pooblaščene osebe nadzornega
organa.
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Vstop v prostor, v katerem se opravlja avdio-video nad-
zor je potrebno registrirati (datum, čas, oseba, razlog vsto-
pa).

Koncesionar mora hraniti videoposnetke najmanj 7 dni
od dneva nastanka posnetka. Kopiranje in iznos posnetkov
iz avdio-video centra ni dovoljen, razen z dovoljenjem nad-
zornega organa. Nadzornemu organu mora na njegovo za-
htevo oseba, ki opravlja avdio-video nadzor, izročiti videopo-
snetek.

20. člen
Koncesionar mora imeti zagotovljeno opremo za pre-

gledovanje avdio-video posnetkov.
V primeru, da koncesionar ne zagotovi nepretrganega

avdio-video snemanja blagajne je dolžan zapreti igralni salon
do odprave okvare.

Podrobnejše pogoje izvajanja avdio-video nadzora mo-
ra koncesionar opredeliti v organizacijskem navodilu.

VI. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM BLAGAJN,
TREZORJA, OBRAČUNAVANJEM IGRALNIH AVTOMATOV
TER DNEVNA EVIDENCA STANJ IN SPREMEMB STANJ

V BLAGAJNI IN TREZORJU

21. člen
Koncesionar mora organizirati blagajniško poslovanje

tako, da je ločen obračun med operativno blagajno in trezor-
jem.

Na operativni blagajni koncesionar v igralnem prostoru
prodaja žetone, sprejema vplačila za igranje na igralnih avto-
matih na navitje, ki ga opravlja z daljinskim dodajanjem kre-
dita na blagajni s pomočjo on-line nadzornega sistema (navi-
tje kreditov) in izplačuje dobitke.

Koncesionar mora zagotoviti na operativni blagajni za-
četno dotacijo, ki predstavlja stanje žetonov in gotovine iz
trezorja. Višino začetne dotacije v operativni blagajni mora
koncesionar vnaprej predpisati.

Koncesionar mora zagotoviti, da se po zaključku dela
operativna blagajna zaključi in denar preda v trezor. Blagaj-
na se zaključi na vnaprej pripravljenih in oštevilčenih obraz-
cih, ki jih pripravi koncesionar in so knjigovodske listine v
skladu s standardom 21 slovenskih računovodskih stan-
dardov.

22. člen
V trezorju se hranijo gotovina, žetoni ter druge vrednot-

nice.
Koncesionar mora v internih organizacijskih navodilih

opredeliti:
– vse postopke obračunavanja blagajn in trezorja,
– vse premike žetonov med blagajno in trezorjem,
– ustrezna navodila za izpolnjevanje obrazcev,
– navodila za praznjenje in polnjenje igralnih avtoma-

tov,
– vnos podatkov v on-line sistem.

23. člen
Koncesionar sme igralne avtomate prazniti in polniti

samo komisijsko. Sestava komisije mora biti vnaprej znana
in opredeljena v organizacijskem navodilu koncesionarja.
Komisija mora prešteti vse žetone iz izpraznjenih igralnih
avtomatov, in sicer ločeno za vsak igralni avtomat, o čemer
mora voditi posebno evidenco, ločeno po avtomatih.

Koncesionar opravlja obračunavanje blagajn, polnjenje
in praznjenje igralnih avtomatov ter ročna izplačila na poseb-
nih obrazcih, ki jih pripravi koncesionar in so sestavni del

internih navodil za posamezna področja dela. Vsi dokumen-
ti-listine, ki nastanejo v zvezi z obračunavanjem blagajn,
trezorja in praznjenja igralnih avtomatov, ter vodenjem evi-
denc stanja žetonov imajo značaj knjigovodske listine skla-
dno s standardom 21 slovenskih računovodskih standar-
dov.

24. člen
Blagajnik mora vsa ročna izplačila na blagajni sproti

vnašati v on-line sistem. Sprotni vnos v on-line sistem je
obvezen tudi za vse izredne polnitve in praznitve igralnih
avtomatov.

25. člen
V primeru, da so v igralnih avtomatih vgrajeni sprejem-

niki bankovcev za sprejemanje vplačil v igro oziroma so v
igralnici nameščeni avtomati za prodajo žetonov, je potre-
bno izvajati praznjenje sprejemnikov bankovcev v igralnih
avtomatih in prodajnih avtomatih skladno z vnaprej priprav-
ljenim načrtom praznjenja po posameznih avtomatih in
prešteti znesek gotovine prišteti k realizaciji blagajne za
navedeni obratovalni dan.

Koncesionar mora obvezno po preteku zadnjega po-
slovnega dne v mesecu izprazniti in prešteti gotovino v vseh
sprejemnikih bankovcev in avtomatih za prodajo žetonov, ter
prešteto gotovino vključiti v dnevno realizacijo zadnjega po-
slovnega dne.

26. člen
Koncesionar mora ob praznitvah sprejemnikov bankov-

cev popisati tudi števce sprejemnikov bankovcev ter opraviti
primerjavo med stanjem preštete gotovine s stanjem, izraču-
nanim na podlagi podatkov izračunanih iz popisa števcev.

Praznjenje in štetje bankovcev se mora opravljati komi-
sijsko pod avdio-video nadzorom. Rezultate štetja je potre-
bno vnesti v on-line sistem za primerjavo z zabeleženimi
vrednostmi na števcih igralnih avtomatov.

27. člen
Koncesionar, ki ima v uporabi igralne avtomate na že-

tone mora obvezno zadnji poslovni dan v mesecu opraviti
popis vseh žetonov v blagajni, trezorju in cash-box-ih. Če
koncesionar uporablja igralne avtomate na kovance mora
obvezno zadnji poslovni dan v mesecu opraviti popis vseh
kovancev v blagajni, trezorju, cash box-ih in hooperjih.

28. člen
Takoj po preteku zadnjega poslovnega dne v mesecu

mora koncesionar opraviti popis vseh elektronskih in elek-
tromehanskih števcev v igralnem avtomatu potrebnih za obra-
čun in na podlagi navedenih popisov izračunati realizacijo
po posameznem igralnem avtomatu in za igralni salon kot
celoto. Rezultate popisa števcev mora koncesionar takoj
vnesti v on-line sistem oziroma najpozneje do zaključka pr-
vega poslovnega dne v naslednjem mesecu.

VII. NADZOR IN DRUGE OBVEZNOSTI KONCESIONARJA

29. člen
Koncesionar mora skladno s 67. členom zakona o

igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 22/00 in 85/01)
predpisati organizacijo in izvajanje internega nadzora nad
vsemi procesi prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih
avtomatih v igralnih salonih.

Interni nadzor mora pokrivati vsa področja, ki so našte-
ta v prejšnjih poglavjih tega pravilnika.
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Koncesionar mora v internem aktu natančno opredeliti:
– naloge internega nadzora,
– organizacijo internega nadzora,
– osebe, ki so pooblaščene za nadzor,
– zadolžitve in odgovornosti oseb, ki so pooblaščene

za nadzor.

30. člen
Koncesionar mora voditi letno evidenco o opravljanju

nadzora nad celotnim procesom prirejanja posebnih iger na
srečo na igralnih avtomatih, ki jo vodi tekoče dnevno v knjigi
nadzora in vsebuje naslednje podatke:

– datum in točen čas pričetka obratovanja,
– ime in priimek osebe, ki opravlja nadzor,
– podpis osebe, ki opravlja nadzor,
– točen čas zaključka obratovanja,
– opis nepravilnosti, ki so nastopile med obratovanjem.
Knjiga nadzora mora biti v času obratovanja v igralnem

salonu. Knjigo nadzora mora koncesionar hraniti najmanj
eno leto po poteku leta, za katerega se je vodila.

31. člen
Koncesionar mora zagotoviti dnevno vodenje evidence

o ugotovljenih nepravilnostih na posameznem igralnem av-
tomatu v obliki posebne mape. Evidenca mora vsebovati
naslednje podatke:

– evidenčno številko igralnega avtomata (on-line),
– datum in čas okvare,
– opis okvare,
– datum in čas odprave okvare.
Posebna mapa mora biti v času obratovanja v igralnem

salonu.

VIII. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 471-08/02
Ljubljana, dne 3. junija 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

2454. Navodilo za vsebino in obliko vloge za dodelitev
sredstev državne pomoči nosilcem kmetijskega
gospodarstva, za določitev geografsko
zaokroženih območij glede sposobnosti
zadrževanja vode in primanjkljaja padavin in za
izračun povprečne stopnje poškodovanosti
kmetijskih rastlin

Na podlagi 8. člena zakona o državni pomoči za odpra-
vo posledic suše, pozebe in neurij s točo v kmetijstvu za leto
2001 (Uradni list RS, št. 85/01) minister za okolje in pro-
stor v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano izdaja

N A V O D I L O
za vsebino in obliko vloge za dodelitev sredstev

državne pomoči nosilcem kmetijskega
gospodarstva, za določitev geografsko

zaokroženih območij glede sposobnosti
zadrževanja vode in primanjkljaja padavin

in za izračun povprečne stopnje
poškodovanosti kmetijskih rastlin

1. člen
(1) To navodilo določa v zvezi z dodelitvijo sredstev

državne pomoči nosilcem kmetijskega gospodarstva za od-
pravo posledic suše pri pridelavi kmetijskih rastlin, ki jih je v
letu 2001 prizadela suša:

– vsebino in obliko vloge za dodelitev sredstev državne
pomoči nosilcem kmetijskega gospodarstva,

– način določanja geografsko zaokroženih območij,
– merila za razvrščanje tal glede sposobnosti zadrževa-

nja vode,
– merila za razvrščanje območij glede primanjkljaja pa-

davin za čas suše v juliju in avgustu v letu 2001 in
– način izračuna verificirane povprečne stopnje poško-

dovanosti kmetijskih rastlin zaradi suše v letu 2001.
(2) Navodilo velja tudi za primere uveljavljanja sredstev

državne pomoči za odpravo posledic suše, pozebe in neurij
s točo pri pridelavi kmetijskih rastlin, ki jih je v obdobju od
aprila do avgusta 2001 prizadela pozeba ali neurje s točo ali
zaporedoma pozeba ali neurje in suša, razen če navodilo ne
določa kaj drugega.

(3) Določbe tega navodila so obvezne za vse nosilce
kmetijskega gospodarstva, ki nameravajo pridobiti državno
pomoč za odpravo posledic naravnih nesreč iz prvega in
drugega odstavka tega člena.

2. člen
(1) Vlogo za pridobitev sredstev državne pomoči odda

nosilec kmetijskega gospodarstva ali po njegovem poobla-
stilu član kmetijskega gospodarstva.

(2) Z vlogo oseba iz prejšnjega odstavka uveljavlja dr-
žavno pomoč za vsako posamezno kmetijsko rastlino pose-
bej, če površina kmetijskega zemljišča kmetijske rastline ni
manjša od 0,1 ha.

3. člen
(1) Seznam kmetijskih rastlin je določen v prilogah 1a,

1b in 1c, ki so sestavni del tega navodila.
(2) Za posamezno kmetijsko rastlino iz seznama kmetij-

skih rastlin so v prilogah 1a, 1b in 1c tega navodila navedeni
tudi: identifikacijska številka rastline iz registra kmetijskih
rastlin in njen pričakovani hektarski donos po posameznem
razredu kmetijske pridelave ter cena za posredovano kmetij-
sko rastlino.

(3) Razporeditev pričakovanega hektarskega donosa
kmetijske rastline v posamezni razred kmetijske pridelave
potrdi občinska komisija v vlogi za pridobitev sredstev držav-
ne pomoči.

4. člen
(1) Vlogo za pridobitev sredstev državne pomoči se-

stavljajo obrazci iz priloge 2, ki je sestavni del tega navo-
dila.
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(2) Če je bila pridelava posamezne kmetijske rastline
prizadeta poleg suše tudi zaradi pozebe ali neurij s točo, se
mora izpolniti obrazec “D-VSI“ iz priloge 2.

5. člen
Če pravna oseba uveljavlja pridobitev državne pomoči

za odpravo posledic suše, pozebe ali neurij s točo kot
nosilec kmetijskega gospodarstva, mora k vlogi priložiti izpis
iz sodnega registra o dejavnosti podjetja in poslovne podat-
ke iz zaključnih računov, za obdobje zadnjih treh let.

6. člen
(1) Izpolnjene obrazce vloge za pridobitev sredstev

državne pomoči mora nosilec kmetijskega gospodarstva
podpisati.

(2) Obrazce vloge za pridobitev sredstev državne po-
moči podpišejo tudi člani občinske komisije in s podpisom
potrdijo, da so obrazci v celoti in čitljivo izpolnjeni in da so
priložena zahtevana dokazila.

(3) S podpisom obrazcev vloge za pridobitev sredstev
državne pomoči člani občinske komisije tudi potrdijo, da
stopnja poškodovanosti kmetijskih rastlin, ki je navedena v
vlogi, ni v nasprotju z njenimi ocenami o poškodovanosti
kmetijskih rastlin.

7. člen
(1) Občinska komisija sestavi zbirno poročilo na obmo-

čju občine v obliki seznama vseh vlagateljev za pridobitev
sredstev državne pomoči.

(2) Obrazec zbirnega poročila, ki ga za občino sestavi
občinska komisija, je v prilogi 3, ki je sestavni del tega
navodila.

8. člen
Geografsko zaokroženo območje je zaokroženo ob-

močje kmetijskih površin, na katerem so tla razvrščena v isti
razred glede sposobnosti zadrževanja vode in katerega po-
vršina je glede primanjkljaja padavin v letu 2001 razvrščena
na podlagi hidrometeoroloških podatkov v isto cono.

9. člen
(1) Glede sposobnosti zadrževanja vode se tla razvrsti-

jo v šest razredov:
1 – zelo velika sposobnost zadrževanja vode,
2 – velika sposobnost zadrževanja vode,
3 – srednja sposobnost zadrževanja vode,
4 – majhna sposobnost zadrževanja vode,
5 – zelo majhna sposobnost zadrževanja vode in
6 – nekmetijska zemljišča.
(2) Za določitev sposobnosti tal za zadrževanje vode je

treba uporabiti naslednje podatke iz pedološke karte ozem-
lja Republike Slovenije:

– vrsto tal (talni tip),
– globino tal,
– zravnanost tal (teksturni razred tal) in
– količino organske snovi v tleh.
(3) Geografsko zaokrožena območja istega razreda se

glede sposobnosti zadrževanja tal določijo v merilu
1: 25.000.

(4) Za nekmetijska zemljišča se štejejo zemljišča na
poselitvenih območjih, gozdovi in nerodovitna tla.

10. člen
(1) Kmetijska zemljišča se glede primanjkljaja padavin v

letu 2001 razvrstijo v šest con:
1. cona nepomembnega primanjkljaja padavin (obmo-

čja z nadmorsko višino nad 1000 m),
2. in 3. cona s primanjkljajem pod 105 mm padavin –

različna evapotranspiracija,
4. cona s primanjkljajem padavin od 105 do 115 mm

(zunanje območje 3. cone ter osrednja Slovenija in del
Notranjske),

5. cona s primanjkljajem od 115 do 135 mm padavin
(severovzhodna Slovenija, Posavje, Bela Krajina in del Do-
lenjske, Goriške, Krasa, Vipavske doline in Istre) in

6. cona s primanjkljajem padavin nad 135 mm (priobal-
no območje Slovenije).

11. člen
(1) Verificirana povprečna stopnja poškodovanosti za-

radi suše v letu 2001 se za posamezno kmetijsko rastlino
določi na podlagi:

– strokovne ocene o največji možni poškodovanosti
kmetijske rastline na kmetijskih zemljiščih, ki so na geograf-
sko zaokroženih območjih iste sposobnosti zadrževanja vo-
de in v isti coni glede primanjkljaja padavin, in

– povprečne vrednosti, izračunane iz vseh prijav o po-
škodovanosti kmetijskih rastlin na kmetijskih zemljiščih iz
prejšnje alinee.

(2) Strokovno oceno o največji možni poškodovanosti
zaradi suše v letu 2001 izdelajo specialisti na področju
pridelave kmetijskih rastlin za naslednje skupine rastlin:

– poljščine,
– semena poljščin,
– trajne nasade,
– vrtnine,
– zdravilne rastline in
– okrasne rastline.
(3) Pri izdelavi strokovne ocene o največji možni po-

škodovanosti zaradi suše v letu 2001 je treba upoštevati
fenološko fazo rastlin iz prejšnjega odstavka v obdobju od
15. julija do 31. avgusta 2001 in razvejanost koreninskega
sistema rastlin.

(4) Verificirana povprečna stopnja poškodovanosti za-
radi suše v letu 2001 je enaka povprečni vrednosti prijav o
poškodovanosti kmetijskih rastlin s tem, da se pri izračunu
povprečne vrednosti upošteva, da nobena od prijav ne sme
presegati strokovne ocene o največji možni poškodovanosti
iz prejšnjega odstavka. Namesto prijavljene poškodovanosti
kmetijske rastline, ki presega strokovno oceno, se pri izra-
čunu povprečne vrednosti upošteva strokovno oceno o naj-
večji možni poškodovanosti.

(5) O izdelavi strokovnih ocen o največji možni poško-
dovanosti zaradi suše v letu 2001 in o izračunanih verificira-
nih povprečnih stopnjah poškodovanosti zaradi suše v letu
2001 izdela državna komisija poročilo.

12. člen
(1) Če gre za poškodovanost kmetijskih rastlin samo

zaradi pozebe ali neurij s točo, je verificirana povprečna
stopnja poškodovanosti kmetijske rastline v izračunu višine
potrjene škode enaka vrednosti verificiranih prijav o poško-
dovanosti kmetijskih rastlin.
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(2) Če gre za poškodovanost kmetijskih rastlin zaradi
pozebe ali neurij s točo ter kasneje zaradi suše v letu 2001,
se verificirana povprečna stopnja poškodovanosti kmetijske
rastline v izračunu višine potrjene škode določi na naslednji
način:

Ppoškodovanost = P1 + ((100-P1)/100). P2

kjer je:
Ppoškodovanost – verificirana povprečna stopnja poško-

dovanosti kmetijske rastline, izražena v odstotkih;
P1 – verificirana povprečna stopnja poškodovanosti

kmetijske rastline zaradi pozebe ali neurij s točo iz prvega
odstavka tega člena, izražena v odstotkih;

P2 – verificirana povprečna stopnja poškodovanosti
kmetijske rastline zaradi suše v letu 2001 iz četrtega odstav-
ka prejšnjega člena, izražena v odstotkih.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 402-00-31/2002
Ljubljana, dne 30. maja 2002.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.

Soglašam!
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

mag. Franci But l. r.
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Priloga 1a 
 
Nabor Kultur SUŠA 2001     

       
32/-âý,1(      
Šifra Kmetijska rastlina Razred 

donosa 
Donos Enota mere Cena Enota cene 

5 KORUZA RAZRED 1 6 T/HA 15 SIT/KG 
5 KORUZA RAZRED 2 8 T/HA 15 SIT/KG 
5 KORUZA RAZRED 3 10 T/HA 15 SIT/KG 
8 OVES RAZRED 1 4 T/HA 20 SIT/KG 
8 OVES RAZRED 2 4,5 T/HA 20 SIT/KG 
8 OVES RAZRED 3 5 T/HA 20 SIT/KG 

10 PROSO RAZRED 1 3 T/HA 36 SIT/KG 
10 PROSO RAZRED 2 4 T/HA 36 SIT/KG 
10 PROSO RAZRED 3 4,5 T/HA 36 SIT/KG 
2 5ä RAZRED 1 3,5 T/HA 15 SIT/KG 
2 5ä RAZRED 2 4 T/HA 15 SIT/KG 
2 5ä RAZRED 3 4,5 T/HA 15 SIT/KG 
7 TRITIKALA RAZRED 1 4 T/HA 20 SIT/KG 
7 TRITIKALA RAZRED 2 4,5 T/HA 20 SIT/KG 
7 TRITIKALA RAZRED 3 5 T/HA 20 SIT/KG 

13 2/-1$�%8ý$ RAZRED 1 1,2 T/HA 200 SIT/KG 
13 2/-1$�%8ý$ RAZRED 2 1,6 T/HA 200 SIT/KG 
13 2/-1$�%8ý$ RAZRED 3 2 T/HA 200 SIT/KG 
12 621ý1,&$ RAZRED 1 2,5 T/HA 34 SIT/KG 
12 621ý1,&$ RAZRED 2 3 T/HA 34 SIT/KG 
12 621ý1,&$ RAZRED 3 4 T/HA 34 SIT/KG 
14 2/-1$�2*5âý,&$ RAZRED 1 3 T/HA 25 SIT/KG 
14 2/-1$�2*5âý,&$ RAZRED 2 3,5 T/HA 25 SIT/KG 
14 O/-1$�2*5âý,&$ RAZRED 3 4 T/HA 25 SIT/KG 
18 SLADKA LUPINA RAZRED 1 3 T/HA 36 SIT/KG 
18 SLADKA LUPINA RAZRED 2 4 T/HA 36 SIT/KG 
18 SLADKA LUPINA RAZRED 3 5 T/HA 36 SIT/KG 
19 SLADKORNA PESA RAZRED 1 35 T/HA 5 SIT/KG 
19 SLADKORNA PESA RAZRED 2 45 T/HA 5 SIT/KG 
19 SLADKORNA PESA RAZRED 3 55 T/HA 5 SIT/KG 
20 KROMPIR RAZRED 1 14 T/HA 20 SIT/KG 
20 KROMPIR RAZRED 2 25 T/HA 20 SIT/KG 
20 KROMPIR RAZRED 3 43 T/HA 20 SIT/KG 
15 SOJA RAZRED 1 3 T/HA 36 SIT/KG 
15 SOJA RAZRED 2 3,5 T/HA 36 SIT/KG 
15 SOJA RAZRED 3 4 T/HA 36 SIT/KG 

101 KRMNA PESA RAZRED 1 30 T/HA 3 SIT/KG 
101 KRMNA PESA RAZRED 2 35 T/HA 3 SIT/KG 
101 KRMNA PESA RAZRED 3 40 T/HA 3 SIT/KG 
102 KRMNA REPA RAZRED 1 30 T/HA 3 SIT/KG 
102 KRMNA REPA RAZRED 2 35 T/HA 3 SIT/KG 
102 KRMNA REPA RAZRED 3 40 T/HA 3 SIT/KG 
103 .501$�2*5âý,&$ RAZRED 1 20 T/HA 3 SIT/KG 
103 .501$�2*5âý,&$ RAZRED 2 30 T/HA 3 SIT/KG 
103 .501$�2*5âý,&$ RAZRED 3 40 T/HA 3 SIT/KG 
104 KRMNA REPICA RAZRED 1 20 T/HA 3 SIT/KG 
104 KRMNA REPICA RAZRED 2 30 T/HA 3 SIT/KG 
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Šifra Kmetijska rastlina Razred 
donosa 

Donos Enota mere Cena Enota cene 

104 KRMNA REPICA RAZRED 3 40 T/HA 3 SIT/KG 
105 KRMNI OHROVT RAZRED 1 20 T/HA 3 SIT/KG 
105 KRMNI OHROVT RAZRED 2 30 T/HA 3 SIT/KG 
105 KRMNI OHROVT RAZRED 3 40 T/HA 3 SIT/KG 
106 .501,�5$',ý RAZRED 1 20 T/HA 3 SIT/KG 
106 .501,�5$',ý RAZRED 2 30 T/HA 3 SIT/KG 
106 .501,�5$',ý RAZRED 3 40 T/HA 3 SIT/KG 
107 KRMNO KORENJE RAZRED 1 30 T/HA 3 SIT/KG 
107 KRMNO KORENJE RAZRED 2 35 T/HA 3 SIT/KG 
107 KRMNO KORENJE RAZRED 3 40 T/HA 3 SIT/KG 
108 PODZEMNA KOLERABA RAZRED 1 30 T/HA 3 SIT/KG 
108 PODZEMNA KOLERABA RAZRED 2 35 T/HA 3 SIT/KG 
108 PODZEMNA KOLERABA RAZRED 3 40 T/HA 3 SIT/KG 
17 KRMNI BOB RAZRED 1 3 T/HA 25 SIT/KG 
17 KRMNI BOB RAZRED 2 4 T/HA 25 SIT/KG 
17 KRMNI BOB RAZRED 3 5 T/HA 25 SIT/KG 

111 BELA GORJUŠICA RAZRED 1 1,2 T/HA 25 SIT/KG 
111 BELA GORJUŠICA RAZRED 2 1,7 T/HA 25 SIT/KG 
111 BELA GORJUŠICA RAZRED 3 2 T/HA 25 SIT/KG 
112 KRMNI SIREK RAZRED 1 35 T/HA 3 SIT/KG 
112 KRMNI SIREK RAZRED 2 45 T/HA 3 SIT/KG 
112 KRMNI SIREK RAZRED 3 55 T/HA 3 SIT/KG 
203 TDM RAZRED 1 4,71 T/HA 9 SIT/KG 
203 TDM RAZRED 2 5,88 T/HA 9 SIT/KG 
203 TDM RAZRED 3 10,59 T/HA 9 SIT/KG 
204 TRAJNI TRAVNIKI – MRVA RAZRED 1 7,3 T/HA 9 SIT/KG 
204 TRAJNI TRAVNIKI – MRVA RAZRED 2 8,5 T/HA 9 SIT/KG 
204 TRAJNI TRAVNIKI – MRVA RAZRED 3 9 T/HA 9 SIT/KG 
205 TRAJNI PAŠNIKI –�69(ä( RAZRED 1 13 T/HA 2 SIT/KG 
205 TRAJNI PAŠNIKI –�69(ä( RAZRED 2 14 T/HA 2 SIT/KG 
205 TRAJNI PAŠNIKI –�69(ä( RAZRED 3 16 T/HA 2 SIT/KG 

4 AJDA RAZRED 1 0,5 T/HA 60 SIT/KG 
4 AJDA RAZRED 2 1 T/HA 60 SIT/KG 
4 AJDA RAZRED 3 1,5 T/HA 60 SIT/KG 

211 DETELJA LUCERNA RAZRED 1 4,71 T/HA 7 SIT/KG 
211 DETELJA LUCERNA RAZRED 2 5,88 T/HA 7 SIT/KG 
211 DETELJA LUCERNA RAZRED 3 10,59 T/HA 7 SIT/KG 
110 GRAŠICA RAZRED 1 25 T/HA 3 SIT/KG 
110 GRAŠICA RAZRED 2 30 T/HA 3 SIT/KG 
110 GRAŠICA RAZRED 3 35 T/HA 3 SIT/KG 
113 OLJNA REDKEV RAZRED 1 2,5 T/HA 25 SIT/KG 
113 OLJNA REDKEV RAZRED 2 3 T/HA 25 SIT/KG 
113 OLJNA REDKEV RAZRED 3 3,5 T/HA 25 SIT/KG 
210 TRAVE - MNOGOCVETNA LJULJKA RAZRED 1 4,71 T/HA 9 SIT/KG 
210 TRAVE - MNOGOCVETNA LJULJKA RAZRED 2 5,88 T/HA 9 SIT/KG 
210 TRAVE - MNOGOCVETNA LJULJKA RAZRED 3 10,59 T/HA 9 SIT/KG 

2012 FACELIJA RAZRED 4,71 T/HA 9 SIT/KG 
2047 PITNIK RAZRED 4 T/HA 3 SIT/KG 
2066 SUDANSKA TRAVA RAZRED 7,3 T/HA 9 SIT/KG 
2023 INDUSTRIJSKA KONOPLJA (S) RAZRED 6 T/HA 15 SIT/KG 
2034 LANDSBERŠKA ZMES (S) RAZRED 5 T/HA 7 SIT/KG 
2053 RAULA (S) RAZRED 3 T/HA 7 SIT/KG 
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TRAJNI NASADI      
Šifra Kmetijska rastlina Razred 

donosa 
Donos Enota mere Cena Enota cene 

601 JABLANA RAZRED 1 15 T/HA 48 SIT/KG 
601 JABLANA RAZRED 2 30 T/HA 48 SIT/KG 
601 JABLANA RAZRED 3 40 T/HA 48 SIT/KG 
601 JABLANA RAZRED 4 50 T/HA 48 SIT/KG 
602 HRUŠKA RAZRED 1 10 T/HA 70 SIT/KG 
602 HRUŠKA RAZRED 2 20 T/HA 70 SIT/KG 
602 HRUŠKA RAZRED 3 30 T/HA 70 SIT/KG 
602 HRUŠKA RAZRED 4 40 T/HA 70 SIT/KG 
606 SLIVA RAZRED 1 6 T/HA 60 SIT/KG 
606 SLIVA RAZRED 2 10 T/HA 60 SIT/KG 
606 SLIVA RAZRED 3 18 T/HA 60 SIT/KG 
606 SLIVA RAZRED 4 26 T/HA 60 SIT/KG 
604 BRESKEV RAZRED 1 6 T/HA 70 SIT/KG 
604 BRESKEV RAZRED 2 12 T/HA 70 SIT/KG 
604 BRESKEV RAZRED 3 20 T/HA 70 SIT/KG 
604 BRESKEV RAZRED 4 28 T/HA 70 SIT/KG 
608 MARELICA RAZRED 1 6 T/HA 108 SIT/KG 
608 MARELICA RAZRED 2 10 T/HA 108 SIT/KG 
608 MARELICA RAZRED 3 18 T/HA 108 SIT/KG 
608 MARELICA RAZRED 4 26 T/HA 108 SIT/KG 
607 OREH –�&(/,�6$'(ä, RAZRED 1 0,5 T/HA 420 SIT/KG 
607 OREH –�&(/,�6$'(ä, RAZRED 2 1 T/HA 420 SIT/KG 
607 OREH –�&(/,�6$'(ä, RAZRED 3 2 T/HA 420 SIT/KG 
607 OREH –�&(/,�6$'(ä, RAZRED 4 3 T/HA 420 SIT/KG 
609 KAKI RAZRED 1 10 T/HA 90 SIT/KG 
609 KAKI RAZRED 2 20 T/HA 90 SIT/KG 
609 KAKI RAZRED 3 30 T/HA 90 SIT/KG 
609 KAKI RAZRED 4 40 T/HA 90 SIT/KG 
615 LESKA –�&(/,�6$'(ä, RAZRED 1 0,6 T/HA 500 SIT/KG 
615 LESKA –�&(/,�6$'(ä, RAZRED 2 1,2 T/HA 500 SIT/KG 
615 LESKA –�&(/,�6$'(ä, RAZRED 3 2,5 T/HA 500 SIT/KG 
615 LESKA –�&(/,�6$'(ä, RAZRED 4 3,5 T/HA 500 SIT/KG 
618 JAGODA RAZRED 1 5 T/HA 200 SIT/KG 
618 JAGODA RAZRED 2 15 T/HA 200 SIT/KG 
618 JAGODA RAZRED 3 25 T/HA 200 SIT/KG 
618 JAGODA RAZRED 4 35 T/HA 200 SIT/KG 
630 KIWI RAZRED 2 20 T/HA 90 SIT/KG 
630 KIWI RAZRED 3 30 T/HA 90 SIT/KG 
630 KIWI RAZRED 4 40 T/HA 90 SIT/KG 
613 OLJKA RAZRED 1 3 T/HA 340 SIT/KG 
613 OLJKA RAZRED 2 5 T/HA 340 SIT/KG 
613 OLJKA RAZRED 3 7 T/HA 340 SIT/KG 

1001 HMELJ RAZRED 1 0,7 T/HA 500 SIT/KG 
1001 HMELJ RAZRED 2 1,2 T/HA 500 SIT/KG 
1001 HMELJ RAZRED 3 1,7 T/HA 500 SIT/KG 
1001 HMELJ RAZRED 4 2,2 T/HA 500 SIT/KG 
1015 GROZDJE - MLADI VINOGRADI RAZRED 1 5 T/HA 80 SIT/KG 
1015 GROZDJE RAZRED 2 7,5 T/HA 115 SIT/KG 
1015 GROZDJE RAZRED 3 10 T/HA 83 SIT/KG 
1015 GROZDJE RAZRED 4 12,5 T/HA 64 SIT/KG 
630 NEKTARINA RAZRED 6 T/HA 70 SIT/KG 
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Šifra Kmetijska rastlina Razred 
donosa 

Donos Enota mere Cena Enota cene 

611 KUTINA RAZRED 15 T/HA 48 SIT/KG 
619 MALINA RAZRED 9 T/HA 400 SIT/KG 
620 ROBIDA RAZRED 4,5 T/HA 400 SIT/KG 
626 6$'291-$.�5$=/,ý1,+�6$'1,+�9567 RAZRED 15 T/HA 48 SIT/KG 

7020 SADIKE VINSKE TRTE RAZRED 50000 SADIK/HA 150 SIT/KOM 
7021 CEPLJENKE VINSKE TRTE RAZRED 50000 SADIK/HA 150 SIT/KOM 
7023 PODLAGE ZA VINSKO TRTO RAZRED 50000 SADIK/HA 20 SIT/KOM 
702 SADNE SADIKE RAZRED 12000 SADIK/HA 450 SIT/KOM 

       
ZDRAVILNE RASTLINE      

2002 AMERIŠKI SLAMNIK RAZRED 10 T/HA 80 SIT/KG 
       

OKRASNE RASTLINE      
2019 GLADIOLA  0,25 T/HA 200 SIT/KG 
2030 KRIZANTEMA  0,25 T/HA 200 SIT/KG 

 
 
 
 
 

      

6(0(1$�32/-âý,1      
Šifra Kmetijska rastlina Razred 

donosa 
Donos Enota mere Cena Enota cene 

340 SEME –  AJDA RAZRED 4 T/HA 42 SIT/KG 
341 SEME – OVES RAZRED 4 T/HA 42 SIT/KG 
342 SEME –��5ä RAZRED 4 T/HA 42 SIT/KG 
301 KROMPIR – SEMENSKI NASADI RAZRED 1 12 T/HA 62 SIT/KG 
301 KROMPIR – SEMENSKI NASADI RAZRED 2 18 T/HA 62 SIT/KG 
301 KROMPIR – SEMENSKI NASADI RAZRED 3 24 T/HA 62 SIT/KG 
303 SEME – SLADKORNA PESA RAZRED 1 2 T/HA 434 SIT/KG 
303 SEME – SLADKORNA PESA RAZRED 2 2,5 T/HA 434 SIT/KG 
303 SEME – SLADKORNA PESA RAZRED 3 3 T/HA 434 SIT/KG 
304 SEME – DETELJA RAZRED 1 0,4 T/HA 137 SIT/KG 
304 SEME – DETELJA RAZRED 2 0,6 T/HA 137 SIT/KG 
304 SEME – DETELJA RAZRED 3 0,8 T/HA 137 SIT/KG 
305 SEME – TRAVA RAZRED 1 0,8 T/HA 137 SIT/KG 
305 SEME – TRAVA RAZRED 2 1,2 T/HA 137 SIT/KG 
305 SEME – TRAVA RAZRED 3 1,5 T/HA 137 SIT/KG 
331 SEME – KORUZA RAZRED 1 6 T/HA 65 SIT/KG 
331 SEME – KORUZA RAZRED 2 8 T/HA 65 SIT/KG 
331 SEME – KORUZA RAZRED 3 10 T/HA 65 SIT/KG 
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VRTNINE      
Šifra Kmetijska rastlina Razred 

donosa 
Donos Enota mere Cena Enota cene 

416 %8ý.$ RAZRED 25 T/HA 72 SIT/KG 
425 &9(7$ý$ RAZRED 25 T/HA 69,89 SIT/KG 
430 ý(%8/$ RAZRED 30 T/HA 40 SIT/KG 
429 ENDIVJA RAZRED 20 T/HA 69,89 SIT/KG 

4021 ),ä2/�– ZRNJE RAZRED 3 T/HA 255 SIT/KG 
4022 ),ä2/�6752ý-, RAZRED 9 T/HA 180 SIT/KG 
428 GLAVNATI RA',ý RAZRED 10 T/HA 69,89 SIT/KG 
421 -$-ý(9(& RAZRED 30 T/HA 120 SIT/KG 
427 .25(1ý(. RAZRED 25 T/HA 90 SIT/KG 
410 LUBENICA RAZRED 45 T/HA 48 SIT/KG 
411 MELONA RAZRED 30 T/HA 56 SIT/KG 
424 OHROVT RAZRED 30 T/HA 69,89 SIT/KG 
413 PAPRIKA - PROSTA VZGOJA RAZRED 20 T/HA 96 SIT/KG 
415 3$5$',ä1,.�- PROSTA VZGOJA RAZRED 50 T/HA 80 SIT/KG 
426 POR RAZRED 35 T/HA 120 SIT/KG 
423 POZNO ZELJE RAZRED 46 T/HA 20 SIT/KG 

4024 5'(ý$�3(6$ RAZRED 25 T/HA 16 SIT/KG 
419 SOLATA RAZRED 25 T/HA 60 SIT/KG 
414 SOLATNE KUMARE - PROSTA VZGOJA RAZRED 25 T/HA 68,3 SIT/KG 
711 ŠPARGLJI – BELI RAZRED 6 T/HA 480 SIT/KG 
710 ŠPARGLJI – ZELENI RAZRED 4 T/HA 320 SIT/KG 
402 VRTNINE NA PROSTEM RAZRED 10 T/HA 70 SIT/KG 
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Priloga 1b 
 
 
Nabor Kultur POZEBA 2001    

       
TRAJNI NASADI      

Šifra Kmetijska rastlina Razred 
donosa 

Donos Enota 
mere 

Cena Enota cene 

601 JABLANA RAZRED 1 15 T/HA 48 SIT/KG 
601 JABLANA RAZRED 2 30 T/HA 48 SIT/KG 
601 JABLANA RAZRED 3 40 T/HA 48 SIT/KG 
601 JABLANA RAZRED 4 50 T/HA 48 SIT/KG 
602 HRUŠKA RAZRED 1 10 T/HA 70 SIT/KG 
602 HRUŠKA RAZRED 2 20 T/HA 70 SIT/KG 
602 HRUŠKA RAZRED 3 30 T/HA 70 SIT/KG 
602 HRUŠKA RAZRED 4 40 T/HA 70 SIT/KG 
606 SLIVA RAZRED 1 6 T/HA 60 SIT/KG 
606 SLIVA RAZRED 2 10 T/HA 60 SIT/KG 
606 SLIVA RAZRED 3 18 T/HA 60 SIT/KG 
606 SLIVA RAZRED 4 26 T/HA 60 SIT/KG 
604 BRESKEV RAZRED 1 6 T/HA 70 SIT/KG 
604 BRESKEV RAZRED 2 12 T/HA 70 SIT/KG 
604 BRESKEV RAZRED 3 20 T/HA 70 SIT/KG 
604 BRESKEV RAZRED 4 28 T/HA 70 SIT/KG 
608 MARELICA RAZRED 1 6 T/HA 108 SIT/KG 
608 MARELICA RAZRED 2 10 T/HA 108 SIT/KG 
608 MARELICA RAZRED 3 18 T/HA 108 SIT/KG 
608 MARELICA RAZRED 4 26 T/HA 108 SIT/KG 
607 OREH –�&(/,�6$'(ä, RAZRED 1 0,5 T/HA 420 SIT/KG 
607 OREH –�&(/,�6$'(ä, RAZRED 2 1 T/HA 420 SIT/KG 
607 OREH –�&(/,�6$'(ä, RAZRED 3 2 T/HA 420 SIT/KG 
607 OREH –�&(/,�6$'(ä, RAZRED 4 3 T/HA 420 SIT/KG 
609 KAKI RAZRED 1 10 T/HA 90 SIT/KG 
609 KAKI RAZRED 2 20 T/HA 90 SIT/KG 
609 KAKI RAZRED 3 30 T/HA 90 SIT/KG 
609 KAKI RAZRED 4 40 T/HA 90 SIT/KG 
615 LESKA –�&(/,�6$'(ä, RAZRED 1 0,6 T/HA 500 SIT/KG 
615 LESKA –�&(/,�6$'(ä, RAZRED 2 1,2 T/HA 500 SIT/KG 
615 LESKA –�&(/,�6$'(ä, RAZRED 3 2,5 T/HA 500 SIT/KG 
615 LESKA –�&(/,�6$'(ä, RAZRED 4 3,5 T/HA 500 SIT/KG 
618 JAGODA RAZRED 1 5 T/HA 200 SIT/KG 
618 JAGODA RAZRED 2 15 T/HA 200 SIT/KG 
618 JAGODA RAZRED 3 25 T/HA 200 SIT/KG 
618 JAGODA RAZRED 4 35 T/HA 200 SIT/KG 
614 VIŠNJA RAZRED 1 4 T/HA 94 SIT/KG 
614 VIŠNJA RAZRED 2 8 T/HA 94 SIT/KG 
614 VIŠNJA RAZRED 3 16 T/HA 94 SIT/KG 
614 VIŠNJA RAZRED 4 24 T/HA 94 SIT/KG 
603 ý(â1-$ RAZRED 1 4 T/HA 225 SIT/KG 
603 ý(â1-$ RAZRED 2 8 T/HA 225 SIT/KG 
603 ý(â1-$ RAZRED 3 16 T/HA 225 SIT/KG 
603 ý(â1-$ RAZRED 4 24 T/HA 225 SIT/KG 
630 KIWI RAZRED 2 20 T/HA 90 SIT/KG 
630 KIWI RAZRED 3 30 T/HA 90 SIT/KG 
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Šifra Kmetijska rastlina Razred 
donosa 

Donos Enota 
mere 

Cena Enota cene 

630 KIWI RAZRED 4 40 T/HA 90 SIT/KG 
630 NEKTARINA RAZRED 6 T/HA 70 SIT/KG 
619 MALINA RAZRED 9 T/HA 400 SIT/KG 

1015 GROZDJE – MLADI VINOGRADI RAZRED 1 5 T/HA 80 SIT/KG 
1015 GROZDJE RAZRED 2 7,5 T/HA 115 SIT/KG 
1015 GROZDJE RAZRED 3 10 T/HA 83 SIT/KG 
1015 GROZDJE RAZRED 4 12,5 T/HA 64 SIT/KG 

       
       

VRTNINE      
Šifra Kmetijska rastlina Razred 

donosa 
Donos Enota 

mere 
Cena Enota cene 

415 3$5$',ä1,.�- PROSTA VZGOJA RAZRED 50 T/HA 80 SIT/KG 
419 SOLATA RAZRED 25 T/HA 60 SIT/KG 
423 POZNO ZELJE RAZRED 46 T/HA 20 SIT/KG 
425 &9(7$ý$ RAZRED 25 T/HA 69,89 SIT/KG 
418 =*2'1-$�&9(7$ý$ RAZRED 20 T/HA 100 SIT/KG 
417 ZGODNJE ZELJE RAZRED 35 T/HA 48 SIT/KG 
420 0/$'$�ý(%8/$ RAZRED 28 T/HA 63,07 SIT/KG 
422 ZGODNJI KROMPIR RAZRED 20 T/HA 88 SIT/KG 
430 ý(%8/$ RAZRED 30 T/HA 40 SIT/KG 
710 ŠPARGLJI – ZELENI RAZRED 4 T/HA 320 SIT/KG 
711 ŠPARGLJI – BELI RAZRED 6 T/HA 480 SIT/KG 

  
 
 
 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 50 / 7. 6. 2002 / Stran 5115 
 
 

Priloga 1c 
 
 
Nabor Kultur 1(85-(�6�72ý2�����    

       
TRAJNI NASADI      

Šifra Kmetijska rastlina Razred 
donosa 

Donos Enota mere Cena Enota cene 

601 JABLANA RAZRED 1 15 T/HA 48 SIT/KG 
601 JABLANA RAZRED 2 30 T/HA 48 SIT/KG 
601 JABLANA RAZRED 3 40 T/HA 48 SIT/KG 
601 JABLANA RAZRED 4 50 T/HA 48 SIT/KG 
602 HRUŠKA RAZRED 1 10 T/HA 70 SIT/KG 
602 HRUŠKA RAZRED 2 20 T/HA 70 SIT/KG 
602 HRUŠKA RAZRED 3 30 T/HA 70 SIT/KG 
602 HRUŠKA RAZRED 4 40 T/HA 70 SIT/KG 
606 SLIVA RAZRED 1 6 T/HA 60 SIT/KG 
606 SLIVA RAZRED 2 10 T/HA 60 SIT/KG 
606 SLIVA RAZRED 3 18 T/HA 60 SIT/KG 
606 SLIVA RAZRED 4 26 T/HA 60 SIT/KG 
604 BRESKEV RAZRED 1 6 T/HA 70 SIT/KG 
604 BRESKEV RAZRED 2 12 T/HA 70 SIT/KG 
604 BRESKEV RAZRED 3 20 T/HA 70 SIT/KG 
604 BRESKEV RAZRED 4 28 T/HA 70 SIT/KG 
608 MARELICA RAZRED 1 6 T/HA 108 SIT/KG 
608 MARELICA RAZRED 2 10 T/HA 108 SIT/KG 
608 MARELICA RAZRED 3 18 T/HA 108 SIT/KG 
608 MARELICA RAZRED 4 26 T/HA 108 SIT/KG 
607 OREH –&(/,�6$'(ä, RAZRED 1 0,5 T/HA 420 SIT/KG 
607 OREH –&(/,�6$'(ä, RAZRED 2 1 T/HA 420 SIT/KG 
607 OREH –&(/,�6$'(ä, RAZRED 3 2 T/HA 420 SIT/KG 
607 OREH –&(/,�6$'(ä, RAZRED 4 3 T/HA 420 SIT/KG 
609 KAKI RAZRED 1 10 T/HA 90 SIT/KG 
609 KAKI RAZRED 2 20 T/HA 90 SIT/KG 
609 KAKI RAZRED 3 30 T/HA 90 SIT/KG 
609 KAKI RAZRED 4 40 T/HA 90 SIT/KG 
615 LESKA –�&(/,�6$'(ä, RAZRED 1 0,6 T/HA 500 SIT/KG 
615 LESKA –�&(/,�6$'(ä, RAZRED 2 1,2 T/HA 500 SIT/KG 
615 LESKA –�&(/,�6$'(ä, RAZRED 3 2,5 T/HA 500 SIT/KG 
615 LESKA –�&(/,�6$'(ä, RAZRED 4 3,5 T/HA 500 SIT/KG 
618 JAGODA RAZRED 1 5 T/HA 200 SIT/KG 
618 JAGODA RAZRED 2 15 T/HA 200 SIT/KG 
618 JAGODA RAZRED 3 25 T/HA 200 SIT/KG 
618 JAGODA RAZRED 4 35 T/HA 200 SIT/KG 
614 VIŠNJA RAZRED 1 4 T/HA 94 SIT/KG 
614 VIŠNJA RAZRED 2 8 T/HA 94 SIT/KG 
614 VIŠNJA RAZRED 3 16 T/HA 94 SIT/KG 
614 VIŠNJA RAZRED 4 24 T/HA 94 SIT/KG 
603 ý(â1-$ RAZRED 1 4 T/HA 225 SIT/KG 
603 ý(â1-$ RAZRED 2 8 T/HA 225 SIT/KG 
603 ý(â1-$ RAZRED 3 16 T/HA 225 SIT/KG 
603 ý(â1-$ RAZRED 4 24 T/HA 225 SIT/KG 
630 KIWI RAZRED 2 20 T/HA 90 SIT/KG 
630 KIWI RAZRED 3 30 T/HA 90 SIT/KG 
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Šifra Kmetijska rastlina Razred 
donosa 

Donos Enota mere Cena Enota cene 

630 KIWI RAZRED 4 40 T/HA 90 SIT/KG 
613 OLJKA RAZRED 1 3 T/HA 340 SIT/KG 
613 OLJKA RAZRED 2 5 T/HA 340 SIT/KG 
613 OLJKA RAZRED 3 7 T/HA 340 SIT/KG 

1015 GROZDJE - MLADI VINOGRADI RAZRED 1 5 T/HA 80 SIT/KG 
1015 GROZDJE RAZRED 2 7,5 T/HA 115 SIT/KG 
1015 GROZDJE RAZRED 3 10 T/HA 83 SIT/KG 
1015 GROZDJE RAZRED 4 12,5 T/HA 64 SIT/KG 
1001 HMELJ RAZRED 1 0,7 T/HA 500 SIT/KG 
1001 HMELJ RAZRED 2 1,2 T/HA 500 SIT/KG 
1001 HMELJ RAZRED 3 1,7 T/HA 500 SIT/KG 
1001 HMELJ RAZRED 4 2,2 T/HA 500 SIT/KG 
7023 PODLAGE ZA VINSKO TRTO RAZRED 50000 SADIK/HA 20 SIT/KOM 

       
ZDRAVILNE RASTLINE      

2002 AMERIŠKI SLAMNIK RAZRED 10 T/HA 80 SIT/KG 
       
       

32/-âý,1(      
Šifra Kmetijska rastlina Razred 

donosa 
Donos Enota mere Cena Enota cene 

5 KORUZA RAZRED 1 6 T/HA 15 SIT/KG 
5 KORUZA RAZRED 2 8 T/HA 15 SIT/KG 
5 KORUZA RAZRED 3 10 T/HA 15 SIT/KG 
1 PŠENICA RAZRED 1 4 T/HA 20 SIT/KG 
1 PŠENICA RAZRED 2 5 T/HA 20 SIT/KG 
1 PŠENICA RAZRED 3 7 T/HA 20 SIT/KG 
9 -(ý0(1 RAZRED 1 3,5 T/HA 19 SIT/KG 
9 -(ý0(1 RAZRED 2 4,5 T/HA 19 SIT/KG 
9 -(ý0(1 RAZRED 3 5,5 T/HA 19 SIT/KG 
8 OVES RAZRED 1 4 T/HA 20 SIT/KG 
8 OVES RAZRED 2 4,5 T/HA 20 SIT/KG 
8 OVES RAZRED 3 5 T/HA 20 SIT/KG 

10 PROSO RAZRED 1 3 T/HA 36 SIT/KG 
10 PROSO RAZRED 2 4 T/HA 36 SIT/KG 
10 PROSO RAZRED 3 4,5 T/HA 36 SIT/KG 
2 5ä RAZRED 1 3,5 T/HA 15 SIT/KG 
2 5ä RAZRED 2 4 T/HA 15 SIT/KG 
2 5ä RAZRED 3 4,5 T/HA 15 SIT/KG 
3 PIRA RAZRED 1 2,5 T/HA 40 SIT/KG 
3 PIRA RAZRED 2 3 T/HA 40 SIT/KG 
3 PIRA RAZRED 3 3,5 T/HA 40 SIT/KG 
7 TRITIKALA RAZRED 1 4 T/HA 20 SIT/KG 
7 TRITIKALA RAZRED 2 4,5 T/HA 20 SIT/KG 
7 TRITIKALA RAZRED 3 5 T/HA 20 SIT/KG 
4 AJDA RAZRED 1 0,5 T/HA 60 SIT/KG 
4 AJDA RAZRED 2 1 T/HA 60 SIT/KG 
4 AJDA RAZRED 3 1,5 T/HA 60 SIT/KG 

13 2/-1$�%8ý$ RAZRED 1 1,2 T/HA 200 SIT/KG 
13 2/-1$�%8ý$ RAZRED 2 1,6 T/HA 200 SIT/KG 
13 2/-1$�%8ý$ RAZRED 3 2 T/HA 200 SIT/KG 
12 621ý1,&$ RAZRED 1 2,5 T/HA 34 SIT/KG 
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Šifra Kmetijska rastlina Razred 
donosa 

Donos Enota mere Cena Enota cene 

12 621ý1,&$ RAZRED 2 3 T/HA 34 SIT/KG 
12 621ý1,&$ RAZRED 3 4 T/HA 34 SIT/KG 
14 2/-1$�2*5âý,&$ RAZRED 1 3 T/HA 25 SIT/KG 
14 2/-1$�2*5âý,&$ RAZRED 2 3,5 T/HA 25 SIT/KG 
14 2/-1$�2*5âý,&$ RAZRED 3 4 T/HA 25 SIT/KG 
18 SLADKA LUPINA RAZRED 1 3 T/HA 36 SIT/KG 
18 SLADKA LUPINA RAZRED 2 4 T/HA 36 SIT/KG 
18 SLADKA LUPINA RAZRED 3 5 T/HA 36 SIT/KG 
19 SLADKORNA PESA RAZRED 1 35 T/HA 5 SIT/KG 
19 SLADKORNA PESA RAZRED 2 45 T/HA 5 SIT/KG 
19 SLADKORNA PESA RAZRED 3 55 T/HA 5 SIT/KG 
20 KROMPIR RAZRED 1 14 T/HA 20 SIT/KG 
20 KROMPIR RAZRED 2 25 T/HA 20 SIT/KG 
20 KROMPIR RAZRED 3 43 T/HA 20 SIT/KG 
15 SOJA RAZRED 1 3 T/HA 36 SIT/KG 
15 SOJA RAZRED 2 3,5 T/HA 36 SIT/KG 
15 SOJA RAZRED 3 4 T/HA 36 SIT/KG 

101 KRMNA PESA RAZRED 1 30 T/HA 3 SIT/KG 
101 KRMNA PESA RAZRED 2 35 T/HA 3 SIT/KG 
101 KRMNA PESA RAZRED 3 40 T/HA 3 SIT/KG 
102 KRMNA REPA RAZRED 1 30 T/HA 3 SIT/KG 
102 KRMNA REPA RAZRED 2 35 T/HA 3 SIT/KG 
102 KRMNA REPA RAZRED 3 40 T/HA 3 SIT/KG 
103 .501$�2*5âý,&$ RAZRED 1 20 T/HA 3 SIT/KG 
103 .501$�2*5âý,&$ RAZRED 2 30 T/HA 3 SIT/KG 
103 KR01$�2*5âý,&$ RAZRED 3 40 T/HA 3 SIT/KG 
104 KRMNA REPICA RAZRED 1 20 T/HA 3 SIT/KG 
104 KRMNA REPICA RAZRED 2 30 T/HA 3 SIT/KG 
104 KRMNA REPICA RAZRED 3 40 T/HA 3 SIT/KG 
105 KRMNI OHROVT RAZRED 1 20 T/HA 3 SIT/KG 
105 KRMNI OHROVT RAZRED 2 30 T/HA 3 SIT/KG 
105 KRMNI OHROVT RAZRED 3 40 T/HA 3 SIT/KG 
106 .501,�5$',ý RAZRED 1 20 T/HA 3 SIT/KG 
106 .501,�5$',ý RAZRED 2 30 T/HA 3 SIT/KG 
106 .501,�5$',ý RAZRED 3 40 T/HA 3 SIT/KG 
107 KRMNO KORENJE RAZRED 1 30 T/HA 3 SIT/KG 
107 KRMNO KORENJE RAZRED 2 35 T/HA 3 SIT/KG 
107 KRMNO KORENJE RAZRED 3 40 T/HA 3 SIT/KG 
108 PODZEMNA KOLERABA RAZRED 1 30 T/HA 3 SIT/KG 
108 PODZEMNA KOLERABA RAZRED 2 35 T/HA 3 SIT/KG 
108 PODZEMNA KOLERABA RAZRED 3 40 T/HA 3 SIT/KG 
17 KRMNI BOB RAZRED 1 3 T/HA 25 SIT/KG 
17 KRMNI BOB RAZRED 2 4 T/HA 25 SIT/KG 
17 KRMNI BOB RAZRED 3 5 T/HA 25 SIT/KG 

111 BELA GORJUŠICA RAZRED 1 1,2 T/HA 25 SIT/KG 
111 BELA GORJUŠICA RAZRED 2 1,7 T/HA 25 SIT/KG 
111 BELA GORJUŠICA RAZRED 3 2 T/HA 25 SIT/KG 
112 KRMNI SIREK RAZRED 1 35 T/HA 3 SIT/KG 
112 KRMNI SIREK RAZRED 2 45 T/HA 3 SIT/KG 
112 KRMNI SIREK RAZRED 3 55 T/HA 3 SIT/KG 
203 TDM RAZRED 1 4,71 T/HA 9 SIT/KG 
203 TDM RAZRED 2 5,88 T/HA 9 SIT/KG 
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Šifra Kmetijska rastlina Razred 
donosa 

Donos Enota mere Cena Enota cene 

203 TDM RAZRED 3 10,59 T/HA 9 SIT/KG 
204 TRAJNI TRAVNIKI – MRVA RAZRED 1 7,3 T/HA 9 SIT/KG 
204 TRAJNI TRAVNIKI – MRVA RAZRED 2 8,5 T/HA 9 SIT/KG 
204 TRAJNI TRAVNIKI – MRVA RAZRED 3 9 T/HA 9 SIT/KG 
205 TRAJNI PAŠNIKI –�69(ä( RAZRED 1 13 T/HA 2 SIT/KG 
205 TRAJNI PAŠNIKI –�69(ä( RAZRED 2 14 T/HA 2 SIT/KG 
205 TRAJNI PAŠNIKI –�69(ä( RAZRED 3 16 T/HA 2 SIT/KG 
211 DETELJA LUCERNA RAZRED 1 4,71 T/HA 7 SIT/KG 
211 DETELJA LUCERNA RAZRED 2 5,88 T/HA 7 SIT/KG 
211 DETELJA LUCERNA RAZRED 3 10,59 T/HA 7 SIT/KG 
110 GRAŠICA RAZRED 1 25 T/HA 3 SIT/KG 
110 GRAŠICA RAZRED 2 30 T/HA 3 SIT/KG 
110 GRAŠICA RAZRED 3 35 T/HA 3 SIT/KG 
113 OLJNA REDKEV RAZRED 1 2,5 T/HA 25 SIT/KG 
113 OLJNA REDKEV RAZRED 2 3 T/HA 25 SIT/KG 
113 OLJNA REDKEV RAZRED 3 3,5 T/HA 25 SIT/KG 
210 TRAVE - MNOGOCVETNA LJULJKA RAZRED 1 4,71 T/HA 9 SIT/KG 
210 TRAVE - MNOGOCVETNA LJULJKA RAZRED 2 5,88 T/HA 9 SIT/KG 
210 TRAVE - MNOGOCVETNA LJULJKA RAZRED 3 10,59 T/HA 9 SIT/KG 

       
6(0(1$�32/-âý,1      

Šifra Kmetijska rastlina Razred 
donosa 

Donos Enota mere Cena Enota cene 

301 KROMPIR - SEMENSKI NASADI RAZRED 1 12 T/HA 62 SIT/KG 
301 KROMPIR - SEMENSKI NASADI RAZRED 2 18 T/HA 62 SIT/KG 
301 KROMPIR - SEMENSKI NASADI RAZRED 3 24 T/HA 62 SIT/KG 
303 SEME - SLADKORNA PESA RAZRED 1 2 T/HA 434 SIT/KG 
303 SEME - SLADKORNA PESA RAZRED 2 2,5 T/HA 434 SIT/KG 
303 SEME - SLADKORNA PESA RAZRED 3 3 T/HA 434 SIT/KG 
304 SEME – DETELJA RAZRED 1 0,4 T/HA 137 SIT/KG 
304 SEME – DETELJA RAZRED 2 0,6 T/HA 137 SIT/KG 
304 SEME – DETELJA RAZRED 3 0,8 T/HA 137 SIT/KG 
305 SEME – TRAVA RAZRED 1 0,8 T/HA 137 SIT/KG 
305 SEME – TRAVA RAZRED 2 1,2 T/HA 137 SIT/KG 
305 SEME – TRAVA RAZRED 3 1,5 T/HA 137 SIT/KG 
330 SEME – PŠENICA RAZRED 1 4 T/HA 42 SIT/KG 
330 SEME – PŠENICA RAZRED 2 5 T/HA 42 SIT/KG 
330 SEME – PŠENICA RAZRED 3 7 T/HA 42 SIT/KG 
331 SEME – KORUZA RAZRED 1 6 T/HA 65 SIT/KG 
331 SEME – KORUZA RAZRED 2 8 T/HA 65 SIT/KG 
331 SEME – KORUZA RAZRED 3 10 T/HA 65 SIT/KG 
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VRTNINE      
Šifra Kmetijska rastlina Razred 

donosa 
Donos Enota mere Cena Enota cene 

416 %8ý.$ RAZRED 25 T/HA 72 SIT/KG 
425 &9(7$ý$ RAZRED 25 T/HA 69,89 SIT/KG 
430 ý(%8/$ RAZRED 30 T/HA 40 SIT/KG 
429 ENDIVJA RAZRED 20 T/HA 69,89 SIT/KG 

4021 ),ä2/�– ZRNJE RAZRED 3 T/HA 255 SIT/KG 
428 */$91$7,�5$',ý RAZRED 10 T/HA 69,89 SIT/KG 
421 -$-ý(9(& RAZRED 30 T/HA 120 SIT/KG 
427 .25(1ý(. RAZRED 25 T/HA 90 SIT/KG 
410 LUBENICA RAZRED 45 T/HA 48 SIT/KG 
411 MELONA RAZRED 30 T/HA 56 SIT/KG 
420 0/$'$�ý(%8/$ RAZRED 28 T/HA 63,07 SIT/KG 
424 OHROVT RAZRED 30 T/HA 69,89 SIT/KG 
413 PAPRIKA - PROSTA VZGOJA RAZRED 20 T/HA 96 SIT/KG 
415 3$5$',ä1,.�- PROSTA VZGOJA RAZRED 50 T/HA 80 SIT/KG 
426 POR RAZRED 35 T/HA 120 SIT/KG 
423 POZNO ZELJE RAZRED 46 T/HA 20 SIT/KG 
419 SOLATA RAZRED 25 T/HA 60 SIT/KG 
414 SOLATNE KUMARE - PROSTA VZGOJA RAZRED 25 T/HA 68,3 SIT/KG 
711 ŠPARGLJI – BELI RAZRED 6 T/HA 480 SIT/KG 
710 ŠPARGLJI – ZELENI RAZRED 4 T/HA 320 SIT/KG 
402 VRTNINE NA PROSTEM RAZRED 10 T/HA 70 SIT/KG 
418 =*2'1-$�&9(7$ý$ RAZRED 20 T/HA 100 SIT/KG 
422 ZGODNJI KROMPIR RAZRED 20 T/HA 88 SIT/KG 
417 ZGODNJE ZELJE RAZRED 35 T/HA 48 SIT/KG 
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USTAVNO SODIŠČE

2455. Odločba o razveljavitvi 85. člena zakona o
javnih cestah in 137. člena zakona o zemljiški
knjigi in odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek
25. člena zakona o temeljnih lastninskopravnih
razmerjih ni v neslkadju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Martina Černeta iz Grivca, ki ga zastopa
Janja Luin, odvetnica v Kopru, na seji dne 9. 5. 2002

o d l o č i l o:

1. Člen 85 zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št.
29/97) se razveljavi.

2. Člen 137 zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS,
št. 33/95) se razveljavi.

3. Drugi odstavek 25. člena zakona o temeljnih lastnin-
skopravnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80, 20/80-
popr., 36/90 in Uradni list RS, št. 4/91) ni v neskladju z
ustavo, če se razlaga tako, kot je navedeno v obrazložitvi te
odločbe.

4. Pobudnik sam nosi stroške postopka pred ustavnim
sodiščem.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik izpodbija prehodno določbo 85. člena

zakona o javnih cestah (v nadaljevanju: ZJC), ker določa
vpis zemljišč, ki so bila uporabljena za gradnjo ali rekon-
strukcijo javne ceste, v zemljiško knjigo kot javno dobro. Na
ta način naj bi izpodbijana določba omogočala zemljiškok-
njižni vpis lastninske pravice občine oziroma države brez
ustrezne zemljiškoknjižne listine. Drugi odstavek 25. člena
zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (v nadaljeva-
nju: ZTLR) pa pobudnik izpodbija, ker naj bi omogočal od-
vzem lastninske pravice na nepremičnini ne glede na pred-
hodno ugotovljeno javno korist. Navaja, da je dejanski in
zemljiškoknjižni solastnik kmetijskih zemljišč, ki jih je Obči-
na Kočevje v letu 1993 uporabila za gradnjo ceste (ki je bila
kasneje kategorizirana kot regionalna cesta III. reda), ne da
bi pred tem izvedla z zakonom predpisani postopek razlasti-
tve. Zato naj bi tudi ne bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Pobudnik uveljavlja sodno varstvo v pravdi, v kateri zahteva
vrnitev nepremičnine v prvotno stanje in plačilo odškodnine.
V primeru, da bi graditelj uveljavljal pridobitev lastninske
pravice na podlagi 25. člena ZTLR, pa pobudnik v pravdi
zahteva nadomestilo prometne vrednosti nepremičnine.

2. Določba 85. člena ZJC naj bi bila v nasprotju z 2.,
14., 22., 33., 69. in 155. členom ustave ter s Konvencijo o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list
RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju: EKČP) in s 1.
členom Protokola št. 1 k EKČP, ker naj bi legalizirala izvrše-
na nezakonita dejanja odvzema premoženja in s tem pose-
gla v stanje, ki je nastalo do uveljavitve zakona. Izpodbijana
določba naj bi nezakonit odvzem premoženja omogočala
brez ustreznega postopka, v katerem bi se ugotovil javni
interes za odvzem lastninske pravice in v katerem bi bila
prizadeti stranki zagotovljena pravica do pravnega varstva. S
tem v zvezi naj bi bila nejasna tudi določba drugega odstav-
ka 85. člena ZJC o uveljavljanju odškodninskega zahtevka.
Z 69. členom ustave in EKČP naj bi bil v nasprotju drugi
odstavek 25. člena ZTLR, ker naj bi s tem, ko omogoča
pridobitev lastninske pravice graditelja ne glede na predho-
dno ugotovljeno javno korist, sodišču dajal pravico, da la-

stniku zemljišča odreče pravico do vzpostavitve prejšnjega
stanja. Pobudnik priglaša stroške zastopanja in predlaga,
naj ustavno sodišče o stroških postopka odloči v breme
proračuna.

3. Državni zbor na pobudo ni odgovoril, vlada pa meni,
da je pobuda neutemeljena. Navaja, da se 85. člen ZJC
nanaša na primere, ko je bila izkazana pravica gradnje na
zemljiščih v skladu z veljavnimi predpisi. Izpodbijana uredi-
tev naj bi se zato nanašala na zemljišča, ki so bila uporablje-
na za gradnjo ali rekonstrukcijo javne ceste po izvedenem
postopku pridobitve zemljišča. V praksi naj bi se kot dokazi-
lo o pravici gradnje na določenem zemljišču upoštevale
izjave lastnikov, da dopuščajo poseg na svoje zemljišče. S
takimi izjavami, naj bi lastniki velikokrat “odstopili“ potrebna
zemljišča za gradnjo ali rekonstrukcijo ceste brezplačno,
včasih pa naj bi bilo vprašanje odškodnine za “odstopljena
zemljišča“ nedorečeno oziroma odprto. V zvezi z izpodbija-
no ureditvijo ZTLR vlada pojasnjuje, da drugi odstavek 25.
člena ZTLR ne ureja oblastnega odvzema lastninske pravice
proti volji lastnika zaradi javne koristi. Meni, da določb ZTLR
ni mogoče uporabiti za razlastitev, kot jo določa 69. člen
ustave. Diskrecijsko pravico, ki jo ima sodišče na podlagi
izpodbijane določbe 25. člena ZTLR, naj bi moralo sodišče
uporabiti v okviru zakonskih določb in “upoštevajoč pravni
red Republike Slovenije kot celoto ter  družbeno stvarnost“,
predvsem pa upoštevajoč načelo sorazmernosti ter gospo-
darsko, socialno in ekološko funkcijo lastnine (67. člen
ustave). V okviru reformiranja stvarnega prava naj bi se po-
novno preučile določbe 24. do 26. člena ZTLR, in sicer z
vidika lažjega reševanja spornih položajev, saj naj bi bilo ob
upoštevanju zemljiške knjige in vseh upravnih postopkov
skoraj nemogoče izkazati dobrovernost graditelja.

B)–I
4. Ustavno sodišče je pobudo za oceno ustavnosti

85. člena ZJC in drugega odstavka 25. člena ZTLR sprejelo
s sklepom št. U-I-224/00 z dne 19. 10. 2000. Na podlagi
30. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je ustavno sodišče začelo
tudi postopek za oceno ustavnosti 137. člena zakona o
zemljiški knjigi (v nadaljevanju: ZZK). Ugotovilo je, da gre ne
glede za različni besedili 85. člena ZJC in 137. člena ZZK
za vsebinsko enako ureditev, kot jo izpodbija pobudnik, le
da se ureditev iz 137. člena ZZK nanaša na zemljišča, ki so
bila za gradnjo ali rekonstrukcijo cest uporabljena do uvelja-
vitve ZZK, ureditev iz 85. člena ZJC pa na zemljišča, ki so
bila za to uporabljena do uveljavitve ZJC (tj. dve leti po
uveljavitvi ZZK). Člen 137 ZZK se sicer nanaša tudi na
zemljišča, ki so bila uporabljena za regulacijo vodotokov,
vendar ta okoliščina ne more biti podlaga za razlikovanje
pravnega položaja lastnikov zemljišč pri obravnavani presoji
ustavnosti izpodbijane ureditve. Zato je ustavno sodišče po
koneksiteti na podlagi 30. člena ZUstS sklenilo opraviti tudi
ustavnosodno presojo 137. člena ZZK. Štelo je, da se je
nasprotni udeleženec v smislu prvega odstavka 28. člena
ZUstS tudi v tem delu glede na vsebinske navedbe v pobudi
že imel možnost izjaviti.

B)–II
Člen 85 ZJC in 137. člen ZZK
5. Člen 85 ZJC je prehodna določba, ki ureja zemlji-

škoknjižni vpis javnega dobra za tista zemljišča, ki so bila do
uveljavitve tega zakona uporabljena za gradnjo ali rekon-
strukcijo javnih cest in niso bila vpisana v zemljiško knjigo
kot  družbena lastnina. Drugi odstavek 85. člena ZJC pa
določa, da imajo prejšnji lastniki navedenih zemljišč, ki za
svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, pravico to za-



Stran 5126 / Št. 50 / 7. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije

htevati v skladu z zakonom. Člen 137 ZZK je prav tako
prehodna določba. Omogoča odpis zemljišč, ki so bila do
uveljavitve ZZK uporabljena za gradnjo ali rekonstrukcijo
cest ali za regulacijo vodotokov, ne glede na vrednost zem-
ljišča. ZZK namreč v 129. in 130. členu omogoča poseben
postopek odpisa, ki se lahko opravi le, če vrednost zemljišč,
odpisanih iz enega zemljiškoknjižnega vložka, ne presega
vrednosti 100.000 tolarjev.

6. Izpodbijana ureditev se nanaša na zemljišča, na
katerih so zgrajene ceste, ki so opredeljene kot javne ceste.
ZJC v drugem odstavku 2. člena določa, da so javne ceste
javno dobro. Šele, če je cesta opredeljena kot javna cesta,
ima status javnega dobra. Status javne ceste ima prometna
površina splošnega pomena za cestni promet (prvi odstavek
2. člena ZJC). Glede na pomen za promet in povezovalne
funkcije v prostoru se ceste kategorizirajo (3. člen ZJC).
Državne ceste določi in kategorizira vlada na predlog mi-
nistra, pristojnega za promet (prvi odstavek 17. člena ZJC).
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne
poti na podlagi meril za kategorizacijo javnih cest (državnih
in občinskih), ki jih določi vlada (četrti odstavek 3. člena
ZJC). Spremembe kategorizacije državnih cest in prenose
občinskih cest med državne ceste lahko predlagajo navede-
ni minister in občine (peti odstavek 17. člena ZJC). Državne
ceste so v lasti države, občinske pa v lasti občin (prvi odsta-
vek 3. člena ZJC).

7. Vpis javnega dobra sicer pomeni le vpis pravnega
dejstva, ki je pomemben za pravni promet. Javne ceste so
namreč kot javno dobro izven pravnega prometa (drugi od-
stavek 2. člena ZJC).

8. Člen 6 pravilnika o vodenju zemljiške knjige (Uradni
list RS, št. 77/95 – v nadaljevanju: PVZK) določa, da se
nepremičnine, ki so javno dobro, vpišejo v posebne vložke.
Člen 44 PVZK pa določa, da sodišče po uradni dolžnosti
prenese nepremičnine, ki so javno dobro, iz seznamov v
vložek glavne knjige, ki se vodi za tisto katastrsko občino, v
kateri nepremičnine ležijo. Da so nepremičnine javno do-
bro, se označi v nadpisu evidenčnega lista A. Drugi odsta-
vek 51. člena ZZK namreč določa, da se v evidenčnem listu
A vpišejo dejstva in poočitijo pravice, ki se nanašajo na
nepremičnine, ki vplivajo na pravni promet s temi nepremič-
ninami. Podatki o nepremičnini se v evidenčni list A vpišejo
na podlagi listin, ki jih izda za geodetske zadeve pristojni
upravni organ (16. člen PVZK). V evidenčnem listu B se
vpiše lastninska pravica na nepremičninah, vpisanih v evi-
denčnem listu A.

9. V posamezen zemljiškoknjižni vložek se vpisujejo
tiste nepremičnine, ki ležijo v posamezni katastrski občini,
na katerih je lastninskopravno stanje enako (prvi odstavek
54. člena ZZK). Zemljiškoknjižni vložek se lahko spremeni
samo z odpisom ali pripisom nepremičnin. Do tega pa pravi-
loma pride zaradi spremembe lastninskopravnega stanja na
nepremičnini (ali več nepremičninah), vpisanih pri posamez-
nem vložku. Ker se z odpisom oziroma pripisom nepremič-
nine ne smejo spremeniti pravna razmerja na odpisanih ne-
premičninah, se zemljiškoknjižni vložek lahko spremeni sa-
mo po postopku, urejenem v 126. do 131. členu ZZK.

10. Med temi določbami naj bi določbi 129. in 130.
člena ZZK poenostavili postopek odpisa parcel ali dela par-
cele v primerih, ko je razlog za odpis gradnja ali rekonstruk-
cija cest oziroma regulacija vodotokov, vrednost zemljišč, ki
se odpisujejo od posameznega vložka, pa ne presega zne-
ska, ki ga določi minister, pristojen za pravosodje (po prvem
odstavku 43. člena PVZK ta vrednost znaša 100.000 SIT).
Odpis navedenih zemljišč se po 129. in 130. členu ZZK
opravi na podlagi listin, določenih v zakonu, ki ureja kata-
ster, in iz katerih izhaja, da so zemljišča uporabljena za

ceste ali za regulacijo vodnih tokov, ter brez predložitve
listin, ki so sicer predpisane z ZZK. Prehodna določba 137.
člena ZZK pa dovoljuje odpis takih zemljišč ne glede na
vrednost zemljišča, če gre za zemljišča, ki so bila za gradnjo
ali rekonstrukcijo cest ali regulacijo vodnih tokov uporablje-
na do uveljavitve ZZK. ZZK izrecno ne določa listin, ki mora-
jo v drugih primerih spremljati predlog za odpis in pripis. Ob
ugotovitvi, da je v našem sistemu zemljiške knjige odpis
povezan s spremembo lastninske pravice, so tudi za odpis
in pripis potrebne tiste listine, ki so potrebne za vknjižbo.

11. Odpis in pripis sta namreč v sistemu zemljiške
knjige potrebna, če pride do spremembe lastninske pripa-
dnosti nepremičnine. Poenostavitve, ki jih omogočajo nave-
dene določbe ZZK, se torej lahko nanašajo le na poenosta-
vitev zemljiškoknjižnega poslovanja, ne morejo pa biti podla-
ga za urejanje materialnopravnih razmerij.

12. Tudi vpis zemljišč po 85. členu ZJC kot javno
dobro je po navedenem potrebno razumeti kot odpis in
pripis zemljišč v zemljiškoknjižni vložek, v katerem je vpisana
javna cesta ter vpis dejstva, da gre za javno dobro. Za
državne ceste bo v evidenčnem listu B kot lastnica navede-
na država, za občinske ceste pa občina. Glede na to, da sta
določbi 137. člena ZZK in 85. člena ZJC po vsebini enaki,
se zastavlja vprašanje, zakaj naj bi zakonodajalec vpis javnih
cest kot državno ali občinsko last uredil še enkrat v ZJC in s
prehodno določbo 137. člena ZZK. Določba 137. člena
omogoča tak odpis, če so bila zemljišča uporabljena do
uveljavitve ZZK, tj. do 16. 7. 1995. Člen 85 ZJC se nanaša
na zemljišča, ki so bila uporabljena za gradnjo ali rekon-
strukcijo javnih cest do uveljavitve tega zakona, tj. do 8. 6.
1997. Nedvomno torej člen 85 ZJC zajema tudi zemljišča,
ki so bila za navedeni namen uporabljena še dve leti po
uveljavitvi ZZK.

13. Ustavno sodišče je pobudo za oceno ustavnosti
85. člena ZJC sprejelo, ker bi ob razlagi, da ta določba
ureja razlastitev zemljišča ne glede na to, ali je investitor
gradnje ali rekonstrukcije javne ceste pridobil zemljišča s
pravnim poslom oziroma predlagal razlastitveni postopek ali
ne, taka ureditev pomenila, da bi država oziroma občina že
zaradi samega dejstva, da je bilo zemljišče uporabljeno za
gradnjo ceste, zaradi vpisa javnega dobra pridobila lastnin-
sko pravico na zemljišču. Enak razlastitveni učinek glede
zemljišč, uporabljenih za navedene namene, ima lahko tudi
137. člen ZZK.

14. Iz prej navedenega je razvidno, da prometna povr-
šina pridobi status javne ceste z opredelitvijo te površine kot
javne ceste, s tem pa tudi status javnega dobra. Investitor
mora (in je moral tudi po zakonu o cestah, Uradni list SRS,
št. 38/81 in nasl. – ZC) zemljišča, potrebna za gradnjo ali
rekonstrukcijo ceste, pridobiti: bodisi s sklenitvijo pogodbe
med investitorjem in lastnikom te nepremičnine, ali pa z
razlastitvijo, tj. odvzemom ali omejitvijo lastninske pravice na
zemljišču v skladu z zakonom.

15. Za pridobitev lastninske pravice na zemljiščih in s
tem za prenehanje lastninske pravice prejšnjega lastnika
mora obstajati pravni temelj. Pravnomočna odločba o razla-
stitvi in pravni posel sta dva izmed takih pravnih temeljev.
Člen 33 ZTLR določa, da se lastninska pravica na nepre-
mičnini s pravnim poslom pridobi z vpisom v zemljiško knji-
go. Zato je pri pravnoposlovni pridobitvi vknjižba konstitutiv-
ni pogoj za pridobitev lastninske pravice. S tem, ko novi
lastnik pridobi lastninsko pravico, lastninska pravica prej-
šnjega imetnika preneha. Če sta občina ali država z lastni-
kom sklenili pravni posel, zemljišče pa na podlagi tega prav-
nega posla ni bilo vpisano kot  družbena lastnina ali kot
lastnina države oziroma občine, ima vpis po 85. členu ZJC
tudi konstitutivni učinek.
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16. Temelj za pridobitev lastninske pravice je lahko
tudi pravnomočna odločba o razlastitvi. Pravnomočna odloč-
ba državnega organa o razlastitvi je namreč neposredni prav-
ni temelj pridobitve oziroma prenehanja (odvzema) lastnin-
ske pravice. V teh primerih se z vknjižbo v zemljiško knjigo
pridobitev oziroma prenehanje pravice le izkaže. Vpis ima
t.i. publicitetni ali deklaratorni učinek. Neposredni pravni
temelj za pridobitev lastninske pravice je lahko tudi zakon o
lastninjenju nepremičnin v  družbeni lastnini (Uradni list RS,
št. 44/97 – v nadaljevanju: ZLNDL). Če so zemljišča, ki so
bila uporabljena za gradnjo ali rekonstrukcijo cest, prešla v
družbeno lastnino na podlagi pravnega posla ali na podlagi
pravnomočne odločbe o razlastitvi, so ta zemljišča, ne glede
na to, da  družbena lastnina ni bila vknjižena v zemljiški
knjigi, z dnem uveljavitve ZLNDL postala lastnina pravnih
oseb, ki so imele na teh nepremičninah pravico uporabe
oziroma njihovih pravnih naslednikov; nepremičnine, na ka-
terih je imela pravico uporabe Republika Slovenija, pa lastni-
na Republike Slovenije. V teh primerih je lastninska pravica
prejšnjega lastnika prenehala že s prehodom nepremičnine
v  družbeno lastnino (44. člen ZTLR).

17. Izjave lastnikov zemljišč, da dopuščajo poseg na
svoje zemljišče, dane v postopku pridobitve lokacijskega
dovoljenja za gradnjo ali rekonstrukcijo ceste, niso eden od
navedenih pravnih naslovov za pridobitev lastninske pravice
države oziroma občine. Izjavo lastnika, da dopušča poseg
na svoje zemljišče, tudi prejšnji predpisi niso določali kot
pravni naslov za prehod zasebne lastnine v  družbeno. Zato
izjave, ki ne vsebujejo elementov pravnega posla (npr. daril-
ne ali kupoprodajne pogodbe), ne morejo pomeniti (kot to
zmotno meni vlada), da so lastniki z njimi državi oziroma
občini “odstopili“ zemljišča. Prav tako ni mogoče govoriti, da
so te izjave podlaga za razlastitev zemljišč. Razlastitev je
namreč lahko izvedena le v konkretnem sodnem (prej v
upravnem) postopku na podlagi zakona (zakon o stavbnih
zemljiščih, Uradni list RS, št. 44/97 – v nadaljevanju: ZSZ,
prej pa zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin
v  družbeni lastnini, Uradni list SRS, št. 5/80 in nasl. – v
nadaljevanju: ZRPPN).

18. Drugi odstavek 85. člena ZJC določa, da imajo
prejšnji lastniki zemljišč, ki za svoje zemljišče še niso prejeli
odškodnine, to pravico zahtevati v skladu z zakonom. Na
primere, v katerih je bil pravni temelj za prenos lastninske
pravice pravni posel, se ta določba ne nanaša. Ta del izpod-
bijane določbe se torej lahko nanaša le na primere odvze-
ma, tj. razlastitve zemljišč, ki so bila uporabljena za gradnjo
ali rekonstrukcijo javnih cest.

19. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (od-
vzem ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča
le proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod
pogoji, ki jih določa zakon. Odškodnina po navedenem
pomeni nadomestilo za nepremičnino, ki je odvzeta v javno
korist. Navedena določba ustave torej omogoča poseg v
pravico do zasebne lastnine, kot jo zagotavlja 33. člen usta-
ve. Ker lahko zakonodajalec v ustavne pravice poseže, če
so za to podani pogoji iz tretjega odstavka 15. člena ustave,
je treba presojati tudi ustavnost posega, ki bi bil zaradi javne
koristi dopusten po 69. členu ustave. Gradnja ali rekon-
strukcija javne ceste je načelno lahko primer take javne
koristi, zaradi katere je razlastitev dopustna.

20. Po določbi tretjega odstavka 15. člena ustave so
človekove pravice lahko omejene samo s pravicami drugih
in v primerih, ki jih določa ustava. Ustavno sodišče je že v
več odločbah sprejelo stališče, da so posegi v ustavne
pravice podvrženi strogi ustavnosodni presoji po t.i. testu
sorazmernosti. Po njem je poseg dopusten samo, če je
primeren in nujen za varstvo pravic drugih ter če je tudi

“sorazmeren v ožjem smislu“ (če obstaja sorazmerje med
težo posega v prizadete pravice na eni strani ter po-
membnostjo s tem zavarovanih pravic in koristjo, ki bi bila pri
tem dosežena, na drugi strani).

21. Če gre za razlastitev, je ta presoja vsebovana že v
69. členu ustave. S tem členom namreč ustava zaradi zago-
tovitve javne koristi kljub ustavnopravnemu varstvu lastnin-
ske pravice, ki jo zagotavlja 33. člen ustave, omogoča od-
vzem ali omejitev lastninske pravice na nepremičnini. Javni
interes, ki opravičuje odvzem ali omejitev lastninske pravice
na nepremičninah, pa mora biti opredeljiv, stvarno upravi-
čen in ustavno legitimen. Ukrepi za dosego cilja, temelječe-
ga na javnem interesu, morajo biti primerni in nujni. Izkazana
pa mora biti tudi sorazmernost med posegom v lastninsko
pravico in njegovimi učinki. Zato je razlastitev v našem prav-
nem sistemu, ki sledi zahtevam 69. člena ustave, urejena
tako, da je za konkretni primer, tj. za konkretno zemljišče,
treba v ustreznem postopku ugotoviti, ali so izpolnjeni z
zakonom določeni pogoji za odvzem ali omejitev lastninske
pravice v javno korist.

22. Ustava v 69. členu namreč zahteva, da zakon uredi
pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko, kot je že prej
navedeno, opravi le v postopku, v katerem se za konkretni
primer ugotovi, da so izpolnjeni zakonski pogoji zanjo. Na-
men te zahteve je v učinkovitem pravnem varstvu prizadetih.
Prizadeti ima namreč zoper posamični akt, izdan v razlasti-
tvenem postopku, pravico do pritožbe, sodnega varstva in
po izčrpanju teh pravnih sredstev tudi pravico do ustavne
pritožbe. Razlastitvenega učinka po navedenem nedvomno
ne more imeti podzakonski predpis (glej odločbo ustavnega
sodišča št. U-I-87/91 z dne 28. 1. 1993, Uradni list RS, št.
8/93 in OdlUS II, 10).

23. Očitno je torej, da izpodbijana ureditev nima podla-
ge v 69. členu ustave, saj ne ureja razlastitve, kljub temu, da
ima razlastitveni učinek. Da pomeni odpis zemljišč in vpis
javnega dobra na teh zemljiščih, kot ga urejata 85. člen ZJC
in 137. člen ZZK, poseg v lastninsko pravico, ugotovimo
namreč šele z upoštevanjem pravil za vpis lastninske pravice
in za odpis in pripis nepremičnin v določen zemljiškoknjižni
vložek. Zato je, kljub temu, da imata navedeni določbi zgoraj
opisani razlastitveni učinek, treba opraviti omenjeni strogi
ustavnosodni test dopustnosti posega v pravico do zasebne
lastnine (33. člen ustave), do katerega pride z vknjižbo
države oziroma občine kot lastnice zemljišč, za pridobitev
katerih pa ji na podlagi izpodbijane ureditve ni treba predlo-
žiti ustreznih zemljiškoknjižnih listin, ki so sicer potrebne za
vpis lastninske pravice.

24. Iz zakonodajnega gradiva ob sprejemu ZZK1 in
ZJC2 ter iz mnenja vlade o pobudi je razvidno, da je bil cilj
izpodbijane ureditve zagotoviti vpis javnih cest kot objektov v
državni ali občinski lasti v zemljiško knjigo in v okviru te
obveznosti razrešiti še odprte odškodninske zahtevke. Na-
men izpodbijane ureditve je bil urediti neurejeno zemljiškok-
njižno stanje javnih cest kot objektov, ki so v preteklih petde-
setih letih večkrat menjali lastnike.3 Ne gre torej za presojo
upravičenosti posega v lastninsko pravico zaradi gradnje ali
rekonstrukcijo javne ceste, temveč za upravičenost posega
zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja. Urejeno zemlji-
škoknjižno stanje je nedvomno v javno korist, ker zagotavlja
varnost pravnega prometa. Zemljiškoknjižna načela (vpisno
načelo, načelo zakonitosti in načelo zaupanja v zemljiškok-
njižne vpise pravic) so namreč namenjena prav zagotavljanju
varnosti pravnega prometa z nepremičninami.

1 Poročevalec DZ, št. 26/93.
2 Poročevalec DZ, št. 25/94.
3 V zvezi s tem vlada navaja prehode iz državne lastnine v osnovna

sredstva vzdrževalcev javnih cest in obratno ter spremembe na področju občin-
skih cest, s katerimi so deloma upravljale krajevne skupnosti.
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25. Glede na to, da je zakonodajalec kljub določbi
137. člena ZZK na enak način tudi z ZJC ponovno določil
enak poseg v lastninsko pravico zaradi enakega namena,
tj. ureditve zemljiškoknjižnega stanja, tudi glede zemljišč,
ki so bila za gradnjo in rekonstrukcijo cest uporabljena vse
do njegove uveljavitve, pa se zastavlja vprašanje, ali je tak
ukrep sploh primeren. Neurejeno zemljiškoknjižno stanje
zemljišč, na katerih so zgrajene javne ceste, je iz vsega
navedenega očitno posledica neučinkovitega izvajanja po-
stopkov za pridobivanje zemljišč, ki se ne po uveljavitvi
ustave ne po uveljavitvi ZZK ni spremenilo tako, da bi v
primerih gradenj javnih cest zadovoljilo ustavnopravno va-
rovan položaj lastnikov zemljišč. Če ne bodo izvajani zako-
niti ukrepi za pridobivanje zemljišč, bo neurejeno tudi zem-
ljiškoknjižno stanje glede zemljišč, ki bodo (oziroma so že)
uporabljena za gradnjo ali rekonstrukcijo cest po uveljavitvi
ZJC. Kolikor gre pri gradnji ali rekonstrukciji javnih cest za
posebnosti, ki bi morebiti lahko utemeljevale določene
poenostavitve predpisanih postopkov za ugotavljanje zako-
nitih pogojev za razlastitev v posameznem primeru gradnje
v preteklosti, bi jih moral zakonodajalec dovolj natančno
opredeliti. Država oziroma občine pa neučinkovitosti delo-
vanja organov, pristojnih za izvajanje zakonitih ukrepov, ki
so lahko podlaga za razlastitev nepremičnine, ne moreta
prevaliti na posameznike.

26. Za dosego cilja, tj. urejenega zemljiškoknjižnega
stanja, je sicer zemljiškoknjižni vpis nujen. Vendar pa zemlji-
škoknjižni vpis še ne pomeni posega v lastninsko pravico,
če gre za vpis pravice na podlagi ustreznih zemljiškoknjižnih
listin. Po drugi stani pa urejanje zemljiškoknjižnega stanja
javnih cest samo po sebi ne more upravičiti ukrepa, po
katerem se lastninska pravica odvzame kljub opustitvi zako-
nitega ravnanja javnopravne osebe. Načelo varstva zaupanja
v pravo, ki je eno izmed načel pravne države (2. člen usta-
ve), posamezniku zagotavlja, da mu država njegovega prav-
nega položaja ne bo brez razloga, utemeljenega v prevladu-
jočem javnem interesu, poslabšala. Izpodbijana ureditev po-
meni ravno poslabšanje pravnega položaja lastnikov zem-
ljišč (ki niso sklenili pravnega posla), ker legalizira odvzem
lastninske pravice, do katerega bi sicer lahko prišlo šele s
pravnomočnostjo odločbe o razlastitvi. S tem pa posega
tudi v načelo enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14.
člena ustave), saj uvaja razlikovanje med lastniki zemljišč,
potrebnih za gradnjo ali rekonstrukcijo javnih cest. Zgolj
okoliščina, da postopek za pridobitev zemljišča, potrebnega
za navedene namene, ni bil izveden, namreč sama po sebi
še ne pomeni razumnega razloga, ki bi opravičeval zakon-
sko ureditev, po kateri ga sploh ni treba izvesti.

27. Izpodbijana ureditev ni potrebna, kolikor gre za
zemljišča, ki so bila za gradnjo ali rekonstrukcijo ceste upo-
rabljena “po izvedenem postopku pridobitve zemljišča“. Zem-
ljiškoknjižni vpis teh zemljišč je namreč mogoč po splošnih
pravilih ZZK, saj bi tako država kot občina v takih primerih
morali razpolagati z ustreznimi zemljiškoknjižnimi listinami.
Kolikor pa bi zakonodajalec želel omogočiti zemljiškoknjižni
vpis tistih zemljišč, ki so v  družbeno lastnino prešla na
podlagi zakonitega pravnega temelja, država oziroma obči-
na pa kljub določbam 80. in 82. člena ZJC ne razpolagata z
ustreznimi zemljiškoknjižnimi listinami o tem in o kasnejših
prehodih pravice uporabe (npr. od države oziroma občine
na cestna ali komunalna podjetja in obratno), bi moral natan-
čno določiti pogoje za zemljiškoknjižni vpis v takih primerih.
Teh pa izpodbijana ureditev ne določa.

28. Poleg tega ne 137. člena ZZK ne 85. člena ZJC ni
mogoče razumeti tako, da se nanašata samo na prej nave-
dene primere. Splošno omogočanje zemljiškoknjižnega vpi-
sa nepremičnin, ki niso bile vpisane kot  družbena lastnina,

namreč ne izključuje primerov, v katerih zemljišče za grad-
njo ali rekonstrukcijo javne ceste sploh ni bilo pridobljeno
(ne s pravnim poslom ne z odločbo o razlastitvi – npr. v
primeru pobudnikovih zemljišč).

29. Ukrep, ki državi oziroma občini zagotavlja zemlji-
škoknjižni vpis, ne da bi zanj dobili pravico, pa je po oceni
ustavnega sodišča prekomeren, čeprav zagotavlja odško-
dnino. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-26/97 z dne
13. 7. 2000 (Uradni list RS, št. 68/00 in OdlUS IX, 197)
sprejelo stališče, po katerem ustavno jamstvo lastnine pred-
postavlja obstoj lastnine kot pravnega instituta. Zato je glede
postopkov odločanja o posegih v lastninsko pravico bistve-
nega pomena zahteva, da se zagotovi njena pravna varnost.
Izpodbijana ureditev lastnikom zemljišč, ki so bila uporablje-
na za gradnjo ali rekonstrukcijo cest, sploh ne daje možnosti
sodnega varstva. Smisel določbe 23. člena ustave je, da
lahko vsakdo učinkovito brani svoje pravice oziroma pravne
koristi. Če predpis tega ne omogoča, gre za poseg v pravico
do sodnega varstva. Ureditev, ki lastniku zagotavlja le od-
škodnino za odvzeto nepremičnino, ne da bi do odvzema
prišlo pod pogoji, ki jih za razlastitev predvideva 69. člen
ustave, torej onemogoča sodno varstvo lastninske pravice
na nepremičninah.

30. Tako ni zagotovljena sodna kontrola izpolnjevanja
pogojev za odvzem lastninske pravice v javno korist v kon-
kretnih primerih. Na ta način je onemogočena kontrola nuj-
nosti konkretnega ukrepa, tj. konkretnega odvzema lastnin-
ske pravice, kljub temu, da je gradnja ali rekonstrukcija
javnih cest načelno v javno korist. Lastnik zemljišča npr.
nima možnosti uveljavljati, da bi enak učinek, tj. zagotovitev
javne koristi z gradnjo ali rekonstrukcijo javne ceste, bilo
mogoče doseči tudi s prostorsko drugačno postavitvijo ob-
jekta, ki bi pomenila manjši poseg v njegovo lastninsko
pravico.

31. Po navedenem sta 137. člen ZZK in 85. člen ZJC
v neskladju z 2. členom, z drugim odstavkom 14. člena ter s
23., 33. in 69. členom ustave. Iz presoje posega v lastnin-
sko pravico v obravnavanem primeru pa je razvidno, da po
69. členu ustave zakon ne more imeti neposrednih razlasti-
tvenih učinkov. Zato bi bila tudi vsaka ex lege zakonska
razlastitev v nasprotju že z 69. členom ustave, ne glede na
to, da bi zakonodajalec tak odvzem lastninske pravice v
zakonu izrecno določil. Če zakon ne more imeti neposre-
dnih razlastitvenih učinkov, tudi ne more sanirati morebitne-
ga razlastitvenega učinka podzakonskega predpisa (npr. ak-
ta o kategorizaciji ceste, ki bi potekala po zemljišču v zase-
bni lasti, kot naj bi to bilo v pobudnikovem primeru). Zato je
ustavno sodišče razveljavilo tako 85. člen ZJC kot tudi
137. člen ZZK (1. in 2. točka izreka). Ugotovitev neustavno-
sti in razveljavitev navedenih določb pa ne pomeni, da zako-
nodajalec ne more urediti materialnopravnih razmerij glede
zemljišč, ki so bila že uporabljena za gradnjo ali rekonstruk-
cijo cest, s posebno ureditvijo, ki bi upoštevala navedeno
okoliščino in obenem zadostila ustavnopravnemu varstvu
lastninske pravice, če so za to podani upravičeni razlogi in
če obstajajo realne možnosti za tako ureditev.

B)–III
Drugi odstavek 25. člena ZTLR
32. Že pri presoji 85. člena ZJC je bilo ugotovljeno, da

ustava v 69. členu zahteva, da zakon uredi pogoje za razla-
stitev, razlastitev pa se lahko opravi le v postopku, v katerem
se za konkreten primer ugotovi, da so izpolnjeni zakonski
pogoji zanjo. Glede na to se zastavlja vprašanje, ali je drugi
odstavek 25. člena ZTLR lahko podlaga za razlastitev. Grad-
nja javne infrastrukture (med katero sodijo tudi javne ceste)
je namreč načelno namenjena zadovoljevanju javne koristi.
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Kadar zakon dopušča odvzem lastninske pravice v javno
korist, jo mora obravnavati kot razlastitev.

33. ZSZ določa, da se lastninska ali druga stvarna
pravica na nepremičnini v javno korist lahko odvzame ali
omeji po določbah tega zakona (18. člen ZSZ). Po tem
zakonu se lahko razlastitveni postopek začne le na predlog
razlastitvenega upravičenca (prvi odstavek 32. člena ZSZ).
Če takega predloga ni, “razlastitveni upravičenec“ pa je z
gradnjo posegel v lastninsko pravico lastnika zemljišča, se
zastavlja vprašanje, ali lahko država oziroma občina na nave-
deni način, tj. po določbah ZTLR o gradnji na tujem zemlji-
šču, pridobita lastninsko pravico na zemljišču kljub naspro-
tovanju lastnika zemljišča. Vprašanje se nanaša na sedanje
obdobje, ko sta tako občina kot država lahko imetnici la-
stninske pravice. Sodna praksa je namreč za obdobje  druž-
bene lastnine sprejela stališče, da veljajo določbe ZTLR o
gradnji na tujem zemljišču le za osebe, ki so lahko imetniki
lastninske pravice. Po navedenem stališču bivše  družbeno-
pravne osebe, ki niso mogle biti imetnice lastninske pravice,
te pravice na zemljiščih tudi niso mogle pridobiti z gradnjo.4

34. Poleg prej (pri presoji 85. člena ZJC) opisanih
načinov pridobitve lastninske pravice, ZTLR v členih od 24
do 26 ureja tudi pridobitev lastninske pravice z gradnjo na
tujem zemljišču. Gre za originaren način pridobitve lastnin-
ske pravice. Lastninska pravica se pridobi v trenutku, ko so
izpolnjeni zakonsko določeni pogoji za pridobitev. Tako gra-
ditelj pridobi lastninsko pravico na tujem zemljišču z izvede-
no gradnjo, če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenih
členih ZTLR. Med njimi 25. člen določa, da graditelj pridobi
lastninsko pravico na tujem zemljišču, če se tako odloči
lastnik zemljišča, na katerem je bila gradnja izvršena. V
primerih, v katerih je graditelj vedel, da gradi na tujem zemlji-
šču, ali če tega ni vedel, pa se je lastnik temu takoj uprl, ima
namreč lastnik zemljišča na podlagi prvega odstavka 25.
člena ZTLR pravico izbire: lahko zahteva, da mu pripade
lastninska pravica na gradbenem objektu ali da graditelj
poruši gradbeni objekt in mu zemljišče vrne v prvotno stanje
ali da mu izplača prometno ceno zemljišča. Ne glede na to
določbo lahko sodišče na podlagi drugega odstavka istega
člena odloči, da zgrajenega objekta ni treba porušiti, če to
glede na okoliščine primera, zlasti pa glede na vrednost
objekta, premoženjske razmere lastnika zemljišča in gradite-
lja ter glede na njuno obnašanje med gradnjo ne bi bilo
družbeno opravičljivo. Če na podlagi take odločitve sodišča
graditelj z gradnjo pridobi lastninsko pravico na zemljišču, ta
prejšnjemu lastniku preneha, jo izgubi.

35. Drugi odstavek 25. člena torej omogoča, da sodi-
šče odloči, da objekta ni treba porušiti, če to glede na
okoliščine primera ne bi bilo  družbeno opravičljivo. V takem
primeru se lastnik zemljišča lahko po določbi prvega odstav-
ka 25. člena ZTLR še vedno odloči, da mu pripade lastnin-
ska pravica na gradbenem objektu, ali pa, da mu graditelj
izplača prometno ceno zemljišča. V primerih, ko gre za
objekt javne infrastrukture, pa lastnik zemljišča ne more
zahtevati, naj mu pripade lastninska pravica na objektu.
Objekti javne infrastrukture in zemljišča, na katerih so zgra-
jeni, so namreč grajeno javno dobro (prvi odstavek 4. člena
ZSZ). Tak status pridobijo z odločbo, ki jo na podlagi sklepa
pristojnega občinskega organa ali sklepa vlade izda občin-
ska uprava ali pristojno ministrstvo (prvi odstavek 5. člena
ZSZ). Režim javnega dobra s pravico splošne uporabe (kot
je primer javne ceste) pa bi za lastnika take nepremičnine
predpostavljal take omejitve upravičenj lastninske pravice,
da bi bila lastninska pravica povsem izvotlena. Lastnik bi
imel le golo pravico (“nuda proprietas“). To bi spet pomenilo

dejansko razlastitev, ker tako težkih omejitev ni mogoče
šteti za način uživanja lastninske pravice (67. člen ustave).
Te namreč lastnik sploh ne more uživati. Zato tudi ZJC
izrecno določa, da je lastnik državne javne ceste država,
lastnik občinske javne ceste pa občina.

36. Ne glede na to, da bi bil lastnik zemljišča upravičen
do nadomestila za zemljišče, katerega lastnik bi postal gra-
ditelj objekta javne infrastrukture, pa bi bila po oceni ustav-
nega sodišča uporaba določbe drugega odstavka 25. člena
ZTLR kot podlaga za dejanski odvzem lastninske pravice, tj.
v bistvu za dejansko (“de facto“) razlastitev nepremičnine, v
neskladju z načelom pravne varnosti, ki je eno izmed načel
pravne države (2. člen ustave).

37. Ustava varuje lastnino pred posegi oblastnih orga-
nov. Eden od elementov ustavnega varstva lastnine je tako
tudi varnost glede lastnine in zaupanje v varstvo lastnine.
Ustava z 69. členom sicer od zakonodajalca ne zahteva, da
odvzem ali omejitev lastninske pravice na nepremičninah v
javno korist uredi le z enim zakonom. Vendar pa bi uporaba
določb, namenjenih urejanju civilnopravnih razmerij, zaradi
nadomestitve oblastvenih posegov, kot je odvzem lastnin-
ske pravice v javnem interesu, izničila pomen določb tistih
predpisov, ki določajo pogoje in postopek za take posege.

38. Tako ZSZ določa drugačen postopek in relevantna
dejstva za razlastitev nepremičnine, kot je to predvideno za
pridobitev lastninske pravice z gradnjo na tujem zemljišču
po določbah ZTLR. Ustavno sodišče pritrjuje mnenju vlade,
da ZSZ zasleduje drugačen cilj in ima drugačne učinke kot
obravnavana določba ZTLR. To je razvidno tudi iz same
izpodbijane določbe. Družbena (ne)opravičljivost, ki je po
drugem odstavku 25. člena pogoj za odločitev sodišča, da
objekta, zgrajenega na tujem zemljišču, ni treba porušiti, se
namreč ne nanaša na javno korist, predvideno za namen, ki
je določen z zakonom (22. člen ZSZ) oziroma ugotovljen z
odločbo pristojnega organa, ki jo je dovoljeno izpodbijati s
tožbo v upravnem sporu (23. člen ZSZ). Po navedenem
okoliščine primera, kot so vrednost objekta, premoženjske
razmere lastnika zemljišča in graditelja ter njuno obnašanje
med gradnjo, ne morejo biti podlaga za dopustnost posega
v lastninsko pravico zaradi razlastitve. Poleg tega je razlasti-
tveno razmerje javnopravno razmerje ne glede na to, da ima
razlastitev civilnopravne (stvarnopravne) posledice. Gre na-
mreč za razmerje med nosilcem javnega interesa in nosil-
cem zasebnega interesa. Če bi torej sodišče okoliščino, da
gre za objekt javne infrastrukture, štelo kot podlago za ugo-
tovitev, da porušenje objekta ne bi bilo  družbeno opravičlji-
vo, bi to pomenilo, da bi na podlagi zakonske določbe, ki je
namenjena urejanju civilnopravnih razmerij, uredilo javno-
pravno razmerje.

39. Načela pravne države (2. člen ustave) zahtevajo,
da se pravna razmerja med državo in državljani urejajo z
zakoni. V skladu z načeli pravne države je, da so zakonske
določbe jasne in nedvoumne. Z njimi se ne določa samo
okvir in podlaga upravnopravnega delovanja izvršilne obla-
sti, temveč postaja to delovanje za državljane znano, pregle-
dno in tudi predvidljivo, to pa povečuje njihovo pravno var-
nost. Načelo pravne varnosti je eno izmed načel pravne
države, ki je pomembno tudi za učinkovito varstvo posamez-
nikovih pravic in pravnih interesov, vključno z učinkovitim
nadzorom ustavnosti in zakonitosti posamičnih aktov držav-
ne oblasti. Če obstajajo pogoji za odvzem ali omejitev la-
stninske pravice v javnem interesu, jih lahko razlastitveni
upravičenci uveljavljajo pod pogoji, ki jih določa zakonoda-
ja, ki ureja tovrstne posege. To pomeni, da razlastitveni
upravičenec kot javnopravna oseba svoje opustitve zakoni-
tega ravnanja, potrebnega za izpolnitev pogojev za dopu-
stnost posega v lastninsko pravico na nepremičninah, ne4 Sodba vrhovnega sodišča št. II Ips 259/92 z dne 14. 10. 1992.
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more sanirati na podlagi določbe drugega odstavka
25. člena ZTLR. Razlaga drugega odstavka 25. člena ZTLR,
ki bi učinkovala kot razlastitev, bi bila namreč po navedenem
v nasprotju z načeli pravne države (2. člen ustave).

40. Ustavno sodišče je zato presodilo, da določba
drugega odstavka 25. člena ZTLR ni v neskladju z ustavo,
če se razlaga tako, da se ne nanaša na urejanje javnoprav-
nih razmerij, ki so urejena s predpisi o razlastitvi (3. točka
izreka). Ustavno sodišče s tem ni presojalo ustavnosti nave-
dene določbe glede urejanja civilnopravnih razmerij med
lastnikom zemljišča in graditeljem.

B)–IV
41. Ustavno sodišče je o priglašenih stroških odločilo v

skladu s prvim odstavkom 34. člena ZUstS (4. točka izreka).
Za drugačno odločitev bi morali obstajati posebni razlogi, ki
jih pobudnik ne navaja.

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

21., 34. in 43. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan,
dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Odločbo je
sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval
sodnik Ude, ki je dal odklonilno ločeno mnenje.

Št. U-I-224/00-15
Ljubljana, dne 9. maja 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

2456. Odločba, da Slovenski računovodski standardi
niso v neskladju z ustavo, da 9., 10. in 11. člen
zakona o davku od dobička pravnih oseb niso v
neskladju z ustavo, o razveljavitvi prvega
odstavka 12. člena zakona o davku od dobička
pravnih oseb z odloženim rokom ter o zavrnitvi
pobude za oceno ustavnosti 15. člena zakona o
davku od dobička pravnih oseb

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo  družbe Pekarna Jager,
d.o.o., Maribor, in  družbe Ročnik Gostinstvo, d.o.o., Mari-
bor, ki ju zastopa Zoran Toplak, odvetnik v Mariboru, na seji
dne 23. 5. 2002

o d l o č i l o:

1. Slovenski računovodski standardi (sklep o določitvi
Slovenskih računovodskih standardov – Uradni list RS, št.
69/93 in 72/93 – Zveza računovodij, finančnikov in revi-
zorjev Slovenije, julij 1993) niso bili v neskladju z ustavo.

2. Členi 9, 10 in 11 zakona o davku od dobička prav-
nih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95 in 34/96) niso v
neskladju z ustavo.

3. Prvi odstavek 12. člena zakona o davku od dobička
pravnih oseb se razveljavi. Razveljavitev začne učinkovati
31. 12. 2002.

4. Pobuda za oceno ustavnosti 15. člena zakona o
davku od dobička pravnih oseb se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnici navajata, da je davčni organ pri inšpicira-

nju zakonitosti in pravilnosti obračunavanja in plačevanja
davka od dobička pravnih oseb (na podlagi katerega so bili
izdani sklepi, zoper katere sta pobudnici ugovarjali) izhajal iz
9., 10. in 11. člena zakona o davku od dobička pravnih
oseb (v nadaljevanju: ZDDPO). Ker se po teh določbah
prihodki in odhodki ugotavljajo oziroma obračunavajo na
podlagi predpisov ali računovodskih standardov, pobudnici
zatrjujeta njihovo neskladje s 147. členom ustave. V uteme-
ljitev navajata, da je odmera davka možna le na podlagi
zakonov, s katerimi Državni zbor skladno s 87. členom
ustave opredeli pravice in obveznosti. Te lahko podzakonski
akt sicer podrobneje opredeli, vendar zgolj na podlagi izrec-
nega zakonskega pooblastila. Glede na navedeno naj davka
ne bi bilo mogoče odmeriti na podlagi računovodskih stan-
dardov. Po zatrjevanju pobudnic ti niso podzakonski akt.
Prav tako jih ni sprejel državni organ. Zaradi neobjave raču-
novodskih standardov zatrjujeta še neskladje s 154. členom
ustave. Hkrati pobudnici tudi predlagata, da se z vidika
skladnosti s 147. členom ustave ocenita še 12. in 15. člen
ZDDPO. V utemeljitev navajata, da določbi ne pojasnjujeta,
kaj je neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti oziroma
za ustvarjanje prihodkov. Ker naj bi zaradi navedenih neskla-
dij izpodbijane določbe omogočale arbitrarno ravnanje dav-
čnih organov, pobudnici ustavnemu sodišču predlagata, naj
jih razveljavi.

2. Državni zbor je v odgovoru, ki ga je poslal Sekretari-
at za zakonodajo in pravne zadeve, navedel, da računovod-
ski standardi na podlagi teoretičnih spoznanj in praktičnih
izkušenj tolmačijo računovodska načela glede metod zaje-
manja in obdelovanja računovodskih podatkov, oblikovanja
računovodskih informacij ter predstavljanja in hrambe raču-
novodskih podatkov oziroma informacij. Zaradi strokovno
tehnične narave računovodskih standardov naj bi bili tako
očitki o njihovi neskladnosti s 147. členom ustave neuteme-
ljeni. Pri tem namreč ne gre za predpisovanje davka oziroma
določanje pravic in obveznosti (87. člen ustave), temveč za
pravila, ki veljajo pri prikazovanju in obračunavanju prihod-
kov in odhodkov. Členi 9, 10 in 11 ZDDPO, ki napotujejo
na računovodske standarde, naj bi le logično in konsisten-
tno uporabljali splošno uveljavljene računovodske kategori-
je. Na te napotuje tudi zakon o računovodstvu (Uradni list
RS, št. 23/99 – v nadaljevanju: ZR). Nasprotni udeleženec
še poudarja, da samo naravo računovodskih standardov
opredeljuje veljavni zakon o revidiranju (Uradni list RS, št.
11/01 – ZRev-1), s katerim je bil razveljavljen zakon o
revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in nasl. – v nadaljeva-
nju: ZRev), ki je prav tako opredeljeval naravo računovod-
skih standardov. Po obeh zakonih pa je za sprejem in objavo
slovenskih računovodskih standardov, ki so strokovni stan-
dardi, pooblaščen Slovenski inštitut za revizijo. Nasprotni
udeleženec meni, da iz vsega navedenega izhaja, da 9., 10.
in 11. člen ZDDPO niso protiustavni. Prav tako naj ne bi bila
neustavna 12. in 15. člen ZDDPO, saj se v davčnem po-
stopku ugotavljajo in preverjajo vse relevantne okoliščine,
davčnemu zavezancu pa je, za zavarovanje njegovih koristi,
zagotovljeno pravno varstvo.

B)–I
3. Izpodbijani računovodski standardi so prenehali

veljati z uveljavitvijo Slovenskih računovodskih standardov,
ki jih je decembra 2001 sprejel strokovni svet Slovenske-
ga inštituta za revizijo in so bili objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 107/01. Po 47. členu zakona o ustavnem sodišču
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(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) pa
lahko ustavno sodišče presoja tudi ustavnost predpisov, ki
so med postopkom prenehali veljati, če posledice njihove
nezakonitosti oziroma protiustavnosti niso bile odpravlje-
ne. Ta določba pri odločanju o morebitni procesni oviri
zato, ker predpis ne velja več, logično zahteva presojo, ali
bi morebitna odločitev ustavnega sodišča lahko predstav-
ljala podlago za odpravo takšnih posledic. Pri tem je treba
upoštevati, da 47. člen ZUstS omogoča ustavnemu sodi-
šču, da ugotovitvi o tem, da je bil izpodbijani predpis v
neskladju z ustavo oziroma z zakonom, da učinke razvelja-
vitve ali odprave. Iz navedb pobudnic izhaja, da so bili tudi
na podlagi izpodbijanih računovodskih standardov izdani
sklepi, ki vplivajo na njihov pravni položaj in še niso postali
pravnomočni. Škodljive posledice, ki so pobudnicama na-
stale z odločbami, oprtimi tudi na izpodbijane računovod-
ske standarde, je torej z odločitvami, kakršne ima ustavno
sodišče na voljo po 47. členu ZUstS, mogoče odpraviti.
Zato prenehanje veljavnosti izpodbijanega akta v tem pri-
meru ne predstavlja procesne ovire za presojo, ali je bil v
skladu z ustavo in zakonom. Ustavno sodišče je pobudo v
delu kot izhaja iz 1. do 3. točke izreka sprejelo in, ker so
bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS,
takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

4. Po določbi 160. člena ustave in 21. člena ZUstS je
ustavno sodišče med drugim pristojno odločati o skladnosti
zakonov z ustavo, o skladnosti podzakonskih predpisov in
predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakonom ter o
skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih poo-
blastil z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi. Glede na
navedeni določbi je bilo treba najprej ugotoviti, ali izpodbija-
ni računovodski standardi predstavljajo enega od naštetih
aktov, ki so lahko predmet presoje pred ustavnim sodiščem.
Da ne more iti za zakon, ni treba posebej utemeljevati.
Podzakonski predpis ali predpis lokalne skupnosti računo-
vodski standardi glede na to, kdo jih je izdal, tudi ne morejo
biti. Ustavno sodišče je moralo torej preverjati, ali gre lahko
za splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil. Podo-
bno kot pri podzakonskih predpisih je po ustaljeni praksi
ustavnega sodišča pri tem odločilen vsebinski – materialni
kriterij: ali akt vsebuje norme, s katerimi se urejajo pravice in
dolžnosti pravnih subjektov na abstrakten in splošen način
in s katerimi se povzročajo pravni učinki navzven (ti. ekster-
no delovanje). Nadalje je odločilno, ali je imel izdajatelj za
sprejem takšnega akta zakonsko pooblastilo (drugi odsta-
vek 121. člena ustave). Kot pogoj, ki mora biti izpolnjen, da
lahko velja kot predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje
javnih pooblastil, šteje ustavno sodišče tudi zahtevo, da je
akt objavljen na predpisan način.

5. Leta 1993 določene slovenske računovodske stan-
darde (v nadaljevanju: SRS93) je junija 1993 v knjižni obliki
izdala Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Iz predgovora k tej prvi slovenski izdaji SRS93, ki vsebuje
32 računovodskih standardov, izhaja, da je leta 1991 Zveza
društev računovodskih in finančnih delavcev Slovenije ime-
novala posebno komisijo za pripravo predlogov SRS93.
Predlogi, objavljeni v reviji IKS, št. 12/92, so bili deležni
sprememb. Dokončno besedilo SRS93 (ti so zasnovani na
kodeksu računovodskih načel, ki ga je računovodska stroka
sprejela 29. 6. 1989) je nato komisija predložila izvršnemu
odboru kot najvišjemu organu Zveze računovodij, finančni-
kov in revizorjev Slovenije. Izvršni odbor je SRS93 sprejel
21. 4. 1993 in odtlej so, kot je napisano v predgovoru,
“strokovno veljavni“. Začetek njihove uporabe pa naj bi bil
odvisen od določb v posameznih predpisih.

6. SRS93 kot strokovna pravila o računovodenju
podrobneje obdelujejo računovodska načela glede me-

tod zajemanja in obdelovanja računovodskih podatkov,
oblikovanja računovodskih informacij ter predstavljanja in
hrambe računovodskih podatkov in informacij. Navedene
računovodske vsebine so bile pred uveljavitvijo SRS93
celovito urejene z zakonom o računovodstvu (Uradni list
SFRJ, št. 12/89 in nasl. – v nadaljevanju: ZR89), ki se je
z uveljavitvijo zakona o gospodarskih  družbah (Uradni list
RS, št. 30/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZGD) dne 10. 7.
1993 prenehal uporabljati.1 V prvem odstavku 50. člena
je ZGD med drugim določil, da morajo  družbe voditi
poslovne knjige ter izdelati letna poročila v skladu z do-
ločbami sedmega poglavja ZGD in drugimi predpisi ter ob
upoštevanju računovodskih standardov in načel ter splo-
šnih računovodskih predpostavk, ki jih izdaja z zakonom
pooblaščena organizacija. Družba, ki ne bi vodila poslov-
nih knjig ali ne bi izdelala letnih obračunov v skladu z
zakonom in računovodskimi standardi, pa bi bila kaznova-
na za gospodarski prestopek (3. točka prvega odstavka
570. člena ZGD).2

7. Iz zgoraj navedenega izhaja, da računovodski stan-
dardi, torej tudi izpodbijani SRS93, na splošen in abstrakten
način z učinkom za vse naslovnike zgoraj navedenih zako-
nov, ki se sklicujejo na računovodske standarde, urejajo
vprašanja glede metod zajemanja in obdelovanja računo-
vodskih podatkov, oblikovanja računovodskih informacij ter
njihovega predstavljanja in hrambe. Po vsebini gre torej za
splošni akt (materialni kriterij). Kot rečeno, pa je po ustaljeni
ustavnosodni presoji za to, da bi akt lahko tudi učinkoval kot
predpis oziroma splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil
potrebno še, da ga je izdal pristojni organ in da je bil pravilno
objavljen. Prav neizpolnjevanje teh dveh kriterijev pa sta v
utemeljitev zatrjevane neustavnosti SRS93 izpostavili tudi
pobudnici.

8. Iz sklepa o določitvi slovenskih računovodskih stan-
dardov (v nadaljevanju: sklep) je razvidno, da so bili SRS93
določeni na podlagi zakonskega pooblastila iz 5. člena
ZR89, ki se je glasil: “Zveza računovodskih in finančnih
delavcev Jugoslavije je pooblaščena določiti računovodska
načela in računovodske standarde.“ Prav tako se sklep skli-
cuje na 5. člen statuta Zveze računovodij, finančnikov in
revizorjev Slovenije, ki v peti alinei navaja, da je ena izmed
nalog Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
tudi “izdelovati in sprejemati računovodska, finančna in revi-
zijska načela, standarde in druga strokovna pravila, usklaje-
na z mednarodnimi standardi“.

9. Dne 21. 4. 1993 sprejeti sklep je bil v Uradnem listu
RS objavljen decembra 1993. V tem času je bil (z dne 2. 7.
1993) že uveljavljen ZRev. Ta je v 5. členu določal, da
Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije usta-
novi Inštitut za revizijo kot samostojno in neodvisno instituci-
jo za opravljanje nalog na področju strokovnega usposablja-
nja in drugih nalog na področju revidiranja. V 6. členu ZRev
je bilo med nalogami Inštituta za revizijo našteto tudi določa-
nje in objavljanje računovodskih in revizijskih standardov.
Vendar pri tem ni spregledati 588. člena ZGD, v katerem je
bilo določeno, da računovodske in finančne standarde ter

1 Kljub temu so morala vsa podjetja na podlagi prvega odstavka 591.
člena ZGD določbe ZR89 uporabljati do 31. 12. 1993.

2 Podobne določbe je najti v aprila 1999 uveljavljenem ZR. Tako morajo
npr. pravne osebe voditi poslovne knjige ter izdelati letna poročila v skladu z
določbami tega zakona in drugimi predpisi, kodeksom računovodskih načel ter
slovenskimi računovodskimi standardi (2. člen ZR). Člen 31 določa, da pravne
osebe vrednotijo postavke v računovodskih izkazih v skladu z računovodskimi
standardi (če ni z ZR oziroma drugimi predpisi določeno drugače), v 8. točki
prvega odstavka 55. člena pa zapovedanemu nasprotno ravnanje opredeljuje
kot prekršek. Prav tako je za prekršek opredeljena kršitev 33. člena ZR, po
katerem se opredmetena osnovna sredstva štejejo v skladu z računovodskimi
standardi med drobni inventar (8. točka prvega odstavka 55. člena ZR).
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načela do sprejetja predpisov o revidiranju3 začasno določi
Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

10. Iz navedenega tako jasno izhaja, da je Zveza raču-
novodij, finančnikov in revizorjev Slovenije imela za sprejem
SRS93 izrecno zakonsko pooblastilo. Ker lahko na podlagi
drugega odstavka 121. člena ustave samoupravne skupno-
sti, podjetja in druge organizacije ter posamezniki z zako-
nom dobijo javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij
državne uprave, torej tudi pooblastilo za izdajanje predpisov
za izvrševanje zakona (prim. odločbo št. U-I- 176/94 z dne
5. 10. 1995, Uradni list RS, št. 65/96 in OdlUS IV, 88), je
očitek pobudnic, da naj bi bili SRS93 neustavni, ker jih ni
izdal državni organ, neutemeljen. Pri tem na (ne)utemelje-
nost očitka samo morebitno napačno sklicevanje na zakon-
sko ureditev, ki daje pooblastilo (SRS93 so bili sprejeti
aprila 1993, ko je ZR89 še veljal, sklep o njihovi določitvi pa
je bil v Uradnem listu RS objavljen po uveljavitvi ZGD), ne
vpliva.

11. Pobudnici menita tudi, da SRS93 niso bili objavlje-
ni skladno s 154. členom ustave. Po prvem odstavku nave-
dene ustavne določbe morajo biti predpisi objavljeni, pred-
en začno veljati, s tem, da začne predpis veljati petnajsti dan
po objavi, če ni v njem določeno drugače. V drugem odstav-
ku 154. člena ustave pa je določeno, da se državni predpisi
objavljajo v državnem uradnem listu, medtem ko se predpisi
lokalnih skupnosti objavljajo v uradnem glasilu, ki ga določi-
jo te same.

12. Iz navedenega je razvidno, da 154. člen ustave ne
ureja posebej načina objave splošnih aktov, izdanih za izvr-
ševanje javnih pooblastil. Ti pa so posebna ustavnopravna
kategorija, ki je ni treba v vseh pogledih enačiti z državnimi
predpisi. To izhaja med drugim iz določb 153. člena ustave,
ki govori o “zakonih, podzakonskih predpisih in drugih splo-
šnih aktih“. Podobno sistematiko oblastnih splošnih aktov
povzema določba 155. člena ustave. Povsem jasno se razli-
kovanje med državnimi predpisi (zakoni in podzakonskimi
predpisi) ter splošnimi akti, izdanimi za izvrševanje javnih
pooblastil, pokaže v 160. členu ustave: ta splošne akte,
izdane za izvrševanje javnih pooblastil, uvršča hierarhično
pod (vse) druge državne predpise.

13. Potrditev navedenega je najti tudi v obrazložitvi
Predloga zakona o Uradnem listu RS (Poročevalec DZ, št.
39/94). Opredelitev predpisov in aktov, ki naj se objavljajo
v Uradnem listu, je bila predlagana (in kot taka v bistvu tudi
sprejeta, le zadnja alinea je bila razdeljena na dve alinei) v
6. členu. Ta naj bi se glasil:

“V uradnem listu se objavljajo:
– ustava, zakoni in drugi akti državnega zbora,
– ratificirane mednarodne pogodbe in obvestila o za-

četku njihove veljavnosti,
– akti državnega sveta,
– akti predsednika republike,
– predpisi in drugi akti vlade in ministrstev,
– splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil,
– drugi akti, za katere tako določa zakon ali drug pred-

pis ali statut lokalne skupnosti.“
14. V utemeljitev predlaganega 6. člena je bilo nave-

deno: “Po mnenju predlagatelja je za utrjevanje ustavnosti
in zakonitosti ter pravne varnosti nujno, da se v uradnem
listu poleg državnih predpisov objavljajo tudi drugi splošno
zavezujoči akti, kot so mednarodne pogodbe, akti predse-
dnika republike, akti državnega sveta in splošni akti, izdani

za izvrševanje javnih pooblastil. V tem smislu določa zakon
v 6. členu predpise in akte, ki se v uradnem listu morajo
objaviti.“

15. Iz navedenega tako izhaja, da veljavnost splošnega
akta za izvrševanje javnih pooblastil po ustavi ni pogojena z
objavo v državnem uradnem listu. Je pa veljavnost tovrstnih
splošnih aktov z objavo v državnem uradnem listu pogojena
z zakonom o Uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 57/96 –
ZUL). Vendar je v predmetni zadevi treba upoštevati, da je
ob objavi SRS93 leta 1993 veljal zakon o objavljanju zako-
nov, drugih predpisov in aktov ter o časopisni organizaciji
“Časopisni zavod Uradni list Socialistične republike Sloveni-
je“ (Uradni list SRS, št. 13/81 in nasl.), ki je bil razveljavljen
šele 3. 11. 1996. Iz njegovih določb pa ne izhaja, da bi v
uradnem listu morali biti objavljeni splošni akti, izdani za
izvrševanje javnih pooblastil.

16. Pri presoji, ali so bili SRS93 objavljeni na način, ki
izpolnjuje zahteve iz 154. člena ustave, pa je bistveno, da je
bil način njihove objave določen s sklepom, ki pa je bil
objavljen v uradnem listu. Sklep je v 2. točki določal, da se
Slovenski računovodski standardi (iz 1. točke tega sklepa)
objavijo v posebni knjigi z naslovom Slovenski računovodski
standardi, julij 1993, v izdaji Zveze računovodij, finančnikov
in revizorjev Slovenije, Ljubljana, Dunajska 106. Z objavo
SRS93 na način, določen v sklepu, objavljenem v državnem
uradnem listu, je bila izpolnjena zahteva iz prvega odstavka
154. člena ustave po objavi predpisa, preden začne veljati.
Pri tem je treba upoštevati, da gre za splošni akt, ki vsebuje
strokovna pravila, namenjena ožjemu krogu naslovljencev,
ki so bili na obstoj teh pravil in na to, da jih morajo upošteva-
ti, opozorjeni v zakonih, ki urejajo njihovo poslovanje. Poleg
tega SRS93 tudi po vsebini niso predstavljali nekega začet-
nega avtonomnega urejanja področja, temveč so pomenili
le zapis že izoblikovane prakse glede posameznih strokov-
nih vprašanj.

17. Iz vsega navedenega tako izhaja, da SRS93 iz
razlogov, ki jih zatrjujeta pobudnici, niso bili v neskladju z
ustavo.

18. Prav tako niso v neskladju s 147. členom ustave
določbe 9., 10. in 11. člena ZDDPO, ki se na računovod-
ske standarde sklicujejo glede načina ugotovitve zneska
prihodkov in odhodkov (9. člen ZDDPO) oziroma načina
obračuna prihodkov in odhodkov (10. in 11. člen ZDDPO).
Po eni strani je namreč treba upoštevati, da so računovodski
standardi strokovna pravila,4 ki, ker gre za dognanja stroke,
niso primerna za zakonsko urejanje. Po drugi strani pa za-
konska določba, po kateri se davčna osnova ugotavlja delo-
ma tudi s pomočjo oziroma na podlagi predpisa, ki ni zakon,
ne pomeni, da je davek v nasprotju s 147. členom ustave
predpisan s predpisom, ki ni zakon. V skladu z ustaljeno
ustavnosodno presojo pomeni pojem predpisovanja dav-
kov, da mora biti iz zakona razvidno in predvidljivo, kaj
država zahteva od davkoplačevalca. Navedeno pa je iz ZD-
DPO, po katerem se s tem, ko se od ustvarjenih prihodkov
odštejejo odhodki, ugotovi dobiček (8. člen ZDDPO), ki
predstavlja davčno osnovo (7. člen ZDDPO), od katere se z
uporabo davčne stopnje (38. člen ZDDPO) ugotovi višina
davčne obveznosti, razvidno.

19. Pobudnici zaradi neskladja s 147. členom ustave
izpodbijata še določbo 12. člena ZDDPO. Na podlagi prve-
ga odstavka izpodbijane določbe se med odhodke vštevajo
odhodki, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti
ali posledica opravljanja dejavnosti oziroma ki so neposre-

3 Inštitut za revizijo je bil ustanovljen 29. 7. 1993 kot zavod. V sodni
register je bil vpisan dne 9. 9. 1993. Dne 11. 1. 1994 pa je Državni zbor na
januarskem zasedanju potrdil statut (gl. http://www.si.-revizija.si). Ta statut ni bil
objavljen v Uradnem listu RS, v nasprotju z dne 24. 7. 2001 uveljavljenim
statutom Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01).

4 Posledično tako nadaljnji razvoj računovodskih standardov, kljub njihovi
integraciji v pravo, ni omejen, temveč je odprt za vsebinske spremembe, ki jih
prinaša praksa, seveda pod pogojem, da so te spremembe v skladu z načeli, ki
obvladujejo pravni sistem.
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den pogoj za ustvarjanje prihodkov (po drugem odstavku
12. člena ZDDPO med odhodke ni mogoče vključiti izdat-
kov, ki imajo naravo investicij).

20. Iz navedene določbe prvega odstavka 12. člena
ZDDPO tako izhaja, da posamezni odhodki, povezani z
opravljanjem dejavnosti davčnega zavezanca, niso nujno
tudi davčno priznani odhodki (to pomeni, da se ne upošteva-
jo pri ugotavljanju davčne osnove, zaradi česar ne zmanjšu-
jejo davčne osnove). Pri tem pa določba ne vsebuje nekih
podrobnejših okvirov za razmejitev med odhodki, ki so ozi-
roma niso pogoj za opravljanje dejavnosti oziroma za ustvar-
janje prihodkov. Zaradi te nedoločnosti določba tako dopu-
šča naslovljencem na eni strani in davčnemu organu na
drugi strani različno razlago in s tem različno uporabo. To za
davčnega zavezanca posledično pomeni, da ne more v vseh
primerih dovolj zanesljivo predvideti, ali bo neki njegov od-
hodek tudi davčno priznan. S tem izpodbijana določba pov-
zroča pravno negotovost in ogroža pravno varnost, saj je
stvar zakonodajalca, da natančneje predpiše razumne ome-
jitve stroškov. Sama omejitev davčno priznanih stroškov na-
mreč, kot izhaja iz ustavnosodne prakse, ni v neskladju z
ustavo.5 Prav tako pa lahko določba zaradi svoje nedoloč-
nosti, v nasprotju s samo naravo davka na dobiček, povzroči
nepriznanje odhodkov, ki so nujno potrebni, da se doseže
prihodek oziroma da se ustvari dobiček. Zaradi navedenih
razlogov je izpodbijana določba v neskladju z 2. členom
ustave (prim. z odločbo št. U-I-77/94 z dne 1. 12. 1994,
Uradni list RS, št. 1/95 in OdlUS III, 134).6 Ker je bilo tako
treba prvi odstavek 12. člena ZDDPO razveljaviti že zaradi
neskladja z 2. členom ustave, ustavno sodišče njegove
ustavnosti ni presojalo še z vidika 147. člena ustave.

21. Takojšnja razveljavitev prvega odstavka 12. člena
ZDDPO bi povzročila, da bi davčni zavezanci (lahko) šteli
med stroške vse izdatke, ki so kakorkoli povezani z opravlja-
njem dejavnosti, iz katere izvira dobiček. Takšna ureditev ne
bi bila v skladu z ustavo, saj bi zavezancem omogočala
nekontrolirano povečevanje in prikazovanje stroškov, s tem

pa neutemeljeno zmanjševanje njihovih prispevkov za zado-
voljevanje skupnih potreb, kar bi bilo v nasprotju z načelom,
da je Slovenija socialna država (2. člen ustave). Zato je z
odložitvijo začetka učinkovanja razveljavitve ustavno sodišče
zakonodajalcu moralo dati možnost, da pred tem sam od-
pravi ugotovljeno protiustavnost. To lahko stori tako, da bo
določneje, na način, ki bo v skladu z načeli pravne države,
opredelil, kateri odhodki so neposreden pogoj za opravlja-
nje dejavnosti ali posledica opravljanja te dejavnosti, lahko
pa tudi tako, da bo z dovolj natančno in jasno pooblastilno
normo povsem natančno ureditev tega vprašanja odkazal na
ureditev s podzakonskim predpisom.

B)–II
22. Na koncu izpodbijata pobudnici še 15. člen ZD-

DPO, po katerem se amortizacija kot odhodek prizna v
obračunanem znesku, vendar največ do zneska, obračuna-
nega z uporabo metode enakomernega časovnega amortizi-
ranja ter najvišjih letnih amortizacijskih stopenj, predpisanih
z ZDDPO. Zatrjevano neustavnost zgolj pavšalno utemelju-
jeta z očitkom, da omogoča arbitrarno ravnanje davčnih
organov. Glede na to, da iz besedila določbe jasno izhaja,
da tega ne omogoča, saj ravnanje determinira z metodo in
stopnjami, je očitek pobudnic v tem delu očitno neuteme-
ljen.

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

21. člena in drugega odstavka 26. ter 43. člena ZUstS ter
šeste alinee 52. člena poslovnika Ustavnega sodišča Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98 in 30/02) v sesta-
vi: predsednica dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnica in
sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Franc Testen in dr. Lojze
Ude. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-251/00-17
Ljubljana, dne 23. maja 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

2457. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja tretjega
poglavja zakona o finančnem poslovanju
podjetij ter šestega odstavka 580. člena zakona
o gospodarskih  družbah z načinom izvršitve

Ustavno sodišče je v postopku, začetem na pobudo
družbe Kompas, d.d., Ljubljana, ki jo zastopa Drago Tr-
banc, odvetnik v Ljubljani, in drugih, na seji dne 23. 5.
2002

s k l e n i l o:

1. Do končne odločitve ustavnega sodišča se zadrži
izvrševanje tretjega poglavja zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) ter šestega
odstavka 580. člena zakona o gospodarskih  družbah (Urad-
ni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99
in 45/01).

2. Do končne odločitve se prekinejo vsi pravdni in
izvršilni postopki, začeti zoper  družbenike tistih družb, ki so
bile izbrisane na podlagi določb tretjega poglavja zakona o
finančnem poslovanju podjetij, in katerih temelj odgovorno-

5 V obrazložitvi odločbe št. U-I-296/95 z dne 27. 11. 1997 (Uradni list
RS, št. 82/97 in OdlUS VI, 157) je bilo navedeno tudi naslednje: “13. Kolikor
pa gre pri izpodbijanju prve alinee 16. člena ZDoh, v povezavi s 6. členom, za
stališče, da je v nasprotju z ustavo, če zakonodajalec povračila stroškov v zvezi z
delom le v omejenem obsegu izvzema iz osnove za davek, ugotavlja ustavno
sodišče, da tako očitanega neskladja z ustavo ni. Z drugimi besedami povedano
gre tu za stališče pobudnikov, da bi povračila stroškov, ki jih je zavezanec imel v
zvezi z delom, ne smela biti obdavčena ne glede na njihovo vrsto in njihov obseg,
torej tudi tedaj ne, če bi jih po njihovi vrsti in obsegu ne bilo mogoče šteti med
stroške, potrebne za pridobivanje dohodka. Taka ureditev bi lahko vodila v
nesorazmerno povečevanje stroškov (in hkrati zmanjševanje plač) in po tej poti v
izmikanje prispevanju za skupne potrebe, pa tudi v neenakopravnost davčnih
zavezancev. Enako stališče je ustavno sodišče zavzelo in obrazložilo že v soro-
dni zadevi OdlUS V,156: niti tedaj, ko gre za stroške, ki jih je imel roditelj z
otrokom, teh stroškov ni mogoče kar v celoti izvzeti iz obdavčenja. Stvar zakono-
dajalca, toda samo njega, je, da predpiše razumne omejitve. V odločbi OdlUS
III,134 je ustavno sodišče med drugim obrazložilo, da lahko zakonodajalec tudi
s politiko različne strogosti pri priznavanju stroškov dosega v skladu z ustavo
različne  družbenoekonomske namene davčnega sistema in davčne politike, ne
le fiskalnega.“

6 V obrazložitvi odločbe je navedeno: “Z dohodnino oziroma posameznimi
davčnimi oblikami kot viri dohodnine so zaradi zagotavljanja sredstev za javno
porabo obdavčeni dohodki davčnih zavezancev. Z davkom se obremenjuje
dohodek, ki pomeni povečanje premoženja davčnega zavezanca. Povračilo
stroška, ki je bil potreben za pridobitev dohodka, pa ne pomeni realnega dohod-
ka oziroma povečanja premoženja, saj je bil strošek le eden od pogojev za
dosego dohodka. Neupoštevanje konkretnih stroškov pri doseganju realnega
dohodka oziroma povečanja premoženja pomeni ukrep, ki je v nasprotju s samo
naravo davka. Taka odločitev zakonodajalca ni skladna s pojmovanji pravne
države (2. člen ustave), po katerih se zahteva sorazmerje med cilji (namenom
zakona) in ukrepi. Če je namen zakona določanje realnega dohodka kot davčne
osnove, tedaj ni dopustno nepriznavanje stroškov, ki so potrebni za njegovo
doseganje. Zato je tu podana protislovnost med namenom zakona in izpodbija-
no določbo.“

Na navedeno odločbo se ustavno sodišče sklicuje tudi v obrazložitvi
odločbe št. U-I-296/95.



Stran 5134 / Št. 50 / 7. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije

sti so četrti in peti odstavek 27. člena zakona o finančnem
poslovanju podjetij ter šesti odstavek 580. člena zakona o
gospodarskih  družbah, novih takšnih postopkov pa ni mo-
goče začeti.

3. V času zadržanja se terjatve upnikov, katerih pravni
temelj so četrti in peti odstavek 27. člena zakona o finan-
čnem poslovanju podjetij ter šesti odstavek 580. člena za-
kona o gospodarskih  družbah, revalorizirajo v skladu z
rastjo srednjega tečaja evra Banke Slovenije.

4. V času zadržanja ne teče zastaranje terjatev, ki imajo
podlago v četrtem in petem odstavku 27. člena zakona o
finančnem poslovanju podjetij ter šestem odstavku 580.
člena zakona o gospodarskih  družbah.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pri ustavnem sodišču je bilo vloženih večje število

pobud, v katerih pobudniki izpodbijajo četrti in peti odstavek
27. člena ZFPPod in tudi druge določbe tretjega poglavja
zakona o finančnem poslovanju podjetij (v nadaljevanju:
ZFPPod), pobudnik Marjan Pirc izpodbija tudi šesti odsta-
vek 580. člena zakona o gospodarskih  družbah (v nadalje-
vanju: ZGD). Pobudniki navajajo, da so bili  družbeniki druž-
b, ki naj bi jih bila registrska sodišča na podlagi določb
tretjega poglavja ZFPPod izbrisala iz sodnega registra.
ZFPPod v četrtem in petem odstavku 27. člena določa, da
se šteje, da so  družbeniki izbrisanih družb podali izjavo z
vsebino, določeno v 394. členu ZGD. Z navedeno izjavo naj
bi  družbeniki postali neomejeno solidarno odgovorni za vse
obveznosti izbrisanih družb. Menijo, da zakonodajalec ne bi
smel določiti zakonske fikcije glede dane izjave iz
394. člena ZGD, kot tudi ne neomejene odgovornosti  druž-
benikov. Zatrjujejo tudi neustavnost samega postopa izbrisa
gospodarske  družbe. Pobudniki uveljavljajo kršitev 2., 14.,
23., 25., 33., 74., 153. in 155. člena ustave.

2. Pobudniki  družbi Jadran in TPS, Jože Tompa, Dani-
el Petričevič, Drago Petek, Branko Petek in Stanko Kranjc,
Milan Železnik, dr. Šime Ivanjko, Anton Brodschneider, Ro-
bert Hvalec, Srečko Selinšek, Tanja Bordon, Dejan Šajn in
Marjan Pirc predlagajo, naj ustavno sodišče začasno zadrži
izvrševanje četrtega in petega odstavka 27. člena ZFPPod
ter šestega odstavka 580. člena ZGD. Pobudnica Zveze
svobodnih sindikatov Slovenije predlaga začasno zadržanje
izvrševanja celotnega tretjega poglavja ZFPPod. Navajajo,
da na podlagi izpodbijanih določb ZFPPod in ZGD že tečejo
izvršilni postopki oziroma so že bili izdani sklepi o izvršbi
zaradi izterjave terjatev upnikov (z rubežem pokojnine, ne-
premičnin in drugega), s čimer sta ogrožena njihovo osebno
premoženje in njihova materialna osnova za življenje. Zatrju-
jejo nastanek težkih in nepopravljivih škodljivih posledic.

B)
3. Ustavno sodišče je vse pobude združilo zaradi sku-

pnega obravnavanja in odločanja. S sklepom št. U-I-135/00
z dne 26. 10. 2000 je na podlagi 30. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) začelo postopek še za oceno ustavnosti
37. člena ZFPPod.

4. Po določbi 39. člena ZUstS lahko ustavno sodišče
do končne odločitve v celoti ali deloma zadrži izvrševanje
zakona, če presodi, da bi zaradi njegovega izvrševanja lah-
ko nastale težko popravljive škodljive posledice. Kadar ustav-
no sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpod-
bijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami,
ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega zako-
na, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se

izpodbijane zakonske določbe zaradi zadržanja ne bi izvrše-
vale, pozneje pa bi se ugotovilo, da niso bile v neskladju z
ustavo.

5. Na podlagi vloženih pobud je razvidno, da so izpod-
bijane določbe prizadele večje število  družbenikov izbrisa-
nih družb. Ustavno sodišče ugotavlja, da bi lahko za pobu-
dnike nastala težko popravljiva škoda, če bi na podlagi četr-
tega in petega odstavka 27. člena ZFPPod ter šestega
odstavka 580. člena ZGD morale neomejeno odgovarjati za
vse obveznosti izbrisanih družb. Neomejena odgovornost za
obveznosti  družbe bi pri številnih pobudnikih ogrozila njiho-
vo materialno osnovo za življenje. Ustavno sodišče bi lahko
v primeru morebitno ugotovljene neskladnosti z ustavo iz-
podbijane določbe zakona le razveljavilo z učinkom za na-
prej. To pa bi pomenilo, da pobudnik, ki bi plačal svojo
obveznost v višini, kot jo določata ZFPPod in ZGD, ne bi
mogel zahtevati vračila, če bi bilo kasneje ugotovljeno, da so
izpodbijane določbe ZFPPod in ZGD neustavne.

6. Po drugi strani pa začasno zadržanje teh določb
pomeni za upnike pobudnikov, da do končne odločitve ustav-
nega sodišča ne morejo uveljavljati odgovornosti  družbeni-
kov za terjatve, določene z izpodbijanimi določbami ZFPPod
in ZGD. Odlog možnosti izterjave sicer predstavlja škodo, ki
pa ni nepopravljiva; s samim začasnim zadržanjem izpodbi-
janih določb tudi ne prenehajo teči obresti. Da pa se zača-
sno zadržanje izpodbijanih določb v primeru, če bi ustavno
sodišče kasneje ugotovilo, da ureditev ni protiustavna, ne bi
obrnilo proti pobudnikom, je moralo ustavno sodišče upošte-
vati tudi vpliv teka zamudnih obresti na njihov položaj. Glede
na višino zakonitih zamudnih obresti ustavno sodišče oce-
njuje, da v položaju, ko je negotovo, ali obveznost  družbeni-
kov izbrisanih družb obstaja ali ne, uravnotežen položaj
strank zahteva, naj za pobudnike do končne odločitve ustav-
nega sodišča ne nastanejo posledice zamude. Po drugi
strani pa zaradi začasnega zadržanja in trajanja postopka
pred ustavnim sodiščem ne more ostati v celoti nezaščiten
položaj upnikov, katerih terjatve s potekom časa izgubljajo
del svoje realne vrednosti. Glede na to je moralo ustavno
sodišče določiti način, s katerim bo zagotovilo, da se zaradi
postopka pred ustavnim sodiščem ne bodo nesorazmerno
povečevale obveznosti na eni strani in da se tudi ne bo
zmanjševala vrednost terjatev na drugi strani. Ker so pobu-
dniki  družbeniki družb, ki so že bile izbrisane, za začasno
zadržanje samih postopkov izbrisa ne izkazujejo neposre-
dnega pravnega interesa. Vendar pa ustavno sodišče ugo-
tavlja, da na podlagi izpodbijanih določb ZFPPod še tečejo
postopki izbrisov gospodarskih subjektov. Zato se ni odloči-
lo zadržati zgolj določbi četrtega in petega odstavka
27. člena ZFPPod, ki določata odgovornost  družbenikov
izbrisanih družb, ampak celotno tretje poglavje ZFPPod “Iz-
bris gospodarskih družb iz sodnega registra brez likvidacije“
ter tudi šesti odstavek 580. člena ZGD (1. točka izreka).
Ustavno sodišče je namreč ocenilo, da bi bile škodljive
posledice, ki bi nastale, če ustavno sodišče ne bi zadržalo
tudi postopkov izbrisa gospodarskih subjektov, večje od
škodljivih posledic v primeru začasnega zadržanja izpodbija-
nih določb. Če ustavno sodišče začasno zadrži izpodbijane
določbe ZFPPod, to sicer pomeni podaljšanje stanja, ki ga
skuša zakonodajalec spremeniti, vendar ustavno sodišče
ocenjuje, da so te škodljive posledice manjše od tistih, ki bi
nastale, če bi ustavno sodišče kasneje ugotovilo, da je
izpodbijana ureditev v neskladju z ustavo. To bi namreč
pomenilo, da so bili gospodarski subjekti zakonito izbrisani
in bi vzpostavitev v prejšnje stanje ne bila več mogoča oziro-
ma bi bila vsaj znatno otežena. Glede samega obrestovanja
terjatev upnikov do  družbenikov izbrisanih družb pa je ustav-
no sodišče na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 7. 6. 2002 / Stran 5135

odločilo, da se terjatve upnikov za časa zadržanja revalorizi-
rajo v skladu z rastjo srednjega tečaja evra Banke Slovenije
in da se prekine zastaralni rok (3. in 4. točka izreka).

7. Ker se postopki, ki so bili začeti na podlagi določb
ZFPPod in ZGD, katerih izvrševanje je ustavno sodišče zadr-
žalo, ne morejo nadaljevati, je ustavno sodišče na podlagi
drugega odstavka 40. člena ZUstS odločilo, da se prekinejo
vsi pravdni in izvršilni postopki, navedeni v 2. točki izreka.
Zadržanje izpodbijanih določb tudi pomeni, da v času zadr-
žanja ni mogoče začeti novih pravdnih in izvršilnih postop-
kov. Ta del izreka ima tako učinek zadržanja teka zastaranja
po 361. členu obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št.
83/01–OZ).

C)
8. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi

39. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi:
predsednica dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnica in sodni-
ki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Franc Testen in dr. Lojze Ude.
Sklep je sprejelo soglasno.

Št. U-I-135/00-60
Ljubljana, dne 23. maja 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić

BANKA SLOVENIJE

2458. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 10. 6.  do 16. 6.
2002

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

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

okolje v obdobju od 10. 6.  do 16. 6. 2002

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

3-TEC D.O.O. 03134-1000006742
9M9 D.O.O. 03125-1000008929
A & A D.O.O. 02053-0016773718
A CON D.O.O.O., LJUBLJANA 02010-0017011826
A.E.A. D.O.O. 33000-2010551777
A1 D.O.O. 03160-1000028457
AAQUA SODJA & PEC D.N.O. 02053-0090262664
ABA OPTIKA D.O.O. 04515-0000640514
ABC POMURKA INTERNATIONAL

MEDNARODNA TRGOVINA D.D. 03125-1002854424
ABC TRADING D.O.O. 03125-1000008153
ACI AVTO D.O.O. 04515-0000654288
ACQUIT D.O.O. LJUBLJANA 02013-0011217093
AD D.O.O. 05100-8010480454
ADG BLED D.O.O. 02091-0014426105
ADVANT D.O.O. 02018-0050752496
ADVANT D.O.O. 03134-1012634493
ADYMAN INFORMATIKA

IN TRŽENJE, D.O.O 06000-0104908903

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

AEROKLUB PTUJ 04202-0000641786
AG NOVO MESTO D.O.O. 03150-1000011002
AGEA D.O.O. 14000-0527886498
AGEAPOL D.O.O. 14000-0550708173
AGENCIJA KREMŽAR D.O.O. 05100-8010492676
AGENCIJA MBR D.O.O. 04515-0000634888
AGENCIJA MOREL D.O.O.

LJUBLJANA 02013-0016900517
AGORA M D.O.O. 02091-0018530078
AGRINOVA, D.O.O.TRGOVINA

IN STORITVE 06000-0878578381
AGROINSPEKT D.O.O. 05100-8000000477
AGROMETAL KMET.

MEHANIZ. D.O.O. 02053-0011561229
AHA D.O.O. KRANJ 05100-8010483946
AHATI D.O.O. 03171-1000014435
AHRIM MUSTAFOSKI & CO. D.N.O. 03160-1000027293
AIREX D.O.O. 27000-0000079815
AKADEMIJA VEDA 02222-0052841095
AKEM D.O.O. 03106-1000013740
AKKI D.O.O., LJUBLJANA 02017-0010349329
AKORDEON D.O.O. KRANJ 07000-0000556870
AL D.O.O. 05100-8010464934
ALCATRAZ D.O.O. 14000-0588924621
ALDO TRADE D.O.O. 29000-0001992431
ALDOS D.O.O. 03157-1000009398
ALEA GROUP D.O.O. 33000-7553444408
ALEA GROUP D.O.O. 03118-1012542545
ALER D.O.O. LJUBLJANA 18300-0014668988
ALLEX D.O.O. 03107-1000008162
ALMA-MIX D.O.O. 02021-0016342472
ALP COM KRANJ D.O.O. 07000-0000461422
ALPA D.O.O. 03138-1000021387
ALPINISTIČNI KLUB VERTIKALA 02053-0015824379
ALPLES ŽAGA D.O.O. V STEČAJU 03138-1000021096
ALP-T D.O.O. 14000-0572207156
ALSECS TECHNOLOGIES D.O.O. 02011-0010192289
ALTER EGO D.O.O. 05100-8010465322
ALTERTRADE D.O.O. 04870-0000636796
ALU PROJEKT D.O.O. 03103-1012041693
AMA, D.O.O. LJUBLJANA 02010-0011717178
AMAT. ASTRON. DRUŠTVO

TELESKOP 04750-0000643161
AMB D.O.O. 03139-1010610537
AMCOM GLOBAL

MANAGEMENT D.O.O. 02011-0010054161
AMERIPRO D.O.O. 33000-9939163579
AMTEST D.O.O. 07000-0000557937
ANIMEX INTERNATIONAL D.O.O. 03170-1000006045
ANSEV STRAHAN IN

PARTNE D.N.O. 03138-1000020223
ANTEA D.O.O. 04802-0000645463
AOX D.O.O. 04515-0000652251
APOLLON ART D.O.O. 02011-0050768359
AQUA INGENERING D.O.O. TRŽIČ 07000-0000014252
ARA D.O.O. 05100-8010480260
ARADON, D.O.O. CELJE 06000-0074515408
ARCH IPSO D.O.O. 03100-1000021018
ARCI II D.O.O. 03106-1000013061
ARCIMBOLDO D.O.O. 03100-1000020630
AREL D.O.O. 14000-0553748735
ARIGEM BLED D.O.O. 07000-0000394007
ARIS JABOLKO D.O.O. 03100-1000021406
AROSA INTER D.O.O. 03100-1000019854
ART GRUDEN D.O.O. 03134-1000007227
ARTHEA D.O.O. 04750-0000643646
ARTIS D.O.O. 02222-0013097188
AS AN D.O.O. 18300-0035101165
AS AVTOMOBILI SKORNŠEK D.O.O. 06000-0537579731
AS ROGELJ, K.D. 03160-1000027681
ASA NAKLO D.O.O. 03138-1000021872
ASANOSKI ILMI IN OSTALI D.N.O. 04750-0000641318
ASK, D.O.O., LJUBLJANA 05100-8010482879



Stran 5136 / Št. 50 / 7. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

AS-MERX TECMARINE D.O.O. 02236-0010248485
ASPERSA D.O.O. 04430-0000642351
ATELJE LINA D.O.O. 04515-0000649632
A-TIP D.O.O. 03104-1000008212
ATLETSKI KLUB POSTOJNA 10100-0035409845
ATLETSKO DRUŠTVO PRIMORSKE 10100-0035425171
ATRIK D.O.O. 25100-9708071237
AVANS D.O.O. 02033-0014128441
AVTO GUMI MONT D.O.O. 03121-1000009222
AVTO KLEMENČIČ

PREDMOST D.O.O. 07000-0000173235
AVTO PRESTIGE D.O.O. 05100-8010477544
AVTO SANEX D.O.O. 04515-0000647013
AVTO WIKRA D.O.O., V STEČAJU 25100-9708752177
AVTOAS D.O.O. 07000-0000747572
AVTOMARKET D.O.O. LJUBLJANA 17000-0000017206
AVTOPLUSMOTO D.O.O. 10100-0035421194
AVTOPREVOZ DRAVOGRAD D.D.

- V STEČAJU 20470-0019631975
AVTOSERVIS GAŠPIRC D.O.O.

VOKLO 07000-0000559780
AVTOTEHNA STORITVE D.O.O. 05100-8010466777
BAB D.O.O. 02044-0018118288
BAKOVNIK D.O.O. KRANJ 07000-0000560071
BALINARSKA ZVEZA MARIBOR 04515-0000636246
BALINARSKI KLUB GORIŠKA

BRDA 04750-0000634043
BALINARSKI KLUB ORLEK

JAVOR PIVKA 10100-0035409166
BARBARELLA, D.O.O., LJUBLJANA 02010-0035144230
BASTET, PREMUŽIČ & CO. D.N.O. 05100-8010476962
BAZNIK&DEREK K.D. 02025-0035447396
BEAUTY ŠTROK K.D. 03107-1000007677
BEAUTYFIT D.O.O. 02018-0018172427
BELA GNOSTIČNA CERKEV 07000-0000395656
BELA VRTNICA D.O.O. 17000-0000063475
BELLANI IN BELLANI D.N.O. 03138-1000020126
BELLIS D.O.O. 02054-0012239404
BELTRANS, MEDN.

ŠPED. D.O.O. V ST. 02340-0087643181
BEMEX D.O.O. 02033-0017467763
BENECOM D.O.O. LJUBLJANA 05100-8010490833
BENKO-TEHNA D.O.O. 02498-0016797212
BERGMAN&CO K.D. 03100-1000020145
BERNARD N DRUGI D.N.O. 03128-1000018191
BIOCYCLE D.O.O. V STEČAJU 05100-8010479872
BIOLES D.O.O. 05100-8010480551
BIRO LOG D.O.O. 02045-0011374120
BIROX D.O.O. 33000-4746907227
BIS DAT D.O.O. 05100-8010494034
BITEKS D.O.O. 02085-0010158011
BK DELTA D.O.O. 02010-0089788016
BKS D.O.O. 03100-1000020921
BLED COMMERCE D.O.O. BLED 07000-0000395947
BLIK LJUBLJANA D.O.O. 17000-0000060274
BLOW D.O.O. 03106-1000011509
BM STUDIO D.O.O. 03134-1012441657
BOKALJ D.O.O. 18300-0010076620
BONUM D.O.O. 03130-1000004222
BORIS INTERIOR D.O.O. 10100-0035424783
BOSING D.O.O. 02236-0014069897
BRAČIČ&CO D.N.O. 04515-0000638574
BREST-TOP TAPETNIŠTVO D.O.O. 18305-0051285079
BROD NA MURI D.O.O. 04883-0000637614
BRS D.O.O. 02054-0035524642
BUCH D.O.O. 02053-0035157449
BUKOVEC & CO.D.N.O. 03155-1061231046
BUREAU VERITAS, PODRUŽNICA

LJUBLJANA 05100-8000065952
BYTYQI & CO D.N.O. 18303-0035030887
C.A.F.E.D.O.O. 02010-0010479167
CA TV DUŠTVO PREVALJE 04870-0000633595
CAMBIO D.O.O. 03160-1000026808

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

CAPUDER IMPEX D.O.O. 18300-0014949609
CARTIEL - NAIL D.O.O. 02011-0011044434
CD D.O.O. 02970-0017822266
CDC D.O.O. 03125-1000007959
CD-NG D.O.O. 03130-1000003640
CEBORT D.O.O. 03160-1000026420
CELJSKO GOZDARSKO DRUŠTVO 06000-0007325351
CENTER BRDO D.O.O. KRANJ 07000-0000058193
CENTER ZA DUHOVNO KULTURO 02053-0035107882
CENTROMERKUR D.D. 02083-0015208123
CER PROFIMARKET D.O.O. 18303-0018630806
CESTNO PODJETJE

NOVO MESTO D.D. 02970-0016734702
CIBUS D.O.O. 19100-0010022385
CIRMAN BRIŠKI IN OSTALI D.N.O. 03106-1000013158
CITRA D.O.O. 02340-0011921198
CLASSICO D.O.O. 02091-0018209493
CLAVIS D.O.O. 03118-1000009757
CLUB PRAKT. STRELJANJA SEMIČ 02430-0013866973
CODA BENČINA IN OSTALI, D.N.O. 02036-0050164667
CODA TRADE, D.O.O. LJUBLJANA 02010-0019133216
COF LINE MIKOLIČ K.D. 18304-0050749009
CO-IGMA D.O.O. 18305-0052558495
COMPAQ COMPUTER D.O.O. 02011-0089714732
CONSULTING PROJEKT D.O.O. 24100-9004226060
CONSULTING TRADING

INTERNATIONAL D.O.O. 03160-1000027972
CONTA D.O.O. LJUBLJANA 02013-0015636413
CONVEL D.O.O. 02053-0013916777
COPIS PLESEC & CO. D.N.O. 02140-0091087848
COSIS D.O.O. 05100-8000014348
COTURNIX D.O.O. BLED 07000-0000396917
COX, LJUBLJANA, D.O.O. 14000-0528639509
CREATIM RŽIŠNIK & PERC D.O.O. 03126-1000016543
CURRICULUM VITAE-DZRK

MED ML. 02033-0017704637
ČEBULAR&CO D.N.O. 03107-1000008259
ČIŠČENJE DK NAPRAV

MARTJANCI D.O.O. 03125-1000008735
ČUDEN MARČ K.D. 02053-0051331811
D&D MARKET D.O.O. 03171-1000013271
D.B. COMP D.O.O. 24201-9003530762
DABA-VODLAN IN DRUGI D.N.O. 02043-0014476472
DAMA D.O.O. 02970-0018327927
DAS D.O.O. 02014-0014350920
DASAL D.O.O. 05100-8000006297
DASK D.O.O. 03134-1000007033
DASTR HALLER K.D. 03160-1000026226
DEJA D.O.O. 04515-0000649341
DEKUS D.O.O. KRANJ 07000-0000465787
DELFIN AB D.O.O. 03100-1000018981
DELO-STORITVE D.O.O. 02922-0014179164
DESIGNUM D.O.O. 04515-0000654191
DIALCOM D.O.O. 03171-1000013368
DIAMANT PETRIČ

MARINA & COM. D.N.O. 05100-8010477835
DINERS CLUB SLO D.O.O.

LJUBLJANA 17000-0000000231
DIVA S TRADE D.O.O. 03138-1000019350
DIXI D.O.O. 33000-2659673352
DM-DROGERIE MARKT D.O.O. 03171-1000014047
D-NOVAK D.O.O. 03150-1000010808
DOBRA HIŠA D.O.O. 02014-0015727835
DOLENJSKA PROJEKTIVA D.O.O. 02970-0014577131
DOLENJSKA PROJEKTIVA D.O.O. 33000-5458340341
DOM DANICA D.O.O. 10100-0035423134
DOMET D.O.O. 04515-0000640708
DOMING D.O.O. 04515-0000642551
DOMO D.O.O. 03163-1000012479
DONOR D.O.O. 02013-0017379794
DORINA D.O.O. 24201-9004401434
DORJA D.O.O. 03106-1000013643
DR. DUHOVNIK D.O.O. 05100-8000035106
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DR. MAKSIMILJAN KOS D.O.O. 02085-0014197770
DR. ODBOJKARSKIH SODNIKOV

POSOČJE 04750-0000643840
DR. SLOVENSKI KATOLIŠKI

IZOBRAŽENCI 24200-9003989427
DRAGON GAMES D.O.O. 03100-1000019660
DRAKSLER IN ZUPAN D.N.O. 90672-0000061171
DRAML D.O.O. ŽIRI 05100-8010482685
DREML D.O.O. 07000-0000398566
DRIVER D.O.O. 04202-0000648867
DRU. EKONOMISTOV DOL.

IN B.KRAJ. 02970-0017005041
DRU. UPOKOJ.

AVTOTEHNE D.D., LJ 02140-0011472964
DRU. BIENALE SLO. GRAFIKE

OTOČEC 02970-0051407934
DRUŠTOV MATEMATIKOV,

FIZIKOV IN ASTRONOMOV 03100-1000018787
DRUŠTVO ARANŽERJEV 02036-0018087640
DRUŠTVO BIBLIOTEKARJEV

KOROŠKE 20470-0012121362
DRUŠTVO DIABETIKOV

LJUBLJANA 02038-0019917253
DRUŠTVO GOJITELJEV

MŽ BELTINCI 02346-0012788375
DRUŠTVO GORSKA REŠEVALNA

SLUŽBA-POSTAJA PREVALJE 20470-0011917662
DRUŠTVO HEMOFILKIKOV

SLOVENIJE 02222-0014946590
DRUŠTVO INŽEN.

IN TEHNIKOV PAP. 02083-0019561192
DRUŠTVO KATOLIŠ.

IZOBRAŽENCEV 18300-0017094764
DRUŠTVO LJUBLJANSKI OKTET 02083-0011267498
DRUŠTVO MLADIH OBČIN

PIVKA IN POSTOJNA-BAKLA 10100-0035413919
DRUŠTVO MLADINSKI CEH 02058-0035279036
DRUŠTVO MLADINSKI KULTURNO

DELOVNI CENTER
POSTOJNA 10100-0035415956
DRUŠTVO NOVO MESTO 02970-0019786322
DRUŠTVO OBLIKOVALCEV

SLOVENIJE 02010-0014173024
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH

SODNIKOV GORENJSKE 07000-0000399245
DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA 18300-0088622079
DRUŠTVO POŽARNE VAR.

PETANJCI 02340-0016569341
DRUŠTVO PRAVNIKOV V

GOSPODARSTVU 06000-0007388110
DRUŠTVO PRIJAT.MLADINE

MENGEŠ 18301-0003660506
DRUŠTVO PRIJATELJEV

KAKTUSOV SLOVENIJE 03127-1000013196
DRUŠTVO PRIJATELJEV

MLADINE SLOVENSKE
KONJICE 06000-0007425067

DRUŠTVO PROFESORJEV IN
UČITELJEV ŠPORTNE
VZGOJE POSTOJNA 10100-0035409263

DRUŠTVO SATENA 02010-0014453451
DRUŠTVO SIMFONIJA 14000-0525075729
DRUŠTVO SKUPINA

GLAS SLOVENIJE 18300-0089593243
DRUŠTVO SRPSKA ZAJEDNICA 05100-8010490348
DRUŠTVO STARŠEV ZA POMOČ

MLADINI 06000-0894624897
DRUŠTVO ŠTUDENTOV LAŠKE

OBČINE-ZLATOROG 06000-0144730022
DRUŠTVO TAB. ROD PODK.

KRAPI 02083-0014094757
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD

KRIŠKE GORE TRŽIČ 07000-0000494596

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

DRUŠTVO TABORNIKOV ROD
ZELENEGA JOŠTA KRANJ 07000-0000552990

DRUŠTVO TOMAŽ 06000-0918705729
DRUŠTVO UPOKOJENCEV MIREN 04750-0000636080
DRUŠTVO UPOKOJENCEV SELA 04202-0000651777
DRUŠTVO UPOKOJENCEV

SOVODENJ 07000-0000177503
DRUŠTVO UPRAV. V POSTOPKU

PRISILNE PORAVNAVE 06000-0897189771
DRUŠTVO VARNOSTNIH

INŽENIRJEV 10100-0035400824
DRUŠTVO VARSTVO

POTROŠNIKOV CELJE 06000-0145989955
DRUŠTVO VESELA NOVICA 02045-0089297518
DRUŠTVO ZA KRAJEVNO

ZGODOVINO IN KULTURO
LIPA PIVKA 10100-0035417314

DRUŠTVO ZA LEPŠE ŽIV.
Z EPILEP. N.G. 04750-0000641027

DRUŠTVO ZA POMOČ OTROKOM 03100-1012228080
DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE

JAM BLED 07000-0000400118
DRUŠTVO ZA ŠPORT, KULTURO

IN RAZVOJ LOPARJA 10100-0035397041
DRUŠTVO ZA ŠPORTNO

REKARACIJO IN TELESNO
VZGOJO PARTIZAN ČRNA
NA KOR. 20470-0012266862

DRUŠTVO ZA VARSTVO OKLJA
RADOVLJICA 07000-0000400312

DRUŠTVO ZA VARSTVO PTIC
“KALIN“-MOZIRJE 03117-1000005732

DRUŠTVO ZELIŠČARJEV VELENJE 02426-0051007984
DRUŠTVO ŽENA PRVAČINE 04750-0000634528
DUNAJSKA CESTA 21 03134-1005858655
DUŠANKA, TRG. STORIT.

PODJ. D.O.O. 02496-0011885521
DVEM D.O.O. 03106-1000013255
ECO OIL COMPANY D.O.O.

V STECAJU 25100-9707556167
EDUKO D.O.O. 02083-0011238398
EKI TRADE KRANJ D.O.O. 07000-0000549692
EKO CENTER D.O.O. 03176-1000006624
EKO D.D. V STEČAJU 03176-1000006333
EKO-T.D.S., D.O.O. 02970-0016757691
EKOVID MIRNA PEČ D.O.O. 24800-9003918608
ELDOS D.O.O. 02053-0010167824
ELDRO D.O.O. 03100-1000020436
EL-ED-A D.O.O. LJUBLJANA 02044-0016814705
ELEKTRO CELJE D.D. 02234-0010129952
ELEKTRO DEKLEVA D.O.O. 05100-8010494325
ELEKTRONA D.O.O. 03100-1000021309
ELEKTRONABAVA D.O.O. 25100-9706007174
ELKIM D.O.O. 18301-0018428465
ELMO ELEKTROMONTAŽA D.D. 02922-0018603043
ELTEKS D.O.O. 14000-0553115228
EL-TRIMA D.O.O. 02011-0011524196
EMMA D.O.O. 05100-8010473276
EN BIRO D.O.O. 03171-1000013950
ENERGOVOD D.O.O. 02054-0011216636
ENRA D.O.O. 04515-0000635276
EPSON D.O.O. 04202-0000647412
ERINVESTA D.D. 02085-0035208552
ERVIT D.O.O. 05100-8010491803
ESO KIKO ŠOŠTANJ 25100-9708909123
ESTO SVETILA D.O.O. 02018-0018482342
ETIK D.O.O. 20470-0017196208
ETP KRANJ D.D. 07000-0000747378
EURO CC TRGOVINA IN

STORITVE,D.O.O. 06000-0095784404
EURO-IMPEX D.O.O. 14000-0553672396
EUROIN FOND MANAGEMENT 19100-0010068654
EUROMONT D.O.O. 02011-0089322949
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EUROTRONIK KRANJ D.O.O. 07000-0000053828
EXTRA D.O.O. 04750-0000643549
F.A. BOBO D.O.O. 02222-0013397015
F. JAMAR D.O.O. 03127-1000013778
FAGANEL & CO D.N.O. 14000-0585635351
FAGROS D.O.O. 05100-8010469493
FARAON D.O.O. 03139-1000011832
FARMIN F & D D.O.O. VELENJE 02426-0019157743
FARMTECHNIK -BEVA D.O.O. 05100-8010482103
FDM D.N.O. 07000-0000401088
FENIX INVEST D.O.O. 02043-0052757910
FERAPOL D.O.O. 29000-0055112347
FEROCOM D.O.O. 25100-9700046136
FER-PROMET,D.O.O. CELJE

V STEČAJU 06000-0088659948
FERRALIT, D.D., V STEČAJU

ŽALEC 06000-0146111787
FIBI D.O.O. 03135-1000012804
FIC D.O.O. 03135-1000013774
FIDERŠEK&FIDERŠEK D.N.O. 05100-8010493064
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV

IN ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE 03100-1000020533

FILIPCOMPANI D.O.O. 04202-0000637518
FIN-MAXIM D.O.O. 27000-0000122010
FISTOR MARTINČIČ IN

MART. D.O.O. 02014-0014457426
FITOFARMACIJA, D.O.O.

LJUBLJANA 06000-0530602715
FLORELLA D.O.O. 04515-0000245530
FLORJANČIČ & CO. D.N.O.

LJUBLJANA 24200-9004402356
FOLIO PLUS D.O.O.. 02014-0011029252
FONET D.O.O. LJUBLJANA 06000-0540467324
FOREST D.O.O. 14000-0538340479
FOTO KLUB BOHINJ 07000-0000401573
FOTO KLUB TRŽIČ 07000-0000546006
FRAMADA D.O.O. 04202-0000647606
FRANC DOBRAJC S.P. MIZARSTVO 06000-0114990307
FRE-TEX D.O.O. 04515-0000650602
FRIGOTRADE D.O.O. 06000-0094685006
FRIN D.O.O. KAMNA GORICA 07000-0000401864
FULL-POINT D.O.O., KOPER 05100-8000108632
FUNDACIJA LUMEN PATRIAE 04751-0000636128
G.B.M. SERVIS D.O.O. 03160-1000027778
GABRON D.O.O. 02032-0011735694
GAG INŽENIRING, D.O.O.

LJUBLJANA 02010-0013633316
GAJA D.O.O. 03128-1000018385
GAJMAT D.O.O. 02085-0035330869
GAL D.O.O. 02011-0019742618
GALERIJA KRALJ D.O.O. 02011-0010324985
GAMA - C, CAJHEN IN

CAJHEN D.N.O. 02085-0011947564
GARANTNER KRANJ D.O.O. 07000-0000546685
GASTRO INTERNATIONAL D.O.O. 29000-0055044350
GAURA D.O.O. 02018-0020032111
GE ADRIA D.O.O. 03134-1000006839
GENERAL PARCEL D.O.O. 04515-0000649923
GENERAL TRADE D.O.O. KRANJ 07000-0000055283
GENOS D.O.O. 06000-0093592107
GEODETSKI ZAVOD

SLOVENIJE D.D., LJUBLJANA 06000-0002797973
GEOGRAFSKO DRUŠTVO

PRIMORJE 10100-0035394616
GEOS D.O.O. 06000-0507888128
GEPARD RADOVLJICA D.O.O. 07000-0000402640
GERICO D.O.O. 03121-1000009125
GESTA ČREN. DRUŠ.

ZA TRR D. OB M. 02348-0091776735
GEUTEBRUCK ADRIA D.O.O.

KRANJ 17000-0000039807
GIO D.O.O. 02922-0011749993

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

GIP PIONIR P.O. V STEČAJU 02970-0012133119
GIPOSS-INVEST D.O.O. 03106-1000012964
GISDATA D.O.O. 05100-8000047522
GIZ GRADIS 03171-1000013853
GIZ GRADIS, LJUBLJANA 02923-0010806231
GL PONS D.O.O. 05100-8000087680
GLASBENI ATELJE D.O.O. KRANJ 07000-0000542223
GLEAM ART - KD BLED 03127-1000013681
GLOBCO TRGOVSKO

PODJETJE D.O.O. 02010-0017605757
GODA D.O.O. 04750-0000651309
GODBA LUKOVICA 18303-0051166837
GOJITVENO LOVIŠČE

KOMPAS D.O.O. 02340-0014305846
GOLDING KLUB ŽALEC 06000-0145553261
GOLF KLUB BARJE 02053-0035458149
GOLFTURIST D.O.O. 18300-0019324115
GORENJSKA TURISTIČNA

ZVEZA KRANJ 07000-0000082346
GORENJSKO DRUŠTVO ZA

CEREBRALNO PARALIZO
KRANJ 07000-0000542902

GORIŠKI PIHALNI ORKESTER 04750-0000644713
GORIŠKI SEJEM D.O.O. 04750-0000651212
GOSP. INTERESNO ZDRUŽENJE

GTP 04202-0000638003
GP DOM D.O.O. 17000-0000062893
GRADBENO PODJETJE GRADIS

KOPER D.D. V STEČAJU 03135-1000013289
GRADEX-ČARNI, D.N.O. 02340-0010536911
GRADIANT D.O.O. 03171-1000013756
GRADIS GRADBENO PODJETJE

LJUBLJANA D.D. 03171-1001514928
GRAH-COM D.O.O. 02340-0011304084
GRAMIT D.O.O. 02042-0011269604
GRANULA D.O.O.CELJE

V STEČAJU 06000-0907926216
GROMAP D.O.O. 14000-0135833256
GRUDA-JURMIES D.D. 03118-1000009854
GTM JARC K.D. 18301-0017731229
HADOLIN IN DRUGI D.N.O.

PETROVČE 06000-0506034652
HAM-HAM D.O.O. 02054-0012998720
HASLAUER D.O.O. 05100-8010476380
HEF D.O.O. ŠMARJE 02236-0019077425
HELIAIR CENTER D.O.O. 27000-0000115996
HEMOPHARM IM.-EX.GMBH,

PODR. LJ. 02042-0012637886
HERA DESIGN, D.O.O. KOPER 02236-0017870163
HERI D.O.O. 03117-1000005247
HERMES SOFTLAB D.D. 03100-1006746610
HIDROSVET D.O.O. CELJE 06000-0114193743
HIMES D.O.O. 04202-0000647121
HIS-ŠARAC, K.D. CELJE 06000-0793949373
HIT-FIT D.O.O. 18301-0012582663
HMELJARSKA ZADRUGA,Z.O.O.

ŽALEC 06000-0513257660
HMEZAD KMET. D.D. STEC.M. 25100-9707572172
HOKEJSKI KLUB BLED 07000-0000404095
HRVATSKO DRUŠTVO LJUBLJANA 02044-0019399949
HUAN GONG D.O.O. KRANJ 07000-0000019781
IBO GOMBOC, K.D. 03125-1000009026
IC ELEKTRONIKA D.O.O. 02045-0016343042
ICOS D.O.O. 02085-0014050330
IDEJA D.O.O. 14000-0533673227
IGES D.O.O. LJUBLJANA 02013-0019413690
IKA D.O.O. KOPER 17000-0000018661
IMOS GEA D.O.O. 17000-0000070556
IMPERIAL IMMOBILIEN MANAG. 02091-0035806360
IMPULZ D.O.O. 03130-1000004125
INCLUB D.O.O. NOVA GORICA 03130-1000004028
INEL D.O.O. 02054-0017888587
INET D.O.O. 02056-0011611716
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INFIN D.O.O. 05100-8010474634
INFO MEDIA STUDIO D.O.O. 02053-0012618141
INFOMARKET D.O.O. 02017-0035243118
INFORMATIKA JEMEC &

PARTN. D.N.O. 02027-0018013197
INFOSYS D.O.O. 04870-0000636505
INKA PLUS D.O.O. 14000-0588463289
INN D.O.O. 33000-2670195233
INŠTITUT ZA METALNE

KONSTRUKCIJE 02045-0013865468
INTEGRATING MARKETING D.O.O. 24100-9004403861
INTEGROS, D.O.O. PROSENIŠKO 06000-0061679689
INTERBORA D.O.O. 02045-0018295555
INTERPACK D.O.O. 02033-0051125793
INTERPAPIR D.O.O. 29000-0003052156
INTERSAX COMPANY D.O.O. 02043-0018331640
INTI-BOGATAJ IN OSTALI D.N.O. 24400-9004386542
INTRAMIT D.O.O. 14000-0132422542
INŽENIRKS ZBORNICA SLOVENIJE 03100-1000014228
IREDRA TULJ & CO. D.N.O. 02042-0089517952
ISKRA TECHNO D.O.O. 02085-0089360160
IT MODRA HIŠA D.O.O. 27000-0000036941
IZBOR TRGOVSKO

PODJETJE D.O.O. 04515-0000650408
JABER D.O.O. LJUBLJANA 02032-0010263719
JAIN INTERNATIONAL CO. LTD.

PODRUŽNICA
BOHINJSKA BELA 07000-0000066341

JAN IN JAN D.N.O. 05100-8010475604
JAN PRUNK K.D. 02038-0012289173
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE

ENERGETIKA D.O.O. 17000-0000053775
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE

ENERGETIKA D.O.O. 03100-1000014131
JEAN D.O.O. 03127-1000013584
JEGLIČ, D.O.O. CELJE 06000-0069075939
JERALA K.D. 05100-8010492191
JEST D.O.O. ŠKOFJA LOKA 07000-0000177697
JMV D.O.O. 27000-0000109303
JOB D.O.O. 04515-0000654579
JOBB EXTRA D.O.O. 03106-1000012091
JOKER D.O.O. 02970-0014667341
JP GSZ D.O.O. 04515-0000651184
JUDO KLUB SOKOL LJUBLJANA 02019-0051394975
JUKOM D.O.O. 20470-0017890437
JURONA, D.O.O. CELJE 06000-0144262773
K&MAGO GORIŠEK IN

OSTALI D.N.O. 05100-8010478223
KADOM LJUBLJANA D.O.O. 05100-8000033360
KAJBY, D.O.O. ŽALEC 06000-0076373055
KALMAN D.O.O. 02033-0016226939
KAMA D.O.O. 05100-8010493161
KAMBI TEAM D.O.O. 03160-1000027390
KAMEN D.O.O. 33000-7016167422
KAMEN KAMBIČ D.O.O. 04515-0000635082
KAMINI HOČEVAR D.O.O. 06000-0063172810
KAMKLES D.O.O. 03171-1000014338
KARATE ZVEZA MARIBOR 04515-0000640223
KAROLINA D.O.O. 02970-0015281157
KATARINA D.O.O. 04202-0000644211
KCD, PROJEKTIRANJE IN

IZVAJANJE, D.O.O. 06000-0112799368
KEMOKOVINA KRŠKO D.O.O. 17000-0000020504
KEO D.O.O. LJUBLJANA 10100-0035429245
KERAMIKA LIBOJE V STEČAJU 06000-0111873018
KEROS D.O.O. 02234-0015590955
KICK BOXING BOKS KLUB

POSTOJNA 10100-0035416344
KIM D.O.O. 02010-0035123569
KINGS INVEST D.O.O. 14000-0545566979
KINOLOŠKO DRUŠTVO

SLOVENJ GRADEC 20470-0016598009
KINS D.O.O. 03128-1000018288

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

KK VRTNICA NOVA GORICA 05100-8010493937
KLADNIK IN PARTNER D.N.O. 06000-0351912031
KLAVORA SUPORT K.D. 02091-0035836721
KLIMA PETEK D.O.O. 04515-0000634112
KLUB KOROŠKIH ŠTUDENTOV 20470-0018305888
KLUB LJUBIT. KLASIČNIH IN

ŠPORT. VOZIL 04202-0000641689
KLUB MAL. NOG. INTER

LEMERJE, PUCONCI 02498-0014127772
KLUB MAL. NOGOM. NK IZVIR

GORICA 02498-0010791748
KLUB SVETNIKOV DESUS CELJE 06000-0893831825
KLUB VITIS BLED 07000-0000492947
KLUB ZA ŠR GIMN. NARODNI DOM 02053-0010794153
KLUB ZDRAVLJENIH

ALKOHOLIKOV 04750-0000634237
KMETIJSKA ZADRUGA GRUDA 02053-0017607045
KMETIJSKO GOSPOD.

RAKIČAN, D.D. 02340-0019316866
KMF KOSEC IN PARTNER D.N.O. 02053-0035089258
KNSS SINDIKAT LIBELA

STANDARD,CELJE 06000-0513621022
KNSS-ELEKTROSERVISI 02011-0015628460
KOB D.O.O. 04515-0000646625
KOCEN D.O.O. 03100-1008960053
KOG-TRG,D.O.O. 06000-0143687272
KOJZEK K.D. 20470-0016945948
KOLESARSKO DRUŠTVO

PREVALJE 20470-0013067791
KOMFORT-F D.O.O. 02085-0051290182
KOMPAS MTS D.D. 02922-0018629233
KOMPAS POMURJE D.O.O. 02498-0052894307
KOMUNALA OPERATIVA D.D. 03103-1000010492
KOMUNALČEK KOŠIR K.D. 02018-0089009878
KONDOR D.O.O. 24302-9003967745
KONJENIŠKI KLUB CATAGO 04515-0000635858
KONJENIŠKI KLUB KRKA N.M. 02970-0013183726
KONJENIŠKI KLUB MARIBOR 25100-9705006134
KONJENIŠKI KLUB PIP 02042-0013510013
KONJENIŠKO ŠPORTNO DRUŠTVO

MLAKA KOČEVJE 03113-1000004667
KONRUBIK D.O.O. 03106-1000012770
KONSTAT BIRO D.O.O. 03170-1000005948
KONSTRUKCIJSKI BIRO D.O.O. 03127-1061095260
KONUS D.O.O. V STEČAJU 25100-9703902177
KOOPERATIVA, D.O.O.CELJE 06000-0119260441
KORONA PLUS D.O.O. 02045-0014692005
KOROŠKI ATLETSKI KLUB

RAVNE NA KOROŠKEM 20470-0020209125
KOROŠKO DRUŠTVO ZA BOJ

PROTI RAKU 20470-0017562674
KORS ROGAŠKA SLATINA D.D.

V STEČAJU 06000-0911701650
KOŠARKARSKI KLUB PTUJ 03182-1000005748
KOTEX INTERNATIONAL, D.O.O. 06000-0115295566
KOTORI, D.O.O. 02970-0012859455
KOVINSKO AJD.D.O.O. V STEČAJU 04751-0000645925
KPD VINSKA GORA 05100-8010475992
KRASOPREMA D.D. 05100-8010478708
KRAUH PHARM D.O.O. 03100-1012575631
KREACIJE D.O.O. 02011-0018104773
KRŠČ. DRUŠTVO NOVO

ŽIVLJENJE 02033-0052090846
KUD ANTAL FERENC SREDIŠČE 02498-0089062416
KUD DOLENJSKI OKTET 02970-0017970870
KUD IVAN CANKAR 02312-0016705931
KULT. DRUŠ. JOŽEF VIRK DOB 18300-0014608557
KULT. UMETNIŠKO DRUŠTVO

OPOKA 04750-0000636662
KULTRNO UMETNIŠKI KLUB 14000-0594662074
KULTUM D.O.O. 04202-0000648382
KULTURNO DRUŠTVO BRATOV

DOBROTINŠEK 06000-0017610940
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KULTURNO DRUŠTVO KOTLJE 20470-0011065129
KULTURNO DRUŠTVO LIPA

REČICA 06000-0042945788
KULTURNO DRUŠTVO PROVOX 04750-0000637826
KULTURNO DRUŠTVO ŠMIHEL 10100-0035410136
KULTURNO DRUŠTVO TABOR

PODBREZJE 07000-0000459870
KULTURNO DRUŠTVO ZALI ROVT 07000-0000535142
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO

DAVORIN JENKO CERKLJE 07000-0000535239
KZ Z.O.O. RUŠE 04515-0000650796
L.V.P. D.O.O. 20470-0012076063
LABIS D.O.O. 02011-0013758494
LADA AVTO D.O.O. LJUBLJANA 18300-0010699942
LAGUNA PAR, D.O.O. CELJE 06000-0891071593
LAMELA D.O.O. 24302-9003891697
LARA’S D.O.O. RENČE 04750-0000633752
LASMED D.O.O. 05100-8010477932
LAUNER TABAKOVIĆ D.N.O. 05100-8010477253
LAVRIČ D.O.O. 03103-1000010686
LAYCOM MEDIA D.O.O. 33000-3834574988
LEASING.INVEST D.O.O.

V STEČAJU 02045-0087468098
LEDNIK & LEDNIK D.O.O. 17000-0000025839
LEGRA D.O.O. 18301-0018671062
LEK D.D. 05100-8000005424
LENZE ANTRIEBST. GMBH,

PODR. LJ. 02021-0012700704
LES-AND D.O.O. ŠEMPETER

V STEČAJU 06000-0905389181
LESING D.O.O. 33000-5102120063
LESNA TOVARNA POHIŠTVA

PREVALJE D.D. - V STEČAJU 20470-0089694687
LEV D.O.O. 05100-8000110281
LI FENG D.O.O. 29000-0055043186
LICOMA D.O.O. 02058-0013862503
LIKO GLOBAL D.D. 02027-0015095049
LINEA ALPE 02091-0035830610
LINEADESIGN GOLEŽ&

GOLEŽ D.N.O. 05100-8010476283
LINIA INTERNATIONAL D.O.O. 02042-0015895049
LIVARNA DONAJ D.O.O. 04202-0000651583
LM ERICSSON INTERNATIONAL AB 06000-0118713943
LOGIN ZL D.O.O. 07000-0000468115
LOM D.O.O. 04870-0000638736
LONCA D.O.O. 20470-0019335543
LOPIKRA D.O.O. 03160-1000027875
LOVSKA DRUŽINA BISTRA 20470-0014091141
LOVSKA DRUŽINA BRESNICA

PODGORCI 04103-0000635579
LOVSKA DRUŽINA JELOVICA 02091-0011447332
LOVSKA DRUŽINA JOŽE LACKO 04202-0000648770
LOVSKA DRUŽINA LUKOVICA 18300-0013741765
LOVSKA DRUŽINA ŠENČUR 07000-0000531165
LT TRADE D.O.O. ŠKOFLJICA 29000-0003102693
LTT SKALAR, D.O.O. 05100-8010473567
LUANI D.O.O. KOPER 02236-0017836698
M INVEST D.O.O. 19100-0010039554
M SHOP D.O.O. 02496-0052127523
M.A.J. OPREMA D.O.O. 02032-0013331247
M.A.M. D.O.O. CELJE 06000-0071211685
M.D.K. D.O.O. 03100-1000019757
M.GRAF D.O.O. 03106-1000012867
M.S.JOKIĆ IN

DRUŽBENIK D.N.O., LJ. 02085-0035857482
M.T.96 D.O.O. 02042-0014839010
M+2 D.O.O. 05100-8010492870
MA - ECO CHEM D.O.O. 33000-1294111523
MAAS D.O.O. 14000-0555034373
MAC VINKO & CO. D.N.O. 02085-0035538449
MACIK D.O.O. 03171-1000012980
MAGRA D.O.O. 02032-0018105490
MAGRAF TRADE D.O.O. 10100-0011119008

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

MAK DESIGN-KOROŠEC
IN DRUGI, D.N.O 06000-0140088669

MAKRO - TEHNIKA D.O.O. 04515-0000653318
MAKROČIP D.O.O. 03175-1000003569
MAKS HUMAR LESCE D.O.O. 07000-0000491104
MAKSIM, D.O.O. CELJE 06000-0062444631
MALINA D.O.O. 03100-1000019369
MAL-MAT D.O.O. 03111-1000002728
MA-PLESK, D.O.O. 02036-0019004872
MAPRO D.O.O. 02027-0011021437
MARKUŽA D.O.O. 10100-0035420709
MARLEN D.O.O. 02043-0015038393
MARTINC D.O.O. 05100-8010491318
MAT DESIGN D.O.O. 04515-0000653803
MATADOR D.O.O.

MURSKA SOBOTA 25100-9709181111
MATOSS D.O.O. 18300-0019765659
MATRIKA D.O.O. 04515-0000654870
MAVA D.O.O. 33000-4120994066
MAXI GROUP D.O.O. 25100-9708801162
MAXIKONTO D.O.O. 05100-8010493258
MB HRIBAR & CO. D.N.O. 02054-0035834169
MBG D.O.O. 03128-1000017997
MBI D.O.O. 04515-0000652445
MČ D.O.O. 04515-0000645170
MEANDER D.O.O. 02019-0014494332
MEDICAN D.O.O. 14000-0544275327
MEDICO DENT KRANJ D.O.O. 07000-0000464138
MEDINOVA D.O.O. 03100-1012075984
MEGA MN D.O.O. 02011-0013965492
MEK KRANJ D.O.O. 07000-0000459385
MENTA D.O.O. 02085-0015076105
MERCATOR D.D. 07000-0000641357
MERCATOR SVS D.D. PTUJ 04202-0000231961
MERCATOR SVS D.D. PTUJ 06000-0062641444
MERCON D.O.O. 03103-1000010783
MERKUR ZAV.-KRIT. SKL. ZDRAV.

ZAV. 02913-0090205877
MERKUR ZAV.-KRITNI SKL. ŽIVLJ.

ZAVA. 02913-0090205780
MERKUR ZAVAR.-PREMOŽENJ.

ZAVAR. 02913-0013959415
MERKUR ZAVAR. ŽIVLJENJSKA

ZAVAR. 02913-0017962605
MERKUR ZAVAROVALNICA D.D. 29000-0001864488
MERKUR ZAVAROVALNICA D.D. 29000-0001849356
MERX G.P. TURIST D.O.O.

V STEČAJU 05100-8010476477
METALEX D.O.O. 05100-8010483655
METALNA ECCE D.D. - V STEČAJU 04515-0000177436
METELKO D.O.O. 03128-1000017803
METRO D.O.O. 14000-0540238769
MFC, D.O.O. - V STEČAJU 06000-0903596621
MI DVA & CO KNEŽEVIĆ D.N.O. 02013-0053949958
MICHELLE,D.O.O.CELJE

V STEČAJU 06000-0107281135
MICRO-ANT D.O.O. 02083-0012465642
MICRON D.O.O. 02054-0015743626
MIDAS & CO D.O.O. 07000-0000747766
MIDAS D.O.O. 14000-0537155430
MIGA D.O.O. 03160-1000020891
MIK TRADE D.O.O. 19100-0010036935
MIKO, OLAJ IN DRUŽBENICA D.N.O.

RADOVLJICA 07000-0000485575
MIKROS D.O.O., NOVO MESTO 05100-8010491706
MIKS D.O.O. 03139-1006462526
MILAVEC D.O.O. 03170-1000006530
MINES D.O.O. TOLMIN 04753-0000650968
MINET D.O.O. 02085-0090901587
MINIAN D.O.O. 02053-0020188506
MIPRIM D.O.O. 03106-1000012576
MISIL D.O.O. 02045-0010495009
MIZARSTVO MORAVČE D.O.O. 18308-0017648533
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MKA-MILAN KOVAČ ARH. D.O.O. LJ. 02010-0010522332
MLADINSKI KLUB BERDA 02053-0053939462
MLAKHEL MLAKAR & CO. D.N.O. 18300-0019200828
MONDO D.O.O. 05100-8010473470
MONT-BELCA D.O.O. 04515-0000645364
MONTIV D.O.O. 03152-1000004308
MORANA D.O.O V STECAJU 25100-9708088115
MOTO KLUB BRDA 04750-0000651988
MOTOP,D.O.O. ŠKOFJA VAS 06000-0105014148
MO-VI D.O.O. 03130-1000003543
MR 2 D.O.O. LESCE 07000-0000486351
MSL-INŽENIRING D.O.O. 02011-0019802370
MULTIGRAF D.O.O. 33000-4653536579
MUSEKA D.O.O. 04515-0000652057
MUZEUM, LJUBLJANA 05100-8010494228
MY WA - STERLE & CO. D.N.O. 03170-1000006433
MYMAX D.O.O. 19100-0010076996
N.Z.P.Z.O.O.NEPREMIČNINSKA

ZADRUGA PRIMORSKE Z.O.O. 03135-1000013192
NAMIZNOTENIŠKO DRUŠTVO

PING-PONG 06000-0518701009
NAMIZNOTNIŠKA ZVEZA

SLOVENIJE 02013-0010107413
NEJC D.O.O. 03160-1000027487
NELLA D.O.O. 02054-0012828873
NEODVISNOST - KNSS

ENOTA SPLOŠNA BOLNICA
IZOLA 10100-0035391609

NEPREMIČNINE D.O.O. 24300-9004305694
NEVTIBO TIŠLER IN

DRUŽBENIK D.N.O. 04515-0000642648
NIKA PID 2 D.D. 03104-1000008406
NIKOR D.O.O. 03100-1000020242
NIPLEX D.O.O. 02054-0014272524
NIPO PLAST D.O.O. 03118-1000010145
NK VODICE ŠEMPAS 02241-0012655974
NOGOM. KLUB BARBAROSA

KOBARID 04753-0000637097
NOGOMETNI KLUB ŽALEC 06000-0552398227
NOGRAD GRAD. IN TRG.

PODJ. D.O.O. 02340-0016185415
NORDEN D.O.O. 05100-8000082248
NOVA ORBITA D.O.O. 02044-0035500203
NOVA SLOVENIJA KLS OO

TREBNJE 24800-9004402929
NOVA SLOVENIJA- NSI 02091-0089974361
NT & RC,D.O.O. CELJE 06000-0026781320
NUS D.O.O. 17000-0000003723
OBALNI SINDIKAT DELAV.

KOVINSKE IN ELEKTROIND.
KOPER 10100-0035425074

OBČ. ZDRUŽENJE SLO.
ČASTN. N.M. 02970-0014541435

OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA 04202-0000649449
OBMOČNO ZDRUŽENJE RK

VELENJE 02426-0011969849
OBMOČNO ZDRUŽENJE

VETERANOV VOJNE ZA
SLOVENIJO 10100-0035408972

OBRTNA ZADRUGA SIGRAD
PTUJ Z.O.O. 04202-0000647315

OBRTNO GRADBENO POD.
KANAL D.O.O. 04750-0000633655

OBRTNO PODJ.
KLJUČAVNIČAR P.O.V ST. 06000-0519211035

OCEAN D.O.O. 04515-0000652348
OCEAN, CUKROV & CO. K.D. 18300-0019086950
ODBOJKARSKA ZVEZA

SLOVENIJE 02010-0013469580
ODBOJKARSKI KLUB KOPER 10100-0035401794
ODIN D.O.O. 05100-8010472985
ODVETNIŠKA PISARNA

CMOK & PRAZNIK 06000-0522743775

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

OKMAL D.O.O. 24201-9004337608
OKREPČEVALNICA NO

WAY D.O.O. 02241-0089756424
OLGIS D.O.O. V STEČAJU 06000-0085041169
OLI GAJIĆ & CO D.O.O. 02056-0050982173
OO SVIZ OŠ VIDEM 04202-0000647703
OO ZSSS OŠ LJUDSKI VRT PTUJ 04202-0000648479
OPAL BREGINSKI K.D. 02091-0035837691
OPTIMA D.O.O. 27000-0000174196
ORANGE D.O.O. 03134-1000006645
ORBIPARK D.O.O. 07000-0000487709
ORGANIZACIJA SINDIKATA

OBČINE POSTOJNA 10100-0035416053
ORI-REBRNIK D.O.O. ŠENČUR 07000-0000458803
ORODEŽ D.O.O. NAKLO 07000-0000525442
ORTODONTIJA, ZOBOZ.

VRBIČ D.O.O. 02053-0052580783
OZI D.O.O. 02025-0014194890
P 3 Z POSLOVNE

STORITVE D.O.O. 03103-1000010977
PAGAT D.O.O. 20470-0011681467
PALETA-ŠEFIC D.O.O. LJUBLJANA 02025-0012296212
PANAL DISTRIBUTION D.O.O. 14000-0570304210
PANONIJA D.O.O. V STEČAJU 02340-0089486278
PANSAN D.O.O., LJUBLJANA 02017-0017713278
PAPEŽ, D.O.O. 02970-0014775302
PAPILLON D.O.O. 03118-1005794255
PAPLER D.O.O. JESENICE 07000-0000481598
PARA D.O.O. 05100-8010481036
PARTNAIR D.O.O. 02085-0016270757
PA-TRGOVINA PROD. IN

SERV, VOZ. D.O.O. 04202-0000642174
PATRONAŽA D.O.O. 04515-0000654094
PAV, D.O.O. VELENJE

- V STEČAJU 06000-0909158019
PEGAS D.O.O. 03100-1000021503
PEGASUS D.O.O. 14000-0569774396
PEKLAR D.O.O. 03182-1000005360
PELAGONIJA D.O.O. 14000-0153751290
PEPI - PLAST D.O.O. 24500-9004084434
PERUTNINA PTUJ D.D. 05100-8000045097
PERUTNINA PTUJ D.D. 25100-9703273229
PETELIN D.O.O. 03163-1000003187
PETER’S CARDIAL D.O.O. 19100-0010063125
PETER-S TELEURH D.O.O. 19100-0010031406
PETER-S TELEURH D.O.O. 02085-0013063258
PETINA D.O.O. 02312-0010080831
PETROVČIČ D.O.O. 03109-1000004281
PGD VEČESLAVCI 02354-0017385880
PGD DRAŽENCI 04202-0000647994
PGD GOSTEČE 07000-0000179443
PGD JELENDOL - DOLINA 07000-0000546879
PGD KOVAČEVCI 02345-0014659942
PGD KRAŠNJA 18302-0017355596
PGD LJUBEČNA 06000-0007586863
PGD MALI PODLJUBEN 02970-0019908348
PGD MEŽICA 20470-0018050487
PGD MOKRO POLJE 02970-0014496912
PGD NERADNOVCI 02492-0012290207
PGD PACINJE 04202-0000633347
PGD POTOV VRH SLATNIK 02970-0014955625
PGD RIBNO 02091-0017564831
PGD SLOV. BISTRICA 04430-0000653118
PGD SLOVENJA VAS 04202-0000642077
PGD SOTESKA 02970-0010717307
PGD SPUHLJA 04202-0000648091
PGD STARA FUŽINA 07000-0000483635
PGD STRAŽIŠČE 07000-0000518943
PGD ŠINKOV TURN 02033-0013745582
PGD TROJANE 18302-0018860260
PGD URŠNA SELA 02970-0018943683
PGD VIDONCI 02345-0019973311
PGD VIR 18302-0013143953
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PGD VIŽMARJE-BROD 02033-0012059237
PGD ŽABNICA 07000-0000518264
PGD ŽETALE 04202-0000631213
PGD. BOKRAČI 02340-0018273631
PICASSO D.O.O. RADOVLJICA 07000-0000482374
PIGD TEKSTILNE TOVARNE

PREBOLD 06000-0008289919
PIHALNA GODBA MORAVČE 18308-0010924978
PIK TRADE D.O.O. 03139-1000012123
PIO, TRANSP. TRG. DO.O. 02340-0014712470
PITRA D.O.O. 05100-8010482976
PLANETA D.O.O. 05100-8010490736
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 05100-8010489572
PLANINSKO DRUŠTVO DELO 02044-0020119204
PLANINSKO DRUŠTVO KRANJ 05100-8010483849
PLANINSKO DRUŠTVO

NOVO MESTO 02970-0010572680
PLANUM NOVO MESTO D.O.O. 33000-8562900613
PLANUM NOVO MESTO D.O.O. 02970-0012673118
PLAVŠE D.O.O. 02426-0017261684
PLES PLUS D.O.O. 03100-1000018884
PODBEVŠEK IN PARTNER

MODEX D.N.O. 03100-1000019466
PODGORA-ŠALEHAR IN

SINOVA K.D. 03106-1000011994
PODRŽAJ & CO.D.N.O. 03160-1000027584
POGLED SPAZZAPAN & CO 02019-0020124212
POLIDEJ-TRADE D.O.O.

NOVO MESTO 02970-0018585074
POLYCHEM, D.O.O.BRASLOVČE 06000-0143265613
POMPE D.O.O. 04515-0000654773
POMURKA D.D. 03125-1061089150
PORTAL 2000, D.O.O. 02312-0089279682
POSSES M&M D.O.O. 04202-0000646539
POSVET R D.O.O. 03118-1000010048
PREBIL, D.O.O. PREBOLD 06000-0077887710
PREKORŠEK, D.O.O. 03118-1012239517
PRELEST D.O.O. V LIKVIDACIJI 04430-0000634397
PRESEK D.O.O. LESCE 07000-0000482762
PRI BOŠKU D.O.O. 03138-1000020320
PRIMAS D.O.O. GORENJA VAS 07000-0000189240
PRIMORSKO GEODETSKO

DRUŠTVO 14000-0525990827
PRINTAT D.O.O. 90672-0000062626
PROBIRO D.O.O. 14000-0545844787
PROCOM INŽENIRING D.O.O. 03100-1000019078
PROCTER & GAMBLE D.O.O. 29000-0003157304
PRODENT INT., D.O.O. 02970-0015677014
PROFIT ITD. D.O.O. LJUBLJANA 02010-0018794492
PROFITNI CENTER VRTNICA, D.O.O.

POLZELA 06000-0114615790
PROGRAF TRADE D.O.O. 04515-0000635179
PROJEKTIVNI BIRO JAPELJ D.O.O. 02053-0015578872
PROKEMING D.O.O. 02970-0019666624
PROKS BLED D.N.O. 02091-0014922454
PROMAG D.O.O. 29000-0002019979
PRONIK D.O.O. 03139-1012186787
PRONOTA D.O.O. 05100-8010168114
PROQEB D D.O.O. 04515-0000644588
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO

GASILSKO DRUŠTVO
JAVOR PIVKA 10100-0035414210

PROTIV PLUS D.O.O. 03171-1000014726
PUBLI UNA D.O.O. 02015-0017494059
PUKA IN MAZREKU D.N.O. 05100-8010471336
PUPINOVA PLAVA LINIJA 02019-0014576782
R&B REPIČ IN DRUŽBENIK D.N.O. 04202-0000649158
R&R TUŠEK D.O.O., CERKLJE 05100-8010490057
R.A. D.O.O. 02085-0019969949
RADIO KLUB LESCE 07000-0000485090
RADIO TURIST

NOVO MESTO D.O.O. 04821-0000638615
RADITERM D.O.O. 04515-0000650505

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

RAIFFEISEN ZEN.OEST. AG,
PR.SLO. 02083-0051662760

RAJTER D.O.O. 18300-0012798246
RANCARSKO DRUŠTVO

MALEČNIK 04515-0000640320
RECON D.O.O. 02233-0015223956
REG. CENTER ZA OKOLJE

ZA SR. IN VZ. EVROPO 02924-0017052303
REGIONALNI SKLAD DELA CELJE 06000-0542291409
REI D.O.O. 14000-0576428984
REICHENBERG

ARHITEKTURA D.O.O. 04515-0000645073
RESING D.O.O. 19100-0010001239
RETAN D.O.O. 03150-1061139626
RETOS D.O.O. 02312-0012666269
REVI D.O.O. 04515-0000240777
REYAN D.O.O. 02085-0017610618
RIBIŠKA DRUŽINA PTUJ 04202-0000648188
RIL D.O.O. 03102-1000005206
RIMI, D.O.O. 02970-0019791463
RIO, D.O.O. LJUBLJANA 02010-0014709337
RIŽA D.O.O. 07000-0000744662
ROD MLINSKIH KAMNOV 18300-0010883272
ROL D.O.O. LJUBLJANA 05100-8010491609
ROLLER KLUB MURSKA SOBOTA 02340-0017653219
ROLLING PIN

INTERNATIONAL D.O.O. 04515-0000638477
ROMA COMPANY D.O.O. 03171-1000014144
ROMANCA D.O.O. 03132-1000002281
ROMB D.O.O. 05100-8010444370
ROMEO PLUS D.O.O. 02010-0091119826
RONA D.O.O. 02015-0016849494
RONIX D.O.O. NAKLO 07000-0000515936
ROTAR AVTO D.O.O. 02053-0016390471
ROTTMANN-S D.O.O. 03120-1000004712
RTC ŽIČNICE,

KRANJSKA GORA D.D. 33000-5623427939
RUBIKON MARIBOR D.O.O. 04515-0000654482
RUDENSA D.O.O. 20470-0012154633
RUGBY FOOTBALL CLUB RIS 02013-0035048926
RULEX D.O.O. 18300-0017788508
RUŠOVEC D.O.O. 02091-0015597671
S & D COMPANY D.O.O. 29000-0055110795
S TEAM IDEAS GROUP D.O.O. 02922-0019785376
S ŽITO ŠUMI D.O.O. 03171-1000013562
S.E.T. D.O.O. KOPER 10100-0035400339
SAICO SLO D.O.O. 14000-0569149425
SANACIJA D.O.O. 18303-0017951612
SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 07000-0000563272
SARA D.O.O. LESKOVEC 04821-0000645890
SARABON D.O.O. 18300-0011426763
SAS INSTITUTE GMBH PODR.

LJUBLJ. 02085-0013729745
SASI D.O.O. 14000-0142932977
SAT - BP D.O.O. 04202-0000646830
SATECO NAKLO D.O.O. 05100-8010480648
SAVING D.O.O. 02083-0011312312
SAVOL D.O.O. 03127-1000013487
SCALA ZARJA D.D. PETROVČE

V STEČAJU 06000-0026980849
SCANDO-OMEGA D.O.O. 18304-0010064396
SCHIEDEL D.O.O. PREBOLD 06000-0001289041
SCT D.D. 03100-1002838577
SEKOR TEL D.O.O. 29000-0003253916
SELECT CO D.O.O. 05100-8010479678
SENTA D.O.O. V LIKVIDACIJI 03138-1000020805
SEVER IN JUG, STOJANOVIĆ

IN PARTNER K.D. 03171-1000013174
SEŽANA D.O.O., V STEČAJU 03179-1000008805
SGP GORENJC D.O.O. 03127-1000010286
SGP KOGRAD D.O.O. - V STEČAJU 20470-0019156481
SI.MOBIL D.D. 03100-1012673116
SICURA D.O.O. 14000-0556105156
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SILVER COMMERCE D.O.O. 02053-0019822525
SIMA D.O.O. 18300-0015772072
SIMA D.O.O. TRŽIČ 07000-0000745341
SIMB D.O.O. 03160-1000026711
SIMCOL D.O.O. ŠENTJERNEJ 02970-0089629426
SIMING PROJEKT D.O.O. 18300-0015310061
SIMON STIL,D.O.O.CELJE 06000-0144451438
SIMPATEX D.O.O. BLED 07000-0000058581
SIMPEK KRANJ D.O.O. 07000-0000463168
SIMPLEKS D.O.O. KRANJ 05100-8010475216
SIND. PODJ. GIB BETON MTO 26338-0035680407
SIND. PODJETJA IMP - KLIMAT-

NEODV. 02011-0011860786
SIND. VIZ. OSNOVNE ŠOLE

PUCONCI 02340-0018032974
SIND. ZAVODA GŠ

MURSKA SOBOTA 02498-0089579028
SIND. DRUŽBE ČESALNICE

LJUBLJ. D.D. 02042-0017325120
SIND. KŽI PODJETJA KK,

GRADB. REMONT 04202-0000647218
SIND. MINISTRSTVA ZA

OBR. OOS D. PO. 02970-0011315021
SIND. PODJ. HOTEL

KOŠENJAK DR. 04851-0000635787
SIND. VIZ. SRED. KMETIJ.ŠOLA

RAKIČAN 02340-0019476722
SIND. ZAVODA SR. ŠOLA ZA FARM. 02014-0010151984
SIND. ŽI POD. KK11 FARMA

PRAŠIČEV 04202-0000644308
SINDIKAT TELEKOM PE

M. SOBOTA 02340-0016849380
SINDIKAT DEL. VRTCA ŠOŠTANJ 02426-0010500881
SINDIKAT DELAVCEV

ELEKTROENERGETIKA PIVKA 10100-0035409360
SINDIKAT DELAVCEV V ZDR.

NEGI SLO. 14000-0510714879
SINDIKAT DELAVCEV

ZDRAVSTVENEGA DOMA 06000-0026844564
SINDIKAT DELO ROTO PERGAM 02013-0053772254
SINDIKAT DRUŽBE GORIŠKI

VODOVODI 04750-0000642967
SINDIKAT DRUŽBE KREMEN

N. MESTO 02970-0013278495
SINDIKAT DRUŽBE MARLES

STORITVE 04515-0000650893
SINDIKAT GOZDNEGA GOSP. N.M. 02970-0011353142
SINDIKAT INTERINA KOZINA 10100-0035424686
SINDIKAT ISTRAGAS KOPER 10100-0035395683
SINDIKAT JKP ŽALEC 05100-8010480357
SINDIKAT KOTO D.D. 03109-1000005251
SINDIKAT KPC JABLE P.O. 18301-0015141523
SINDIKAT KZ KRKA, Z.O.O. 02970-0012479894
SINDIKAT KŽI PODJETJA KK-1/1 04202-0000646442
SINDIKAT LEVAS D.O.O. 03155-1000011630
SINDIKAT MURA 02340-0020014975
SINDIKAT NOVINARJEV

V NT&RC CELJE 06000-0007862052
SINDIKAT OŠ GRM NOVO MESTO 02970-0010323681
SINDIKAT POD. GORENJE-TIKI 02013-0013811649
SINDIKAT PODETJA ADK KNSS-N 04515-0000634985
SINDIKAT PODJ. ISKRA

SISTEMI-SKEI 02013-0012665691
SINDIKAT PODJETJA ALPETOUR

REMONT 07000-0000513414
SINDIKAT PODJETJA

AUTOCOMMERCE D.D. 05100-8010491997
SINDIKAT PODJETJA INDE VRANSKO 06000-0083751263
SINDIKAT PODJETJA

ISKRA PIO D.O.O. 02970-0012628013
SINDIKAT PODJETJA KOMPAS 02222-0016658446
SINDIKAT PODJETJA

MURKA P.O. LESCE 07000-0000474032

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

SINDIKAT PODJETJA TEKSTILNE
TOVARNE PREBOLD 06000-0007491803

SINDIKAT PODJETJA
ZVEZDA D.D. KRANJ 07000-0000565988

SINDIKAT SREDNJA
TRGOVSKA ŠOLA 02014-0014560925

SINDIKAT VELE D.D. 18300-0018037992
SINDIKAT VIR OSNOVNE

ŠOLE HUDINJA 06000-0511611279
SINDIKAT VIZ III.OSNOVNE ŠOLE 06000-0007540012
SINDIKAT VIZ PRI IHP ŽALEC 06000-0003827046
SINDIKAT VZGOJE IN

IZOBRAŽEVANJA CUDV
ČRNA NA KOROŠKEM 20470-0019786690

SINDIKAT VZGOJNOVARSTVENE
ORGANIZACIJE JESNICE 07000-0000475293

SINDIKAT ZAVODA SR.EŠ 02014-0018530456
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SO.

VARSTVA SLOVENIJE 14000-0596906945
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN

SOCIALNEGA VARSTVA DOM
DR. JANKA BENEDIKA
RADOVLJICA 07000-0000566279

SINT D.O.O. 02970-0013670763
SINT D.O.O. 06000-0068583664
SIOL D.O.O. 02922-0055333354
SIPIC D.O.O. 24400-9004246377
SIPLESK INŽENIRING D.O.O. 03102-1000005594
SKEI - SIP ŠEMPETER 06000-0008236860
SKEI ALCHROM 04515-0000636440
SKEI PODJETJA ALPEMETAL LJ. 02013-0014656616
SKEI -SIND.PODJETJA TOVIL 05100-8010490639
SKEI SINDIKAT PODJETJA

EMO HOLDING 06000-0003561072
SKEI-KONFERENCA SINDIKATA

RUDNIKA MEŽICA 20470-0018846272
SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE

DELAVCEV PRI S.P.
RAVNE NA KOROŠKEM 20470-0016564641

SKUPNOST LASTNIKOV
TRNOVSKA 8 02045-0015847954

SKŽI SINDIKAT MLEKARNE
CELEIA 06000-0007551555

SLO PAK D.O.O. 04515-0000649826
SLOBANA D.O.O. 14000-0577585030
SLOV.ZDRUŽENJE QUARTER

KONJEV 04202-0000648285
SLOVAN, KLUB MN M. SOBOTA 02340-0012868403
SLOVENSKO CECILIJINO DRUŠTVO 02033-0050478512
SLOV-VOX D.O.O. 02036-0035419891
SLOWOOD D.O.O. 04430-0000651663
SM TRADE D.O.O. ŽALEC 05100-8010476574
SM TRGOVINA D.D. ŽALEC 05100-8010476671
SMUČARSKI KLUB LOKVE 04750-0000644810
SOKRAT D.O.O. 02033-0010563012
SORTING D.O.O. KRANJ 07000-0000510989
SOTO BRAVO K.D. 02021-0013979940
SPEAK IT D.N.O. 18300-0018656464
SPECTRA INTERNATIONAL D.O.O. 02970-0020324284
SPEDOR D.O.O. 03138-1000020029
SPEKTER COLOR-

FOTOKOPIRANJE
IN TRGOVINA D.O.O.

PRESTRANEK 10100-0035408390
SPEKTRUM D.O.O. 05100-8010476865
SPIRALA D.O.O. 04202-0000646733
SPORT AS D.O.O. 03116-1000009564
SPORTING D.O.O. 02036-0010785577
STANDARD VERMIKULIT D.O.O. 02085-0016996705
STEČAJNA MASA HMEZAD HRAM D.O.O. 06000-0895218343
STORIČ D.O.O. 02014-0014636003
STRELSKO DRUŠ. ELEKTRO

MARIBOR 04515-0000637119
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STRELSKO DRUŠTVO JOHNSON
CONTROLS 20470-0019825587

STRELSKO DRUŠTVO MODRI AS 02013-0013234305
STRENG, D.O.O. 10100-0035424880
STUDIO A3J D.O.O. 02036-0010536675
STUDIO D.O.O. 02043-0019585559
STUDIO HIEROGLIF D.O.O. 18300-0017808878
SUBITO D.O.O. 02056-0019850993
SUCCESS D.O.O. 02045-0016330044
SVIZ SKSS MARIBOR 04515-0000654385
SVIZ DIJAŠKI DOM ČRNOMELJ 02430-0019036782
SVIZ OSNOVNE ŠOLE ŽUŽEMBERK 02970-0017376260
SVIZ OŠ BELOKR. ODREDA SEMIČ 02430-0012440394
SVIZ OŠ DORNAVA 04202-0000652747
SVIZ OŠ FRANCA LEŠNIKA-VUKA 04515-0000650311
SVIZ OŠ LOVRENC NA POHORJU 04515-0000641581
SVIZ SLOVENIJE ZRMK

LJUBLJANA 02011-0014610348
SVIZ SVE. CENT. ZA OTR,

MLAD. IN STAR.MB 04515-0000637992
SVIZ VRTNARSKE ŠOLE CE 06000-0007755061
SVIZ VZGOJNI ZAVOD SLIVNICA 04515-0000640805
SŽ ŽJ - FIPROM D.O.O.

V STEČAJU 03138-1000020902
Š.D. RAŠICA GAMELJNE 02032-0016350663
ŠAHOHLAČNIK, ZAVOD ZA

NAPR. ŠAHA 04515-0000634791
ŠAHOVSKO DRUŠTVO

SIMP RADOVLJICA 07000-0000475875
ŠD INTERŠPORT KOKRICA 05100-8010475313
ŠD NOVOTERM NOVO MESTO 02970-0053936821
ŠD PARTIZAN DOLSKO 02019-0014459412
ŠD SALOON KONOVO 02426-0014616203
ŠEGA G D.O.O. 02029-0071820066
ŠEHEREZADA C.& A.

ATLANTIS D.N.O. 02083-0088966729
ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJE LJ. 02010-0010780643
ŠORTNA ZVEZA

ČRNA NA KOROŠKEM 20470-0018110336
ŠPAROVIC D.O.O. 02021-0013932507
ŠPC LJUDSKI VRT D.O.O. 04515-0000652833
ŠPORTNA LOTERIJA D.D. 05100-8010478029
ŠPORTNA ZVEZA PIVKA 10100-0035409069
ŠPORTNI KLUB ČRNI VRH 04752-0000653733
ŠPORTNO DRUŠTVO BREZA

BREZOVCI 02498-0019491484
ŠPORTNO DRUŠTVO CBJ

RADOVLJICA 05100-8010475022
ŠPORTNO DRUŠTVO GRAJENA 04202-0000648673
ŠPORTNO DRUŠTVO JERNEJ 06000-0539552614
ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR

ŠTORE 06000-0007303235
ŠPORTNO DRUŠTVO MLADI

JESENICE 07000-0000744759
ŠPORTNO DRUŠTVO MLADINEC 03182-1000005942
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN

PREBOLD 06000-0008239285
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN

SLOVENJ GRADEC 20470-0014047297
ŠPORTNO DRUŠTVO POLYTEAM 02011-0035018857
ŠPORTNO DRUŠTVO STORŽIČ

GOLNIK 07000-0000502550
ŠPORTNO DRUŠTVO VOKLO 07000-0000503035
ŠPORTNO DRUŠTVO ŽELVA 18302-0051436255
ŠPORTNO DRUŠTVO ŽETALE 04202-0000651874
ŠTERN RACING KLUB 03138-1000020611
ŠTROM D.O.O. 02054-0017968030
ŠTRUČKA D.O.O. 02340-0017296841
ŠTUDENSKI KLUB ŽALEC 03116-1000009467
ŠTULAR D.O.O. KRANJ 05100-8010474925
ŠVELC TRŽIČ D.O.O. 07000-0000503520
T.AGEN. WALTER

GRUBER K.G. D.O.O. 25100-9702421278

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

T. DRUŠTVO VRTANEK
G. PETROVCI 02492-0012258682

TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE 06000-0507468118
TAF D.O.O. 03102-1000005788
TALUM D.D. 04202-0000234192
TAMČEK M&M D.O.O. 02970-0019787195
TANGGAO D.O.O. 04515-0000645655
TECHNO TRADE D.O.O. 02053-0035411395
TECNO-GROUP D.O.O. 02236-0050625511
TEDA D.O.O. 02054-0010721257
TEHPROM D.O.O. 03104-1000008309
TEKSTIL D.D. 03171-1005954715
TELEKOM SLOVENIJE D.D. 03100-1006235420
TENIŠKO DRUŠTVO “COTA“ 03176-1000006527
TENNIS ACADEMY-ŠK BRESKVAR 02036-0017151590
TERAN D.O.O. 05100-8000063721
TERA-VERŠIČ, TRG. STOR. D.O.O. 04202-0000641980
TERMAL TRADE D.O.O. 04515-0000633821
TERMO SHOP

KLIMATEHNIKA D.O.O. 05100-8010476186
TIENDA D.O.O. 90672-0000062723
TIK TRADE LAH IN OSTALI D.N.O. 02042-0018568660
TIMAG PUC&CO. K.D. 05100-8010483073
TINING D.O.O. 18300-0012818616
TISKARNA FORMATISK D.O.O. 10100-0035416635
TISKARNA VELENJE D.D. 02426-0015435368
TLP GRAFIKA D.O.O. V STEČAJU 02045-0014226308
TLS D.O.O. 02233-0089327203
TM - PICK D.O.O.

BOHINJSKA BISTRICA 07000-0000474517
TOLO D.O.O. ŠENTJUR V STEČAJU 06000-0904551198
TOP CAD D.O.O. VELENJE 02426-0012638858
TORA PRINT D.O.O. 03150-1000010711
TOTAL SYSTEM D.O.O. 05100-8010477641
TOTH D.O.O. 14000-0552123888
TRANS EURO, D.O.O. 02010-0014081654
TRANSPORT KRŠKO D.D. 04821-0000633959
TRASA-VANČEK D.N.O. 04515-0000654676
TRGO COMMERCE & CO D.N.O. 02043-0011927797
TRGOBAUER D.O.O. 04430-0000647880
TRGOVINA NOVOTEKS D.O.O. 02970-0012544690
TRGOVSKO PODJETJE

BAKARA D.O.O. 03121-1000009319
TRIBUNA GRAFIKA D.O.O. 02032-0014092891
TRNOVA, CRNKIĆ IN

CRNKIĆ D.N.O. HRUŠICA 07000-0000471898
TROJA, TRGOVSKO

PROIZVODNO
PODJETJE D.O.O. 03131-1000005822

TRUBAR D.D. KRANJ 05100-8010474828
TUBEJ D.O.O. 07000-0000471995
TURISTIČNA ZVEZA DOL.

IN BELE KRAJ. 02970-0014108330
TURISTIČNO DRUŠTVO GOMILA 04202-0000647509
TURISTIČNO DRUŠTVO

GOZD MARTULJEK 03178-1000003519
TURISTIČNO DRUŠTVO

KOPRIVNIK - GORJUŠE 07000-0000472286
TURISTIČNO DRUŠTVO KROPA 07000-0000472383
TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC 14000-0150552133
TURISTIČNO DRUŠTVO POLENŠAK 04202-0000640428
TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK 06000-0007741093
TURISTIČNO, ŠPORTNO

IN KULTURNO DRUŠTVO
TISA NANOS 10100-0035410039

TVD PARTIZAN 19. SEPTEMBER
CELJE 06000-0019146935

TVD PARTIZAN BEGUNJE 07000-0000481695
TW D.O.O. KRANJ 05100-8010484043
UNILES TRADE D.O.O. 05100-8000079726
UNITAD D.O.O. 18304-0010862318
UNITRA D.O.O. NOVA GORICA 04750-0000467106
UNITRADE D.O.O. 05100-8010493840
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UNITRAK D.O.O. KRANJ 05100-8010475119
USLUGA D.O.O. 02970-0018651131
USTAN. ZA POMOČ OTROKU

Z RAKOM 02222-0016587830
USTANOVA FONDACIJA ELAN

VITAL 02011-0013984213
USTANOVA IBOGA 03121-1000009416
USTANOVA MALI VITEZ 02014-0018683716
V & A D.O.O. 04870-0000636893
V. FAJFAR, ARHIMEDES POSL.

STOR. K.D. 04515-0000653997
V.V.S. D.O.O. 19100-0010076317
VALENTIN D.O.O. 02013-0015637286
VARIA D.O.O. 03107-1000008356
VARKO D.O.O. 25100-9705557191
VARNOST GASILSKI SERVIS D.O.O. 02045-0011950397
VARNOST SISTEMI D.O.O. 02053-0019240040
VECTRA D.O.O. PREBOLD 05100-8010484722
VEING D.O.O. 02340-0010926075
VELETEKSTIL D.D. LJUBLJANA 06000-0000086823
VELTANA D.O.O. 14000-0145308410
VENEZIANA D.O.O. 02013-0014291411
VEREA D.O.O. 03138-1000021290
VERITAS KRANJ D.O.O. 07000-0000495857
VERSO D.O.O. 02085-0035411476
VERTA GRADBENO

PODJETJE D.O.O. 02010-0091132145
VESKOM D.O.O. 18300-0019544596
VESLAŠKI KLUB NAUTILUS

KOPER 10100-0035397914
VIA MEDIA D.O.O. LJUBLJANA 02032-0016193329
VIAS D.O.O. 02970-0011495053
VIBRO - ELEKTRONIKA D.O.O. 05100-8010469687
VIESSMANN D.O.O. 04515-0000640611
VIGI TRANS D.O.O. 02233-0014639337
VIGROS D.O.O. 19100-0010026556
VILARDI D.O.O. 02045-0016460509
VILJEM DVOJMOČ KRANJ K.D. 03138-1000021193
VINTOUR TURIZEM D.O.O. 02222-0051400839
VIR 3 INŽENIRING D.O.O. 02083-0015491169
VIRMA D.O.O. DOMŽALE 07000-0000748057
VIS-A-VIS D.O.O. LJUBLJANA 17000-0000065803
VITA 2000 D.O.O. 02083-0019990708
VITAMED D.O.O. 03134-1006620105
VITAMED D.O.O. 02922-0019776452
VIVA CREATURA D.O.O. 04515-0000644685
VIVA D.O.O. 02013-0015090497
VIVAINVEST D.O.O. 02013-0010741696
VLADIS D.O.O. PORTOROŽ 02237-0019042262
VODENIŠKI GAJ D.O.O. 04821-0000639682
VODNOKOŠARKARSKI KLUB

KRANJ 05100-8010484528
VODNOKOŠARKARSKI KLUB

TOMA KRANJ SLOVENIJA 05100-8010483752
VODOSIL, D.O.O. LAŠKO 06000-0069352971
VOFRA TOTAL, D.O.O. 06000-0059453927
VOLGA D.O.O. 04515-0000636925
VRABL D.O.O. 19100-0010033734
VRTEC PRI SV. ANI ŽIRI 07000-0000747669
WALT D.O.O. 02014-0016423616
WAQ D.O.O. LJUBLJANA 02013-0050591915
WEITOM D.O.O. LESCE 07000-0000473159
WIDO TRADE D.O.O. 02032-0013170324
WILLMANN AVTOTAKSI K.D. 03100-1000020727
WINNERMARK D.O.O. 02018-0016306341
XENOX D.O.O. 04515-0000648953
Y.M.T. D.O.O. 14000-0544567103
ZAL. KARANTANIJA-TASIĆ

& CO. D.N.O. 02036-0017674614
ZALOŽBA TURISTIKA,

CHVATAL IN CO., D.N.O. 03138-1000019447
ZAMP D.O.O. 05100-8010479969
ZAN D.O.O. 14000-0112180485

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

ZASEBNI ZDRAVSTVENI
ZAVOD MASTER 10100-0035356107

ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D. 20470-0011030597
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

OE CELJE 06000-0023389715
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

OE CELJE 06000-0017438668
ZAVOD LINGVA 04515-0000649729
ZAVOD ŠKL, LJUBLJANA 17000-0000055715
ZAVOD ZA RAČUN. IZOBR.

LJUBLJANA 02083-0014731950
ZAVOD ZA ŠKD ŠOU V LJ.

IN ZŠK SLOV. 02010-0089732241
ZDR. ROG. GRAND HOTEL D.O.O.

V STEČAJU 25100-9707556167
ZDR. ZA MED. POMOČ STROJNI

KROŽEK 04752-0000642772
ZDRU. INVALIDOV - FORUM

SLOVENIJE 02011-0050722866
ZDRUŽ. ISKALCEV STANOVANJ

SLO. 02222-0035444436
ZDRUŽENJE ATLANTSKI SVET

SLO. 02011-0014161432
ZDRUŽENJE EVROPSKEGA

REDA VITEZOV VINA 19100-0010056044
ZDRUŽENJE GODBENIKOV

GORJE - GODBA GORJE 07000-0000402931
ZDRUŽENJE NARAVNI ZAČETKI 07000-0000497118
ZDRUŽENJE RAZISKOVALCEV

SLO. 02017-0050710253
ZDUŽENJE SENIORJEV

SLOVENIJE-MANAGERJEV 03100-1000021697
ZEL D.O.O. 19100-0010056141
ZHONG HUAI, D.O.O. 02236-0019640704
ZIDAR IN PARTNER

SEZIBO D.N.O. 02053-0018693154
ZIM ZASNOVE IN VODENJE

INVESTICIJ D.O.O. 25100-9700054187
ZIM ZASNOVE IN VODENJE

INVESTICIJ D.O.O. 25100-9705308192
ZLADA D.O.O. 04202-0000641883
ZLATI M, PODJETJE TA TRGOVINO

IN STORITVE D.O.O. 10100-0035395586
ZLATNIK D.O.O. CELJE 06000-0140887949
ZOX, JESENICE, D.O.O. 05100-8010484140
ZSSS G & P HOTELI BLED 07000-0000567928
ZSSS SINDIKAT PODJETJA

GRAND HOTEL TOPLICE 07000-0000471122
ZT D.D. OE MARIBOR-

NEŽIVLJENJE 05100-8010495004
ZT D.D. OE MARIBOR-ŽIVLJENJE 05100-8010495198
ZVEZA CB KLUBOV TRIGLAV

SLOVENIJA 20470-0051684170
ZVEZA DRUŠTEV

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 05100-8010471821
ZVEZA KUD MURSKA SOBOTA 02340-0015152559
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV

ŠKOFJA LOKA 07000-0000201462
ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN

LJUBLJANA 02083-0020290923
ZVEZA NAVIJAŠKIH IN POM-PON

SKUPIN SLOVENIJE 17000-0000048052
ZVEZA REJCEV GR PASME

SLOVENIJE 02011-0087771143
ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV

SLOVENIJE, SINDIKAT KOVINSKE
IN ELEKTRO INDUSTRIJE
SLOVENIJE, SINDIKAT LIV
POSTOJNA 10100-0035416150

ŽE ŽE D.O.O. 04515-0000653027
ŽIGART D.O.O. 04430-0000649044
ŽIVINOREJSKA ZADRUGA

BOHINJSKA BELA Z.B.O. 07000-0000747960
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Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 10. 6 do 16. 6. 2002
so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/

Ljubljana, dne 4. junija 2002.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Banka Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2459. Pravila pri sezonskih razprodajah tekstilnega
blaga in obutve

Na podlagi 15.b člena zakona o Gospodarski zbornici
Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90, 19/00) in 31. člena
statuta Gospodarske zbornice Slovenije (Glas gospodar-
stva, maj 1995, junij 2000) je upravni odbor Združenja za
trgovino pri Gospodarski zbornici Slovenije, na seji dne
3. 6. 2002 sprejel

P R A V I L A
pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga

in obutve

1. člen
Pravila pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in

obutve (v nadaljevanju: pravila) določajo začetek in trajanje
sezonskih razprodaj tekstilnega blaga in obutve ter ravnanje
trgovcev pred začetkom teh razprodaj.

2. člen
Definicije, ki veljajo za ta pravila:
– trgovec: pravna ali fizična oseba, ki opravlja trgovin-

sko dejavnost v trgovini na drobno;
– prodajalna: prostor, kjer se trguje na drobno, inter-

netna prodajalna, prodaja blaga zunaj prodajaln;
– tekstilno blago: izdelki, ki so navedeni v Prilogi I;
– obutev: izdelki, ki so navedeni v Prilogi II.

3. člen
Zimska sezonska razprodaja obutve in tekstilnega bla-

ga se ne sme začeti prej kot drugi ponedeljek v januarju.

4. člen
Poletna sezonska razprodaja obutve in tekstilnega bla-

ga se ne sme začeti prej kot tretji ponedeljek v juliju.

5. člen
Posamezna sezonska razprodaja lahko traja največ tri

tedne.
Datum začetka razprodaje v posamezni prodajalni do-

loči trgovec.

6. člen
Trgovec ne sme sedem dni pred začetkom obdobja

posamezne sezonske razprodaje, določenega v 3. in 4.
členu teh pravil vršiti drugih oblik razprodaje ali dajati popu-
stov pri prodaji blaga, ki je predmet sezonske razprodaje.

Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za
popuste, ki jih trgovec daje skozi daljše časovno obdobje in
niso vezani na posamezno vrsto blaga.

7. člen
Kršitev pravil ugotavlja in izreka ukrepe Častno sodišče

pri Gospodarski zbornici Slovenije.

8. člen
Ta pravila začnejo veljati petnajsti dan od dneva njihove

objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa
se začnejo pri poletni sezonski razprodaji 2002.

Spremembe in dopolnitve pravil se sprejemajo po ena-
kem postopku, kot velja z sprejem pravil.

Z dnem veljavnosti pravil prenehajo veljati dobri poslov-
ni običaji pri razprodajah in prodajah blaga po znižanih ce-
nah, ki jih je sprejel upravni odbor Gospodarske zbornice
Slovenije na seji 10. 5. 1991.

Ljubljana, dne 3. junija 2002.

Predsednik Upravnega odbora
Združenja za trgovino

Stanislav Brodnjak, univ. dipl. prav. l. r.

PRILOGA I

PLETENI IN KVAČKANI PULOVERJI, JOPE, BREZRO-
KAVNIKI IN PODOBNI IZDELKI

Puloverji, jope, brezrokavniki in podobni izdelki, plete-
ni in kvačkani

Športne jakne, puloverji, jopice, iz volne ali fine žival-
ske dlake, pletene, za moške

Telovniki, jopice, puloverji, iz volne ali finega puha,
pletene, za ženske

Puloverji, športne jakne, iz volne ali finega živalskega
puha, vsebujoče nad 50% volne, mase > 600 g po kosu

Lahki puliji, iz bombaža, pleteni
Lahki puliji, iz umetnih ali sintetičnih materialov, pleteni
Športne jope, puloverji, jakne, jopice, iz bombaža, ple-

tene, za moške
Športne jope, puloverji, jakne, jopice, iz bombaža, ple-

tene, za ženske in dekleta
Športne jope, puloverji, jakne, jopice, iz umetnih ali

sintetičnih materialov, pletene, za moške
Športne jope, puloverji, jakne, jopice, iz umetnih ali

sintetičnih materialov, pletene, za ženske in dekleta
Športne jope, puloverji, jakne, jopice, iz drugih vrst

materialov, pletene

OBLAČILA, KRZNO, KRZNENI IZDELKI
USNJENA OBLAČILA
Usnjena oblačila
Usnjeni plašči in površniki
Usnjeni kompleti
Usnjeni jopiči
Usnjene hlače in krila
Druga usnjena oblačila
VRHNJA OBLAČILA
Moški ali fantovski površniki, plašči, ogrinjala, anoraki

in podobna oblačila, pletena ali kvačkana
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Moški ali fantovski površniki, plašči, ogrinjala in podo-
bni izdelki

Moški ali fantovski anoraki, vetrni jopiči, jope
Moške ali fantovske obleke, jopiči, hlače, pletene ali

kvačkane
Moške ali fantovske obleke, pletene ali kvačkane
Moški ali fantovski kompleti, pleteni ali kvačkani
Moški ali fantovski suknjiči, pleteni ali kvačkani
Moške ali fantovske hlače, pletene ali kvačkane
Moški ali fantovski kombinezoni in kratke hlače
Ženski ali dekliški površniki, plašči, ogrinjala, anoraki

in podobna oblačila, pletena ali kvačkana
Ženski ali dekliški površniki, plašči, ogrinjala in podo-

bni izdelki, pleteni ali kvačkani
Ženski in dekliški anoraki, vetrni jopiči, jope, pletene

ali kvačkane
Ženske ali dekliške obleke, jopiči, krila, hlače, pletene

ali kvačkane
Ženski in dekliški kostimi, pleteni ali kvačkani
Ženski in dekliški kompleti, pleteni ali kvačkani
Ženske ali dekliške jakne ali suknjiči, pleteni ali kvač-

kani
Ženske ali dekliške hlače, pletene ali kvačkane
Ženski ali dekliški kombinezoni in kratke hlače, pletene

ali kvačkane
Ženske ali dekliške obleke, pletene ali kvačkane
Ženska ali dekliška krila in hlačna krila, pletena ali

kvačkana
Moški ali fantovski površniki, plašči, ogrinjala, anoraki,

vetrovke in podobna oblačila
Moški ali fantovski površniki, plašči ipd., lažji od 1 kg,

iz bombaža
Moški ali fantovski površniki, plašči, ogrinjala ipd., iz

volne ali fine živalske dlake
Moški ali fantovski površniki, plašči ipd., lažji od 1 kg,

iz umetnih ali sintetičnih vlaken
Drugi moški ali fantovski površniki, plašči ipd.
Moški ali fantovski anoraki, vetrni jopiči ipd., iz bomba-

ža
Moški ali fantovski anoraki, vetrni jopiči ipd., iz umetnih

ali sintetičnih vlaken
Drugi moški ali fantovski anoraki, vetrni jopiči
Moške ali fantovske obleke
Moške ali fantovske obleke, iz bombaža
Moške ali fantovske obleke, iz volne ali fine živalske

dlake
Moške ali fantovske obleke, iz drugih tkanin
Moški ali fantovski kompleti (razen delovnih), iz bomba-

ža
Moški ali fantovski kompleti (razen delovnih), iz volne

ali fine živalske dlake
Moški ali fantovski kompleti (razen delovnih), iz drugih

materialov
Moški ali fantovski suknjiči
Moški ali fantovski suknjiči (razen delovnih), iz bomba-

ža
Moški ali fantovski suknjiči (razen delovnih), iz volne ali

fine živalske dlake
Moški ali fantovski suknjiči (razen delovnih), iz drugih

materialov
Moške ali fantovske hlače

Moške ali fantovske hlače, kratke hlače (razen delov-
nih), iz bombažnega rebrastega žameta

Moške ali fantovske hlače, kratke hlače (razen delov-
nih), iz ‘jeansa’

Moške ali fantovske hlače, kratke hlače (razen delov-
nih), iz drugih vrst bombaža

Moške ali fantovske hlače, kratke hlače (razen delov-
nih), iz volne ali fine živalske dlake

Moške ali fantovske hlače, kratke hlače (razen delov-
nih), iz sintetičnih vlaken

Moške ali fantovske hlače, kratke hlače (razen delov-
nih), iz umetnih vlaken

Moške ali fantovske hlače, kratke hlače (razen delov-
nih), iz drugih materialov

Hlače z oprsnikom in naramnicami (razen delovnih),
moške ali fantovske, iz bombaža

Hlače z oprsnikom in naramnicami (razen delovnih),
moške ali fantovske, iz drugih materialov

Druge moške ali fantovske hlače, iz bombaža
Druge moške ali fantovske hlače, iz sintetičnih vlaken
Druge moške ali fantovske hlače, iz umetnih vlaken
Ženski ali dekliški površniki, plašči, ogrinjala, anoraki,

vetrovke in podobna oblačila
Ženski ali dekliški plašči, površniki ipd., lažji od 1 kg, iz

bombaža
Ženski ali dekliški plašči, površniki ipd., iz volne ali fine

živalske dlake
Ženski ali dekliški plašči, površniki ipd., lažji od 1 kg, iz

umetnih ali sintetičnih vlaken
Drugi ženski ali dekliški plašči, površniki ipd.
Ženski ali dekliški anoraki, vetrni jopiči ipd., iz bomba-

ža
Ženski ali dekliški anoraki, vetrni jopiči ipd., iz umetnih

ali sintetičnih vlaken
Drugi ženski ali dekliški anoraki, vetrni jopiči ipd.
Ženski ali dekliški kostimi in kompleti
Ženski ali dekliški kostimi, iz bombaža
Ženski ali dekliški kostimi, iz volne ali fine živalske

dlake
Ženski ali dekliški kostimi, iz drugih materialov
Ženski ali dekliški kompleti, iz bombaža
Ženski ali dekliški kompleti, iz volne ali fine živalske

dlake
Ženski ali dekliški kompleti, iz drugih materialov
Ženske ali dekliške jakne, jopiči
Ženski ali dekliški jopiči, jakne, iz bombaža
Ženski ali dekliški jopiči, jakne, iz volne ali fine živalske

dlake
Ženski ali dekliški jopiči, jakne, iz drugih materialov
Ženske ali dekliške obleke, krila, hlačna krila
Ženske ali dekliške obleke, iz bombaža
Ženske ali dekliške obleke, iz volne ali fine živalske

dlake
Ženske ali dekliške obleke, iz sintetičnih vlaken
Ženske ali dekliške obleke, iz umetnih vlaken
Ženske ali dekliške obleke, iz svile
Ženske ali dekliške obleke, iz drugih materialov
Ženska ali dekliška krila ter hlačna krila, iz bombaža
Ženska ali dekliška krila ter hlačna krila, iz volne ali fine

živalske dlake
Ženska ali dekliška krila ter hlačna krila, iz sintetičnih

vlaken
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Ženska ali dekliška krila ter hlačna krila, iz umetnih
vlaken

Ženska ali dekliška krila ter hlačna krila, iz drugih mate-
rialov

Ženske hlače, kombinezoni, kratke hlače
Ženske ali dekliške hlače in kratke hlače, iz rebrastega

žameta
Ženske ali dekliške hlače in kratke hlače, iz ‘jeansa’
Ženske ali dekliške hlače in kratke hlače, iz drugih vrst

bombaža
Ženske ali dekliške hlače, kratke hlače, iz volne ali fine

živalske dlake
Ženske ali dekliške hlače in kratke hlače, iz sintetičnih

vlaken
Ženske ali dekliške hlače in kratke hlače, iz umetnih

vlaken
Ženski ali dekliški kombinezoni, iz bombaža
Ženski ali dekliški kombinezoni, iz drugih materialov
Ženske ali dekliške kratke hlače, iz bombaža
Ženske ali dekliške kratke hlače, iz volne
Ženske ali dekliške kratke hlače, iz sintetičnih vlaken
Ženske ali dekliške kratke hlače, iz umetnih vlaken
Druge ženske ali dekliške hlače, kratke hlače, kombi-

nezoni ipd.
Moške ali fantovske srajce, iz bombaža
Moške ali fantovske srajce, iz umetnih vlaken
Moške ali fantovske srajce, iz drugih materialov
Ženske ali dekliške srajce in bluze, razen iz pletenih

materialov
Ženske ali dekliške bluze in srajce, iz bombaža
Ženske ali dekliške bluze in srajce, iz umetnih vlaken
Ženske ali dekliške bluze in srajce, iz svile
Ženske ali dekliške bluze in srajce, iz drugih materialov
T-srajce in majice, iz pletenih materialov, iz bombaža
T-srajce in majice, iz pletenih materialov, iz drugih ma-

terialov

DRUGA OBLAČILA IN OBLAČILNI DODATKI
Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke, iz pletenih

materialov
Oblačila za dojenčke, ‘kimonož, iz pletenih materialov
Oblačila za dojenčke, igralna, iz pletenih materialov
Oblačila za dojenčke, perilo, iz pletenih materialov
Oblačila za dojenčke, pajaci, iz pletenih materialov
Druga oblačila za dojenčke, iz pletenih materialov
Trenirke, smučarske obleke, kopalne hlačke, kopalne

obleke, iz pletenih materialov
Trenerke, iz pletenih materialov
Smučarske obleke, iz pletenih materialov
Moške ali fantovske kopalne hlačke, iz pletenih materi-

alov
Ženske ali dekliške kopalne obleke, iz pletenih materia-

lov
Druga oblačila, iz pletenih materialov
Rokavice vseh vrst, pletene ali kvačkane
Rokavice, impregnirane, pletene ali kvačkane
Druge rokavice, palčniki in dolge rokavice, pletene ali

kvačkane
Trenirke, smučarske obleke, kopalke, druga oblačila,

razen iz pletenih materialov
Druga moška ali fantovska oblačila za šport in rekreaci-

jo, iz bombaža

Druga moška ali fantovska oblačila za šport in rekreaci-
jo, iz volne ali fine živalske dlake

Druga moška ali fantovska oblačila za šport in rekreaci-
jo, iz umetnih in sintetičnih vlaken

Druga moška ali fantovska oblačila za šport in rekreaci-
jo, iz drugih materialov

Druga ženska ali dekliška oblačila za šport in rekreaci-
jo, iz bombaža

Druga ženska ali dekliška oblačila za šport in rekreaci-
jo, iz volne ali fine živalske dlake

Druga ženska ali dekliška oblačila za šport in rekreaci-
jo, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

Druga ženska ali dekliška oblačila za šport in rekreaci-
jo, iz drugih materialov

Smučarske obleke
Moške ali fantovske kopalne hlačke
Ženske ali dekliške kopalne obleke
Oblačila iz polsti ali netkanih tekstilnih materialov, tudi

impregniranih ali prevlečenih
Druga oblačila iz impregniranih pletenih materialov
Oblačila iz polsti, tudi impregnirane, prevlečene ali la-

minirane
Oblačila iz drugega netkanega tekstila, tudi impregnira-

nega, prevlečenega ali laminiranega
Plašči, kape, pelerine s kapuco ipd., moške ali fantov-

ske, iz impregniranih, gumiranih, plastificiranih tkanin
Plašči, kape, pelerine s kapuco ipd., ženske ali dekli-

ške, iz impregniranih, gumiranih, plastificiranih tkanin
Druga moška ali fantovska oblačila, iz netkanega teksti-

la, gumiranih ali plastificiranih tkanin
Druga ženska ali dekliška oblačila, iz netkanega teksti-

la, gumiranih ali plastificiranih tkanin
Klobuki, mreže za lase
Klobuki in druga pokrivala, iz polsti
Klobuki in druga pokrivala, pletena ali izdelana s se-

stavljanjem trakov
Klobuki in druga pokrivala, pletena ali kvačkana, mreže

za lase ipd.
Pokrivala iz krzna
Druga pokrivala (razen iz gume, plastičnih mas ali krz-

na)

KRZNO; KRZNENI IZDELKI
Krznena oblačila in oblačilni dodatki, razen pokrival
Oblačila in dodatki iz krzna
Umetno krzno in izdelki iz njega

PRILOGA II

OBUTEV
Nepremočljiva obutev z gornjiki iz gume ali plastike
Nepremočljiva obutev z gornjiki iz gume
Nepremočljiva obutev z gornjiki iz plastike
Druga obutev z gornjiki iz gume ali plastike
Sandali in natikači z gornjiki iz plastike
Ulična obutev z gornjiki iz gume ali plastike
Hišna obutev z gornjiki iz plastike
Obutev z gornjiki iz usnja
Moška ulična obutev z gornjiki iz usnja
Ženska ulična obutev z gornjiki iz usnja
Otroška ulična obutev z gornjiki iz usnja



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 7. 6. 2002 / Stran 5149

Moški sandali in natikači z gornjiki iz usnja
Ženski sandali in natikači z gornjiki iz usnja
Otroški sandali in natikači z gornjiki iz usnja
Hišna obutev z gornjiki iz usnja
Obutev z gornjiki iz usnja ter podplati iz lesa ali plute
Obutev z gornjiki iz tekstilnih materialov, razen športne

obutve
Hišna obutev s podplati iz usnja, gume ali plastike in

gornjiki iz tekstila
Druga obutev z gumijastimi, plastičnimi ali usnjenimi

podplati in gornjiki iz tekstila
Druga obutev s podplati iz lesa ali plute in gornjiki iz

tekstila
Druga obutev s podplati iz drugih materialov ter gornjiki

iz tekstila
Smučarska obutev
Smučarska obutev z gornjiki iz gume ali plastike
Smučarska obutev z gornjiki iz usnja
Športna obutev z gumijastimi ali plastičnimi podplati in

gornjiki iz tekstilnih materialov
Športna obutev z gumiranimi ali plastičnimi podplati in

gornjiki iz tekstila
Druga športna obutev, razen drsalnih čevljev z vgrajeni-

mi drsalkami
Športna obutev z gornjiki iz gume ali plastike
Druga športna obutev z gornjiki iz usnja
Obutev s kovinsko kapico
Vodotesna obutev s kovinsko kapico, z gornjiki iz gume
Obutev s kovinsko kapico, iz gume ali plastike
Vodotesna obutev s kovinsko kapico, z gornjiki iz pla-

stike
Obutev s kovinsko kapico, iz gume ali plastike, z gornji-

ki iz plastike
Obutev s kovinsko kapico, z gornjiki iz usnja
Lesena obutev; razna posebna obutev; druga obutev
Sandali in natikači z usnjenimi podplati in gornjiki
Obutev z lesenimi podplati, z gornjiki iz usnja

2460. Pravilnik o spremembah pravilnika o stopnjah
običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in
pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)

Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost (Ura-
dni list RS, št. 89/98), v povezavi s 14. členom pravilnika o
izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 101/99), 31. člena statuta
Gospodarske zbornice Slovenije in pravilnika o organizaciji
dela Združenja živilske industrije GZS, je upravni odbor Zdru-
ženja živilske industrije GZS, na seji dne 17. 4. 2002 potrdil

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o stopnjah običajnega
odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo,

razsip, razbitje in primanjkljaj)

1. člen
V pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga v proiz-

vodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
(Uradni list RS, št. 101/99) se v 4. točki 11. člena doda nov
zadnji odstavek, ki se glasi:

“Za konditorske izdelke, kjer se zagotavlja deklarirana
teža izdelka, se iz naslova primanjkljaja pri pakiranju, prizna
izguba v proizvodnem procesu v višini 3,5% od v proizvod
vgrajenih materialov (surovin).”

2. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan

po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 069-17-04/2002
Ljubljana, dne 27. maja 2002.

Predsednik UO
Združenja agroživilstva

Gospodarske zbornice Slovenije
Janez Železnikar l. r.
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OBČINE

CELJE

2461. Odlok o lokacijskem načrtu ureditve glavne
ceste G1- 5/286 Arja vas–Celje, pododsek
magistrala zahod v Celju in bencinski servis

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93
in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00
in 108/01) na seji dne 28. 3. 2002 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu ureditve glavne ceste

G1- 5/286 Arja vas–Celje, pododsek magistrala
zahod v Celju in bencinski servis

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se v skladu s spremembami in dopolni-

tvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sesta-
vin srednjeročnega  družbenega plana Občine Celje za ob-
dobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne obči-
ne Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86,
4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in
86/2001) sprejme lokacijski načrt ureditve glavne ceste
G1-5/286 Arja vas–Celje, pododsek magistrala zahod v
Celju in bencinski servis (v nadaljnjem besedilu: lokacijski
načrt). Lokacijski načrt je izdelalo podjetje URBANA Kočar
in Kočar d.n.o. Velenje, pod št. projekta 289/01, s sodelo-
vanjem podjetja GEOFOTO d.o.o. Slovenska Bistrica.

2. člen
Lokacijski načrt iz prvega člena tega odloka je izdelan

na podlagi:
– Idejnega projekta ureditev glavne ceste G1-5/286

Arja vas–Celje, pododsek magistrala zahod v Celju, od km
3+475 do km 5+349, ki ga je izdelalo Cestno podjetje d.d.
Celje pod št. proj. 988/99 z datumom junij 1999,

– idejne skice Rekonstrukcija in razširitev mostu čez
Ložnico v km 4.260, ki ga je izdelalo podjetje VIZURA
d.o.o. Celje pod št. proj. 164/99-04 z datumom 17. 7.
2000,

– idejne skice Rekonstrukcija in razširitev podhoda v
Ronkovi ulici v km 4.455, ki ga je izdelalo podjetje VIZURA
d.o.o. Celje pod št. proj. 165/99-04 z datumom 17. 7.
2000,

– idejne skice: Rekonstrukcija in razširitev podhoda
med Lavo in Osnovno šolo v km 4.773, ki ga je izdelalo
podjetje VIZURA d.o.o. Celje pod št. proj. 166/99-04 z
datumom 17. 7. 2000,

– idejne zasnove Bencinski servis Celje – magistrala
zahod, ki ga je izdelal Razvojni center Plan M Celje d.o.o.
pod št. proj. 004/02 z datumom januar 2002,

– elaborata idejne rešitve ureditve SN in NN električnih
kablov pri izgradnji dvopasovnice Medlog–Čopova ulica v
Celje, ki ga je izdelalo Elektrotehniško društvo Celje pod št.
el. 74/2001 z datumom november 2001.

3. člen
Lokacijski načrt iz prvega člena tega odloka vsebuje

tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo
ureditvenega območja, potek, zmogljivost in oblikovanje ob-
jektov, naprav in ureditev ter okoljevarstvene ukrepe.

Tekstualni del obsega:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– opis funkcije objektov,
– opis prometno tehničnih rešitev,
– opis ureditve komunalno energetskih infrastruktur,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– oceno stroškov,
– etape izvajanja,
– seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega

načrta s podatki o lastništvu,
– tehnične elemente za zakoličbo parcel,
– soglasja organov in organizacij k lokacijskemu načrtu.
Grafični del obsega:
– izreze iz prostorskih sestavin planskih aktov Mestne

občine Celje v M 1:5000,
– pregledni situacijski načrt v M 1:5000,
– situacije obstoječega stanja v M1:1000,
– arhitektonske ureditvene situacije v M 1:1000,
– zasaditvene situacije v M1:1000,
– prometne situacije v m 1:1000,
– situacije funkcionalnih zemljišč v M 1:5000,
– zbirne situacije infrastrukturnih vodov in naprav v

M 1:1000,
– gradbene situacije – elemente za zakoličbo v

M 1:1000,
– karakteristične prečne profile v M 1:100/100,
– prikaze etapnosti izvajanja lokacijskega načrta v

M 1:5000,
– prikaze umestitve lokacijskega načrta v območja ve-

ljavnih PIA v M 1:5000.
Sestavni deli lokacijskega načrta so tudi:
1. Poročilo o vplivih na okolje za ureditev glavne ceste

G1-5/286 Arja vas–Celje pododsek magistrala zahod, ki ga
je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št.
projekta 465/00-01 v oktobru 2001,

2. Idejni projekt Glavna cesta G1-5 odsek št. 0286
Arja vas - Celje, km 3.4+75 – km 5.3+49, študija obremeni-
tve s hrupom in predlog protihrupne zaščite, ki ga je izdelal
EPI SPEKTRUM d.o.o. Maribor pod št. proj. PHZ/077-
2000,

3. Poročilo o vplivih na okolje za ureditev bencinskega
servisa OMW – magistrala zahod v Celju, ki ga je izdelal
Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št. projekta
481/00 v decembru 2000 s korekcijami januar 2002.
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II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

4. člen
Meja ureditvenega območja lokacijskega načrta se na

zahodni strani začenja na južnem robu parcele št. 2166 k.o.
Medlog (obstoječa cesta G1-5/286), v oddaljenosti okrog
318 m od jugozahodnega vogala te parcele. Od tu dalje
poteka meja po parcelah v k.o. Medlog, in sicer prečka v
smeri proti severu parcele št. 2166,1537/12, 1527/1,
1532/1 ter seže v dolžini 5m v parcelo št. 1533/1, se
obrne proti vzhodu ter poteka v tej smeri v dolžini 120 m
preko parcel št. 1533/1, 1534, 1531/1, 1531/3, in
1529/2. Meja doseže zahodni rob parcele št. 1529/1, se
obrne proti severu ter poteka v tej smeri v dolžini 57 m po
zahodnih robovih parcel št. 1529/1 in 1592/2. Meja nato
seže v dolžini 10 m v parcelo št. 2112/4 (opuščena struga
Ložnice), se obrne proti vzhodu ter poteka v tej smeri v
dolžini 425 m preko parcel št. 2112/4, 1599, 1601, 1598
in spet 2112/4. Meja se nato nadaljuje v smeri proti seve-
rovzhodu, poteka v dolžini 60m po severnem robu parcele
št. 2112/4, prečka parcelo št. 2112/2 (regulirana struga
Ložnice), poteka po severnem vogalu parcele št. 1614 in
doseže zahodni rob parcele št. 2098/2 (cesta na Babno).
Meja se nadaljuje v smeri proti severozahodu v dolžini 24 m
po zahodnem robu parcele št. 2098/2, se obrne proti vzho-
du, prečka to parcelo in se obrne proti jugovzhodu ter
poteka v tej smeri v dolžini 230 m preko parcel št. 1639,
1637/1, 1636/2, 1636/1, 1634/1, 1643/2, 1643/1,
1652, 1651, 1650, in 1659/1. Meja se nato nadaljuje v
smeri proti vzhodu po severnem robu parcele št. 1654/1,
prečka parcelo 1665/1 (Ronkova ulica), poteka po sever-
nem robu parcel št. 1688/1 in 1687/3, se obrne proti jugu
po vzhodnem robu te parcele v dolžini 8 m. Meja se zopet
obrne proti vzhodu ter poteka v dolžini okrog 700 m v tej
smeri, pri tem pa prečka parcele št. 1665/2, 1678/1,
1677/1, 1676/1, 1675/1, 1674/1, 1672/2, 1706,
1702/1, 1703/1, 1703/8, 1703/7, 1697/3, 1697/6,
1693/5, 1703/6, 1702/4, 1702/9, 1702/7, 1702/2 in
2102/1. Meja se nato nadaljuje v isti smeri preko parcele
št. 1748/1, se po 100 m v loku obrne proti severu ter
poteka po tej parceli v oddaljenosti okrog 2 do 4 m od
vzhodnega roba te parcele. V smeri proti severu prečka
meja še parcele št. 1748/6, 2173, 2184, 2180, minimal-
no poseže v južni vogal parcele št. 2193, se obrne proti
vzhodu in prečka parcelo št. 2176, katere vzhodni rob
predstavlja tudi mejo med k.o. Medlog in k.o. Ostrožno. Ko
meja prečka razmejitev med obema k.o., se nadaljuje po
zemljiščih v k.o. Ostrožno tako, da prečka parcelo št. 1397
(Čopova ulica) in parcelo št. 1196/3 ter poseže 2 m v
parcelo št. 629/1. Meja se nato obrne proti jugu in poteka
preko parcel št. 629/1, 628/6, 1144/1 in 622/4. Preko
parcele št. 1392 poteka meja v loku tako, da se obrne proti
vzhodu ter prečka še parcele št. 1139/22, 622/1 in 614/4.
Ko meja doseže južni rob parcele št. 614/4, se obrne proti
jugu in prečka parcelo št. 1280/1 (obstoječa cesta G1-
5/286 vzhodno od križišča s Čopovo ulico). Od tu dalje
poteka meja v ravni liniji v smeri proti zahodu z dvema
manjšima deviacijama. Meja poteka po južnem robu parcele
št. 1280/1 v dolžini 133 m in doseže skrajni jugozahodni
vogal te parcele. Na tem mestu meja prečka razmejitev med
k.o. Ostrožno ter k.o. Medlog ter nato poteka po parcelah v
k.o. Medlog. Meja se nadaljuje v smeri proti zahodu s preč-
kanjem dela parcele št. 2108/1 ter nato poteka po južnem
robu parcele št. 2165 (obstoječa cesta G1-5/286) v dolžini
368 m. Na območju podhoda Šercerjeve ulice (Lava) naredi
meja prvo deviacijo s prečkanjem parcel št. 2108/1 (želez-
niška proga Celje–Velenje), 2108/3, 2094/11799/1,

1813/1 in spet 2094/1 ter 2108/1. Od tu dalje se meja
spet nadaljuje v smeri proti zahodu po južnem robu parcele
št. 2165 (obstoječa cesta G1-5/286) v dolžini 226m. Na
območju podhoda Ronkove ulice naredi meja drugo devia-
cijo s prečkanjem parcel št. 2108/1 (železniška proga Ce-
lje–Velenje), 2108/4, 1820/2 in spet 2108/1. Meja se
nato nadaljuje v smeri proti zahodu po južnem robu parcele
št. 2165 (obstoječa cesta G1-5/286) v dolžini 836 m za-
ključi v začetni točki opisa meje, na južnem robu parcele št.
2166 k.o. Medlog (obstoječa cesta G1-5/286), v oddalje-
nosti okrog 318m od jugozahodnega vogala te parcele.

Velikost ureditvenega območja znotraj opisane meje je
8,2960 ha.

5. člen
(1) Območje predvidene glavne ceste G1-5/286 z

vsemi spremljajočimi objekti (cestni svet) obsega parcele
oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:

k.o. Medlog:
1526, 1527/1, 1528, 1529/1, 1529/2, 1529/5,

1531/1, 1531/3, 1532/1, 1532/2, 1533/1, 1534,
1537/12, 1576/5, 1597/1, 1597/2, 1598, 1599, 1601,
1603, 1604/1, 1604/2, 1641/1, 1641/2, 1641/5,
1641/6, 1642/1, 1643/1, 1650, 1651, 1652, 1653/1,
1654/1, 1658/1, 1659/1, 1665/1, 1665/2, 1672/2,
1674/1, 1675/1, 1676/1, 1677/1, 1678/1, 1687/3,
1687/4, 1688/1, 1689/1, 1689/2, 1690/1, 1691/1,
1691/3, 1693/2, 1693/5, 1693/6, 1697/3, 1697/6,
1702/1, 1702/2, 1702/4, 1702/7, 1702/9, 1703/1,
1703/2, 1703/6, 1703/7, 1703/8, 1705/1, 1706,
1748/1, 1748/6, 1749, 1760/10, 1799/1, 1813/1,
1820/2, 2094/1, 2094/2, 2094/6, 2102/1, 2102/2,
2104/2, 2106/2, 2106/3, 2108/1, 2108/3, 2108/4,
2112/2, 2112/4, 2128/2, 2165, 2166, 2173, 2176,
2180, 2184, 2193;

k.o. Ostrožno:
614/4, 622/1, 622/4, 628/6, 629/1, 1139/22,

1139/50, 1144/1, 1162, 1196/1, 1196/3, 1263, 1264,
1280/1, 1379, 1392, 1393.

(2) Območje predvidenega protihrupnega zidu obsega
parcele oziroma dele parcel v katastrski občini Medlog:
1641/6, 1743/1, 1650, 1651, 1653/1, 1654/1,
1659/1, 1665/2, 1676/1, 1677/1, 1678/1, 1687/3,
1688/1.

(3) Območje predvidenega bencinskega servisa OMV
obsega parcele oziroma dele parcel v katastrski občini Me-
dlog: 1526,1528, 1529/1, 1529/5, 2112/4.

(4) Območja predvidenih drugih ureditev (sanacija in
predstavitev komunalne, energetske in telekomunikacijske
infrastrukture) obsega parcele oziroma dele parcel po na-
slednjih katastrskih občinah:

Območje ureditve in prestavitve kanalizacijskega
omrežja:

k.o. Medlog:
parcele št.: 1634/1, 1635/2, 1636/1, 1641/6,

1643/1, 1643/2, 1653/1, 1654/1, 1658/1, 1659/1,
1665/1

Območje ureditve fekalne kanalizacije:
k.o. Medlog:
parcele št.: 1527/1, 1529/1, 1529/2, 1531/1,

1532/1, ter parcele izven ureditvenega območja: 1537/1,
1537/3, 1537/12, 1482/1, 1483/1

Območje ureditve in prestavitve meteornega kanaliza-
cijskega omrežja:

k.o. Medlog:
parcele št.:  1483/1, 1527/1, 1529/1, 1532/1,

1537/1, 1537/3, 1537/12, 1641/1, 1653/1, 1658/1,
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1689/1, 1690/1, 1691/1, 1693/2, 1697/3, 1697/6,
1702/1, 1703/1, 1703/8

k.o. Ostrožno:
parcele št.:  1280/1, 1379, 1392
Območje ureditve in prestavitve vodovodnega omrežja:
k.o. Medlog:
parcele št.:  1529/1, 1529/2, 1529/5, 1531/1,

1532/1, 1654/1, 1665/1, 1697/6, 1702/2, 1702/9,
1748/1, 1820/2, 2102/1, 2108/1, 2165

Območje ureditve in prestavitve elektro omrežja:
– visoka napetost:
k.o. Medlog:
parcele št.: 1529/1, 1529/2, 1531/1, 1531/3,

1532/1, 1534, 1597/1, 1598, 1599, 1601, 1641/1,
1641/2, 1641/5, 1642/1, 1650, 1653/1, 1654/1,
1659/1, 1665/1, 1665/2 (izven ureditvenega območja),
1678/1 (izven ureditvenega območja), 1677/1, 1686 (iz-
ven ureditvenega območja), 1687/2 (izven ureditvenega
območja), 1687/3, 1688/1, 2094/2 (izven ureditvenega
območja), 2098/6, 2108/1, 2112/2, 2112/4, 2165

– nizka napetost:
k.o. Medlog:
parcele št.:  1526, 1529/1, 1529/5, 1606 (izven

ureditvenega območja), 2112/4 (izven ureditvenega obmo-
čja), 2112/6 (izven ureditvenega območja)

k.o. Ostrožno:
parcele št.:  1379
– visoka napetost v kabelski kanalizaciji:
k.o. Medlog:
parcele št.:  1526, 1528, 1529/1, 1529/2, 1641/1,

1641/6, 1690/1, 1693/2, 1693/5, 1693/6, 1697/3,
1702/1, 1702/2, 1702/9, 1703/1, 1703/7, 1703/8,
1748/1, 1749, 1760/10, 2102/1, 2112/2, 2112/4

Območje ureditve telefonskega omrežja:
k.o. Medlog:
parcele št.:  1529/1, 1529/2, 1529/5, 1531/1,

1534, 1532/1, 1527/1.

III.  FUNKCIJA OBMOČJA

6. člen
Ureditveno območje iz 3. člena tega odloka obsega:
– območje izključne rabe glavne ceste G1-5/286 z

vsemi spremljajočimi objekti (križišča oziroma priključki,
most, dva podhoda, hodnik za pešce ter kolesarska steza),

– območje bencinskega servisa OMV,
– območje ureditev obcestnega prostora, vključno z

rekultivacijo zemljišč,
– območje regulacije dela potoka Ložnica,
– območje prestavitev komunalnih in energetskih vo-

dov in naprav,
– območje okoljevarstvenih ukrepov (protihrupna za-

ščitna ograja).

IV. PROMETNO-TEHNIČNI POGOJI UREJANJA
OBMOČJA

7. člen
RAZŠIRITEV GLAVNE CESTE G1-5/268
Lokacijski načrt določa ureditev glavne ceste G1-

5/286 Arja vas–Celje, od km 3,595 do km 5,349, ki se
preuredi v štiripasovnico tako, da predstavlja obstoječa ce-
sta desni pas bodoče štiripasovne ceste, levi pas štiripasov-
ne ceste pa bo potrebno še dograditi. Med njima je predvi-
den 2m širok ločilni pas kot zelenica.

Cesta je namenjena mešanemu prometu ter je uvršče-
na v I. prometni razred. Cesta predstavlja glavno prometno
žilo mesta Celje v smeri vzhod-zahod, skupaj s smerjo se-
ver-jug pa ogrodje prometnega sistema mesta.

V podolžnem prerezu potek ceste določajo: priključitev
na predvideno stanje v P7, kjer se navezuje na vzhodni krak
krožišča iz projekta obdelave krožišča Medlog št. 227-
01/98, izdelanega pri RC Planiranje Celje d.o.o. v januarju
1999, priključitev na obstoječe stanje v P94, ki predstavlja
začetek razvrstilnih pasov glavni cesti G1-5 iz smeri vzhod,
pred križiščem s Čopovo ulico.

Projektirani prečni prerez znaša za desni vozni pas
(obstoječe vozišče na južni strani) 2 x 3,5 m, za predvideni
levi vozni pas (predvideno vozišče na severni strani) 2 x 3,5
m, vmesni ločilni pas 2 m, ter na severni strani zelenica med
cesto in kolesarsko stezo 1,5 m, enotni pas za pešce in
kolesarje 3,5 m, bankina ob cesti 1,2 m, bankina ob pešpo-
ti 0,5 m, pas za leve zavijalce 3 m ali 3,1 m, pas za desne
zavijalce 3 ali 3,25 m. Širina povezovalne ceste pri Tkanini
ter priključne ceste na Babno je predvidena na 6 m.

8. člen
Na obravnavanem odseku ceste se predvidijo tri križi-

šča:
Prvo križišče z označbo 103 je v km 4,333 z lokalno

cesto št. 032050 za Babno in Medlog. V tem križišču je
omogočeno zavijanje iz desnega pasu v smeri Babno. Levi
zavijalci iz smeri Žalca in desni zavijalci iz smeri Celja imajo
ločen pas za zavijalce, širine 3 m. Za prvo desetletno ob-
dobje je zaradi varnostno prometnih razlogov priporočena
semaforizacija tega križišča.

Drugo križišče oziroma priključek desno-desno z oz-
načbo 911 je v km 4,812 za povezovalno cesto z zaledjem.
Ta priključek ima 3 m pas za izključevanje vozil in 3 m pas za
vozila, ki se vključujejo v promet.

Tretje, ključno križišče je križišče na Čopovi ulici z
označbo 010. Semaforizacija križišča je upravičena in nuj-
na. Potrebno je predvideti polno prometno odvisno krmilje-
nje in detektorsko kontrolo zajezitvenih dolžin na vseh pro-
metnih pasovih.

9. člen
BENCINSKI SERVIS OMV
Bencinski servis OMV bo lociran ob severnem robu

razširitve glavne ceste G1-5/286, med km 3,695 in km
3,855, na desni strani ceste iz smeri Celje. Bencinski servis
je predviden na nepozidanem zemljišču med projektirano
razširjeno glavno cesto (magistralo zahod) in suho (opušče-
no) strugo potoka Ložnica. Območje bencinskega servisa
se na predvideno razširjeno cesto priključuje z dvema pri-
ključkoma (uvoz na km 3,855, izvoz na km 3,695) z obvez-
nim desnim zavijanjem.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE

10. člen
RAZŠIRITEV GLAVNE CESTE G1-5/268
Splošni pogoji
Cestne objekte, cestno opremo, zid proti območju lah-

ke industrije Lava in protihrupni zid se arhitekturno oblikuje-
jo v skladu s sodobnimi principi oblikovanja, v skladu s tipiko
prostora ter v sozvočju z urbano in krajinsko podobo prosto-
ra. Protihrupna ograja mora biti na severni strani obsajena.
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Cestna oprema in razsvetljava ceste morata izkazovati enot-
ne oblikovne elemente.

Predvidene rušitve
Predvidena je rušitev treh stanovanjskih objektov na

Ronkovi ulici, med profili P49 – P52, ki sedaj stojijo vzpore-
dno s traso obstoječe magistrale zahod: (1) na parceli št.
1654/1 k.o. Medlog, (2) na parceli št. 1688/1 k.o. Medlog
in (3) na parceli št. 1687/3 k.o. Medlog.

Predvidene novogradnje, rekonstrukcije, prestavitve na
trasi so:

A) nov most za premostitev Ložnice na levem promet-
nem pasu v km 4,260;

B) rekonstrukcija obstoječega mostu na desnem pro-
metnem pasu v km 4,260;

C) podaljšanje podhoda Ronkova ulica v km 4,456 z
dostopnimi rampami;

D) podaljšanje podhoda Šercerjeva ulica (Lava) v km
4,773 z dostopnimi rampami;

E) armiranobetonski zid ob stezi za pešce in kolesarje v
dolžini 400m, od P68 do P87, ob območju lahke industrije
Lava;

F) protihrupna ograja na severni strani razširitve ceste
G1-5/286, z začetkom ograje na delu od priključka z oz-
načbo 103 lokalne ceste št. 032050 za Babno v km 4.3+38
in zaključkom v km 4.5+55.

Deviacije cest
Deviacija obstoječe ceste je predvidena v križišču v km

4,233, kjer je potrebna delna prestavitev in navezava ceste
št. 032050 za Babno na obstoječe stanje.

Predvidena je prestavitev nakazanega uvoza iz km
4,620 v km 4,812, kjer se bo priključevala predvidena
cesta ob Tkanini.

Regulacije
Potrebna je ureditev struge v območju novega mostu

čez Ložnico; obseg in morebitno potrebna druga regulacij-
ska dela se določijo na osnovi Vodnogospodarske presoje
Hidravlični izračun vpliva zajezitve novega objekta na poplav-
no varnost objekta in območja. Njeno izdelavo pred nadalj-
njo obdelavo predpisujejo VG pogoji št. 355-
08/1409/01/90-99/BŠ z dne 22. 11. 1999.

Avtobusno postajališče
Na obravnavanem odseku ceste izgradnja avtobusne-

ga postajališča v tej fazi ni predvidena. Kolikor bi se izkazala
potreba za ureditev avtobusnega postajališča v kasnejših
fazah, je izvedba dovoljena na osnovi predhodno izdelanih
strokovnih podlag za določitev lokacije postajališča.

Prometna oprema in signalizacija
Prometno signalizacijo je potrebno izvesti skladno s

situacijo prometne ureditve iz Idejnega projekta: ureditev
glavne ceste G1-5/286 Arja vas–Celje, pododsek magistra-
la zahod v Celju, od km 3+475 do km 5+349 (Cestno
podjetje d.d. Celje, št. proj. 988/99 z datumom Junij 1999).
Za svetlobno signalizacijo je potrebno izdelati poseben pro-
jekt semaforizacije v fazi PGD, PZI za cesto.

Ureditev in zaščita brežin
Brežine se uredijo in zasadijo v sklopu urejanja ob-

cestnega prostora na osnovi koncepta zasaditve v projektu
iz 1. člena tega odloka.

Protihrupna zaščita
Za zaščito pred hrupom se izvede visoko absorpcijska

protihrupna ograja (F) višine 2,5m in dolžine 220m na se-
verni strani razširitve ceste G1-5/286 z začetkom ograje na
delu od priključka z označbo 103 lokalne ceste št. 032050
za Babno v km 4.3+38 in zaključkom v km 4.5+55.

Zaščita manipulativnih površin na območju lahke in-
dustrije Lava

Za ohranitev čim večjih manipulativnih površin na ob-
močju lahke industrije Lava se izvede armiranobetonski zid
(F) ob stezi za pešce in kolesarje povprečne višine 1,5m
nad terenom z varnostno ograjo višine 1,0m, v dolžini 400m,
od P68 do P87, ob območju lahke industrije Lava.

11. člen
BENCINSKI SERVIS OMV
Pogoji za posamezne objekte so naslednji:
Prodajni objekt z bifejem in avtopralnico:
Objekt se izvede kot nepodkletena, pritlična zgradba z

ravno streho, v kateri so predvideni trgovina, bife, pisarna,
skladišče živil, skladišče olj, skladišče pijače, prostor za
počitek, garderobe in sanitarije za zaposlene, sanitarije za
stranke, prostor za čistila, kotlarna in avtopralnica.

Velikost objekta (gabariti):
tlorisne mere: 14 x 21,50 m,
višinske kote: kota tal pritličja (vhoda):  ±0,00m = nivo

magistrale + 15 cm,
 kota strehe (zgornji rob venca): +4,20 m
Gradbena linija: objekt mora biti s krajšo stranjo vzpo-

reden s cesto.
Odmiki: od ceste (vozišča) mora biti odmaknjen 22,00

m. Način gradnje, konstrukcija: armiranobetonski nosilci,
armiranobetonska stropna plošča, fasade iz penobetona.
Arhitektura objekta: tipizirana (z OMV standardi), streha rav-
na z minimalnimi nakloni proti sredini. Vhod v objekt: iz
vzhodne strani v prodajalno, bife, iz zahodne v vzporedne
prostore.

Nadstrešnica (nad črpalnimi otoki)
Velikost objekta:
tlorisne mere: 9,50 x 21,50 m + pokrit prehod

13 x 16 m,
višinske kote: kota tal (betonsko vozišče): – 0,15 m,
 kota strehe (zgornji rob strehe): + 4,60 m.
Gradbena linija: vzporedna z gradbeno linijo prodajne-

ga objekta.
Odmiki: z zahodnim robom venca bo segala nad objekt

trgovine, od ceste pa bo oddaljena 16 m. Način gradnje,
konstrukcija: jekleno konstrukcijo nadstrešnice – strehe bo-
do podpirali jekleni stebri. Arhitektura: tipizirana (z OMV
standardi); značilna oblika s svetlobnimi elementi ter barvno
in oblikovno standardiziranimi zaključnimi elementi; streha
ravna z blagim naklonom in krita s trapezno pločevino.

12. člen
Pogoji za druge ureditve in naprave so naslednji:
Črpalni otoki
Pod nadstrešnico se izvedejo trije črpalni otoki z avto-

mati za natakanje goriva (po 4 točilna mesta), na betonskem
platoju. Otoki oziroma avtomati bodo dvignjeni za 15 cm
nad koto asfalta – povozne površine. Višina avtomatov bo
standardna.

Rezervoarji za gorivo
V zemljo se vkopljejo 3 dvoplaščni rezervoarji valjaste

oblike, dolžine 10,80 m, premera 2,50 m in prostornine po
50 m3. Ob cisternah se predvidi mesto za prečrpavanje. Do
črpalnih otokov se vodi podzemna črpalna instalacija. Celo-
ten sistem se opremi z oljnimi lovilci in reciklirnimi jaški ter z
vodotesno in oljenepropustno kanalizacijo.

Polnjenje z zrakom, oskrba z vodo, menjava olja
Vzdolž južnega oziroma jugozahodnega roba utrjenih

površin se predvidi postavitev naprav za polnjenje zračnic in
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dotakanje vode. Na območju bencinskega servisa se pred-
vidi površina za menjavo olja v avtomobilih; površina mora
biti izvedena v betonski, vodonepropustni izvedbi ter oprem-
ljena z lovilcem olj. Dovoljena je namestitev agregata UNP
(oskrbovanje vozil s plinom).

Prostor za odpadke
Ob zunanji zahodni dovozni cesti se predvidi prostor

površine ca. 20 m2. Na platoju bodo nameščeni zabojniki za
komunalne in posebne odpadke.

Totem
Na zelenici med utrjenimi površinami bencinskega ser-

visa in cesto Celje – krožišče Medlog se predvidi postavitev
totema – oznake firme OMV.

Dovozne ceste na parkirišča
Za dostop do vseh objektov in ureditev se predvidi

izvedba utrjenih – obrobničenih in asfaltnih površin. Plato s
črpalnimi otoki pod nadstrešnico se predvidi v betonski,
vodonepropustni izvedbi. Na območju bencinskega servisa
se izvede ustrezno število parkirnih mest.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

13. člen
Zaradi širitve ceste G1-5/286 ter izvedbe bencinske-

ga servisa OMV je potrebno prestaviti, zamenjati oziroma
zaščititi komunalno energetske objekte. Za vse komunalo
energetske vode in objekte je potrebna izdelava PGD, PZI
dokumentacije. Projektiranje in gradnja komunalno energet-
skih naprav in objektov mora potekati v skladu s pogoji in
soglasji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav,
oziroma s pogoji, ki bodo določeni v izvedbenih načrtih na
osnovi določil tega odloka.

Vodovod

14. člen
RAZŠIRITEV GLAVNE CESTE G1-5/268
Zaščite obstoječih vodovodov pod obstoječo cesto se

morajo podaljšati tako, da bodo zaščiteni vsi vodovodi pod
predvidenimi utrjenimi površinami. Vodovodni jaški, ki se
bodo zaradi razširitve ceste nahajali na utrjenih površinah,
morajo biti opremljeni s povoznimi pokrovi.

Obstoječi vodovod PL ∅150, ki poteka vzporedno z
glavno cesto je potrebno zamenjati z vodovodom iz duktilne
litine, ki se vgradi v predvideno asfaltno pot. Potrebno je
izvesti vse prevezave priključnih vodovodov. Del vodovoda
PL ∅ 150 od vodovoda Lž ∅ 600 na Čopovi ulici do vodo-
voda PL ∅ 80 za CPC se ukine. Vodovod Lž ∅ 100 v
Ronkovi ulici se prestavi iz območja predvidenega podhoda.

Del predvidene razširitve ceste (do P11) se nahaja v
območju širšega vodovarstvenega območja vodnih virov Me-
dlog, zato je potrebno upoštevati pogoje odloka o varstvenih
pasovih pitne vode v Medlogu (Uradni list SRS, št. 1/83 in
Uradni list RS, št. 82/98). Potrebna je izdelava projekta za
zaščito podtalnice v času gradnje, navodila za obratovanje
in vzdrževanje objekta, projekta obratovalnega monitoringa
po določilih zakona o varstvu okolja in navodila za ukrepanje
v primeru izlitja nevarnih snovi.

15. člen
BENCINSKI SERVIS OMV
Oskrba bencinskega servisa z vodo je predvidena iz

javnega vodovoda Lž ∅ 400 s pogojem, da bo urejeno
odvodnjavanje odpadnih vod.

Bencinski servis mora biti oddaljen najmanj 4m od osi
obstoječega javnega vodovoda Lž ∅ 400.

Kanalizacija

16. člen
RAZŠIRITEV GLAVNE CESTE G1-5/268
Jaške in pokrove obstoječe kanalizacije je potrebno

prilagoditi novim kotam ter izvesti zaščito obstoječih kanalov
pod utrjenimi površinami. Padavinske in odpadne vode s
povoznih površin se vodijo preko cestnih rešetk v cestno
meteorno kanalizacijo.

Padavinske in odpadne vode s povoznih površin na
območju širšega vodovarstvenega pasu se zberejo preko
cestnih rešetk v zbirnem jašku in se vodijo preko lovilca olj in
bencina v kanalizacijo. Cestna kanalizacija, zgrajena v šir-
šem vodovarstvenem pasu mora biti zgrajena vodotesno in
speljana izven varstvenega pasu.

Od jaška št. 6 mora biti omogočena nadaljnja gradnja
kanala RZ-2, ki bo potekala delno tudi v predvideni asfaltni
poti.

17. člen
BENCINSKI SERVIS OMV
Odpadne vode iz bencinskega servisa se vodijo v kanal

št. 101006 preko jaška št. 2 na koti 239,30m. Objekt se
lahko priključi na javno kanalizacijsko omrežje samo preko
jaška.

Meteorne vode s streh je potrebno speljati preko pe-
skolovov v meteorni kanal preko jaška št. 21 obstoječega
meteornega kanala. Padavinske in odpadne vode z utrjenih
površin se vodijo preko cestnih rešetk ter lovilca olj in benci-
na v meteorno kanalizacijo. Meteorne vode s strehe in mete-
orne vode s povoznih površin se priključijo na javno meteor-
no kanalizacijo z enim priključkom. Vsa kanalizacija mora biti
izvedena vodotesno.

Elektrika, javna razsvetljava in semaforizacija

18. člen
Ureditev ceste G1-5/286 tangira obstoječe visokona-

petostne, nizkonapetostne električne kable, javno razsvet-
ljavo in daljnovod 10kV Medlog.

Projekti za preureditve in prestavitve obstoječih elek-
troenergetskih kablov se izdelajo na osnovi Elaborata idejne
rešitve ureditve SN in NN električnih kablov pri izgradnji
dvopasovnice Medlog – Čopova ulica v Celje, ki ga je izde-
lalo Elektrotehniško društvo Celje pod št. el. 74/2001 z
datumom november 2001.

Energija za priključitev bencinskega servisa OMV na
elektro omrežje se zagotovi iz 10kVDV Medlog – mlin, za kar
je potrebno izdelati projektno dokumentacijo skladno s po-
goji Elektro Celje.

Izvede se preureditev semaforizacije v križišču 010 s
Čopovo ulico in križišču 103 s cesto št.032050 za Babno
in Medlog.

Telekomunikacijsko omrežje

19. člen
Za zaščito obstoječega in predvidenega telefonskega

omrežja je potrebno izdelati projekt zaščite zemeljskega in
nadzemeljskega TK omrežja, pri tem pa je potrebno upošte-
vati PGD in PZI št. 178/00, ki ga je izdelal Telekom Sloveni-
je, PE Celje.

Priključitev bencinskega servisa OMV na obstoječe te-
lefonsko omrežje se izvede skladno s pogoji upravljavca;
potrebno je pridobiti tehnično rešitev predvidenega TK pri-
ključka.
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Plinovod in vročevod

20. člen
Investitor si mora pred začetkom izvajanja del pri uprav-

ljavcu plinovoda in vročevoda pridobiti soglasje k projektni
dokumentaciji oziroma soglasje h gradnji. V projektni doku-
mentaciji morajo biti detajlno rešene vse dodatne zaščite
oziroma prestavitve plinovodov in vročevodov.

Obstoječ plinovod PL200 poteka po desnem robu Čo-
pove ulice v smeri sever čez križišče z glavno cesto G1-
5/286. V projektu za cesto je potrebno predvideti potrebne
zaščite oziroma prestavitev plinovoda, če bo to zahtevala
tehnologija gradnje. Na lokaciji podhoda na Šercerjevi ulici
(Lava) je potrebno pod cestiščem vgraditi dve jekleni zaščit-
ni cevi DN ∅250.

V profilu 74 prečka magistralni vročevod cestišče v
kineti 2 x JK 250; med profiloma 71 in 74 poteka v kineti
priključni vod za Tkanino 2 x JK 100; v profilu 86 prečka
magistralni vročevod cestišče Čopove proti Zelenici v kineti
2 x JK 250. Na vseh naštetih odsekih so na kinetah prezra-
čevalni jaški, ki so v območju predvidenih ureditev ceste. Pri
izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati za-
ščite, statične ojačitve kinete z menjavo betonskih pokrovov
ter obnovitev oziroma prestavitev jaškov, kjer ti pridejo v
cestišče.

Upravljavec plinovoda in vročevoda bo po potrebi v
času izvajanja del pri ureditvi glavne ceste opravil nujna
vzdrževalna dela.

Ogrevanje

21. člen
Ogrevanje bencinskega servisa OMV se izvede z la-

stnim sistemom na plin ali kurilno olje iz vkopane cisterne. V
primeru priključevanja na vročevodno omrežje mesta Celje,
je priključek potrebno izvesti v soglasju in pod pogoji uprav-
ljavca vročevoda.

Odpadki in odpadna olja

22. člen
Pri ravnanju s komunalnimi odpadki je potrebno upošte-

vati odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini
Celje (Uradni list RS, št. 67/99).

Vzdolž hodnika za pešce ob cesti G1-5/286 je potre-
bno postaviti zadostno število smetnjakov. Na območju ben-
cinskega servisa OMV se predvidi prostor za namestitev
zabojnikov za komunalne in posebne odpadke površine cca
20 m2. Tla prostora za zabojnike morajo biti izvedena tako,
da je možno čiščenje.

23. člen
Vse prometne površine v območju pretakanja goriva

morajo biti izvedene iz vodotesnega, oljeodpornega betona.
Površinske vode iz teh površin bodo speljane preko ustrez-
no dimenzioniranih oljnih separatorjev.

Tehnološke odpadne vode iz avtopralnice bodo odva-
jane preko ustrezno dimenzioniranega usedalnika z lovilcem
olj. Za pranje avtomobilov je obvezna uporaba biološko raz-
gradljivih pralnih sredstev. Za odpadna olja bo urejen ustrez-
no dimenzioniran in zaščiten zbirni kontejner.

VII.  OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR

Odstranitev obstoječih objektov

24. člen
Zaradi ureditve ceste G1-5/286 se odstranijo trije ob-

jekti na Ronkovi cesti: (1) na parceli št. 1654/1 k.o. Me-
dlog, (2) na parceli št. 1688/1 k.o. Medlog in (3) na parceli
št. 1687/3 k.o. Medlog. Lastnik vseh treh parcel je Mestna
občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

Za nadomestitev nepremičnin se ob upoštevanju za-
htev njihovega lastnika zagotovi ustrezna nepremičnina, v
skladu s predpisi in pogoji opredeljenimi v občinskih pro-
storskih aktih.

Tla in rastline

25. člen
Izvajanje ureditve ceste G1-5/286 ter gradnja bencin-

skega servisa OMV morata potekati s čim manjšimi posegi v
relief in obsegom odkrivanja tal, z vzpostavljanjem začasnih
dovoznih poti po obstoječih infrastrukturnih površinah, s
prilagajanjem nasipov konfiguraciji terena, s sprotnim utrje-
vanjem brežin in ureditev odvodnjavanja ter s smotrno upo-
rabo izkopanega nenosilnega materiala. Za odvečni material
iz izkopov je potrebno predvideti mesto odlaganja. S tran-
sportnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti emisije
prahu in gradbenih materialov z vlaženjem teh površin ob
sušnem in vetrovnem vremenu. Utrjene površine, na katerih
se izvaja pretakanje goriv in manjša popravila tehničnih na-
prav, morajo biti urejene tako, da se prepreči možno nepo-
sredno odtekanje odpadnih in izcednih vod v tla. V primeru
razlitja nevarnih tekočin je potrebno onesnaženi material
preiskati v skladu z določili pravilnika o ravnanju z odpadki
(Uradni list RS, št. 84/98) z namenom, da se opredeli
pravilni način deponiranja. Za gradnjo se lahko uporabijo le
tisti materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodlji-
vosti za okolje. Material, ki bo nastajal pri odstranjevanju
površinskih slojev tal in izkopu slabo nosilne zemljine, je
potrebno pred transportom in odlaganjem na začasno ali
trajno lokacijo kemijsko preiskati na vsebnost težkih kovin. V
primeru, da se bodo v času obratovanja ceste in bencinske-
ga servisa na brežinah pojavili erozijski procesi, je potrebno
posledice sanirati in brežine utrditi.

Ureditve na območjih kmetijskih zemljišč

26. člen
Izkopana zemlja z območja obstoječih vrtičkov, travni-

kov in njivskih površin se ponovno uporabi za revitalizacijo
zemljišč, ki bodo poškodovana pri gradnji ceste in bencin-
skega servisa OMV. Za transport gradbenega materiala in
gradbenih strojev se uporablja obstoječo glavno cesto in
izgrajen del trase. Začasni objekti in začasne dovozne poti
se naj izvedejo izven kmetijskih površin. Pri odrivih zemlje je
potrebno vso primerno zemljo, ki se lahko uspešno rekultivi-
ra, deponirati ločeno ter preprečiti mešanje s spodnjimi
horizonti in neprimernimi tlemi.

Vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi

27. člen
Med izvajanjem ureditve ceste G1-5/286 in gradnjo

bencinskega servisa OMV ter v času obratovanja obeh je
potrebno za zaščito kvantitete in kvalitete podtalnice in povr-
šinskih voda upoštevati naslednje pogoje:
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a) Na zahodnem predelu ureditve ceste G1-5/286, ki
se nahaja v varovalnem pasu virov pitne vode v Medlogu, je
potrebno upoštevati ukrepe za zaščito površinskih voda in
podtalnice, ki so opredeljeni v uredbi o lokacijskem načrtu
za avtocestni priključek Celje – Zahod, povezovalno cesto
in oskrbni center Lopata (Uradni list RS, št. 114/00).

b) Dela je potrebno prilagoditi hidrološkim razmeram
odvodnika (Ložnica) in jih izvajati v sušnem obdobju, v času
nizkih pretokov Ložnice in nizkega nivoja podtalnice.

c) Objekti naj bodo izvedeni tako, da bodo varni pred
silami vzgona.

d) Pri izkopih zemeljskih mas v času gradnje je potre-
bno zagotoviti prisotnost geomehanika, ki bo podal natan-
čno oceno obstoječega stanja in potrebne ukrepe pri izvaja-
nju del ter za kasnejše obratovanje objekta.

e) Izbrana mora biti takšna tehnologija del, ki bo one-
mogočala permanentno onesnaževanje površinskih voda in
podtalnice z olji in naftnimi derivati v času obratovanja stro-
jev ali s cementnim mlekom v času betoniranja.

f) Skladiščenje naftnih derivatov mora biti urejeno tako,
da bo preprečeno izlitje oziroma odplavljanje v površinske
odvodnike (Ložnica) oziroma v podtalnico.

g) Transportni in gradbeni stroji, ki se bodo uporabljali
na območju gradbišča, morajo biti tehnično brezhibni in
ustrezno vzdrževani.

h) Zagotoviti je potrebno pravočasne interventne pose-
ge za preprečitev onesnaženja površinskih voda in podtalni-
ce v primeru katastrofalnega izlitja polutantov v času grad-
nje.

i) Za primere razlitja nevarnih tekočin je potrebno pred-
videti ukrepe za takojšnjo odstranitev onesnaženega materi-
ala na ustrezno odlagališče. Tekoči del se obravnava kot
odpadna voda, tla prepojena s tekočino pa kot posebni
odpadek.

j) Transportne poti se na območju gradbišča uredijo
tako, da ni možno neposredno pronicanje odpadnih in izce-
dnih vod v tla. Utrjevanje površin in izgradnja začasnih zbir-
nih kanalov sta možna ukrepa za ravnanje z odpadnimi voda-
mi; v kolikor tega pogoja ni mogoče izpolniti, se izpust
odpadnih in izcednih vod kontrolira in ureja v skladu z ured-
bo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz
virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

k) Med obratovanjem ceste mora biti zagotovljeno tako
odvodnjavanje padavinskih odpadnih vod z utrjenih površin,
da ni možno neposredno odtekanje vode v tla in podtalnico.
Zbiralni vodi, odtočni žlebi in drugi gradbeni elementi naj
bodo zgrajeni tako, da lahko sprejmejo tudi večje množine
vod ali drugih tekočin v primeru prometne nesreče.

l) Za primere razlitja večjih količin goriv, olj in drugih za
okolje škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov je
potrebno vnaprej pripraviti načrt za omejitev širjenja teh sno-
vi v prostor in njihovo odstranitev.

28. člen
Med gradnjo in obratovanjem bencinskega servisa OMV

je potrebno upoštevati še naslednje pogoje:
a) Potrebno je zagotoviti odmik pete nasutega terena,

na katerem bo lociran objekt, od zgornjega roba brežine
opuščene struge Ložnice 5 do 10m in zagotoviti, da ne bo
prišlo do zasipanja struge.

b) Poseg v opuščeno strugo Ložnice in njene bregove
ni dovoljen.

c) Površine v območju pretakanja goriva morajo biti
zgrajene iz vodotesnega in oljeodpornega betona, kar velja
tudi za vse kinete in jaške.

d) Rezervoarji za gorivo naj se izvedejo v vodotesni
obliki. Nameščeni morajo biti v posebnem potresno varnem,

oljetesnem in vodotesnem prostoru brez odtoka in z najmanj
tolikšno prostornino, kot je volumen vseh treh predvidenih
rezervoarjev skupaj. Prostor za rezervoarje mora biti oprem-
ljen z alarmnim sistemom za opozarjanje na morebitni priče-
tek iztekanja goriva iz rezervoarjev. Za izvajanje rednih kon-
trol vodotesnosti mora biti omogočen pristop do lovilnega
prostora.

e) Kota platoja bencinskega servisa mora biti nad koto
visokih voda l.1990 z varnostnim nadvišanjem 30cm.

f) Meteorne vode iz utrjenih površin bencinskega servi-
sa v površinski odvodnik je potrebno odvajati kontrolirano
po vodotesnem sistemu preko lovilca olj, ki mora biti dimen-
zioniran tako, da bo na razpolago rezervni volumen za pri-
mer večjih razlitij ter blokadni sistem, ki bo v primeru nezava-
rovanega razlitja preprečil odtakanje naftnih derivatov v povr-
šinski odvodnik.

g) Pri načrtovanju izpusta meteornih vod v Ložnico je
potrebno upoštevati nevarnost povratnega zalivanja izpusta
zaradi visokih voda (povratna zaklopka).

h) Odpadne vode se speljejo v javni kanalizacijski si-
stem preko vodotesnega sistema.

i) Odpadki morajo biti skladiščeni in odstranjeni iz obmo-
čja bencinskega servisa tako, da bo preprečena vsakršna
možnost onesnaženja podtalnice oziroma površinskih voda.

29. člen
Odvod meteornih vod s ceste G1-5/286 se izvede s

pomočjo vzdolžnih in prečnih nagibov vozišča. V srednjem
ločilnem pasu se izvedejo požiralniki za zbiranje vode iz
obeh dvopasovnih prometnih pasov. Voda se steka v obsto-
ječo meteorno kanalizacijo iz azbestno cementnih beton-
skih cevi 80, ki so speljane:

– od P7 do P39 z izlivom v Ložnico; kanal poteka ob
desni strani desnega prometnega pasu;

– od P41 do P49 z izlivom v Ložnico; kanal poteka ob
desni strani desnega prometnega pasu;

– od P51 do P65 z izlivom v kanalski kolektor 103000;
– od P67 do P74 z izlivom v kanalski kolektor 103000;
– od P75 do P88 z izlivom v kanalski kolektor 104;
– od P89 do P94 z izlivom v kanalski kolektor 104.

Varovanje objektov in območij naravne dediščine

30. člen
Na ureditvenem območju ni območij in objektov narav-

ne dediščine. Na celotnem območju ureditve ceste in ben-
cinskega servisa je potrebno zagotoviti občasen geološki
nadzor zaradi potencialnih objektov geološke naravne dedi-
ščine. V primeru pomembnejših najdb je potrebno obvestiti
strokovno organizacijo (Ministrstvo za okolje in prostor, Agen-
cija za varstvo narave) ter pridobiti strokovne smernice glede
ohranjanja naravne dediščine.

Varovanje flore in vegatacije, favne in biotopov

31. člen
Za zmanjševanje vplivov ceste in bencinskega servisa

na naravne in sonaravne habitate mora investitor med izvaja-
njem ureditve ceste G1-5/286 ter gradnjo bencinskega
servisa OMV ter v času obratovanja obeh zagotoviti:

a) Pred pričetkom gradnje je treba obvestiti o predvide-
nem začetku del Ribiško družino Celje, ki upravlja z ribjimi
populacijami na obravnavanem odseku Ložnice. Ob regula-
cijskem posegu v vodotok je treba izloviti vse ribe na mestu
gradbenih del in jih premestiti v neprizadete dele istega
vodotoka. Med gradnjo morajo izvajalci Ribiški družini Celje
omogočiti ogled gradbišča ob Ložnici.
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b) Gradbena dela je potrebno omejiti na neposredno
gradbišče, da zaradi hrupa in prašenja ne bodo prizadeta
sosednja kmetijska območja in mrtvi rokav Ložnice.

c) Gradbena dela je potrebno izvajati v največji možni
meri izven območja struge Ložnice, izven paritvene sezone
živali.

d) Posebno pozornost posvetiti delom pri sonaravnem
urejanju in ozelenitvi brežin.

e) Prečenje Ložnice se izvede na čim manjši dolžini;
vodnogospodarske ureditve vodotoka in njegove brežine se
izvedejo sonaravno.

Varovanje objektov in območij kulturne dediščine

32. člen
Obravnavana trasa ceste G1-5/286 skupaj s predvide-

no razširitvijo ter območje bencinskega servisa OMV ležijo
znotraj arheološkega območja Celje – keltsko rimske nasel-
bine, zaščitene z odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovin-
skih spomenikov na območju občine Celje (Uradni list SRS,
št. 28/86). Za zaščito in varovanje navedenega območja
kulturne dediščine mora investitor zagotoviti predhodne za-
varovalne arheološke raziskave, v okviru infrastrukturnega
urejanja zemljišča, po metodologiji Skupine za arheologijo
na avtocestah Slovenije (SAAS) pri upravi RS za kulturno
dediščino, na osnovi katerih bodo določeni natančnejši po-
goji za varstvo.

Investitor mora zagotoviti izvedbo zaščitnih izkopavanj
potencialno odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalni-
mi postopki. Glede na rezultate arheoloških raziskav so
lahko zahtevane tudi posebne tehnične rešitve ali po potrebi
tudi spremembe prostorskih načrtov.

Investitor mora v času izvedbe ureditve ceste G1-5/286
ter gradnje bencinskega servisa OMV zagotoviti arheološki
nadzor nad izvajanjem zemeljskih del.

Vidne kakovosti prostora

33. člen
Za zagotavljanje čim manjših vplivov na vidne kakovosti

prostora je potrebno v času gradnje omejiti obseg gradbi-
šča, zagotavljati čim večje ohranjanje obstoječe vegetacije
in krajinskih elementov značilnih za to območje (obvodna
vegetacija) ter takoj po končanih zemeljskih delih pričeti z
zatravitvijo in zasaditvijo obcestnega prostora. Z izvajanjem
omilitvenih ukrepov, ki se nanašajo na čas obratovanja, je
potrebno začeti že v času gradnje. Oblikovanje brežin se naj
izvaja tako, da predvideni nasipi sledijo karakterističnim lini-
jam obstoječih prostorskih struktur, njihovi robovi (vrh, peta)
pa naj bodo mehko zaokroženi. Dolge longitudinalne ele-
mente (odbojne ograje, nasipe, jarke) se naj oblikovno raz-
členi s primerno ozelenitvijo. Uporabi se transparentna ali z
grmovnicami in popenjalkami ozelenjena protihrupna ogra-
ja. Oblikovanje novih zasaditev prostora ob cesti naj upošte-
va pogoje zasaditve v projektu iz 1. člena tega odloka.
Glede na bližino opuščene struge Ložnice se izvede ozele-
nitev območja na severni strani magistrale v bližini opuščene
struge Ložnice z grmovno vegetacijo.

Zrak

34. člen
Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja zraka v času

izvajanja ureditve ceste G1-5/286 in gradnje bencinskega
servisa OMV morajo biti vključeni v projekt organizacije grad-
bišča. Zavezanec za izvajanje v času gradnje je izvajalec

gradbenih del, ki mora z ukrepi zagotoviti, da na območjih v
okolici gradbišča ne bodo presežene mejne vrednosti pra-
šnih usedlin v zraku. Ravno tako je v okviru projekta organi-
zacije gradbišča potrebno predvideti vlaženje transportnih
poti in čiščenje vozil pred izvozom iz območja ureditve na
javne prometne površine.

Ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka v času izva-
janja ureditve ceste G1-5/286 in gradnje bencinskega ser-
visa OMV ter v času obratovanja obeh morajo vključevati:

a) Preprečevanje prašenja odkritih delov trase, gradbi-
šča in začasnih odlagališč materiala. Ukrep zahteva redno
vlaženje odkritih delov trase glavne ceste ob suhem in ve-
trovnem vremenu.

b) Preprečevanje prašenja v času rušenja objektov in
odvzema materiala ob Ronkovi ulici.

c) S transportnih in gradbenih površin je potrebno pre-
prečiti emisije prahu in gradbenih materialov z vlaženjem teh
površin ob sušnem in vetrovnem vremenu.

d) Preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbene-
ga materiala z območja gradbišča in objektov s transportni-
mi sredstvi. Ukrep zahteva čiščenje vozil pri vožnji z grad-
bišč na javne prometne površine, prekrivanje sipkih tovorov
pri transportu po javnih prometnih površinah in vlaženje od-
kritih delov trase, gradbišč in gradbiščnih platojev. Ukrep je
potrebno izvajati na celotnem območju ureditve.

e) Upoštevanje emisijskih norm pri začasnih gradbenih
objektih ter pri uporabljeni gradbeni mehanizaciji in tran-
sportnih sredstvih. Ukrep zahteva uporabo tehnično brezhi-
bne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev.

Hrup

35. člen
Ukrepi varstva pred hrupom v času izvedbe ureditve

ceste G1-5/286 in bencinskega servisa OMV morajo biti
popolno opredeljeni v projektu ekološke ureditve gradbišča
kot sestavnem delu izvedbene projektne dokumentacije.
Ukrepi varstva pred hrupom v času ureditve obsegajo na
območju ob glavni cesti naslednje ukrepe:

a) Upoštevanje časovnih omejitev gradnje. Hrupna
gradbena dela lahko potekajo le v dnevnem času med 7. uro
zjutraj in 19. uro zvečer.

b) Uporabo delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so
izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih
strojev po smernicah 84/534/EEC.

c) Lokacije gradbiščnih platojev za objekte na območju
ureditve in transportne poti do gradbišč objektov morajo biti
izdelane tako, da obremenitev s hrupom zaradi transporta
materiala, delovanja naprav na platojih in gradnje objektov
ne bo presegla mejnih ravni pri najbližjih stanovanjskih ob-
močjih.

Za zmanjšanje emisije na viru hrupa na cesti je določe-
na izvedba obrabne plasti vozišča glavne ceste G1-5/286 z
drobirjem z bitumenskim mastiksom DBM 8s, ki zmanjša
emisijo hrupa za 2dB(A).

Na osnovi ocen obremenitve s hrupom na območju
glavne ceste G1-5/286 do leta 2022 ter skladno z določili
uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list
RS, št. 45/95) in uredbe o hrupu zaradi cestnega ali želez-
niškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95) so po končani
izvedbi ureditve ceste G1-5/286 določeni naslednji ukrepi
za preprečevanje širjenja hrupa s ceste na sosednja stano-
vanjska območja:

a) Kot aktivna protihrupna zaščita ureditvenega obmo-
čja PUP Babno ter stanovanjskih objektov na Ronkovi ulici je
določena izvedba visoko absorpcijske protihrupne ograje
višine 2,5m in dolžine 220m na severni strani razširitve
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ceste G1-5/286, z začetkom ograje na delu od priključka z
označbo 103 lokalne ceste št. 032050 za Babno v km
4.3+38 in zaključkom v km 4.5+55.

b) Kot pasivna protihrupna zaščita za vse objekte, ki
niso ščiteni aktivno in kjer bodo v višjih nadstropjih preseže-
ne mejne ravni hrupa na območju ZN Ložnica in Otok.
Obseg pasivnih ukrepov se določi na osnovi elaborata: Idej-
ni projekt Glavna cesta G1-5 odsek št. 0286 Arja vas –
Celje, km 3.4+75 – km 5.3+49, študija obremenitve s
hrupom in predlog protihrupne zaščite, ki ga je izdelal EPI
SPEKTRUM d.o.o. Maribor pod št. proj. PHZ/077-200 v
okviru izdelave projektov PGD, PZI, skladno s pogoji pravil-
nika o tehničnih ukrepih in pogojih zvočne zaščite stavb
(Uradni list RS, št. 14/99).

V času obratovanja bencinskega servisa OMV je na
območju potrebno omejiti uporabo zvočnih naprav in naprav
za predvajanje glasbe.

Investitor je dolžan upoštevati pravilnik o prvih meritvah
in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za
njihovo izvajanje ter izvajati monitoring, ki je določen v 41.
členu tega odloka.

Prostorski razvoj, poselitev

36. člen
Za zmanjšanje vplivov ceste G1-5/286 in bencinskega

servisa OMV na prostorski razvoj in poselitev je potrebno
pred začetkom del urediti odkup objektov in parcel, na
katerih je predvidena gradnja. Odkupe objektov, ki so pred-
videni za rušenje, in zemljišč potrebnih za razširitev ceste,
vključno s predvidenimi ureditvami, je potrebno izvesti pred
pričetkom gradbenih del in v soglasju z njihovimi lastniki. Že
v času prvih priprav pri načrtovanju in gradnji ceste in ben-
cinskega servisa OMV je potrebno obveščati prizadete kra-
jane in jih aktivno vključevati v načrtovalski postopek in
upoštevati njihove predloge, če je to mogoče.

V času izvedbe ureditve ceste in gradnje bencinskega
servisa OMV je potrebno s prometno signalizacijo urediti
prometni režim v času gradnje ter omejiti gradnjo na samo
področje gradnje. Vse novo nastale probleme v zvezi z grad-
njo ceste in bencinskega servisa OMV je potrebno reševati
sproti. Vnaprej je potrebno napovedati vse potrebne zapore,
eventualne motnje pri delovanju drugih napeljav (elektrika,
vodovod, telefon ipd.). Z omilitvenimi ukrepi, ki so navedeni
v ostalih členih tega odloka, je potrebno do največje možne
mere preprečiti negativne vplive na prebivalstvo (izvajanje
del v dnevnem času, škropljenje gradbišča za zmanjšanje
prašenja, čim večja uporaba trase ceste za transport grad-
benih materialov ipd.).

Pred končanjem del je potrebno izvesti predvidene
zunanje ureditve vključno z zasaditvijo območja zlasti na
severnem delu ceste G1-5/286. Urediti je potrebno proti-
hrupno zaščito in izvesti druge omilitvene ukrepe ter z načr-
tom krajinske ureditve ozeleniti in urediti prostor ob cesti in
ga prilagoditi podobi okolice.

Železniška proga Celje–Velenje

37. člen
Ureditveno območje iz 1. člena tega odloka leži v varo-

valnem pragovnem pasu obstoječe železniške proge Celje
– Velenje. Trasa železniške proge poteka izven ureditvene-
ga območja, kot je določeno v 4. členu tega odloka, tik ob
južni meji ureditvenega območja.

Med izvajanjem ureditve ceste G1-5/286 in gradnje
bencinskega servisa OMV ter v času obratovanja obeh je
potrebno upoštevati na osnovi določil zakona o varnosti v

železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) in pravilni-
ka o pogojih za graditev gradbenih objektov in drugih objek-
tov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem pra-
govnem pasu in varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Urad-
ni list SRS, št. 2/87 in 25/88) naslednje pogoje:

a) Trasa obstoječe ceste se ne sme razširiti v pragovni
pas železniške proge; razdalja med najbližjo točko ceste in
osjo železniške proge mora biti najmanj 8 m ter zavarovana
z odbojno ograjo.

b) V primeru, da bo odvodnjavanje s ceste speljano v
odvodni jarek železnice, mora investitor zagotoviti meritve,
odkop in polaganje armiranobetonske koritnice po celotni
dolžini območja.

c) Vzporedni potek vodovoda mora biti na odmiku mini-
malno 12,0m od osi železniške proge, križanje vodovoda in
kanalizacije pa mora potekati v globini minimalno 2 m pod
zgornjim robom tirnice in vsaj 0,90m pod dnom odvodnega
jarka. Jeklena zaščitna cev mora segati minimalno 5,0m od
osi železniške proge na vsako stran. Točno lokacijo trase
vodovoda in kanalizacije ter križanj z železniško progo dolo-
či upravljavec železniške proge.

d) Izkopane zemlje in drugega odpadnega materiala ni
dovoljeno odlagati v odvodni jarek, na bankino ali na druge
elemente železniške proge temveč jo je potrebno odstraniti.

e) Ureditev ceste mora obsegati tudi ureditev obstoje-
čega nivojskega prehoda z železniško progo Celje – Vele-
nje, ki je zavarovan z avtomatskimi zapornicami.

f) Sanacija in razširitev cestnega prehoda v km 3 + 774
železniške proge Celje – Velenje se izvede s položitvijo
montažnih gumi elementov na stroške investitorja.

g) Zaradi razširitve križišča Čopove ulice in železniške
proge Celje – Velenje v km 1 + 863 je potrebno preurediti
obstoječe avtomatsko zavarovanje cestnega prehoda, na
osnovi posebnega projekta v okviru PGD, PZI za cesto. V
projektu je potrebno upoštevati, da se lahko izvede zavaro-
vanje cestnega prehoda glede na obstoječe standarde z
največ štirimi pol zapornicami maksimalne dolžine 7,5 m.
Izdelano PGD, PZI dokumentacijo je potrebno predložiti v
pregled in soglasje Slovenskim železnicam, Centru za ne-
premičnine. Ob železniški progi potekajo tudi signalnovar-
nostni in telekomunikacijski kabli.

h) Vsa dela je potrebno izvesti pod nadzorom delavcev
Sekcije za vzdrževanje prog Celje in Sekcije SVTK Celje;
pričetek del je potrebno javiti 14 dni vnaprej.

i) Stroške del in nadzora delavcev Slovenskih železnic
krije investitor.

j) Slovenske železnice ne odgovarjajo za morebitne
posedke, deformacije ali tresenje objektov. Pred izdajo so-
glasja h gradnji v železniškem varovalnem pasu ni dovoljeno
izvajati nobenih del.

Požarna varnost

38. člen
Do objektov in območja bencinskega servisa OMV mora-

jo biti urejen urgentni dovoz, ki bo omogočal vožnjo z gasilskimi
avtomobili. Požarno vodo je potrebno zagotavljati z izgradnjo
hidrantnega omrežja. Zagotoviti je potrebno ustrezno količino
protipožarne vode in predvideti zadostno število hidrantov. Za
objekte bencinskega servisa OMV je na osnovi izračuna požar-
ne povečane obremenitve pri projektiranju potrebno upoštevati
takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objektov in
njihovih naprav pred požarom. Zaradi povečane nevarnosti
pred požarom je v objektih bencinskega servisa OMV obvezno
upoštevati potrebne naprave in sredstva za gašenje začetnega
požara. Na območju bencinskega servisa OMV je potrebno
opredeliti požarne cone ogroženosti.
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Odvzemi in deponije viškov materiala

39. člen
Viškov materiala ni. Nenosilni material, odstranjen med

gradnjo, se uporabi za oblikovanje reliefa obcestnega pro-
stora. Začasne deponije je potrebno urejati na območjih, ki
se določijo v projektu organizacije gradbišča. Material, po-
treben za izgradnjo bo pridobljen iz stranskega odvzema iz
obstoječih kamnolomov v bližnji okolici (Pirešica, Liboje).

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

40. člen
Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– izvedba ureditve glavne ceste G1-5/286 z vsemi

spremljajočimi objekti (križišča oziroma priključki, most, dva
podhoda, hodnik za pešce ter kolesarska steza),

– izgradnja benciskega servisa OMV z izvedbo priključ-
kov na razširjeno severno dvopasovno vozišče ceste G1-
5/288 ter izvedbo vseh potrebnih zunanjih ureditev,

– ureditev obcestnega prostora, vključno z rekultivaci-
jo zemljišč,

– regulacije dela potoka Ložnica,
– izvedba aktivne in pasivne protihrupne zaščite.
Etape opredeljene v tem členu se lahko izvajajo posa-

mezno ali skupaj, predstavljati pa morajo zaključeno funkci-
onalno celoto.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

Monitoring

41. člen
Investitor mora zagotoviti celosten načrt monitiringa za

področja, ki jih določata obe Poročili o vplivih na okolje iz
3. člena tega odloka. Pri določitvi monitoringa se smiselno
upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V
delih, kjer je to mogoče, je potrebno monitoring prilagoditi
in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi
spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja
sestavin okolja (tla, površinske in podzemne vode, zrak,
hrup, živali in rastline) je potrebno zagotoviti vsaj tolikšno
število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o
stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja sta-
nja je potrebno zasnovati tako, da omogočajo kontinuirano
pridobivanje podatkov. Monitoring se izvaja v skladu z veljav-
nimi predpisi in usmeritvami obeh Poročil o vplivih na okolje.
Rezultati monitoringa so javni, investitor je dolžan poskrbeti
za dostopnost podatkov.

Investitor mora na osnovi podatkov, pridobljenih iz mo-
nitoringa zagotoviti:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih

prostorskih sestavin,
– povečanje ali izgradnjo naprav,
– spremembe rabe prostora in
– druge ustrezne ukrepe.

Organizacija gradbišča

42. člen
Organizacija gradbišča naj se čimbolj omeji na širino

trase oziroma funkcionalno območje bencinskega servisa
OMV. Za potrebe gradbišča naj se uporabljajo že obstoječe
komunikacije in ureja čim manj novih dovoznih poti. Poleg
obveznosti navedenih v predhodnih členih tega odloka, so
obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje tudi:

a) Zagotoviti je potrebno ustrezno odvijanje motornega
in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti ter
ustrezno odvijanje železniškega prometa.

b) Zagotoviti je potrebno dostope, ki v lokacijskem
načrtu niso opredeljeni, bodo pa utemeljeni in zahtevani v
postopku zaslišanja prizadetih strank.

c) Vse ceste, ki bi eventualno služile obvozu ali tran-
sportu med gradnjo, je potrebno pred začetkom del ustrez-
no urediti, po končani gradnji pa morebitne poškodbe sani-
rati.

d) Infrastrukturne objekte, naprave ter ostale objekte je
potrebno ustrezno zaščititi, po končani gradnji pa morebitne
poškodbe sanirati.

e) Zagotoviti je potrebno zavarovanje gradbišča tako,
da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih
objektov in zemljišč. V skladu z veljavnimi predpisi je potre-
bno odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativ-
ne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja.

f) Zagotoviti je potrebno nemoteno komunalno oskrbo
objektov in naprav preko vseh komunalnih, energetskih,
telekomunikacijskih in drugih naprav.

g) Z upravljavci komunalnih, energetskih, telekomuni-
kacijskih in drugih naprav je potrebno uskladiti posege na
območje naprav in napeljav, ki so v njihovi pristojnosti.

h) V času gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne
varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo prepre-
čeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi tran-
sporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škod-
ljivih snovi oziroma v primeru nezgode. V primeru nezgode
se mora zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih
delavcev.

Razmejitve in primopredaja

43. člen
Investitor ceste G1-5/286 ter investitor bencinskega

servisa OMV morata poskrbeti za primopredajo vseh odse-
kov cest, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave,
komunalnih vodov, in drugih naprav, ki jih ne bosta prevzela
v upravljanje, pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potre-
bno dokumentacijo drugim upravljavcem.

Dodatne obveznosti

44. člen
Poleg obveznosti, ki so navedene v predhodnih členih,

so obveznosti investitorjev tudi:
a) Vzdrževanje protihrupne in varovalne ograje ter ve-

getacije ob trasi ceste oziroma ob območju bencinskega
servisa OMV.

b) V skladu s predpisi vzdrževanje vseh vodnogospo-
darskih ureditev, ki so bile zgrajene za potrebe ceste in
bencinskega servisa.

c) Reševanje odkupa zemljišč v sodelovanju z vsemi
prizadetimi.
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X. TOLERANCE

45. člen
Vse stacionaže in dimenzije prometnih površin in ob-

jektov ter njihova oblika, ki so opredeljeni v lokacijskem
načrtu iz 1. člena tega odloka in tem odloku, se morajo
natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev
dovoljenj za gradnjo.

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopa-
nja od tehničnih rešitev, ki so določene v lokacijskem načrtu
iz 1. člena tega odloka in tem odloku, če se pri nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidrolo-
ških, geomehanskih in drugih razmer ali zaradi spremembe
programskih rešitev poiščejo tehnične rešitve, ki so primer-
nejše z oblikovalskega, prometno – tehničnega ali okolje-
varstvenega vidika, pri tem pa se ne smejo poslabšati pro-
storske in okoljske razmere.

Odstopanja od tehničnih rešitev, ki so določene v loka-
cijskem načrtu iz 1. člena tega odloka in v tem odloku, so
dopustna, vendar ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi
in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo. Tlorisne in vertikalne dimenzije objek-
tov bencinskega servisa OMV, ki je predmet tega odloka, se
lahko spremenijo za do 20%.

XI. NADZOR

46. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

državne in občinske inšpekcijske službe.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
Ureditveno območje, ki je opredeljeno v 4. členu tega

odloka, se zajeda v ureditvena območja, ki se urejajo z
naslednjimi odloki:

a) odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
podtalnice v Medlogu – 104 (Uradni list RS, št. 37/90),

b) odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Babno 049 (Uradni list SRS, 20/88),

c) odlok o ZN Lava-spremembe (Uradni list SRS, št.
22/78),

d) odlok o ZN Aero – Lanovž (Uradni list SRS, št.
22/77),

e) odlok o ZN Otok (Uradni vestnik Celje, št. 28/63),
f) odlok o ZN Otok sever-jug (Uradni list SRS, št.

22/77).
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati

zgoraj navedeni odloki za tiste dele njihovih ureditvenih ob-
močij, ki se prekrivajo z ureditvenim območjem, ki je opre-
deljeno v 4. členu tega odloka. Prikaz razveljavljenih delov
po posameznih odlokih je razviden na grafični prilogi št. 14 v
lokacijskem načrtu iz 1. člena tega odloka.

48. člen
Do izvedbe posegov, ki so opredeljeni s tem odlokom,

se v ureditvenem območju, ki je opredeljeno v 4. členu tega
odloka, ohranja sedanja raba prostora. Prepovedane so
spremembe namembnosti zemljišč in treh objektov, predvi-
denih za rušenje.

49. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka je na vpogled

na Upravni enoti Celje in na Mestni občini Celje.

50. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 35005-3/2000-8
Celje, dne 28. marca 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

GORNJI PETROVCI

2462. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v
najem v Občini Gornji Petrovci

Na podlagi 93. člena stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 18/91, 19/91-I in 21/94), pravilnika Republike Slo-
venije o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list
RS, št. 26/95, 31/97) in 16. člena statuta Občine Gornji
Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine
Gornji Petrovci na 21. izredni seji dne 23. 5. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem

v Občini Gornji Petrovci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci za pridobi-

tev neprofitnega stanovanja v najem in postopek po katerem
Javni stanovanjski sklad občine Gornji Petrovci (v nadaljeva-
nju: javni sklad) oddaja neprofitna stanovanja v najem.

II. UPRAVIČENCI ZA PRIDOBITEV NEPROFITNEGA
STANOVNJA V NAJEM

2. člen
Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v

najem so državljani Republike Slovenije, katerih mesečni
dohodki na družinskega člana se v letu dni pred razpisom za
dodeljevanje neprofitnih stanovanj gibljejo nad mejo, ki jih
izloča iz kroga upravičencev do dodelitve socialnega stano-
vanja v najem po 100. členu stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91) ter 26. člena zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92) in ne presega naslednjega merila:

Število članov gospodinjstva Skupni dohodek družine, preračunan na
družinskega člana, ne sme presegati podaj
navedenega odstotka nad povprečno neto
plačo v državi (v letu dni pred razpisom)

1 80 %
2 50 %
3 20 %
4 5 %
5 in veččlansko največ do povprečne plače

v državi (oziroma 0 %)

Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v
najem so tudi državljani, ki so upravičeni do dodelitve social-
nega stanovanja v najem, če imajo zagotovljeno pomoč pri
uporabi stanovanja skladno s predpisi, ki urejajo socialno-
varstvene pravice in če je občina zagotovila javnemu stano-
vanjskemu skladu dodatne stimulacije, predvidene v 95. čle-
nu stanovanjskega zakona.
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III. OBLIKOVANJE PREDNOSTNE LISTE ZA ODDAJO
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

3. člen
Za oddajo neprofitnih stanovanj v najem mora javni

sklad objaviti razpis v sredstvih javnega obveščanja.

4. člen
Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj mora določati

zlasti:
1. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do pri-

dobitve neprofitnega stanovanja v najem;
2. podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v

vlogi;
3. dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa pri-

ložiti vlogi;
4. število neprofitnih stanovanj in datum, ko bodo ne-

profitna stanovanja, ki so predmet razpisa, upravičencem
predvidoma oddana v najem;

5. rok za vročitev vlog in objavo izidov razpisa.

5. člen
Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne

morejo sodelovati lastniki stanovanj, ki so stanovanja odku-
pili skladno z določbami stanovanjskega zakona o privatiza-
ciji stanovanj, in državljani, ki so lastniki primernega stanova-
nja ali stanovanjske hiše.

Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne
morejo sodelovati tudi tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve
stanovanjskega zakona že dodeljeno družbeno stanovanje
in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili.

6. člen
Javni sklad imenuje tričlansko komisijo, ki prouči ute-

meljenost vlog na podlagi dokumentiranih poizvedb, potre-
bnih za oblikovanje prednostnega reda za oddajo neprofit-
nih stanovanj v najem.

Komisija določi udeležencem razpisa, katerih vloge so
nepopolne, rok za dopolnitev vloge.

Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpi-
sanem roku, se zavržejo s sklepom. Dokler predpisani rok
za dopolnitev vlog ne preteče, ni mogoče sestaviti predno-
stnega reda iz prvega odstavka tega člena.

7. člen
Pri proučitvi vseh okoliščin, pomembnih za uvrstitev in

razvrstitve udeležencev razpisa na prednostni red za oddajo
neprofitnih stanovanj v najem, uporablja javni sklad za komi-
sijsko ocenitev stanovanjskih razmer, v katerih živijo udele-
ženec razpisa in njegovi ožji družinski člani, obrazec za
oceno stanovanjskih razmer, ki je kot priloga sestavni del
tega pravilnika in na podlagi katerega komisija sestavi pre-
dnostni vrstni red upravičencev.

Ne glede na kriterije iz prvega odstavka tega člena
imajo pri razvrstitvi udeležencev na prednostno listo, pre-
dnost tisti udeleženci razpisa, ki imajo stalno bivališče na
območju Občine Gornji Petrovci in ki hkrati izpolnjujejo po-
goje iz 2. člena tega pravilnika.

Javni sklad, ob soglasju nadzornega sveta, se lahko
odloči, da pri oblikovanju prednostnega reda za oddajo
neprofitnih stanovanj v najem veljajo dodatna merila, glede
na lokalne razmere ali posebnosti razreševanja stanovanj-
skih vprašanj, ki niso zajeta v obrazcu za oceno stanovanj-
skih razmer.

Točkovanje dodatnih meril lahko odstopa za največ
20% od skupnega števila točk v obrazcu.

8. člen
Kadar se na prednostni red za oddajo neprofitnih sta-

novanj v najem uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom
točk, imajo prednost pri razvrstitvi na prednostni red udele-
ženci razpisa, pri katerih predstavlja višina neprofitne najem-
nine za primerno stanovanje manjši delež v družinskem do-
hodku.

9. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz 2. in 6. člena ter priloge

tega pravilnika določi seznam upravičencev za oddajo nepro-
fitnih stanovanj v najem in ga objavi na enak način kot razpis.

10. člen
Udeleženec razpisa se lahko pritoži v roku osmih dni

po prejemu sklepa o zavrženju vloge, o razvrstitvi na predno-
stno listo oziroma o odločitvi o dodelitvi stanovanja županu.

O pritožbi odloči župan v roku osmih dni po prejemu
pritožbe. Po rešitvi pritožb postane odločitev dokončna.

IV. DODELJEVANJE NEPROFITNEGA STANOVANJA
V NAJEM

11. člen
Direktor javnega sklada izda sklep o oddaji neprofitne-

ga stanovanja v najem.
Najemna pogodba za uporabo neprofitnih stanovanj se

sklepa za nedoločen čas, razen v primerih iz 14. člena tega
pravilnika.

Pred izdajo sklepa o oddaji neprofitnega stanovanja v
najem javni sklad preveri, če udeleženec razpisa, ki je uvr-
ščen na prednostni red, izpolnjuje pogoje za upravičenost
do pridobitve neprofitnega stanovanja v najem.

V. ZAMENJAVE NEPROFITNIH STANOVANJ

12. člen
Javni sklad omogoča menjave stanovanj in pri tem zla-

sti upošteva spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih
stanovanj po primerni stanovanjski površini ter njihovem in-
teresu.

Zamenjava stanovanj je možna ne glede na veljavno
prednostno listo.

VI. OBLIKOVANJE NAJEMNINE

13. člen
Višina najemnine za neprofitna stanovanja se določa na

podlagi odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00, 96/01)
oziroma v skladu z veljavnimi republiškimi predpisi.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Izpraznjena neprofitna stanovanja se smejo dodeliti v

najem samo upravičencem do pridobitve neprofitnega sta-
novanja, razen kadar javni sklad začasno nima evidentiranih
potreb po neprofitnih stanovanjih, kar dokaže z neuspešnim
javnim razpisom.

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko javni sklad ob
soglasju nadzornega sveta, neprofitno stanovanje začasno
odda v najem zaradi pridobivanje profita, za službene potre-
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be ali za oddajo socialnim upravičencem v občini, če občina
javnemu skladu zagotovi dodatne stimulacije skladno s 95.
členom stanovanjskega zakona.

15. člen
Do uveljavitve pravilnika o kategorizaciji stanovanj, sta-

novanjskih hiš in sosedstev se za neprimerno stanovanje po
tem pravilniku šteje stanovanje z največ 110 točkami po
pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stano-
vanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list
SRS, št. 25/81).

V primeru, da udeleženec razpisa prebiva sam oziroma z
družino v prostorih ali stanovanjih, ki niso točkovanja skladno
s pravilnikom iz prvega odstavka tega člena, opravi točkova-
nje po pravilniku iz prejšnjega odstavka, javni sklad sam.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja na seji občin-

skega sveta.

Št. 360-04/02-5
Gornji Petrovci, dne 23. maja 2002.

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

PRILOGA
pravilnika o oddaji neprofitnih stanovanj v najem

1. Stanovanjski status Točke
1.1. udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja 160
1.2. udeleženec razpisa z najmanj tretjino

delovne dobe, ki je brez stanovanja  30
1.3. udeležence razpisa, ki je podnajemnik

ali najemnik profitnega stanovanja 140
1.4. udeleženec razpisa z najmanj tretjino

delovne dobe, ki je najemnik
ali podnajemnik profitnega stanovanja  30

1.5. udeleženec razpisa stanuje v samskem domu 130
1.6. udeleženec razpisa stanuje pri starših

ali sorodnikih 120
2. Kvaliteta bivanja
2.1. bivanje v neprimernem stanovanju  30
3. Utesnjenost v stanovanju
3.1. do 4 m2 na družinskega člana  20
3.2. od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana  15
3.3. od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana  10
4. Arhitektonske ovire
4.1. gibalno ovirana oseba  50
5. Mlada družina, mladi (samski)
5.1. starost družine do 35 let  60
5.2. starost udeleženca razpisa do 30 let (samski)  30
6. Družina z večjim številom otrok
6.1. najmanj dva mladoletna otroka  60
6.2 za vsakega nadaljnjega otroka  60
7. Invalidnost
7.1. invalidnost  60
8. Družina z manjšim številom zaposlenih
8.1. zaposlenost v družini  40
9. Izobrazba udeleženca razpisa

in njegovega zakonca
9.1. doktorat ali magisterij  35
9.2. visoka izobrazba  30
9.3. višja izobrazba  25
9.4 srednja izobrazba  20

POJASNILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA OCENO
STANOVANJSKIH RAZMER

1. Stanovanjski status
1.1. udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja.
Točkuje se udeleženec razpisa:
– ki prebiva v prostorih za začasno prebivanje (začasno

prebivališče na gradbiščih, prostori v začasnih zgradbah in
podobno), opredeljeni v prvi točki 3. člena stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I in 21/94);

– ki z družino prebiva v stavbah zgrajenih za nastanitev
posameznikov, opredeljenih v drugi točki 3. člena stano-
vanjskega zakona;

– ki sam ali z družino občasno prebiva v stanovanjskih
stavbah, vendar brez statusa podnajemnika ali uporabnika
stanovanja,

1.2. udeleženec razpisa, ki je podnajemnik ali najem-
nik profitnega stanovanja.

Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima sklenjeno pod-
najemno pogodbo ali ima dokazilo o plačevanju podnajem-
nine ali najemnine za profitno stanovanje.

1.3. udeleženec razpisa stanuje v samskem domu.
Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima sklenjeno po-

godbo o uporabi prostora, zgrajenega za nastanitev posa-
meznika.

1.4. udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodni-
kih.

Točkuje se udeleženec razpisa, ki razpolaga z dokazi-
lom, da stanuje pri starših ali sorodnikih (potrdilo o stalnem
prebivališču in gospodinjski skupnosti).

2. Kvaliteta bivanja
2.1. bivanje v kletnem ali podstrešnem stanovanju.
2.2. bivanje v vlažnem ali mračnem stanovanju.
Kletno ali podstrešno stanovanje se točkuje v primeru

manj kvalitetnih pogojev bivanja. Za kletno ali podstrešno
stanovanje se upošteva tisto stanovanje, ki kot tako ni bilo
predvideno v prvotnem projektu stavbe in je brez ustrezne
toplotne in hidro izolacije.

3. Utesnjenosti stanovanja
Pri izračunu se upoštevajo podatki o površini stanova-

nja iz sklenjene najemne oziroma podnajemne pogodbe ali
zapisnika o točkovanju stanovanja. Točkuje se stanovanje
udeleženca, katerega stanovanjski status je zajet v 1. točki,
in sicer pod 1.2. do 1.4. točk.

4. Arhitektonske ovire
Določilo velja v primerih, če je udeleženec razpisa ozi-

roma njegov družinski član gibalno oviran. Točkuje se ude-
leženec razpisa oziroma njegov ožji družinski član, ki je
trajno vezan na uporabo invalidskega vozička.

5. Mlada družina, mladi
5.1. Večinoma velja v primerih družin z najmanj enim

otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let.
Za starost več kot 35 let šteje 35 let, dopolnjenih v letu
razpisa.

6. Družina z večjim številom otrok
6.2. Upošteva se tudi zdravniško dokazana nosečnost.

7. Invalidnost
Določilo temelji na zakonu o družbenem varstvu dušev-

no in telesno prizadetih oseb (Uradni lit SRS, št. 4/83) velja
v primerih, če gre za invalidnost zaradi katere je udeleženec
razpisa ali odrasli družinski član nesposoben za samostojno
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življenje in delo in je ugotovljena z izvidom in mnenjem
pristojen komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje Slovenije oziroma komisije za razvrščanje.

Določilo velja tudi v primerih, če gre za družino z mla-
doletnim otrokom, ki ima zmerno, težjo ali težko duševno ali
telesno motnjo, ugotovljeno po pristojni komisijo za razvr-
ščanje.

Pristojne komisije za razvrščanje so pri centrih za soci-
alno delo oziroma specializiranih ustanovah ter zavodih za
usposabljanje.

8. Družina z manjšim številom zaposlenih
Določilo velja v primerih, če gre za družino, ki šteje

najmanj tri člane in je zaposlen samo en družinski član.

9. Izobrazba
Točkuje se strokovna izobrazba udeleženca razpisa in

strokovna izobrazba njegovega zakonca. Točke se seštevajo.

10. Izračun dohodka po 2. členu tega pravilnika.
V primeru, da upravičenec nima dohodka za celotno

obdobje leta dni pred razpisom, se opravi ustrezen prera-
čun, pri katerem se upošteva podatke o povprečni neto
plači v državi, pri čemer se deli povprečna neto plača v
državi v letu pred razpisom s povprečno neto plačo v letu
razpisa (za število mesecev ko je upravičenec prejemal pla-
čo). Dodeljeni količnik je deflator, s katerim pomnožimo
upravičenčeve dohodke in na ta način pridobimo podatek o
upravičenčevih prejemnikih, ki štejejo kot podlaga za izra-
čun po 2. členu tega pravilnika.

GROSUPLJE

2463. Odlok o poimenovanju ulic v zazidalnih načrtih
TOC III, DVORI III in DVORI IV

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
Uradni list RS, št. 8/90, 10/91, 13/93 ter 66/93), 13.
člena pravilnika o določanju imen, naselij in ulic (Uradni list
SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92) in 18. člena
statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in
36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 37. seji dne
22. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o poimenovanju ulic v zazidalnih načrtih TOC III,

DVORI III in DVORI IV

1. člen
Na območju Občine Grosuplje se v Krajevni skupnosti

Grosuplje v zazidalnih načrtih TOC III, DVORI III in DVORI IV
poimenuje nove ulice.

2. člen
Ulice v zazidalnih načrtih se poimenujejo:
– ulica na območju zazidalnega načrta TOC III »Pod

Jelšami«,
– ulica na območju zazidalnega načrta DVORI III in

zazidalnega načrta DVORI IV (med novo šolo Brinje in Jero-
vo vasjo) »Slomškova ulica«,

– ulica na območju zazidalnega načrta DVORI IV (vzho-
dno od tenis centra) »Maistrova ulica«.

Kartografski prikaz poimenovanj je sestavni del tega
odloka.

3. člen
Odlok o poimenovanju se posreduje območni Geodet-

ski upravi, katera tudi izpelje vse nadaljnje postopke poime-
novanja.

Stroški postavitve usmerjevalnih tabel bremenijo prora-
čun Občine Grosuplje.

4. člen
Odlok o poimenovanju ulic v zazidalnih načrtih TOC III,

DVORI III in DVORI IV se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati naslednji dan po objavi.

Št. 012-2/96
Grosuplje, dne 22. maja 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

2464. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Občine Grosuplje

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93)
in na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) ter 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list
RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje
na 38. redni seji dne 29. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Občine Grosuplje

1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storskih ureditvenih pogojev za območje Občine Grosuplje,
ki ga je izdelal Geodetski zavod RS d.d., Zemljemerska ul.
12, Ljubljana, odgovorni projektant je Marjeta Novšak, univ.
dipl. inž. arh.

2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih ureditve-

nih pogojev za območje Občine Grosuplje bo javno razgr-
njen v prostorih Urada za prostor občine Grosuplje, Tabor-
ska c. 2, in v prostorih KS Grosuplje, Šmarje, Slivnica,
Polica, Mlačevo, Žalna, Št. Jurij, Račna, Ilova gora in Škoc-
jan.

Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Pripombe in predloge k osnutku sprememb in dopolni-

tev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Gro-
suplje lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v
času javne razgrnitve pisno ali na zapisnik na sedežu KS ali
na Uradu za prostor občine Grosuplje.

V času javne razgrnitve bosta v Krajevni skupnosti Gro-
suplje organizirani dve javni razpravi za celotno območje
Občine Grosuplje.
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4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 35003-2/99
Grosuplje, dne 30. maja 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

KRANJ

2465. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcih na območju Mestne občine
Kranj

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96, 44/00), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98,
84/98, 111/00) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 43/95, 33/96) je Občinski svet mestne
občine Kranj na 33. seji dne 22. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v

vrtcih na območju Mestne občine Kranj

1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov na območju Me-

stne občine Kranj znašajo mesečno na otroka po posamez-
nih programih:

Program Ekonomska cena programa v SIT

I. Celodnevni programi
1. starostno obdobje

(oddelki od 1 do 3 let) 76.290
2. starostno obdobje

(oddelki od 3 do 7 let) 55.549
3. kombinirani oddelki

(oddelki od 1 do 7 leta) 69.413

II. Krajši programi (oddelki od 3 do 7 let)
4. popoldansko varstvo

(poldnevni program 4 ure) 33.502
5. vzgojni program s kosilom 41.183
6. vzgojni program 30.218
7. vzgojni program z malico 34.501
8. vzgojni program s kosilom in malico 51.405
9. 60% program 33.328
10. popoldanski program

(celodnevni brez kosila) 53.280

III. Posebni programi
11. razvojni program 226.169

IV. Cena letnega prispevka staršev za
skrajšane vzgojne programe je:

12. skrajšani vzgojni programi 360–420 ur 7.560
13. skrajšani vzgojni programi 200–300 ur 5.400

2. člen
Individualni prispevek staršev se določi v deležu eko-

nomske cene programa, v katerega je otrok vključen.

3. člen
Nove cene programov veljajo od 1. 6. 2002 dalje.

4. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na obmo-

čju Mestne občine Kranj se od 1. 6. 2002 mesečno uskla-
jujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin po uradno
objavljenih podatkih Statističnega urada Republike Sloveni-
je in za delež plač v skladu z rastjo sredstev za plače,
določenih z veljavno zakonodajo.

5. člen
Starši otrok, za katere je Mestna občina Kranj po ve-

ljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske
vzgoje v vrtcu lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v
obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko
uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in
največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napove-
dati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka
iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 40% mesečnega
prispevka staršev, za program, v katerega je bil otrok vklju-
čen pred začasno odjavo. Razliko med plačilom rezervacij
staršev in ekonomsko ceno programa krije Mestna občina
Kranj.

Starši otrok iz drugih občin, za katere Mestna občina
Kranj po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene progra-
ma, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpi-
sih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da
bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in
ceno programa.

6. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o dolo-

čitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju
Mestne občine Kranj, št. 728/01-47/12 z dne 26. 9. 2001
(Uradni list RS, št. 79/01).

7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 64000-47/02-47/12
Kranj, dne 22. maja 2002.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

LITIJA

2466. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
določitvi varstvenih pasov in ukrepov za
zavarovanje vodnih virov na območju Občine
Litija

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS,
št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91, 52/00,
2/01), zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,
44/95, 1/96 in 9/99), 21. in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (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, 70/00 in
100/00), 3. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list
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RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97, 87/97,
73/98, 31/00, 33/00, 24/01) in 12. člena statuta Občine
Litija (Uradni list RS, št. 11/00 in 2/01) je Občinski svet
Občine Litija na 34. seji dne 28. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi

varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje
vodnih virov na območju Občine Litija

1. člen
V odloku o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za

zavarovanje vodnih virov na območju Občine Litija (Uradni
list RS, št. 53/92, 58/93, 55/95 in 15/97, v nadaljnjem
besedilu: odlok) se na koncu 2. člena dodajo naslednje
oznake zajetij:

Oznaka zajetja Za naselje

L-33, L-43.V11139 Golišče
L-40-V11140 Konjšica
L-25-V11141 Klenik
VG-10-V11142 Mala Goba
VG-28-V11143 Primskovo

2. člen
V odloku se iz 2. člena črta zajetje L-34-V-11022 Zg.

Hotič (staro zajetje).

3. člen
Odlok v 2. členu vsebuje zajetje VG-18-11107-Go-

bnik, pri katerem se v prilogi črta 1. območje varstvenih
pasov.

Novo besedilo 1. območja varstvenih pasov se glasi: V
11107-1433/1, 1433/3, 1433/4, 1433/5, k.o. Moravče.

4. člen
Doda se nov 22. člen odloka, ki se glasi:
“Do sprejetja novega družbenega in dolgoročnega plana

Občine Litija se v Družbenem in dolgoročnem planu Občine
Litija za obdobje 1986–90–2000 (Uradni list SRS, št. 14/87
in 4/89, Uradni list RS, št. 34/90, 20/94, 63/99) upošteva-
jo le tista vodna zajetja in varstveni pasovi, ki so določeni in
opredeljeni v odloku o določitvi varstvenih pasov in ukrepov
za zavarovanje vodnih virov na območju Občine Litija (Uradni
list RS, št. 53/92, 58/93, 55/95, 15/97).”

5. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 355-2/02
Litija, dne 29. maja 2002.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

2467. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta Ježa – zgornji del

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89, 26/90 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 110/00, 2/01) je Občinski svet občine Litija na
nadaljevanju 34. redne seje dne 28. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta

Ježa – zgornji del

I
Javno se razgrne osnutek Ureditvenega načrta Ježa –

zgornji del, ki ga je izdelalo podjetje Arhitektura d.o.o.,
Grudnovo nabrežje 23, Ljubljana.

II
Osnutek bo javno razgrnjen v avli Občine Litija, Jerebo-

va ulica 14, in sicer 30 dni od dneva objave tega sklepa v
Uradnem listu Republike Slovenije.

III
Med potekom javne razgrnitve bo Oddelek za gospo-

darsko infrastrukturo občine Litija organiziral javno obravna-
vo. Javna obravnava bo dne 3. 7. 2002 ob 18. uri, v veliki
sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.

IV
Občani in drugi zainteresirani lahko podajo pisne pri-

pombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek Oddelku za
gospodarsko infrastrukturo občine Litija, Jerebova ulica 14,
Litija, v roku iz II. člena tega sklepa.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-75/00
Litija, dne 29. maja 2002.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

2468. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Litije za obdobje 1986–2000 ter
prostorskih sestavin družbenega plana Občine
Litija za obdobje 1986–90–2000, dopolnitve
2001

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list SRS, št. 18/84, 15/89, Uradni list RS, št. 71/93),
37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89, 26/90 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93,
44/97), prvega odstavka 2. člena in 6. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90, 85/00) ter 12. člena statuta Občine Litija
(Uradni list RS, št. 110/00, 2/01) je Občinski svet občine
Litija na 34. redni seji dne 27. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Litije za obdobje 1986–2000 ter
prostorskih sestavin družbenega plana Občine

Litija za obdobje 1986–90–2000,
dopolnitve 2001

I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litije za ob-
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dobje 1986–2000 ter prostorskih sestavin družbenega pla-
na Občine Litija za obdobje 1986–90–2000, dopolnitve
2001, ki ga je izdelalo podjetje Locus, d.o.o., Ljubljanska
76, Domžale.

II
Osnutek bo javno razgrnjen v avli Občine Litija, Jerebo-

va ulica 14, in sicer 30 dni od dneva objave tega sklepa v
Uradnem listu Republike Slovenije.

III
V teku javne razgrnitve bo Oddelek za gospodarsko

infrastrukturo občine Litija organiziral javno obravnavo. Jav-
na obravnava bo dne 2. 7. 2002 ob 18. uri, v veliki sejni
sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.

IV
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pri-

pombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek Oddelku za
gospodarsko infrastrukturo Občine Litija, Jerebova ulica 14,
Litija, v roku iz II. člena tega sklepa.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-90/99
Litija, dne 29. maja 2002.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

2469. Sklep o določitvi cene programov predšolske
vzgoje v Občini Litija

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96 in 44/00), drugega odstavka 7. člena pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00 in 111/00) in 12.
člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00 in
2/01) je Občinski svet občine Litija na nadaljevanju 34.
redne seje dne 28. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi cene programov predšolske vzgoje v

Občini Litija

I
Cene programov v vrtcih, katerih ustanoviteljica je Ob-

čina Litija, znašajo mesečno na otroka po posameznih dnev-
nih programih predšolske vzgoje od 1. 6. 2002 dalje:

Program predšolske vzgoje Ekonomska cena programa (v SIT)

a) I. starostna skupina (jasli oziroma otroci
stari od 1–3 let) 71.045

b) II. starostna skupina (otroci stari od 3–7 let) 63.394
c) skrajšani program dnevnega varstva otrok,

starih od 2–7 let:
– ki vključuje prehrano 48.092
– ki vključuje samo zajtrk 41.534

d) razvojni oddelek 223.967
e) cicibanove urice 14.755
f) zunanja mala šola 16.395
g) dnevni znesek prehrane 500

II
Staršem otrok s stalnim prebivališčem na območju Ob-

čine Litija, za katere je Občina Litija dolžna po veljavni zako-
nodaji kriti del cene programa v vrtcu, lahko uveljavljajo kot
olajšavo pri določitvi plačila programov vrtca kredite, ki so jih
najeli za reševanje svoje stanovanjske problematike pri po-
slovnih bankah, Stanovanjskemu skladu RS, podjetjih, kjer
so zaposleni, ali pri drugih institucijah, ki dajejo kredite v ta
namen. Starši morajo v primeru tako najetega kredita, svoji
vlogi poleg obveznih prilog, priložiti tudi pogodbo ali overje-
no kopijo pogodbe o najemu kredita in potrdila o višini
zadnjih treh plačanih mesečnih anuitetah.

III
Plačila staršev otrok, vključenih v program cicibanovih

uric in v program zunanje male šole, niso določena na
podlagi plačilnih razredov glede na odmerjeno dohodnino in
povprečno bruto plačo preteklega leta v RS, ampak starši
plačujejo:

– 550 SIT na dan obiska za program cicibanovih uric,
– strošek prehrane v programu zunanje male šole.
Za otroke v razvojnem oddelku starši plačajo le strošek

prehrane, medtem ko so ostalih plačil do ekonomske cene
oproščeni.

IV
Starši otrok, za katere je Občina Litija dolžna po veljav-

ni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje v
vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od
1. julija od 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za ne-
prekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca.
Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en
teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši
plačajo rezervacijo v znesku 350 SIT za vsak delovni dan
napovedane odsotnosti otroka.

Občina Litija bo v obdobju od 1. julija do 31. avgusta
tudi za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Litija, za
katere je dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene progra-
ma predšolske vzgoje, in so vključeni v vrtce izven Občine
Litija, pokrila razliko med cenami programov in zneski rezer-
vacij, ki so določeni v vrtcih teh občin.

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Litija po
veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko
uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki jim je po predpisih
dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo
v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in
ceno programa.

V
Staršem otrok, za katere je Občina Litija dolžna po

veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgo-
je v vrtcu, se opravičena, najmanj enomesečna odsotnost
otroka, obračunava enako kot rezervacija. Starši opravičeno
odsotnost otroka dokazujejo z originalnim zdravniškim potr-
dilom.

VI
V primeru vpisa in izpisa otroka sredi meseca, se plači-

lo staršev proporcionalno zniža glede na število dni prisot-
nosti otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpi-
sa). To določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila
za druge občine, ki plačujejo razliko med ceno programa in
plačilom staršev.

VII
Dnevni znesek živil (prehrane) za otroke znaša 500

SIT. V tem znesku znaša vrednost zajtrka 100 SIT, kosila
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300 SIT in popoldanske malice 100 SIT. Vrtec pri izstavitvi
računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živi-
la za vsak dan odsotnosti otroka od naslednjega sporočene-
ga dne dalje, v sorazmerni višini plačila za program vrtca.

VIII
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o dolo-

čitvi cene programov predšolske vzgoje v Občini Litija (Ura-
dni list RS, št. 3/01 in 67/01).

IX
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 6.
2002 dalje.

Št. 601-6/2002
Litija, dne 28. maja 2002.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

LJUBLJANA

2470. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70, Ljubljana, v skladu s 97. členom energetskega zako-
na (Uradni list RS, št. 79/99) in uredbe o oblikovanju cen
proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 33/02) objavlja

C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote

1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljub-

ljana, Verovškova 70, se določijo nove cene toplote:

Tarifna skupina Cena
Stanovanjski odjem
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu 6.149,46 SIT/MWh
– za obračun tople potrošne vode
po vodomeru 410,80 SIT/m3

za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu
in obračun po vodomeru 1,441.642,65 SIT/MW/leto

Nestanovanjski odjem
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu 6.989,13 SIT/MWh
– za obračun tople potrošne vode
po vodomeru 466,54 SIT/m3

za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu
in obračun po vodomeru 1,689.503,96 SIT/MW/leto

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vre-
dnost.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za

posamezne tarifne skupine toplote (Uradni list RS, št.
38/02).

3. člen
Ta cenik začne veljati 10. junija 2002.

Ljubljana, dne 31. maja 2002.

Prokurist
Igor Jurij Pogačar l. r.

2471. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70, Ljubljana, v skladu s sklepom skupščine Holdinga
mesta Ljubljane z dne 6. 11. 2000, zaradi zmanjšanja cen
zemeljskega plina iz transportnega omrežja Geoplina objav-
lja

C E N I K
za posamezne tarifne skupine plina

1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljub-

ljana, Verovškova 70, se določijo nove cene plina:

Mala poraba cena za plin 125,34 SIT/m3

Gospodinjska

�IROKA tarifa: cena za plin 63,36 SIT/m3

osnovna cena 9.181,67 SIT/leto

POTRO�NJA Centralno 

ogrevanje cena za plin 63,36 SIT/m3

cena za prikl.moè 755,41 SIT/kW,leto

Mala poraba cena za plin 125,34 SIT/m3

Osnovna

OSTALA tarifa cena za plin 74,40 SIT/m3

osnovna cena 23.417,45 SIT/leto

POTRO�NJA Ogrevanje

poslov.prostorov cena za plin 74,40 SIT/m3

cena za prikl.moè 460,36 SIT/kW,leto

Pogodbeni odjem cena za plin 55,72 SIT/m3

cena za prikl.moè 835,62 SIT/kW,leto

TARIFNE SKUPINE CENE

2. člen
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vre-

dnost.

3. člen
V skladu z uredbo o taksi za obremenjevanje zraka z

emisijo CO
2
, ki jo je predpisala Vlada Republike Slovenije

(Uradni list RS, št. 2/97, 5/97, 24/98, 65/98, 51/99,
42/00, 124/00 in 85/01) Javno podjetje Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, obračunava takso
na obračunane količine plina v predpisani višini. Zgoraj na-
vedene cene ne vključujejo omenjene takse.

4. člen
V skladu z uredbo o spremembi uredbe o določitvi

zneska trošarine za mineralna olja in plin, ki jo je sprejela
Vlada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/01, 57/01,
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61/01, 81/01, 85/01, 5/02), znaša trošarina za zemeljski
plin 1,5 SIT/m3. Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana, Verovškova 70, obračunava trošarino na obraču-
nane količine plina v predpisani višini. Zgoraj navedene
cene ne vključujejo omenjene trošarine.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za

posamezne tarifne skupine plina (Uradni list RS, št. 56/01).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 31. maja 2002.

Prokurist
Igor Jurij Pogačar l. r.

ROGAŠKA SLATINA

2472. Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo Rogaška
Slatina

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 35. člena zakona o uresničevanju jav-
nega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/
94) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list
RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška
Slatina na 36. redni seji dne 29. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Zavoda za kulturo Rogaška Slatina

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Rogaška Slatina (v nadaljeva-

nju: ustanovitelj) ustanavlja javni zavod Zavod za kulturo
Rogaške Slatine za opravljanje kulturne dejavnosti na obmo-
čju Občine Rogaška Slatina.

2. člen
S tem odlokom se določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda,
– vire in način pridobivanja sredstev za delovanje zavo-

da,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad od-

hodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delovanje zavo-
da,

– pravice, odgovornosti in obveznosti zavoda v prav-
nem prometu,

– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja za
obveznosti zavoda,

– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in
zavoda,

– druge določbe v skladu z zakonom in splošnimi akti.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

3. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Rogaška Slatina s sede-

žem v Rogaški Slatini, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

III. IME IN SEDEŽ ZAVODA

4. člen
Ime zavoda se glasi: Zavod za kulturo Rogaška Slatina.

Sedež zavoda je: Celjska cesta 3/a, 3250 Rogaška Slatina.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen
Zavod v okviru javne službe opravlja naslednje dejavno-

sti, določene v uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifi-
kacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02):

DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.120 Izdajanje časopisov
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-

sa
DE 22.150 Drugo založništvo
DE 22.210 Tiskanje časopisov
DE 22.220 Drugo tiskarstvo
DE 22.230 Knjigoveštvo
G 52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
K 74.400 Oglaševanje
K 74.851 Prevajanje
K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.853 Druga splošna tajniška opravila
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.872 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
K 74.87 Druge poslovne dejavnosti
M 80.42 Drugo izobraževanje
O 92.130 Kinematografska dejavnost
O 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O 92.521 Dejavnost muzejev
O 92.522 Varstvo kulturne dediščine
O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
V okviru teh dejavnosti zavod opravlja naslednje nalo-

ge:
– spremlja, spodbuja, organizira in izvaja kulturne de-

javnosti,
– izvaja muzejsko in razstavno-galerijsko dejavnost,
– organizira in posreduje kulturne in druge javne prire-

ditve,
– organizira predvajanje filmov,
– organizira in izvaja ohranjanje naravne in kulturne

dediščine na območju občine,
– skrbi za obnovo naravnih znamenitosti, kulturnih in

zgodovinskih spomenikov na območju občine v skladu s
strokovnimi usmeritvami pristojnih služb in po programih, za
katere pridobi soglasje ustanovitelja,

– upravlja z nepremičninami na področju kulture in jih
daje v najem za kar pridobi soglasje ustanovitelja in po
pravilih, ki jih določi ustanovitelj,

– skrbi za tekoče investicijsko vzdrževanje nepremič-
nin s področja kulture,
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– organizira izobraževalne dejavnosti na področju kul-
ture ter skrbi za izobraževanje kadrov za potrebe kulturne
dejavnosti,

– izvaja založniško dejavnost,
– odkupuje in prodaja umetniška dela, dokumentarna

gradiva, eksponate in drugo gradivo, vezano na dejavnost
zavoda,

– vrši izposojo izdelkov, ki so vezani na dejavnost zavoda,
– skrbi za programsko svetovalno dejavnost,
– organizira in vodi dokumentacijski center podatkov,

vodi register naravnih in kulturnih znamenitosti ter spomeni-
kov ter hrani drugo dokumentarno gradivo,

– sodeluje z drugimi izvajalci kulturne dejavnosti v obči-
ni in izven nje,

– izvaja propagandno dejavnost v smislu obveščanja o
kulturni ponudbi občine v sami občini in izven nje,

– spodbuja kulturno dejavnost v šolah.

V. ORGANI ZAVODA

6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet zavoda.

1. Svet zavoda

7. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje šest članov. Svet

zavoda sestavljajo: dva predstavnika ustanovitelja, dva pred-
stavnika delavcev zavoda in dva predstavnika uporabnikov.

8. člen
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na

tajnih volitvah. Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski
svet občine Rogaška Slatina. Enega predstavnika uporabni-
kov imenuje Območna izpostava JSKD Rogaška Slatina,
enega predstavnika uporabnikov pa imenuje Mestna krajev-
na skupnost Rogaška Slatina.

9. člen
Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– sprejme statut zavoda,
– sprejme letni program dela ter z njim seznani ustano-

vitelja,
– sprejme finančni načrt in zaključni račun ter splošne

akte, za katere je tako predvideno v statutu,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem za-

voda,
– daje mnenje k imenovanju direktorja,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest v javnem

zavodu,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in statu-

tom zavoda.

10. člen
Zavod ima statut, s katerim se podrobneje določijo:
– organizacija in način poslovanja zavoda,
– način izvolitve oziroma imenovanja članov organov

zavoda ter način njihove razrešitve,
– pristojnosti organov zavoda,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– druga pomembnejša določila v zvezi s poslovanjem

zavoda,

– zadeve v zvezi z nadzorom ustanovitelja nad poslova-
njem zavoda,

– druga določila, povezana z delovanjem zavoda.

11. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči

z dnem, ko se svet zavoda konstituira na prvi seji. Konstitu-
tivno sejo prvega sveta zavoda skliče v.d. direktorja zavoda.
Po poteku mandata skliče konstitutivno sejo novega Sveta
zavoda direktor zavoda v roku 30 dni po izvolitvi oziroma
imenovanju vseh članov sveta.

Člani sveta so lahko po preteku mandata ponovno
izvoljeni oziroma imenovani v svet zavoda.

2. Direktor

12. člen
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega

direktorja. Direktor predstavlja in zastopa zavod neomejeno,
vodi poslovanje zavoda, skrbi za zakonitost dela zavoda,
vodi strokovno delo zavoda in odgovarja za zakonitost dela
zavoda.

Direktor je za svoje delo odgovoren ustanovitelju in
svetu zavoda.

13. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj na

podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta in
strokovnega sveta zavoda.

Direktor zavoda mora imeti visoko izobrazbo – univerzi-
tetni program.

Direktor je imenovan za obdobje petih let in je po
preteku mandata lahko ponovno imenovan za direktorja.

3. Strokovni svet zavoda

14. člen
Strokovni svet šteje štiri člane in sicer enega predstav-

nika delavcev zavoda in tri predstavnike zunanjih strokovnja-
kov s področja dela zavoda.

Strokovni svet se konstituira, ko so izpolnjeni kadrovski
pogoji zavoda za sestavo, določeno v prvi alinei tega člena.

Do konstituiranja strokovnega sveta sodelujejo pri re-
ševanju strokovnih vprašanj vsi strokovni delavci zavoda.

Direktor zavoda ne more biti član strokovnega sveta
zavoda.

15. člen
Člane strokovnega sveta imenuje svet zavoda.

16. člen
Strokovni svet zavoda:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela

zavoda,
– daje mnenja, predloge in pobude za reševanje teh

vprašanj direktorju,
– daje mnenje k imenovanju direktorja,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in statu-

tom zavoda.

17. člen
Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta in zač-

ne teči z dnem, ko se ta organ sestane na prvi seji.
Konstitutivno sejo strokovnega sveta skliče direktor za-

voda v 30 dneh od imenovanja njegovih članov.
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VI. SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA IN NAČIN
UPRAVLJANJA S PREMOŽENJEM

18. člen
Ustanovitelj v skladu z zakonom zavodu zagotovi sred-

stva, potrebna za ustanovitev in začetek dela.

19. člen
Viri sredstev za delovanje zavoda so:
– proračunska sredstva ustanovitelja,
– sredstva državnega proračuna za akcije, opredeljene

v nacionalnem programu,
– sredstva pridobljena s prodajo storitev in blaga,
– darila, donacije,
– drugi viri, ki jih določa zakon.

20. člen
Kot del javne infrastrukture na področju kulture se dajo

v upravljanje Zavodu za kulturo Rogaška Slatina naslednje
nepremičnine in oprema v njih:

– Kulturni center Rogaška Slatina,
– druge nepremičnine s področja naravne in kulturne

dediščine, ki so v lasti občine oziroma jih lastnik preda v
upravljanje zavodu.

21. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, upravljalec pre-

moženja pa je zavod.
Z nepremičnim premoženjem lahko zavod razpolaga le

s soglasjem ustanovitelja.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja

kot dober gospodar.

VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

22. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi

pri opravljanju svoje dejavnosti,
uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, za druge na-

mene pa ga lahko uporabi le ob soglasju ustanovitelja.

23. člen
Primanjkljaj sredstev krije zavod iz lastnih sredstev,

ustanovitelj pa le do višine v občinskem proračunu zagotov-
ljenih sredstev za dejavnost zavoda.

VIII. NASTOPANJE ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

24. člen
Zavod je pravna oseba, ki v pravnem prometu v okviru

svoje dejavnosti nastopa neomejeno, pravne posle v zvezi z
nepremičnim premoženjem pa lahko opravlja le s soglasjem
ustanovitelja.

25. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,

s katerimi razpolaga.

IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA

26. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno

subsidiarno do vrednosti sredstev, ki jih zagotavlja iz prora-
čuna občine za dejavnost zavoda.

X. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA

27. člen
Ustanovitelj nadzira zakonitost dela zavoda in finančno

poslovanje zavoda. Nadzor izvaja pristojen organ ustanovite-
lja, zaradi česar je zavod dolžan ustanovitelju najmanj enkrat
letno posredovati podatke o poslovanju zavoda.

28. člen
Ustanovitelj je dolžan zavodu zagotavljati sredstva, za-

gotovljena v občinskem proračunu, na način in po dinamiki
za katero se ustanovitelj in zavod sporazumno dogovorita,
upoštevaje veljavno zakonodajo in občinske akte.

29. člen
Zavod mora od ustanovitelja pridobiti:
– soglasje k statutu,
– soglasje k statutarnim spremembam,
– soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti,
– soglasje k aktu o sistematizaciji delovnih mest.
Če ustanovitelj ne izda soglasja iz prejšnjega odstavka

v roku 60 dni od vložitve zahtevka, se šteje, da je soglasje
izdal.

XI. PRENEHANJE ZAVODA

30. člen
Zavod preneha:
– če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker

so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavno-
sti, za katero je bil zavod ustanovljen,

– če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa
zavoda v sodni register,

– če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja
dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavno-
sti, pa v roku, določenim z izrečenim ukrepom, ne izpolni
pogojev za opravljanje te dejavnosti,

– v drugih primerih, določenih z zakonom.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen
Statut zavoda sprejme Svet zavoda v 3 mesecih po

konstituiranju in ga predloži v soglasje ustanovitelju.

32. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki je

pooblaščen, da opravi vsa dejanja potrebna za začetek de-
lovanja zavoda in za njegov vpis v sodni register.
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33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 67000-0003/02
Rogaška Slatina, dne 31. maja 2002.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

SEŽANA

2473. Odlok o spremembi odloka o ukinitvi delovanja
Sklada stavbnih zemljišč občine Sežana

Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97), 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list
RS, št. 39/99), 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina
(Uradni list RS, št. 34/99), 16. člena statuta Občine Komen
(Uradni list RS, št. 46/01) in 16. člena statuta Občine Seža-
na (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) so občinski
sveti Občine Divača dne 25. 4. 2002, Občine Hrpelje-Kozi-
na dne 18. 12. 2001, Občine Komen dne 21. 12. 2001 in
Občine Sežana dne 31. 1. 2002 sprejeli

O D L O K
o spremembi odloka o ukinitvi delovanja Sklada

stavbnih zemljišč občine Sežana

1. člen
V odloku o ukinitvi delovanja Sklada stavbnih zemljišč

občine Sežana (Uradni list RS, št. 4/96) se spremeni zadnji
odstavek 3. člena tako, da se glasi:

“Pravice in obveznosti se med občine razdelijo po teri-
torialnem principu.”

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 31/06
Divača, dne 25. aprila 2002.

Župan
Občine Divača

Rajko Vojtkovszky l. r.

Št. 0622-72/01-5
Hrpelje-Kozina, dne 18. decembra 2001.

Župan
Občine Hrpelje-Kozina

Albert Pečar l. r.

Št. 06202-22/01-4
Komen, dne 21. decembra 2001.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

Št. 06202-1/02-6
Sežana, dne 31. januarja 2002.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

2474. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
javni kanalizaciji v Občini Sežana

Na podlagi 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 25. člena zakona
o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91, 12/93 in 66/93) ter 16. člena
statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in
3/01) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 18. 4.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o javni

kanalizaciji v Občini Sežana

1. člen
V odloku o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list

RS, št. 56/96, 25/01 in 101/01) se v 31. členu dodajo
drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:

Uporabniki morajo v ta namen dopustiti dostop do grez-
nice s specialnimi vozili, ki so namenjena za praznjenje
grezničnih odplak.

Lastniki objektov, ki ne morejo omogočiti upravljavcu
dostop do greznice, so le-te dolžni prazniti sami. Praznjenje
greznic morajo opraviti v skladu z veljavno zakonodajo in
soglasjem izvajalca javne gospodarske službe odvajanja ko-
munalnih voda.

Lastniki individualnih greznic v mestu Sežana, ki niso
dostopne s specialnimi vozili so oproščeni plačila odvajanja
odpadnih voda. Oprostitev dovoli izvajalec javne gospodar-
ske službe odvajanja odpadnih voda na podlagi vloge upra-
vičenca.

Dostop do greznic s specialnimi vozili za praznjenje so
dolžni urediti v roku enega leta po sprejetju tega odloka.

2. člen
V 32. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
Lastniki oziroma uporabniki greznic so izvajalcu javne

gospodarske službe odvajanje komunalnih odpadnih voda –
upravljalec javne kanalizacije, dolžni predložiti dokumentaci-
jo, iz katere so razvidni podatki o njihovih greznicah, dosto-
pih do njih in predviden termin praznjenja. Podatke je po-
trebno predložiti v roku 30 dni od prejema poziva.

3. člen
V prvem odstavku 33. člena se črta zadnji stavek z

naslednjo vsebino:
Če je obstoječa greznica vodotesna se lahko uporablja

kot pretočni jašek, sicer jo mora uporabnik opustiti.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
Kolikor med tem časom lastnik objekta ne izvede us-

treznega kanalizacijskega priključka, ga upravljalec kanali-
zacije pozove, da to opravi v 60 dneh. Po preteku tega roka
mora lastnik objekta plačati vse stroške vezane na odplake
iz svoje greznice kot dodatne stroške, ki nastajajo zaradi
neizpolnitve obveznosti priključitve na javno kanalizacijo.

4. člen
Drugi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se

glasi:
Osnova za obračun odvedene odpadne vode pri odva-

janju v kanalizacijo in na območju mesta Sežana tudi pri
uporabnikih individualnih greznic je količina porabljene pit-
ne ali tehnološke vode, ki se meri z merilno napravo.

Za uporabnike individualnih greznic izven mesta Seža-
na je osnova za obračun odvedene odpadne vode količina
izpraznjene mase, pripeljana na čistilno napravo.
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5. člen
V 37. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
Način storitve in plačila odvajanja ter čiščenja odpa-

dnih voda, kot je predviden v mestu Sežana, se lahko na
podlagi pisne vloge izvaja tudi za druge uporabnike individu-
alnih greznic v Občini Sežana. Ta možnost je pogojena s
prostimi kapacitetami čistilne naprave in obvezo, da stranka
poravna kilometrino na podlagi cenika, ki ga sprejme občin-
ski svet.

Sedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji.

6. člen
Za 37. členom se dodata nova 37.a in 37.b člena z

naslednjima vsebinama:

37.a člen
Uporabniki individualnih greznic, ki plačujejo čiščenje

in odvajanje odpadnih voda na podlagi količine porabljene
pitne ali tehnološke vode, ugotovljene z merilno napravo, so
s tem plačilom upravičeni do praznjenja in čiščenja njihovih
grezničnih odplak. Predhodno morajo izvajalcu javne go-
spodarske službe podati podatke, kot to predvideva 32.
člen tega odloka.

37.b člen
Uporabniki plačujejo odvajanje in čiščenje odpadnih

voda na podlagi izstavljenega računa. Uporabnik mora pla-
čati račun najkasneje v roku, navedenem na računu. V pri-
meru, da uporabnik ne poravna računa za odvajanje in či-
ščenje odpadnih voda v roku 15 dni od izstavitve računa, ga
je izstavljalec računa dolžan opomniti. V opominu mora do-
ločiti dodaten rok plačila in zamudnih obresti 15 dni in
opozoriti uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka,
določenega v opominu, mora upravljalec vodovodnega
omrežja prekiniti dobavo vode. Dobava vode se ponovno
vzpostavi, ko je račun skupaj z zamudnimi obrestmi v celoti
poravnan.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 06202-3/02-14
Sežana, dne 18. aprila 2002.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

2475. Sklep o podaji soglasja k uporabi spremenjene
cene odvajanja komunalnih odpadnih voda v
mestu Sežana

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni
list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet občine
Sežana na seji dne 23. 5. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1
Občinski svet daje soglasje k uporabi spremenjene

cene odvajanja komunalnih odpadnih voda v mestu Sežana,
in sicer:

odvajanje odpadnih voda v mestu Sežana znaša 32,12
SIT/m3 (brez DDV) oziroma 34,85 SIT/m3 z vključenim
8,5% DDV.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporabljati pa se začne 1. 6. 2002.

Št. 06202-4/02-13
Sežana, dne 23. maja 2002.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

2476. Sklep o spremembi sklepa o financiranju
političnih strank

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS št. 62/94 in 70/00) in 16. člena statuta Občine
Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) je Ob-
činski svet občine Sežana na seji dne 23. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o financiranju političnih

strank

1
V sklepu o financiranju političnih strank (Uradni list RS,

št. 43/01) se v 1. členu doda nov šesti odstavek:
“Znesek 30 SIT se od 1. 1. 2002 valorizira letno za

procent rasti primerne porabe občine”.

2
Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-4/02-16
Sežana, dne 23. maja 2002.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

2477. Sprememba pravilnika z normativi o javni
kanalizaciji

Na podlagi 3. člena odloka o gospodarskih javnih slu-
žbah v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 73/98 in 102/00),
41. člena odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni
list RS, št. 56/96 in 25/01) ter 16. člena statuta Občine
Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) je Ob-
činski svet občine Sežana na seji dne 23. 5. 2002 sprejel

S P R E M E M B O  P R A V I L N I K A
z normativi o javni kanalizaciji

1. člen
V pravilniku z normativi o javni kanalizaciji (Uradni list

RS, št. 56/96) se v 43. členu spremeni drugi odstavek
tako, da se glasi:

Osnova za obračun odvedene odpadne vode pri odva-
janju v kanalizacijo in na območju mesta Sežana tudi pri
uporabnikih individualnih greznic je količina porabljene pit-
ne ali tehnološke vode, ki se meri z merilno napravo.
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Za uporabnike individualnih greznic izven mesta Seža-
na je osnova za obračun odvedene odpadne vode količina
izpraznjene mase, pripeljana na čistilno napravo.

2. člen
Za 47. členom se doda nov 47.a člen z naslednjo

vsebino:

47.a člen
Izvajanje in plačevanje storitev odvajanja in čiščenja

odpadnih voda ni obvezno v primeru dobave vode preko
gradbenih priključkov za obdobje dveh let. V tem obdobju je
potrebo objekt ustrezno komunalno opremiti. Po preteku
tega časa nastopi obveza vključitve objekta v sistem odvaža-
nja in čiščenja vode v skladu z zakonom in drugimi akti.

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

nem listu RS.

Št. 06202-4/02-12
Sežana, dne 23. maja 2002.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

2478. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi 18. in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 74/98, 70/00, 100/00 in 28/01), 10. člena sta-
tuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in
72/99), odloka o preimenovanju ulic, ukinitvi in odcepitvi
poteka ulic ter njihovega preimenovanja na območju Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 63/01) in odloka o
spremembi območij naselij Gladomes, Fošt, Turiška vas,
Tinjska Gora, Malo Tinje, Cigonca, Levič, Gabernik, Buko-
vec, Zgornja Polskava, Kovača vas in Zgornja Bistrica ter
spremembi imen nekaterih naselij na območju Občine Slo-
venska Bistrica (Uradni list RS, št. 71/98) je Občinski svet
občine Slovenska Bistrica na 30. redni seji dne 20. 5.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih

skupnostih Občine Slovenska Bistrica

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o

krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 19/96, 65/98 in 79/01), ki določa status, organizi-
ranost, naloge in pristojnosti, način financiranja in druge
zadeve, ki urejajo delovanje krajevnih skupnosti.

2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V Občini Slovenska Bistrica je 18 krajevnih skupnosti.

Posamezne krajevne skupnosti sestavljajo naselja ali deli
naselij kot sledi:

1. Krajevna skupnost Alfonz Šarh, ki vključuje:
del mestnega območja Slovenska Bistrica (Devinska

ulica, Na Jožefu – del, Kratka ulica, Ulica dr. Štefke Hribar-

jeve, Grogova ulica, Gombačeva ulica, Mladinska ulica,
Štuhčeva ulica, Ob parku – del, Trg Alfonza Šarha, Ulica
Pohorskega bataljona, Ulica Sagadinovih, Vinarska ulica,
Zadružna ulica – del, Zidanškova ulica, Mariborska cesta)
ter naselja Devina, Klopce, Ritoznoj in Šentovec.

2. Krajevna skupnost dr. Jagodič, ki vključuje:
del mestnega območja Slovenska Bistrica (Bazoviška

ulica, Cesta zmage, Čopova ulica, Gradišče, Grajska ulica –
del, Izseljenska ulica, Jurčičeva ulica, Kolodvorska ulica,
Proti jezam, Lackova ulica, Leonova ulica, Leskovarjeva uli-
ca, Maistrova ulica, Miklošičeva ulica, Obrtniška ulica, Ozka
ulica, Partizanska ulica – del, Zelena ulica, Potrčeva ulica,
Na Jožefu – del, Na poljanah, Prečna ulica, Ratejeva ulica,
Stepišnikova ulica, Ob stadionu – del, Špindlerjeva ulica –
del, Štancerjeva ulica, Tavčarjeva ulica, Ljubljanska cesta –
del, Trg svobode, Trubarjeva ulica, Slomškova ulica, Ulica
Borisa Vinterja, Ulica dr. Jagodiča, Slovenska ulica, Kreko-
va ulica, Vošnjakova ulica, Zadružna ulica – del, Žolgarjeva
ulica) ter naselja Cigonca, Prepuž, Spodnja Nova vas in
Videž.

3. Krajevna skupnost Impol, ki vključuje:
del mestnega območja Slovenska Bistrica (Jamova uli-

ca, Kajuhova ulica – del, Levstikova ulica, Mroževa ulica,
Ob parku – del, Ob potoku, Partizanska ulica – del, Ribiška
ulica, Sernčeva ulica, Ob gozdu, Tovarniška ulica, Travniška
ulica, Kraigherjeva ulica, Samova ulica, Ulica Bračičeve bri-
gade) ter naselja Kostanjevec – del, Kovača vas, Nova Gora
nad Slovensko Bistrico, Visole, in Zgornja Bistrica.

4. Krajevna skupnost Pohorski odred, ki vključuje:
del mestnega območja Slovenska Bistrica (Aljaževa uli-

ca, Aškerčeva ulica, Cankarjeva ulica, Cesta XIV. divizije,
Cvetlična ulica, Finžgarjeva ulica, Grajska ulica – del, Gre-
gorčičeva ulica, Jenkova ulica, Kajuhova ulica – del, Kette-
jeva ulica, Kopališka ulica, Na Ajdov hrib, Murnova ulica,
Nazorjeva ulica, Partizanska ulica – del, Prešernova ulica,
Prežihova ulica, Ulica Anice Černejeve, Ingoličeva ulica, Ob
stadionu – del, Špindlerjeva ulica – del, Taborniška ulica,
Ljubljanska cesta – del, Tomšičeva ulica, Šolska ulica, Prvo-
majska ulica, Ulica Pohorskega odreda, Ulica Slave Klavo-
re, Vodovnikova ulica, V Zafošt, V Črnec, Vrtnarska ulica,
Župančičeva ulica) ter naselje Spodnja Ložnica.

5. Krajevna skupnost Črešnjevec, ki vključuje naselja:
Brezje pri Slovenski Bistrici, Črešnjevec, Farovec, Lo-

kanja vas, Pretrež, Trnovec pri Slovenski Bistrici in Vrhloga.
6. Krajevna skupnost Kebelj, ki vključuje naselja:
Cezlak, Kebelj, Lukanja, Kot na Pohorju, Modrič, Nad-

grad in Podgrad na Pohorju.
7. Krajevna skupnost Laporje, ki vključuje naselja:
Dolgi Vrh, Drumlažno, Hošnica, Ješovec, Kočno ob

Ložnici, Križni Vrh, Laporje, Levič, Razgor pri Žabljeku, Vr-
hole pri Laporju, Zgornja Brežnica in Žabljek.

8. Krajevna skupnost Leskovec – Stari Log, ki vključu-
je naselji:

Leskovec in Stari Log.
9. Krajevna skupnost Makole, ki vključuje naselja:
Dežno pri Makolah, Jelovec pri Makolah, Ložnica, Ma-

kole, Mostečno, Pečke, Savinsko, Stari Grad, Stopno,
Stranske Makole, Strug, Štatenberg in Varoš.

10. Krajevna skupnost Poljčane, ki vključuje naselja:
Čadramska vas, Ljubično, Lovnik, Lušečka vas, Pod-

boč, Poljčane, Spodnja Brežnica, Spodnje Poljčane, Sta-
novsko in Zgornje Poljčane.

11. Krajevna skupnost Pragersko – Gaj, ki vključuje
naselji:

Gaj in Pragersko.
12. Krajevna skupnost Spodnja Polskava, ki vključuje

naselji:
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Pokoše in Spodnja Polskava.
13. Krajevna skupnost Studenice, ki vključuje naselja:
Brezje pri Poljčanah, Globoko ob Dravinji, Hrastovec

pod Bočem, Krasna, Križeča vas, Modraže, Novake in Stu-
denice.

14. Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju, ki vključu-
je naselja:

Bojtina, Frajhajm, Kalše – del naselja, Ošelj, Planina
pod Šumikom – del, Smrečno, Spodnje Prebukovje, Šmart-
no na Pohorju, Zgornja Nova vas in Zgornje Prebukovje.

15. Krajevna skupnost Tinje, ki vključuje naselja:
Fošt, Jurišna vas, Malo Tinje, Planina pod Šumikom –

del, Radkovec, Rep, Tinjska Gora, Turiška vas na Pohorju,
Urh in Veliko Tinje.

16. Krajevna skupnost Vrhole – Preloge, ki vključuje
naselja:

Preloge, Sevec, Vinarje – del naselja in Vrhole pri
Slovenskih Konjicah.

17. Krajevna skupnost Zgornja Ložnica, ki vključuje
naselja:

Gladomes, Korplje, Kostanjevec – del naselja, Vinarje
– del naselja in Zgornja Ložnica.

18. Krajevna skupnost Zgornja Polskava, ki vključuje
naselja:

Bukovec, Gabernik, Kalše – del naselja, Kočno pri
Polskavi, Ogljenšak, Sele pri Polskavi in Zgornja Polskava.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 10/032-01/30-6/2002
Slovenska Bistrica, dne 20. maja 2002.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

VELIKA POLANA

2479. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine
Velika Polana

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov javne
uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01)
in 6. člena statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št.
44/99) je župan Občine Velika Polana sprejel

S K L E P
o uradnem elektronskem naslovu Občine Velika

Polana

1. člen
Uradni elektronski naslov Občine Velika Polana se gla-

si: obcina@velika-polana.si.
Sporočila sprejeta na ta naslov, sprejema in redno

pregleduje Občinska uprava občine Velika Polana.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VRANSKO

2480. Obvezna razlaga odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za naselje Vransko

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 3., 7., 8. in 16. člena
statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02)
je Občinski svet občine Vransko na 34. redni seji z dne
27. 5. 2002 sprejel

O B V E Z N O  R A Z L A G O  O D L O K A
o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje

Vransko

I
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje

Vransko (Uradni list RS, št. 74/98) je sprejeta obvezna
razlaga k 10. in 11. členu, ki se glasi:

Gradnja novih objektov izven koridorja za prelivanje
visokih vod je možna ob upoštevanju omejitev iz 10. in 11.
člena odloka.

II
Ukrepi, kot so izvedba suhih zadrževalnikov na Merin-

ščici in Podgrajščici so ukrepi, potrebni za povečanje po-
plavne varnosti (za objekte ki niso zgrajeni na HQ 100) in
niso pogoj za gradnjo novih objektov izven koridorja za
prelivanje visokih voda.

III
Možnost gradnje novih objektov v območju S3 in na

celotnem ureditvenem območju je opredeljena v tretjem
odstavku 14. člena, ki navaja, da je gradnja novih objektov
izven koridorja za prelivanje visokih voda možna ob upošte-
vanju omejitev iz 10. in 11. člena odloka.

Omejitve za gradnjo novih objektov so opisane v zadnji
alinei 10. in v zadnji alinei 11. člena, ki opredeljujejo omeji-
tve (pogoje) za gradnjo objektov v poplavnem območju,
izven koridorja za prelivanje visokih vod.

– 10. člen zadnja alinea opredeljuje nadvišanje terena
za koto H(Q100), koridor za prelivanje visokih voda se ohranja,

– 11. člen, zadnja alineja pa opisuje omejitve, ki so
povezane z načinom odvoda odpadnih voda.

IV
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije.

Št. 35003/002/98
Vransko, dne 27. maja 2002.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

Št. 01-05/02
Velika Polana, dne 10. aprila 2002.

Župan
Občine Velika Polana

Štefan Prša l. r.
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ŽALEC

2481. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega
območja Juteks

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97) ter 16., 24. in 36. člena statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01 in 25/02) je
župan Občine Žalec dne 3. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega
območja Juteks

I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev za-

zidalnega načrta industrijskega območja Juteks (v nadalje-
vanju: osnutek ZN), ki ga je v februarju 2002 izdelal Razvojni
center IUP d.o.o., Celje, št. projekta 68/01.

II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen

v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora
občine Žalec, v prostorih MS Žalec in v prostorih KS Petrov-
če. Javna razgrnitev se začne naslednji dan po objavi tega
sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 30 dni.

III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnu-

tek ZN podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni
ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti
ter jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje
prostora občine Žalec, MS Žalec ali KS Petrovče.

IV
V času javne razgrnitve osnutka ZN bodo organizirani

javni obravnavi, in sicer:
KS Petrovče: 8. 7. 2002 ob 16. uri, v prostorih KS

Petrovče,
MS Žalec: 8. 7. 2002 ob 18. uri, v prostorih Občine

Žalec.
Javni obravnavi bodo organizirali Oddelek za varstvo

okolja in urejanje prostora občine Žalec, MS Žalec in KS
Petrovče.

V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine

Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili v času
javne razgrnitve podani na razgrnjeni osnutek ZN, Občina
Žalec pa poskrbi za pripravo predloga ZN.

VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005/00003/2002 0002 03
Žalec, dne 3. junija 2002.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
2441. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 5097
2442. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 5097
2443. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 5097
2444. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 5097
2445. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 5098
2446. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 5098
2447. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Od-

bora Državnega zbora Republike Slovenije za in-
frastrukturo in okolje 5098

2448. Sklep državnega zbora po 13. členu zakona o
postopku za ustanovitev občin ter za določitev
njihovih območij 5098

2449. Deklaracija o podpori resoluciji o vlogi parlamen-
tov v podpori izvajanja resolucije 1397, ki jo je
12. marca 2002 sprejel varnostni svet združenih
narodov in zlasti odstavka, v katerem svet izraža
svojo zavezanost k “viziji regije, kjer dve državi,
Izrael in Palestina, živita druga ob drugi znotraj
varnih in priznanih meja“ (DeReVSZN) 5099

2450. Deklaracija o podpori resoluciji o terorizmu – ne-
varnosti za demokracijo, človekove pravice in ci-
vilno družbo: prispevek parlamentov v boju proti
mednarodnemu terorizmu in odpravljanju njego-
vih vzrokov z namenom ohranjanja mednarodne-
ga miru in varnosti (DeReTer) 5100

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2451. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni repu-
bliki Nemčiji 5101

2452. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hr-
vaški 5102

MINISTRSTVA
2453. Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igral-

nih salonih 5102
2454. Navodilo za vsebino in obliko vloge za dodelitev

sredstev državne pomoči nosilcem kmetijskega
gospodarstva, za določitev geografsko zaokro-
ženih območij glede sposobnosti zadrževanja vo-
de in primanjkljaja padavin in za izračun povpreč-
ne stopnje poškodovanosti kmetijskih rastlin 5105

USTAVNO SODIŠČE
2455. Odločba o razveljavitvi 85. člena zakona o javnih

cestah in 137. člena zakona o zemljiški knjigi in
odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 25. čle-
na zakona o temeljnih lastninskopravnih razmer-
jih ni v neslkadju z ustavo 5125

2456. Odločba, da Slovenski računovodski standardi ni-
so v neskladju z ustavo, da 9., 10. in 11. člen
zakona o davku od dobička pravnih oseb niso v
neskladju z ustavo, o razveljavitvi prvega odstav-
ka 12. člena zakona o davku od dobička pravnih
oseb z odloženim rokom ter o zavrnitvi pobude
za oceno ustavnosti 15. člena zakona o davku od
dobička pravnih oseb 5130

2457. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja tretjega
poglavja zakona o finančnem poslovanju podjetij
ter šestega odstavka 580. člena zakona o go-
spodarskih  družbah z načinom izvršitve 5133
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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
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BANKA SLOVENIJE
2458. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v

bančno okolje v obdobju od 10. 6.  do 16. 6.
2002 5135

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2459. Pravila pri sezonskih razprodajah tekstilnega bla-

ga in obutve 5146
2460. Pravilnik o spremembah pravilnika o stopnjah obi-

čajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač
(kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) 5149

OBČINE

CELJE
2461. Odlok o lokacijskem načrtu ureditve glavne ce-

ste G1- 5/286 Arja vas–Celje, pododsek ma-
gistrala zahod v Celju in bencinski servis 5150

GORNJI PETROVCI
2462. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v na-

jem v Občini Gornji Petrovci 5160

GROSUPLJE
2463. Odlok o poimenovanju ulic v zazidalnih načrtih

TOC III, DVORI III in DVORI IV 5163
2464. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-

polnitev prostorskih ureditvenih pogojev za ob-
močje Občine Grosuplje 5163

KRANJ
2465. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih progra-

mov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj 5164

LITIJA
2466. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o do-

ločitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje
vodnih virov na območju Občine Litija 5164

2467. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega na-
črta Ježa – zgornji del 5165

2468. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin dolgoročnega pla-
na Občine Litije za obdobje 1986–2000 ter pro-
storskih sestavin družbenega plana Občine Litija
za obdobje 1986–90–2000, dopolnitve 2001 5165

2469. Sklep o določitvi cene programov predšolske
vzgoje v Občini Litija 5166

LJUBLJANA
2470. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote 5167
2471. Cenik za posamezne tarifne skupine plina 5167

ROGAŠKA SLATINA
2472. Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo Rogaška

Slatina 5168

SEŽANA
2473. Odlok o spremembi odloka o ukinitvi delovanja

Sklada stavbnih zemljišč občine Sežana 5171
2474. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o jav-

ni kanalizaciji v Občini Sežana 5171
2475. Sklep o podaji soglasja k uporabi spremenjene

cene odvajanja komunalnih odpadnih voda v me-
stu Sežana 5172

2476. Sklep o spremembi sklepa o financiranju politič-
nih strank 5172

2477. Sprememba pravilnika z normativi o javni kanali-
zaciji 5172

SLOVENSKA BISTRICA
2478. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kra-

jevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica 5173

VELIKA POLANA
2479. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine

Velika Polana 5174

VRANSKO
2480. Obvezna razlaga odloka o prostorskih ureditve-

nih pogojih za naselje Vransko 5174

ŽALEC
2481. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-

polnitev zazidalnega načrta industrijskega obmo-
čja Juteks 5175
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