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DRŽAVNI ZBOR

3089. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije
za leto 1999 (RZ99)

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Republike Slovenije za leto 1999

(RZ99)

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Republike Slov-

enije za leto 1999.

2. člen
Proračun Republike Slovenije je bil realiziran v nasled-

njih zneskih, v tisoč tolarjih:

Bilanca prihodkov Račun finančnih Račun
in odhodkov terjatev in naložb financiranja

Prejemki 943.084.902 15.189.945 116.124.494
Izdatki 962.699.695 16.407.355 74.016.474
Primanjkljaj 19.614.793 1.217.410
Presežek 42.108.020
Povečanje sredstev na računih 21.275.817

Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov,
računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja in
realizacije posebnega dela proračuna so sestavni deli tega
zaključnega računa.

3. člen
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto

1999 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 411-01/01-69/1
Ljubljana, dne 26. februarja 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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USTAVNO SODIŠČE

3090. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnica v Z., na
seji dne 4. 7. 2002

o d l o č i l o:

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo vrhovnega sodišča
št. I Ips 72/99 z dne 15. 4. 1999, v zvezi s sodbo Višjega
sodišča v Ljubljani št. I Kp 188/98 z dne 2. 6. 1998 in s
sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. K 53/97 z dne
3. 11. 1997 se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pritožnik z ustavno pritožbo izpodbija v izreku nave-

dene sodbe, s katerimi naj bi mu bila v kazenskem postopku
kršena pravica do izvajanja dokazov v njegovo korist iz
29. člena ustave. Obdolženec je bil pred Okrožnim sodi-
ščem v Kranju obsojen, da je vlomil v zaklenjeno ročno
prenosno blagajno oškodovancev, si iz nje prilastil 3.800
DEM in s tem storil kaznivo dejanje velike tatvine po 1. točki
prvega odstavka 212. člena kazenskega zakonika (Uradni
list RS, št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju: KZ). Izrečena
mu je bila pogojna obsodba. Višje sodišče v Ljubljani je
pritožbo njegove zagovornice zoper sodbo zavrnilo, deloma
pa je ugodilo pritožbi okrožne državne tožilke in mu izrečeno
pogojno obsodbo spremenilo v kazen štiri mesece zapora.
Njegova zagovornica je zoper sodbo višjega sodišča vložila
zahtevo za varstvo zakonitosti, ki ji je vrhovno sodišče ugodi-
lo v delu, ki se je nanašal na premoženjskopravni zahtevek
oškodovancev, kot neutemeljeno pa jo je zavrnilo v delu, ki
se je nanašal na zahtevo za razveljavitev sodbe. Ustavnemu
sodišču pritožnik predlaga, naj ustavno pritožbo sprejme v
obravnavo, ji ugodi in izpodbijano sodbo razveljavi ter zade-
vo vrne v novo odločanje ali pa o zadevi samo odloči.

2. Pritožnik navaja, da si je ves čas kazenskega po-
stopka prizadeval, da bi sodišče na glavni obravnavi poleg
ostalih dokazov dovolilo tudi neposredno zaslišanje obeh
oškodovancev, ki sta bila spričo neobstoja neposrednih
dokazov o njegovi krivdi zelo pomembni priči. To mu ni
uspelo, ker je sodišče uporabilo določbo 340. člena zako-
na o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl.
– v nadaljevanju: ZKP) in le prebralo njuni izpovedbi, ki sta ju
podala v preiskavi pred zaprošenim sodnikom v Kopru. Za-
radi krajevne oddaljenosti in s tem povezanih stroškov se
zaslišanja niti obdolženec niti njegov zagovornik nista udele-
žila. Štela sta namreč, da bosta v primeru vložene obtožbe
pričam lahko zastavila vprašanja na glavni obravnavi. Sodi-
šče je zavrnilo tudi obdolženčev dokazni predlog za zasliša-
nje policista, ki je opravil ogled kraja kaznivega dejanja in
svoje ugotovitve podal v zapisniku.

3. Senat ustavnega sodišča je dne 28. 3. 2002 ustav-
no pritožbo sprejel v obravnavo.

4. Skladno z določbo 56. člena zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS)
je ustavno sodišče ustavno pritožbo vročilo vrhovnemu sodi-
šču, Višjemu sodišču v Ljubljani in Okrožnemu sodišču v
Kranju. Nobeno izmed sodišč na ustavno pritožbo ni odgo-
vorilo.

5. Ustavno sodišče je vpogledalo kazenski spis Okrož-
nega sodišča v Kranju št. K 53/97.

B)–I
6. Prva kršitev človekovih pravic in temeljnih svobo-

ščin, ki jo zatrjuje ustavni pritožnik, se nanaša na dejstvo, da
je sodišče na glavni obravnavi zavrnilo njegov predlog, da bi
neposredno zaslišalo oba oškodovanca, namesto tega pa je
prebralo zapisnik z zaslišanja v preiskavi, ki se ga obdolže-
nec in njegov zagovornik nista udeležila.

7. V zvezi s pravico vsakogar, ki je obdolžen kaznivega
dejanja, da mu je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo
korist (tretja alinea 29. člena ustave), je ustavno sodišče v
odločbi št. Up-34/93 z dne 8. 6. 1995 (OdlUS IV, 129)
postavilo kriterije, ki usmerjajo izvrševanje te pravice v kon-
kretnih kazenskih postopkih. Vendar pa imamo pri odloča-
nju o tej ustavni pritožbi opraviti s primerom, ko teh kriterijev
ni mogoče uporabiti. Izjave obeh oškodovancev so bile v
kazenski postopek pripuščene z odločitvijo preiskovalnega
sodnika, da zasliši oba oškodovanca, in z odločitvijo obrav-
navnega senata, da se z izjavami s tega zaslišanja seznani
kot z relevantnim dokaznim gradivom. Obdolžencu tako ni
več treba dokazovati, da so izjave obeh oškodovancev prav-
no relevantne.

8. Konkretni očitek ustavnega pritožnika meri drugam.
Ravnanje obravnavnega senata ter višjega in vrhovnega so-
dišča, ki sta to ravnanje potrdili, je treba presojati z vidika
pravnega jamstva v kazenskem postopku, ki v ustavi ni izrec-
no navedeno, mogoče pa ga je najti v Konvenciji o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št.
33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju: EKČP). Ta v točki d)
tretjega odstavka 6. člena med drugim določa, da ima vsak-
do, kdor je obdolžen kaznivega dejanja, pravico, da zaslišu-
je oziroma zahteva zaslišanje obremenilnih prič. Skladno z
8. členom ustave se EKČP uporablja neposredno.

9. Ustavno sodišče se je v zvezi s točko d) tretjega
odstavka 6. člena EKČP seznanilo s prakso Evropskega
sodišča za človekove pravice. To je v obrazložitvi v primeru
Kostovski proti Nizozemski zapisalo, da uporaba zapisnikov
o izvedbi dokazov v preiskovalni fazi sama po sebi ni v
nasprotju z omenjeno določbo EKČP, če so ob tem spošto-
vane pravice obrambe. Te med drugim zahtevajo, da ima
obdolženec zadostno možnost izpodbijati obremenilne izja-
ve in v zvezi z njimi zasliševati njihovega avtorja.1

10. ZKP v 1. točki prvega odstavka 340. člena omogo-
ča izvedbo posameznega dokaza tako, da se na glavni obrav-
navi zgolj prebere zapisnik o izpovedbi priče tudi v primeru,
če zaslišana oseba zaradi starosti, bolezni ali iz drugih te-
htnih vzrokov ne more priti ali zelo težko pride k sodišču. Ta
sicer izjemna možnost, ki jo je glede na izkazano zelo slabo
zdravstveno stanje obeh oškodovancev v konkretnem pri-
meru uporabilo prvostopenjsko sodišče, predstavlja enega
izmed upravičenih in neizogibnih odstopov od načela nepo-
srednosti v kazenskem postopku. Ne glede na to pa je
obdolžencu treba omogočiti, da zaslišuje obremenilne pri-
če, kakor mu to zagotavlja pravno jamstvo iz točke d) tretje-
ga odstavka 6. člena EKČP.

11. Ustavnemu pritožniku torej mora biti dana mož-
nost, da zaslišuje oba oškodovanca v zvezi z izjavami, ki sta
jih dala. Ta možnost mu je bila dana s tem, da je bil med
preiskavo vabljen na njuno zaslišanje pred zaprošenim pre-
iskovalnim sodnikom v Kopru. Tega zaslišanja se, kot sam
zatrjuje, ni udeležil spričo krajevne oddaljenosti in s tem
povezanih stroškov ter prepričanja, da bo njuni pričevanji
lahko izpodbijal med ponovnim zaslišanjem na glavni obrav-
navi.

1 Zadeva Kostovski proti Nizozemski, sodba z dne 20. 11. 1989, Publ.
ECHR A no. 166, par. 41.



Uradni list Republike Slovenije Št. 65 / 25. 7. 2002 / Stran 7303

12. Pri presoji zadostnosti takšne možnosti je ustavno
sodišče izhajalo iz dveh kriterijev: realne možnosti, da se
obdolženec udeleži tega zaslišanja, in narave tega zasliša-
nja.

13. Glede prvega kriterija je ustavno sodišče ugotovilo,
da je bil ustavni pritožnik na preiskovalno dejanje pred za-
prošenim sodnikom Okrožnega sodišča v Kopru ustrezno in
pravočasno vabljen, pa se ga ni udeležil niti ni predlagal
njegove preložitve, npr. zaradi kakšnih subjektivnih, a objek-
tivno opravičljivih razlogov.

14. Razloga, ki jo za neudeležbo navaja ustavni pritož-
nik, sta neupoštevna. Ustavni pritožnik niti med kazenskim
postopkom niti v postopku pred ustavnim sodiščem ni izka-
zal, zakaj bi bilo zanj osebno odpotovati v kraj zaslišanja
obeh prič, na katero je bil pravilno vabljen, nemogoče oziro-
ma zvezano z drugimi večjimi tveganji in nesorazmernimi
težavami. Prav tako ni upoštevan drugi razlog, namreč da
bosta ustavni pritožnik in njegov zagovornik v primeru, da bo
do obtožbe prišlo, pričam lahko neposredno zastavljala vpra-
šanja na glavni obravnavi. Skladno z veljavno koncepcijo
kazenskega postopka in v njegovem okviru preiskave je ta
med drugim namenjena zbiranju dokazov, za katere je ne-
varnost, da jih na glavni obravnavi ne bo mogoče ponoviti ali
da bi bila njihova izvedba zvezana s težavami, ter dokazov, ki
utegnejo biti koristni za postopek in je glede na okoliščine
primera smotrno, da se izvedejo (drugi odstavek 167. člena
ZKP). Obdolženec, ki zavestno opusti možnost, da je nav-
zoč pri zaslišanju prič v fazi preiskave, sprejema nevarnost,
da teh prič ne bo mogel zaslišati na glavni obravnavi, če
takšnega zaslišanja tam ne bo mogoče izvesti ali pa bi bila
njihova izvedba zvezana z nesorazmernimi težavami. S tem
zavestno sprejema možnost, da enega izmed temeljnih pro-
cesnih jamstev ne bo mogel uveljaviti.

15. V zvezi z drugim kriterijem je ustavno sodišče ugo-
tovilo, da sta obdolženec in njegov zagovornik po četrtem
odstavku 178. člena ZKP lahko navzoča pri zaslišanju prič.
Po sedmem odstavku istega člena lahko priči postavljata
posamezna vprašanja. Poleg tega imata pravico zahtevati,
da se glede posameznega preiskovalnega dejanja (v kon-
kretnem primeru zaslišanja obeh oškodovancev) v zapisnik
vpišejo njune pripombe glede njegove izvedbe, prav tako pa
lahko predlagata izvedbo posameznih dokazov (v konkret-
nem primeru npr. soočenja med obema oškodovancema,
njuno soočenje s policistom, ki je opravil ogled kraja kazni-
vega dejanja ipd.). Možnost zasliševati pričo v zvezi z izjava-
mi, ki jih je dala, in sicer izpodbijati njihovo verodostojnost,
kot je v preiskavi dana obdolžencu in njegovemu zagovorni-
ku, je glede na v slovenskem pravnem redu uveljavljeno
mešano koncepcijo kazenskega postopka po svoji naravi v
vseh bistvenih potezah podobna možnosti, ki jo imata na
glavni obravnavi.

16. Glede na povedano v 13., 14. in 15. točki te
obrazložitve je možnost, ki jo je imel ustavni pritožnik za
zasliševanje in za izpodbijanje izjav obeh oškodovancev,
šteti za zadostno. Zato v konkretnem primeru s tem, da
prvostopenjsko sodišče ni neposredno zaslišalo obeh oško-
dovancev, temveč je le prebralo zapisnik njunega zaslišanja
v preiskavi, ni kršilo pritožnikovih pravnih jamstev v kazen-
skem postopku.

B)–II
17. Druga izmed kršitev človekovih pravic in temeljnih

svoboščin, ki jo zatrjuje ustavni pritožnik, se nanaša na
dejstvo, da je prvostopenjsko sodišče zavrnilo dokazni pred-
log obrambe za zaslišanje policista, ki je opravil ogled kraja
kaznivega dejanja in je svoje ugotovitve podal v zapisniku. Iz
ustavne pritožbe je smiselno razbrati, da mu je bila po njego-

vem mnenju tudi s tem (tj. ne le z opustitvijo neposrednega
zaslišanja obeh oškodovancev na glavni obravnavi) kršena
pravica do izvajanja dokazov v njegovo korist iz tretje alinee
29. člena ustave.

18. Iz kazenskega spisa izhaja, da je zagovornica ustav-
nega pritožnika na glavni obravnavi pred prvostopenjskim
sodiščem dne 3. 11. 1997 predlagala, naj se zasliši polici-
sta, ki je opravil ogled kraja kaznivega dejanja. Menila je, da
si v kazenskem postopku z zapisnikom, ki ga je policist
sestavil po ogledu, ni mogoče pomagati, prav tako pa se ji je
zdelo nenavadno, da policist na blagajni, v katero je bilo
vlomljeno, ni našel prstnih odtisov. Policist tudi ni izmeril
odprtine, ki nastane, če se okno odpre (obramba je namreč
nakazovala možnost, da bi storilec v prostor, kjer se je
blagajna nahajala, prišel skozi priprto okno, ne pa skozi
sicer zaklenjena vrata, katerih ključ je v kritičnem času imel
le obdolženec, tj. ustavni pritožnik). Zagovornici se je zdelo
čudno, da v zapisniku ni omenjena kuverta, v kateri se je
denar nahajal. Na kuverti naj bi bilo specificirano, koliko
denarja in v kakšnih bankovcih je v blagajni, v katero je bilo
vlomljeno, sploh bilo, na podlagi česar naj bi oškodovanca
ugotovila, da je bil denar vzet in koliko ga je bilo vzetega.

19. Prvostopenjsko sodišče je dokazni predlog zavrni-
lo. Zavrnitev predloga je obrazložilo v sodbi. V njej pravi, da
nejasnosti in pomanjkljivosti v zapisniku ne obstajajo, poli-
cist pa ob morebitnem zaslišanju ne bi mogel pojasniti več,
kot je ugotovil ob ogledu in zapisal v zapisniku. Na drugem
mestu v obrazložitvi sodbe je še navedlo, da storilec v pro-
stor ni mogel priti skozi priprto okno, saj iz zapisnika o
ogledu izhaja, da sta bili polici na zunanji in notranji strani
okna prašni in brez sledov, ki bi kazali na to, da je nekdo
skušal v spalnico priti skozi okno.

20. V pritožbi zoper prvostopenjsko sodbo je zagovor-
nica ustavnega pritožnika v zvezi z zavrnitvijo dokaznega
predloga za zaslišanje policista navedla, da je nenavadno,
da na balkonski ograji in na tleh ni nobenih sledi, čeprav je
obdolženec tam za oba oškodovanca vsak dan zalival rože.
Posebno vprašanje naj bi predstavljala kuverta, saj te ni in je
niti zapisnik o ogledu na omenja, čeprav naj bi iz specifikaci-
je na njej izhajalo, koliko denarja v njej manjka. V zapisniku
naj bi bilo tudi govor o prstanu, ki je izginil (in ki kasneje v
obtožbi ni zajet).

21. Višje sodišče je na te pritožbene navedbe odgovo-
rilo, da se trditve o kuverti niso pričele pojavljati šele na
sodišču, saj je iz podatkov v spisu razvidno, da je oškodo-
vanka policistu povedala, da je bila v blagajni skupaj z denar-
jem tudi kuverta, ta kuverta pa je po izpovedbi oškodovanki-
nega sina ostala v banki, ko je oškodovanka tam položila
denar, ki je po tatvini ostal v kuverti. Na druge pritožbene
navedbe, ki so se nanašale na potrebnost zaslišanja polici-
sta, drugostopenjsko sodišče ni odgovorilo.

22. Zoper sodbo višjega sodišča je zagovornica ustav-
nega pritožnika vložila zahtevo za varstvo zakonitosti. V zvezi
z zavrnitvijo dokaznega predloga za zaslišanje policista je
navedla, da bi ta moral nujno razjasniti trditve o kuverti, na
podlagi katere oziroma zapisov na njej je bila ugotovljena
vsota ukradenega denarja.

23. Vrhovno sodišče v tem delu zahtevi za varstvo
zakonitosti ni ugodilo. Štelo je, da se obramba v tem delu na
strinja z dokazno oceno prvostopenjskega in drugostopenj-
skega sodišča, zato s tem napada ugotovljeno dejansko
stanje, kar ni predmet presoje v postopku o zahtevi za var-
stvo zakonitosti.

24. V zvezi s tretjo alineo 29. člena ustave, ki vsako-
mur, ki je obdolžen kaznivega dejanja, zagotavlja izvajanje
dokazov v njegovo korist, je ustavno sodišče v že navedeni
odločbi št. Up-34/93 sprejelo naslednja stališča: (1) sodi-
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šče glede na načelo proste presoje dokazov samo odloča o
tem, katere dokaze bo izvedlo in kako bo presojalo njihovo
verodostojnost; (2) sodišče ni dolžno izvesti vsakega doka-
za, ki ga predlaga obramba; (3) predlagani dokazi morajo
biti pravno relevantni; (4) obramba mora obstoj in pravno
relevantnost predlaganega dokaza utemeljiti s potrebno sto-
pnjo verjetnosti; (5) v dvomu je vsak dokazni predlog v korist
obdolženca, sodišče ga mora izvesti, razen če je očitno, da
dokaz ne more biti uspešen.

25. Iz obrazložitev sodb prvostopenjskega in višjega
sodišča je razbrati, da po njunem mnenju obramba ni zado-
stila tretjemu in četrtemu kriteriju iz odločbe št. Up-34/93,
namreč pravni relevantnosti dokaza in verjetnemu izkazu te
pravne relevantnosti. To je razvidno predvsem iz ugotovitve
prvostopenjskega sodišča, da v zapisniku o ogledu ni neja-
snosti, da po njegovem mnenju policist ne bi mogel pojasniti
nič dodatnega, kar bi bilo relevantno za izrek sodbe, pa tudi
iz logičnega opiranja na zapisnik pri utemeljevanju dokaza-
nosti nekaterih relevantnih dejstev. Višje sodišče je pojasni-
lo, zakaj šteje pritožbene navedbe v zvezi s kuverto, v kateri
naj bi se nahajal ukradeni denar, za nerelevantne. Glede
drugih pritožbenih navedb, ki utemeljujejo relevantnost za-
slišanja policista, je višje sodišče zapisalo, da je dejansko
stanje pravilno in popolno ugotovljeno, iz česar je razumeti,
da tudi druge navedbe obrambe višjega sodišča niso prepri-
čale, da bi bila izvedba takšnega dokaza pravno relevantna.

26. Zagovornica ustavnega pritožnika je v zahtevi za
varstvo zakonitosti sicer izpodbijala zavrnitev dokaznega
predloga za zaslišanje policista, vendar ga je v celoti oprla
na vprašanje obstoja kuverte, v kateri naj bi se nahajal ukra-
deni denar. Pri tem ni v ničemer konkretno izkazovala, zakaj
naj bi bilo razlogovanje višjega sodišča napačno in naj bi bil
zato dokaz pravno relevanten.

27. Ustavno sodišče je v sklepu št. Up-11/00 z dne
25. 4. 2002 (ki je priložen) implicitno postavilo kriterij, po
katerem je odločati v primeru, ko posamezno sodišče zavr-
ne dokazni predlog obrambe, ker takšnega dokaza ekspli-
citno ali implicitno ne šteje za relevantnega v okviru kriterijev
iz navedene odločbe št. Up-34/93, ustavni pritožnik pa v
ustavni pritožbi navaja, da mu je bilo s takšnim ravnanjem
kršeno procesno jamstvo iz tretje alinee 29. člena ustave. V
takšnem primeru mora ustavni pritožnik v vseh pravnih sred-
stvih, ki jih vlaga zoper takšno odločitev, vključno z ustavno
pritožbo, konkretno izpodbijati utemeljitve sodišča, zakaj
izvedba takšnega dokaza ni potrebna, in vsaj verjetno izka-
zati pravno relevantnost takšnega dokaza na instanci, ki bo
o vloženem pravnem sredstvu odločala.

28. Ker ustavni pritožnik tega ni storil niti v zahtevi za
varstvo zakonitosti niti v ustavni pritožbi, je ustavno sodišče
ugotovilo, da ustavni pritožnik skozi kazenski postopek ni
zadostil kriteriju, po katerem bi moral s potrebno stopnjo
verjetnosti izkazati pravno relevantnost predlaganega doka-
za. Zato mu niti z zavrnitvijo predloga za zaslišanje policista,
ki je opravil ogled kraja kaznivega dejanja, ni bila kršena
pravica do izvajanja dokazov v njegovo korist iz tretje alinee
29. člena ustave.

29. Ker je ustavno sodišče ugotovilo, da ustavnemu
pritožniku z izpodbijanimi sodbami niso bile kršene človeko-
ve pravice in temeljne svoboščine, je ustavno pritožbo zavr-
nilo.

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

prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam

Škrk. Odločbo je sprejelo s šestimi glasovi proti dvema.
Proti sta glasovala sodnika Čebulj in Ribičič. Sodnik Ribičič
je napovedal odklonilno ločeno mnenje, sodnik Fišer pa
pritrdilno ločeno mnenje.

Št. Up-207/99
Ljubljana, dne 4. julija 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

3091. Odločba o ugotovitvi, da sklep Državnega zbora
št. 005-01/95-4/30 z dne 30. 5. 2002 ni v
neskladju z ustavo in zakonom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobude krajevnih skupnosti Vogr-
sko, Renče in Bukovica-Volčja Draga, ki jih zastopa Katjuša
Gorjan, odvetnica v Novi Gorici, Krajevne skupnosti Bizelj-
sko in Občine Jesenice na seji dne 4. 7. 2002

o d l o č i l o:

Točka I/4 v delu, ki se nanaša na predlog za ustanovi-
tev Občine Bizeljsko, ter točki IV/1 in V/1 sklepa Državnega
zbora št. 005-01/95-4/30 z dne 30. 5. 2002 (Uradni list
RS, št. 50/02) niso v neskladju z ustavo in zakonom.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Krajevne skupnosti Vogrsko, Renče in Bukovica-Vol-

čja Draga v pobudi navajajo, da je Državni zbor v skladu z
odločbo ustavnega sodišča št. U-I-103/02 z dne 18. 4.
2002 (Uradni list RS, št. 39/02) ponovno zavrnil predlog za
ustanovitev Občine Renče-Vogrsko. Menijo, da je tudi ta
odločitev Državnega zbora, da niso izpolnjeni pogoji za usta-
novitev občine, arbitrarna, brez obrazložitve in v neskladju z
zakonom in ustavo. V postopku naj bi dokazali vse potrebne
pogoje za ustanovitev nove občine z manj kot 5.000 prebi-
valci. Državni zbor naj ne bi v zadostni meri upošteval pozitiv-
nega mnenja Mestne občine Nova Gorica, iz katere naj bi se
predlagana občina izločila. V zvezi z navedbo Državnega
zbora, da predlog za sedež nove občine ni v skladu s četrtim
odstavkom 9. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93 – v nadaljevanju: ZLS) pobudnice navajajo,
da sprememba sedeža nove občine ne bi smela predstavljati
ovire pri ustanovitvi občine in da so prostori za sedež nove
občine na razpolago v vseh treh krajevnih skupnostih. Ker
območje predlagane nove občine izpolnjuje vse pogoje za
ustanovitev občine, bi bila njena ustanovitev glede na letoš-
nje lokalne volitve odložena še za nadaljnja štiri leta. Zato
predlagajo začasno zadržanje izpodbijanega sklepa in pred-
nostno obravnavo pobude. V dopolnitvi svoje pobude pred-
lagajo, naj ustavno sodišče od Ministrstva za finance pridobi
simulacijo proračuna predlagane nove občine, ki naj bi potr-
jevala, da bi se predlagana nova občina lahko financirala iz
lastnih sredstev. Prilagajo tudi izjave direktorjev gospodar-
skih družb na območju navedenih krajevnih skupnosti, s
katerimi podpirajo ustanovitev nove občine, ker so prepriča-
ni, da bo nova občina z boljšo izrabo prostora in zagotovitvi-
jo primerne infrastrukture zagotavljala ugodnejše pogoje go-
spodarjenja in razvoj podjetij. Izjavam se pridružuje tudi pred-
sednik Območne obrtne zbornice Nova Gorica.
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2. Krajevna skupnost Bizeljsko navaja, da se ne strinja
z obrazložitvijo Državnega zbora, s katero je zavrnil predlog
za ustanovitev Občine Bizeljsko. Meni, da so pogoji za usta-
novitev Občine Bizeljsko izpolnjeni. To naj bi bilo razvidno iz
elaborata, ki so ga priložili že k svoji prvi pobudi. Pobudnica
tudi navaja, da ima sosednja občina še manjše število prebi-
valcev, pa obstoja kot samostojna občina. Menijo, da Držav-
ni zbor ni realno ocenil njene zahteve. Predlaga, naj ustavno
sodišče ponovno oceni izpodbijani sklep in prizna krajanom
Krajevne skupnosti Bizeljsko pravico do samostojne občine.

3. Občina Jesenice navaja, da je Državni zbor ponovno
zavrnil njen predlog za ustanovitev mestne občine. Po nje-
govi oceni naj Občina Jesenice ne bi izpolnjevala kriterijev,
po katerih pridobi status mestne občine mesto, na območju
katerega je najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000
delovnih mest, in pri katerem gre za večje urbano naselje, ki
se po velikosti, ekonomski strukturi, gostoti prebivalstva,
naseljenosti in zgodovinskem razvoju razlikuje od drugih
naselij. Poudarja, da mesto Jesenice skupaj z mestnimi
naselji predstavlja sklenjeno urbano območje, definirano z
urbanistično zasnovo mesta Jesenice (Uradni list RS, št.
107/99) z 20.815 prebivalci. Vlada naj bi dne 9. 9. 1999
pod št. 350/00/99-31 (N) izdala sklep o uskladitvi urbani-
stične zasnove mesta Jesenice z obveznimi izhodišči pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije.
Glede pogoja, ki zahteva 15.000 delovnih mest, pobudnica
navaja, da v Republiki Sloveniji ni enotnega vira podatkov, ki
bi prikazoval dejansko število delovnih mest. Ker ne obstaja
evidenca dnevnih migracij med občinami, ni mogoče ugoto-
viti dejanskega števila delovno aktivnega prebivalstva posa-
mezne občine. Meni, da Državni zbor ni obravnaval njenega
predloga z vso potrebno skrbnostjo, temveč pavšalno. Tako
naj bi spregledal posebnosti, ki izhajajo iz elaborata, ki je bil
predložen v postopku predloga za spremembo statusa Ob-
čine Jesenice. Iz njega je razvidno, da je Občina Jesenice
večje urbano središče v Sloveniji in geografsko, gospodar-
sko ter kulturno središče Zgornje Gorenjske. Predlaga, naj
ustavno sodišče zadevo vrne Državnemu zboru v novo odlo-
čanje.

4. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in prav-
ne zadeve v odgovoru na vložene pobude navaja, da je
Državni zbor svoje odločitve sprejemal posamično za vsak
predlog posebej na podlagi poročila odbora za notranjo
politiko kot matičnega delovnega telesa. Poudarja, da je
navedeni odbor na podlagi dodatnih stališč in predlogov
vlade na podlagi obširne razprave ponovno preučil vse pred-
loge. Pri tem je upošteval stališča ustavnega sodišča v odloč-
bi št. U-I-103/02. Zlasti naj bi pozorno obravnaval obstoj
okoliščin iz tretjega odstavka 13.a člena ZLS in s tem obstoj
upravičenosti izjeme od z zakonom zahtevanega števila pre-
bivalcev. Navaja, da argument Krajevne skupnosti Bizeljsko,
po katerem ima sosednja občina še manj prebivalcev kot
pobudnica, sam po sebi ne more predstavljati kriterija, ki bi
ga Državni zbor pri presoji, ali so izpolnjeni z zakonom
določeni pogoji, moral upoštevati. Glede pobude krajevnih
skupnosti Vogrsko, Renče in Bukovica-Volčja Draga nasprot-
ni udeleženec navaja, da je Državni zbor upošteval posledi-
ce, ki bi nastale z izločitvijo predlaganega območja Mestni
občini Nova Gorica. Ustanovitev predlagane občine naj bi
povzročila bistveno zmanjšano stopnjo povezanosti vzho-
dnega dela mestne občine s preostalim ozemljem ter
zmanjšanje njenih urbanih območij. Mnenje Občine Jeseni-
ce, da zakonski pogoj najmanj 15.000 delovnih mest ni
realen, naj ne bi bilo upoštevano v postopku odločanja.
Poudarja, da določbe 16. in 16.a člena ZLS veljajo za vse
predlagatelje do njihove morebitne spremembe. Meni, da je
Državni zbor odločil v skladu z ustavo in z zakonom.

B)–I
5. Ker se pobude nanašajo na isti akt Državnega zbora,

je ustavno sodišče zadeve združilo zaradi skupnega obrav-
navanja in odločanja. Ustavno sodišče ni posebej odločalo
o predlogu krajevnih skupnosti Vogrsko, Renče in Bukovi-
ca-Volčja Draga za začasno zadržanje izpodbijanega sklepa
v delu, ki se nanaša predlog za ustanovitev Občine Ren-
če-Vogrsko, ker je zadevo obravnavalo prednostno.

6. Ustavno sodišče je pobude sprejelo in glede na
izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

B)–II
7. Ustavno sodišče je v 3. točki odločbe št. U-I-103/02

odločilo, da se razveljavijo posamezne točke sklepa Držav-
nega zbora št. 005-01/95-4730 z dne 26. 2. 2002 (Uradni
list RS, št. 18/02 v nadaljevanju: sklep DZ/1), s katerimi je
bilo v predhodnem postopku po zakonu o postopku za
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Uradni
list RS, št. 44/96 – v nadaljevanju: ZPUODO) ugotovljeno,
da določeni predlogi ne izpolnjujejo pogojev za ustanovitev
občine oziroma spremembo območja. Državnemu zboru je
naložilo, da mora najkasneje v roku 30 dni ponovno obrav-
navati navedene predloge in oceniti, ali izpolnjujejo z ustavo
in z zakonom določene pogoje za ustanovitev občin oziroma
za spremembo njihovih območij. Na podlagi navedene odloč-
be ustavnega sodišča je Državni zbor na seji dne 30. 5.
2002 ponovno obravnaval razveljavljene točke sklepa DZ/1.
S sklepom št. 005-01/95-4/30 (v nadaljevanju: sklep DZ/2)
je ugotovil, da nobeden od predlogov, ki so bili vsebovani v
razveljavljenih točkah sklepa DZ/1, ne izpolnjujejo z ustavo
in z zakonom določenih pogojev za ustanovitev občin oziro-
ma za spremembo njihovih območij. Med temi predlogi so
tudi predlogi, ki se nanašajo na ustanovitev Občin Ren-
če-Vogrsko in Bizeljsko ter na spremembo statusa Občine
Jesenice v mestno občino. Ponovne ugotovitve Državnega
zbora, da tudi predlogi za ustanovitev navedenih občin ozi-
roma spremembo statusa ne izpolnjujejo pogojev za ustano-
vitev občine oziroma spremembo statusa občine, so pred-
met izpodbijanja v obravnavani zadevi.

8. Pri ustanovitvi Občine Bizeljsko in Občine Renče-Vo-
grsko gre za ustanovitev občin na območju z manj kot 5.000
prebivalci. Zato je Državni zbor v postopku, v katerem je
odločal o predlogih za ustanovitev navedenih občin, moral
ugotavljati, ali je podan kateri od razlogov iz drugega odstav-
ka 13.a člena ZLS, ki izjemoma dopušča ustanovitev občine
tudi z manj kot 5.000 prebivalci. Ustavno sodišče je z odloč-
bo št. U-I-103/02 glede predlogov za ustanovitev navede-
nih občin ugotovilo, da vlada in Državni zbor nista v zadostni
meri obrazložila, zakaj ne obstajajo posebni razlogi iz 13.a
člena ZLS za njuno ustanovitev. Tako je glede predloga za
ustanovitev Občine Bizeljsko poudarilo, da izstopa obmejni
in geografski razlog in da iz zakonodajnega gradiva ni mogo-
če razbrati, zakaj navedena razloga kot posebna razloga iz
13.a člena ZLS ne upravičujeta ustanovitve nove občine z
manjšim številom prebivalcev. Pri predlogu za ustanovitev
Občine Renče–Vogrsko pa je opozorilo, da gre pri predla-
gani občini za manjše odstopanje od zakonsko zahtevanega
števila prebivalcev in da iz zakonodajnega gradiva ni razvi-
dno, zakaj ne obstajajo posebni razlogi iz 13.a člena ZLS, ki
jih je v svojem predlogu uveljavljal predlagatelj nove občine.
Kot je razvidno, je ustavno sodišče razveljavilo odločitvi Dr-
žavnega zbora, da predloga za ustanovitev navedenih občin
ne izpolnjujeta z zakonom določenih pogojev za ustanovitev
občine zaradi tega, ker Državni zbor za svoji odločitvi ni imel
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prepričljivih in razumnih razlogov in ju zaradi tega tudi ni v
zadostni meri obrazložil.

9. Iz gradiva Državnega zbora (Poročila Odbora za
notranjo politiko št. 005-01795-4/30 z dne 20. 5. 2002,
magnetograma 16. seje Državnega zbora z dne 30. 5. 2002
– 6. A točka dnevnega reda in gradiva Urada za lokalno
samoupravo) je razvidno, da je tako v matičnem odboru kot v
Državnem zboru potekala razprava, ali ustanovitev Občine
Bizeljsko in Renče-Vogrsko upravičujejo posebni razlogi, na
katere je opozorilo ustavno sodišče. Iz navedenega gradiva
je razvidno, da sta bila predloga za ustanovitev Občine Bi-
zeljsko in Občine Vogrsko zavrnjena, ker posebni razlogi
niso taki (izjemni), da bi upravičevali ustanovitev občine z
manjšim številom prebivalcev od 5.000 (prvi odstavek 13.a
člena ZLS).

10. Iz navedenega gradiva je razvidno, da je Državni
zbor sprejel oceno, da razlogi, ki jih navaja Krajevna skup-
nost Bizeljsko (obmejnost, teritorialna odmaknjenost od ma-
tične občine in poseben gospodarski razvoj s poudarkom
na vinogradništvu in turizmu) niso tako izjemnega pomena,
da bi upravičevali ustanovitev občine z manjšim številom
prebivalcev od 5.000. Enaki razlogi so pogojevali tudi odlo-
čitev Državnega zbora, da posebni razlogi za ustanovitev
Občine Renče-Vogrsko (predvsem gospodarski razlogi) ni-
so takšnega izjemnega pomena, da bi zadoščali za ustanovi-
tev občine z manjšim številom prebivalcev od 5.000. Iz
celotnega gradiva je razvidno, da je bila izpodbijana odloči-
tev sprejeta tudi zaradi dejstva, da bi se s predlagano usta-
novitvijo Občine Renče-Vogrsko vzhodni del Mestne občine
Nova Gorica ločil od celotnega območja matične občine in
da bi območje Prvačine, Dornberka in Branika ostalo nepo-
vezano z matično občino. Čeprav je bilo v obravnavi poudar-
jeno, da je do ločitve vzhodnega dela Mestne občine Nova
Gorica že prišlo z ustanovitvijo Občine Šempeter-Vrtojba, je
očitno, da je Državni zbor kriteriju teritorialne povezanosti
posamezne občine dal prednost pred drugimi posebnimi
razlogi iz tretjega odstavka 13.a člena ZLS, ki jih je uveljav-
ljal predlagatelj v svojem predlogu za ustanovitev Občine
Renče-Vogrsko.

11. Ustavno sodišče je v navedeni odločbi št.
U-I-103/02 (od 26. do 28. točke obrazložitve) ponovilo
stališča, ki jih je že sprejelo v svojih prejšnjih odločbah glede
ustanavljanja občin z manjšim številom prebivalcem od za-
konsko določenega števila 5.000. Eno od stališč je, da
morajo biti posebni razlogi, ki upravičujejo odstopanje od
kriterija števila prebivalcev, izjemnega pomena. Ali je dolo-
čen razlog izjemnega pomena, presoja Državni zbor v kon-
tekstu vseh predlogov za ustanovitev novih občin, ki jih
obravnava, in v primerjavi z drugimi predlogi za ustanovitev
občin z manjšim številom prebivalcev. Presoja o izpolnjeva-
nju posebnih razlogov iz tretjega odstavka 13.a člena ZLS,
ki omogočajo izjemoma ustanovitev občine z manjšim števi-
lom prebivalcev, namreč dopušča Državnemu zboru širše
polje presoje, kot to dopušča presoja o izpolnjevanju pogo-
jev, določenih v drugem odstavku 13. člena ZLS. Zato ustav-
no sodišče ne more presojati pravilnosti te končne ocene,
temveč lahko presodi le, ali so bili razlogi, s katerimi je
predlagatelj upravičeval ustanovitev nove občine z manjšim
številom prebivalcev kot 5.000, obravnavani v Državnem
zboru in ali so bili v razpravi izraženi prepričljivi in razumni
razlogi, tako da sprejeta odločitev v Državnem zboru ni arbi-
trarna. Takšno odločanje Državnega zbora zahtevajo načela
pravne države iz 2. člena in načelo enakosti iz drugega
odstavka 14. člena ustave.

12. Ustavno sodišče ocenjuje, da z izpodbijano ponov-
no odločitvijo Državnega zbora, po kateri predloga za usta-
novitev Občine Bizeljsko in Občine Renče-Vogrsko ne iz-

polnjujeta z ustavo in z zakonom določenih pogojev za usta-
novitev občine, niso kršena načela pravne države in načelo
enakosti. Državni zbor je vse posebne razloge, ki so jih
predlagatelji uveljavljali v svojih predlogih za ustanovitev ob-
čin, obravnaval in sprejel odločitve, ki jim ni mogoče očitati,
da ne temeljijo na prepričljivih in razumnih razlogih. Zato je
odločilo, da točki I/4 v delu, ki se nanaša na ustanovitev
Občine Bizeljsko, in V/1, ki se nanaša na ustanovitev Obči-
ne Renče-Vogrsko, nista v neskladju z ustavo in z zakonom.

13. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-103/02 raz-
veljavilo odločitev Državnega zbora, da Občina Jesenice ne
izpolnjuje pogojev za ustanovitev mestne občine zaradi te-
ga, ker iz zakonodajnega gradiva ni bilo mogoče ugotoviti
razlogov, ki bi utemeljevali odločitev Državnega zbora. Dr-
žavni zbor namreč pri obravnavi predloga Občine Jesenice
ni razpravljal o izpolnjevanju zakonskih pogojev in je v dveh
dneh sprejel dve nasprotujoči si odločitvi.

14. Iz zakonodajnega gradiva izhaja, da je Državni zbor
zavrnil predlog za spremembo statusa Občine Jesenice za-
radi neizpolnjevanja pogoja, določenega v tretjem odstavku
16. člena ZLS, tj. najmanj 15.000 delovnih mest. Državni
zbor ni sprejel argumentov predlagatelja, da je navedeni
zakonski pogoj nerealen in da ga večina mestnih občin ne
izpolnjuje. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-103/02
sprejelo stališče, da Državni zbor pri ustanavljanju občin ni
vezan na svoje prejšnje odločitve in da je dolžan upoštevati
pogoje, ki jih določa zakon. Ker je Državni zbor zavrnil
predlog za spremembo statusa Občine Jesenice na podlagi
zakonitega razloga, je ustavno sodišče odločilo, da točka
IV/1 izpodbijanega sklepa, ki se nanaša na predlog za spre-
membo statusa Občine Jesenice v Mestno občino Jeseni-
ce, ni v neskladju z ustavo in z zakonom.

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

21. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica
Wedam-Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kram-
berger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-238/02-15
Ljubljana, dne 4. julija 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

3092. Odločba, da četrti odstavek 35. člena zakona o
telekomunikacijah in uredba o pristojbinah za
uporabo radijskih frekvenc nista bila v neskladju
z ustavo in z zakonom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družb MMTV 1, d.o.o.,
Ljubljana, Tele 59, d.o.o., Maribor, TV Robin, d.o.o., Nova
Gorica, TV 3, d.o.o., Ljubljana in  družbe Kanal A, d.d.,
Ljubljana, ki jo zastopa mag. Mitja Jelenič Novak, odvetnik v
Ljubljani, po opravljeni javni obravnavi dne 9. 2. 2000, na
seji dne 4. 7. 2002

o d l o č i l o:

1. Določba četrtega odstavka 35. člena zakona o tele-
komunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97) ni bila v neskladju
z ustavo.
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2. Uredba o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc
(Uradni list RS, št. 90/98 in 92/99) ni bila v neskladju z
ustavo in z zakonom.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnice so komercialne televizije in so s pobudo

izpodbijale določbo četrtega odstavka 35. člena ob vložitvi
veljavnega zakona o telekomunikacijah (v nadaljevanju: ZTel).
Ta je za uporabnike določala dolžnost plačevanja pristojbin
za uporabo radijskih frekvenc. Izpodbijajo tudi v izreku nave-
deno takrat veljavno uredbo o pristojbinah za uporabo radij-
skih frekvenc (v nadaljevanju: uredba), izdano na podlagi
izpodbijane zakonske določbe. Uredba določa višino pri-
stojbine za uporabo radijskih frekvenc, zavezance za plače-
vanje, način plačevanja in roke za plačilo.

2. Izpodbijana določba ZTel naj bi po mnenju pobudnic
v nasprotju z načeli pravne države (2. člen ustave) posegla v
njihove pridobljene pravice. Bila naj bi v nasprotju z načelom
delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena ustave) in z načelom
zakonitosti (drugi odstavek 120. člena in tretji odstavek
153. člena ustave). Bila naj bi tudi v nasprotju s splošnim
načelom enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena
ustave), s svobodo izražanja (prvi odstavek 39. člena usta-
ve) in s svobodno gospodarsko pobudo (prvi odstavek
74. člena ustave).

3. Izpodbijana uredba naj bi bila po mnenju pobudnic v
neskladju z izpodbijano določbo četrtega odstavka 35. čle-
na ZTel in tudi s 66. členom istega zakona. Uredba naj bi
kršila predpise s področja varstva konkurence, pri čemer se
pobudnice še vedno sklicujejo na z zakonom o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99 –
ZPOmK) razveljavljeno določbo 17. člena zakona o varstvu
konkurence (Uradni list RS, št. 18/93 – ZVK). Tudi uredba
naj bi bila v neskladju z načeli pravne države, zlasti z nače-
lom sorazmernosti (2. člen ustave). Uredba naj bi bila nad-
alje v neskladju z načelom delitve oblasti (drugi odstavek
3. člena ustave), z načelom zakonitosti (tretji odstavek
153. člena ustave) in z določbo 147. člena ustave, po kateri
se davki, carine in druge dajatve predpisujejo z zakoni.
Uredba naj bi bila po oceni pobudnic tudi v neskladju z
določbami Evropskega sporazuma o pridružitvi med Repu-
bliko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije, na drugi strani (Uradni list RS, št. 44/97, MP, št.
13/97 – v nadaljevanju: MESP), in sicer v delu, ki se nana-
ša na državne pomoči in podelitve posebnih pravic javnim
zavodom.

4. Državni zbor in vlada v svojih odgovorih zanikata, da
bi bila izpodbijana ureditev ustavno in zakonsko sporna.
Med drugim pojasnjujeta, da ZTel ureja radiofrekvenčni spek-
ter kot omejeno naravno dobrino. Ker prinaša uporaba radij-
ske frekvence uporabnikom ekonomsko korist ter zaradi
njene učinkovite uporabe, morajo uporabniki zanjo plačevati
pristojbino, tako kot v drugih državah. Višina pristojbine naj
bi bila sorazmerna z ekonomsko koristjo uporabe radijske
frekvence ter z interesom za njeno uporabo. Čeprav vsa že
izdana radijska dovoljenja veljajo do izteka veljavnosti, naj ne
bi šlo za poseg v pridobljene pravice. Plačilo pristojbine za
uporabo radijskih frekvenc naj ne bi dajalo podlage za trdi-
tev, da se s tem posega v svobodo obveščanja in izražanja
in tudi ne v svobodno gospodarsko pobudo. Zakonsko poo-
blastilo vladi, da določi višino pristojbin, naj bi ustrezalo
ustavnim temeljem in okvirom delovanja izvršilne oblasti.
Navajata, da je pooblastilo vladi izrecno določeno v zakonu,
hkrati pa tudi temeljna merila za določanje višine pristojbin.

Uredba naj tega zakonskega pooblastila ne bi presegla.
vlada ocenjuje, da z uredbo vsebinsko ni spreminjala obsto-
ječih zakonskih pogojev, ki po ZTel vplivajo na višino pristoj-
bine. Poleg tega je vlada pojasnila, da so pristojbine po ZTel
lahko različne tudi glede na namen uporabe radijskofre-
kvenčnega spektra. Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Urad-
ni list RS, št. 18/94 in nasl. – ZRTVS) določa, da je Radio-
televizija Slovenija javni zavod, ki opravlja javno službo na
področju radijske in televizijske dejavnosti, kar je v javnem
interesu, zato je v tem izkazan poseben namen uporabe
radijskofrekvenčnega spektra v primerjavi s komercialnimi
RTV organizacijami. Pristojbine za plačilo dodeljenih fre-
kvenc po oceni vlade tudi niso davki, pri čemer so letna
plačila pristojbine za zavezance bistveno ugodnejša z vidika
finančne obremenitve, kot bi bilo plačilo v enkratnem zne-
sku.

5. Pobudnice, ki so jim bile dokončne odločbe uprave
za telekomunikacije za plačilo pristojbin za leto 1999 že
izdane, so zaradi domnevno visokih zneskov pristojbin ter
težke finančne situacije, v kateri naj bi se nahajale, tudi
predlagale, da se po 39. členu zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) zadrži
izvrševanje izpodbijane ureditve do končne odločitve ustav-
nega sodišča. Po njihovi oceni bi namreč izvrševanje izpod-
bijane ureditve lahko privedlo do ukinitve komercialnih TV
postaj. Državni zbor in vlada sta v odgovorih nasprotovala
zadržanju izvrševanja izpodbijane ureditve in ocenila, da po-
budnice zatrjevane škode niso izkazale.

B)–I
6. Po opravljeni javni obravnavi je prišlo do spremembe

relevantne zakonske in podzakonske ureditve. Sprejet je bil
nov zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01 – v
nadaljevanju: ZTel-1), ki je začel veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (162. člen
ZTel-1), to je 11. 5. 2001. Z dnem njegove uveljavitve je
prenehal veljati ZTel (prvi odstavek 161. člena ZTel-1) in s
tem tudi izpodbijana določba. Glede postopkov, začetih
pred uveljavitvijo ZTel-1, velja, da se postopki za predhodno
priglasitev na podlagi 15. člena, pridobitev dovoljenja na
podlagi 16. člena, pridobitev koncesije na podlagi 17. čle-
na in pridobitev radijskega dovoljenja na podlagi 37. člena
ZTel, ki do uveljavitve ZTel-1 še niso bili dokončani, dokon-
čajo po predpisih, ki so veljali ob vložitvi vloge za njihovo
pridobitev (153. člen ZTel-1). Radijska dovoljenja, izdana
na podlagi 37. člena ZTel, prenehajo veljati najkasneje v
roku enega leta po uveljavitvi novega zakona (prvi odstavek
145. člena ZTel-1). Tistim, katerih radijska dovoljenja ne
bodo nadomeščena z dovoljenjem za opravljanje mobilnih
javnih radijskih storitev, izda agencija1 po uradni dolžnosti v
istem roku odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc v obsegu in
pod pogoji radijskega dovoljenja iz prvega odstavka
145. člena. S to odločbo agencija razveljavi prejšnje radij-
sko dovoljenje (drugi odstavek 145. člena ZTel-1). Glede
določitve pristojbine za uporabo radijskih frekvenc se upo-
rablja ZTel-1 in na njegovi podlagi sprejeti predpisi (tretji
odstavek 145. člena ZTel-1).

7. Tudi izpodbijana uredba, ki je v ZTel-1 sicer našte-
ta med predpisi, ki ostanejo v veljavi, kolikor niso v naspro-
tju s tem zakonom, do izdaje ustreznih podzakonskih pred-
pisov ter splošnih aktov agencije na podlagi tega zakona
(51. točka prvega odstavka 160. člena ZTel-1), je dne
5. 1. 2002 z uveljavitvijo uredbe o razveljavitvi uredbe o
pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS,

1 Po določbi 1. člena ZTel-1 gre za Agencijo za telekomunikacije in
radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija).
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št. 4/02) prenehala veljati (1. člen). Po določbi 2. člena
navedene uredbe pa se določbe razveljavljene uredbe še
naprej v celoti uporabljajo za določitev pristojbine za upo-
rabo radijskih frekvenc na podlagi radijskih dovoljenj, izda-
nih na podlagi 37. člena ZTel, ki ob uveljavitvi te uredbe še
niso v skladu s 145. členom ZTel-1 razveljavljena z odloč-
bo o dodelitvi radijskih frekvenc.

8. Dne 26. 1. 2002 je začel veljati tudi pravilnik o
načinu izračuna določenih pristojbin na področju telekomu-
nikacij (Uradni list RS, št. 2/02 in 35/02 – v nadaljevanju:
pravilnik), ki ga je izdal Minister za informacijsko  družbo na
podlagi ZTel-1. Pravilnik je po vsebini širši, kot je bila izpod-
bijana uredba, saj pokriva način izračunavanja (vseh) pristoj-
bin, ki se plačujejo na podlagi ZTel-1, med drugim tudi
pristojbin za uporabo radijskih frekvenc. Pravilnik je torej
vsebinsko nadomestil izpodbijano uredbo.

9. Pobudnica  družba Kanal A je s posebno vlogo z dne
17. 10. 2001 predlagala, da se kljub prenehanju veljavnosti
izpodbijane določbe ZTel to presoja v smislu 47. člena
ZUstS. Predlog je utemeljila z dejstvom, da imajo pobudnice
odprte postopke v upravnem sporu, kjer izpodbijajo sklepe
o plačilu pristojbine, izdane v upravnem postopku na podla-
gi ZTel in uredbe. To zadnje izhaja tudi iz navedb pobudnic
na javni obravnavi, kjer je bilo pojasnjeno, da je upravno
sodišče v teh postopkih že ugodilo predlogom pobudnic in
do končne odločitve zadržalo izvršitev dokončnih upravnih
odločb (sklepov o plačilu pristojbin), izdanih na podlagi s
pobudo izpodbijanih predpisov, kopije nekaterih sklepov o
zadržanju pa so bile kasneje tudi predložene ustavnemu
sodišču.

10. Po 160. členu ustave in po 21. členu ZUstS je
ustavno sodišče pristojno za presojo veljavnih predpisov in
aktov za izvrševanje javnih pooblastil. Vsebinsko odločanje
o ustavnosti in zakonitosti predpisa, ki je med postopkom
usklajen z ustavo in zakonom oziroma je prenehal veljati, je
možno le, kolikor so izpolnjeni pogoji iz 47. člena ZUstS.
Če je bil zakon, drug predpis ali splošni akt, izdan za izvrše-
vanje javnih pooblastil, med postopkom usklajen z ustavo in
zakonom, oziroma je prenehal veljati, niso pa bile odpravlje-
ne posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti, lahko
ustavno sodišče ugotovi, da ni bil v skladu z ustavo in zako-
nom. Pri podzakonskih predpisih ali splošnih aktih, izdanih
za izvrševanje javnih pooblastil, ustavno sodišče odloči, ali
ima njegova ugotovitev učinek odprave ali razveljavitve (47.
člen ZUstS). S tem dà svoji odločitvi učinke, ki so določeni v
členih 43 do 46 ZUstS. Ker lahko ustavno sodišče v prime-
rih, ko je izpodbijana zakonska določba, to le razveljavi (43.
člen ZUstS), ima ob ugotovitvi neskladnosti ta njegova ugo-
tovitev le učinek razveljavitve. Po določbi 44. člena ZUstS
se razveljavljena zakonska določba ne uporablja za razmer-
ja, nastala pred dnem, ko je razveljavitev začela učinkovati,
če do tega dne o njih ni bilo pravnomočno odločeno. Odlo-
čanje o morebitni procesni oviri, ker izpodbijana predpisa
ne veljata več, tako vsebuje presojo, ali bi morebitna odloči-
tev ustavnega sodišča lahko bila podlaga za odpravo posle-
dic morebitne neustavnosti in nezakonitosti izpodbijanih
predpisov. Povezano je torej z vprašanjem obstoja pravovar-
stvene potrebe pobudnic za odločanje o predpisih, ki ne
veljajo več.

11. Pobudnice so med postopkom izkazale, da imajo
odprte sodne postopke pred upravnim sodiščem zoper do-
končne, a še ne pravnomočne upravne odločbe, s katerimi
je bilo odločeno o plačilu pristojbin za uporabo radijskih
frekvenc, ki so bile izdane na podlagi izpodbijane uredbe in
ZTel. Ker bi bilo v povezavi z odprtimi upravnimi spori more-
bitne škodljive posledice mogoče odpraviti, so izpolnjeni
pogoji iz 47. člena ZUstS.

B)–II
12. Ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka

26. člena ZUstS, je ustavno sodišče pobudo sprejelo in
takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

13. Izpodbijani četrti odstavek 35. člena ZTel je dolo-
čal:

“Uporabnik je dolžan za uporabo radijske frekvence
plačati pristojbino. Višino pristojbine z uredbo določi Vlada
Republike Slovenije glede na namen uporabe dodeljenega
radiofrekvenčnega pasu, širine radiofrekvenčnega pasu ter
glede na število prebivalcev na pokrivanem področju.“

14. ZTel je po končni določbi 73. člena začel veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je. V prehodni določbi 66. člena določa, da vsa dovolje-
nja, izdana na podlagi zakona o sistemih zvez (Uradni list
SFRJ, št. 41/88 in nasl.), veljajo do izteka roka veljavno-
sti. Izpodbijana uredba, izdana na podlagi četrtega odstav-
ka 35. člena ZTel, v prehodni določbi prvega odstavka 16.
člena določa, da se za radijske postaje, za katere so bila
izdana radijska dovoljenja pred njeno uveljavitvijo, začne
plačevati pristojbina z dnem uveljavitve te uredbe. Število
točk zanje določi na podlagi te uredbe Uprava Republike
Slovenije za telekomunikacije ob izdaji prvega sklepa o
plačilu pristojbine.

15. Pobudnice menijo, da ZTel v tem delu ni jasen
(smiselna kršitev 2. člena ustave) in da bi uredba upoštevaje
ZTel lahko uvedla dolžnost plačila pristojbin le za dovoljenja,
izdana po uveljavitvi ZTel. Navedbe pobudnic niso utemelje-
ne. ZTel je v tej točki namreč dovolj jasen. Že izdana radij-
ska dovoljenja ostanejo v veljavi, z uveljavitvijo zakona pa
nastane zakonsko uvedena dolžnost plačevanja pristojbin za
uporabo radijskih frekvenc, katere višino bo določila vlada z
uredbo. Ta je to tudi storila za vnaprej in s tem torej ni
presegla zakonskega pooblastila.

16. To, da je ZTel uvedel dolžnost plačila pristojbin za
uporabo dodeljenih frekvenc, za predpisovanje načina izra-
čunavanja njene višine pa pooblastil vlado, ni v neskladju s
147. členom ustave (davki), po katerem država z zakonom
predpisuje davke in druge dajatve. Pristojbina po ZTel in
uredbi je nadomestilo za uporabo omejene naravne dobrine
oziroma naravnega bogastva radijskih frekvenc, katerih upo-
raba po drugi strani lahko prinaša uporabniku tudi ekonom-
sko korist. Ne gre torej za davek ali drugo dajatev v smislu
147. člena ustave, zato izpodbijana ureditev ne more biti v
neskladju z navedeno določbo ustave. V povezavi z očitki
pobudnic, da gre za davke, izpodbijana ureditev tudi ni v
neskladju z drugim odstavkom 3. člena ustave (delitev obla-
sti na zakonodajno, izvršilno in sodno), drugim odstavkom
120. člena ustave (organizacija in delo uprave) in tretjim
odstavkom 153. člena ustave (usklajenost pravnih aktov).

17. Pobudnice izpodbijani zakonski določbi očitajo
neskladje s prvim odstavkom 74. člena ustave (podjetništvo),
po katerem je gospodarska pobuda svobodna. Da skrajno
liberalistično pojmovanje podjetništva ni v skladu z ustavo, je
ustavno sodišče že pojasnilo (npr. odločba št. U-I-273/96 z
dne 16. 1. 1997, Uradni list RS, št. 13/97 in OdlUS VI, 7).
Iz ustavne določbe (drugi odstavek 74. člena) namreč izha-
ja, da se gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju
z javno koristjo. V tej zadevi javna korist izhaja iz 70. člena
ustave (javno dobro in naravna bogastva). Po prvem odstav-
ku 70. člena ustave se na javnem dobru lahko pridobi po-
sebna pravica uporabe pod pogoji, ki jih določa zakon. Po
njegovem drugem odstavku zakon določa pogoje, pod kate-
rimi se smejo izkoriščati naravna bogastva. Po 2. členu ZTel
je radiofrekvenčni spekter naravno javno dobro, ki je niz
vseh radijskih frekvenc in katerega uporaba je možna na
način in pod pogoji, ki jih določa ZTel. Ta pa v izpodbijani
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določbi določa, da je uporaba radijskih frekvenc (ki so torej
naravno javno dobro), možna pod pogojem, da se plačuje
pristojbina, pri čemer predpisuje tudi kriterije za določitev
njene višine. Določba 70. člena ustave je v tej zadevi v
razmerju do 74. člena ustave specialna. Gospodarska de-
javnost se namreč opravlja prav prek posebne pravice upo-
rabe na naravnem javnem dobru (radiofrekvenčni spekter),
poseg v svobodno gospodarsko pobudo pa naj bi se po
stališču pobudnic kazal v zakonski ureditvi, ki jo nalaga 70.
člen ustave. ZTel ne omejuje pravice, ki izhaja iz te ustavne
določbe, temveč omogoča gospodarsko izkoriščanje in upo-
rabo naravnega dobra, torej predpisuje način njenega ure-
sničevanja skladno z drugim odstavkom 15. člena ustave.
Zato izpodbijana določba ni bila v neskladju s 74. členom
ustave.

18. Pobudnice menijo, da izpodbijana ureditev posega
v njihove pridobljene pravice, saj so pred ZTel že imele
radijska dovoljenja in je zato kršeno načelo zaupanja v pravo
(2. člen ustave). Navajajo, da so se za svojo dejavnost in
investicije, ki so s tem povezane, odločile ne vedoč, da bo
treba plačevati kakršnekoli pristojbine.

19. Načelo varstva zaupanja v pravo kot eno od načel
pravne države (2. člen ustave) zagotavlja, da država posa-
meznikom ali pravnim osebam njihovega pravnega položaja
ne bo poslabšala brez razloga, utemeljenega v prevladujo-
čem in legitimnem javnem interesu. Ker gre za splošno
pravno načelo in ne za eno od ustavnih pravic, katerim po
15. členu ustave pripada strožje varstvo zoper morebitne
omejitve in druge posege, to načelo nima absolutne veljave
in je v večji meri kot posamezne ustavne pravice dostopno
možnim omejitvam, kar je ustavno sodišče že pojasnilo (npr.
odločba št. U-I-39/99 z dne 3. 2. 2000, Uradni list RS, št.
19/00 in OdlUS IX,15).

20. ZTel in uredba nista posegla v pridobljene pravice
pobudnic, saj so radijska dovoljenja po izrecni zakonski
določbi ostala v veljavi, delno poslabšanje njihovega pravne-
ga položaja, ki se kaže v tem, da morajo za naprej plačevati
pristojbine za uporabo radijskih frekvenc, pa je utemeljeno v
prevladujočem in legitimnem javnem interesu, kot ta izhaja iz
70. člena ustave. Sprejem zakonske ureditve, ki jo 70. člen
ustave nalaga zakonodajalcu, je bil nujen in v javnem intere-
su. Zato sprememba obstoječe ureditve ni bila nepričakova-
na. Ugoditev zahtevam pobudnic, da te iz razloga že izdanih
radijskih dovoljenj sploh ne bi plačevale uvedene pristojbi-
ne, bi glede na nove uporabnike, ki bi jo morale plačevati,
pomenila kršitev splošnega načela enakosti iz drugega od-
stavka 14. člena ustave.

21. Pobudnice izpodbijani določbi ZTel očitajo tudi
kršitev prvega odstavka 39. člena (svoboda izražanja), po
katerem je zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in
javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja
in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi
vesti in mnenja.

22. Med politiko rabe radijskega spektra in svobodo
izražanja iz prvega odstavka 39. člena ustave sicer res ob-
staja določena povezava, kolikor raba radijskega spektra
služi kot sredstvo za prenos mnenj, informacij, idej ipd. Zato
je zaželeno, da politika rabe radijskega spektra, kolikor je to
mogoče, prispeva k svobodi izražanja, kot tudi k svobodi in
pluralnosti medijev. Vendar država pri tem utemeljeno
upošteva tudi druge vidike (tehnične, ekonomske, varno-
stne, zdravstvene, znanstvene, kulturne in socialne narave),
zlasti pa objektivno danost vedno večjih pritiskov na to ome-
jeno naravno dobrino s strani različnih uporabnikov z različ-
nimi interesi, kar je z namenom zagotovitve učinkovite rabe
radijskega spektra treba sorazmerno upoštevati. Toda politi-
ka države na nekem področju sama po sebi ni predmet

presoje ustavnega sodišča. Kolikor pa pobudnice izpodbija-
ni določbi ZTel očitajo, da je že s tem, ko je uvedla dolžnost
plačila pristojbin za uporabo radijskih frekvenc, ustavno
nedopustno posegla v pravico iz 39. člena ustave, se moti-
jo. Nujnost omejitve rabe radijskih frekvenc izhaja iz 70.
člena ustave in iz same narave stvari, saj je radijski spekter
omejeno naravno dobro. Hkrati je uvedba pristojbin primer-
no in dopustno sredstvo za dosego tega cilja. Ob tehtanju
obeh vrednot, svobode izražanja na eni strani in ustavno
zagotovljene zaščite javnega dobra z dolžnostjo zakonskega
urejanja pravice uporabe na njem (radijski spekter) na drugi
strani, pa ustavno sodišče ni ugotovilo nesorazmernosti v
ožjem smislu. Izpodbijana določba ZTel torej ni bila v neskla-
dju s prvim odstavkom 39. člena ustave.

23. Ko ustavno sodišče presoja skladnost podzakon-
skega predpisa z zakonom, ki mu je dal podlago za določi-
tev podrobnejšega načina izvrševanja posameznih pravic
oziroma obveznosti, presoja zlasti, ali podzakonski predpis
zakonsko normo razčlenjuje v okviru, ki je dopuščen takšne-
mu aktu. V obravnavanem primeru je bila z uredbo, ki je
najvišji akt v hierarhiji pravnih norm podzakonske narave,
podrobneje urejena zakonsko določena obveznost plačeva-
nja pristojbin. Pri tem je treba upoštevati, da gre pri določitvi
načina izračunavanja višine pristojbine za pretežno strokov-
no tehnična vprašanja, ki niso primerna za zakonsko ureja-
nje.2 Zato je neutemeljen očitek pobudnic, da bi bil moral
ZTel podrobno določiti način izračunavanja višine pristojbi-
ne in da naj bi bil, ker tega ne določa, že iz tega razloga
protiustaven. Zaradi narave stvari je torej zakonodajalec na
tem področju prepustil izvršilni oblasti široko polje lastne
presoje.3 Iz tega razloga je na mestu zadržana presoja ustav-
nega sodišča, ki ocenjuje, da uredba ni presegla zakonskih
pooblastil. Ta je namreč vsebinsko ostala znotraj kriterijev,
ki jih je postavil ZTel. Glede večje ali manjše ustreznosti in
primernosti različnih formul in parametrov, ki jih uredba do-
loča za izračunavanje pristojbin, ustavno sodišče ugotavlja,
da gre za strokovnotehnična vprašanja. Ustavno sodišče
lahko presoja skladnost podzakonskega predpisa z zako-
nom, ki mu je dal podlago za podrobnejše opredeljevanje
posameznih pravic oziroma obveznosti, ne more pa ocenje-
vati skladnosti predpisa z dognanji različnih strok, zlasti ne,
če gre za nepravna vprašanja.4

24. Glede višine posamičnih pristojbin, ki se pobudni-
cam zdijo nesorazmerne, se je njihova višina po 5. členu
uredbe določila z zmnožkom števila točk (S) in vrednosti
točke. Vrednost točke (6. člen uredbe) je določila Vlada
Republike Slovenije s posebnim sklepom, ki ga pobudnice
niso izpodbijale. Sama višina pristojbine je bila torej bistveno
povezana z vrednostjo točke in nikakor ne le z načinom
izračunavanja točk po uredbi. V zvezi z zatrjevano prekomer-
no obremenitvijo pobudnic pa ustavno sodišče ugotavlja, da
je bilo letno plačilo pristojbin za uporabo dodeljenih fre-
kvenc, za razliko od možnega enkratnega plačila za ves čas

2 Da strokovna in tehnična vprašanja niso primerna za zakonsko urejanje,
je ustavno sodišče že pojasnilo npr. v sklepu št. U-I-294/96 z dne 13. 10.
1999 (OdlUS VIII, 220).

3 Ustavno sodišče je npr. zadržano presojalo vprašanje zakonitosti pri
vladinih ukrepih v zvezi z omejevanjem prostega določanja cen. V odločbi št.
U-I-128/95 z dne 7. 11. 1996 (Uradni list RS, št. 66/96 in OdlUS V,145) je
med drugim navedlo: “Zaradi narave stvari je torej zakonodajalec na tem podro-
čju prepustil izvršilni oblasti široko polje lastne presoje. Ustavno sodišče se pri
presoji ustavnosti in zakonitosti tega ukrepa omejuje na vprašanja: ali ukrep ni v
nasprotju z namenom zakonskega pooblastila, ali pooblastilo ni bilo zlorabljeno,
ali breme ukrepa ni v nerazumnem nesorazmerju z učinki, ki naj jih doseže, ali ni
ukrep sprejet na nezakonit način in ali z njim ni kršen kak drug zakon.“ (Tako tudi
sklep št. U-I-222/96 z dne 6. 7. 2000, OdlUS IX, 195).

4 Ustavno sodišče je tudi že večkrat pojasnilo, da se v oceno strokovnih
vprašanj, ki so predmet podzakonskih predpisov, ne more spuščati (glej npr.
sklep št. U-I-35/94 z dne 16. 6. 1994, OdlUS III,71; sklep št. U-I-11/95 z dne
2. 4. 1998, OdlUS VII, 60).
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veljavnosti dovoljenja, pobudnicam v korist in je preprečeva-
lo morebitno prekomerno obremenitev zavezancev.

25. Kar se tiče na javni obravnavi zatrjevane suspektne
motivacije vlade pri izdaji uredbe, ki naj bi se kazala v tem,
da je bil sam predlog uredbe nekoliko drugačen, ustavno
sodišče ugotavlja, da samo to dejstvo takšne motivacije
vlade še ne potrjuje. Takšen je namreč običajen postopek
sprejemanja predpisov, ki niso nujno sprejeti v prvotno pri-
pravljeni vsebini predlogov. Glede na navedeno uredba ni
bila protiustavna in nezakonita zaradi kršitve 120. člena
(organizacija in delo uprave) in 153. člena (usklajenost prav-
nih aktov) ustave.

26. Kolikor pobudnice uveljavljajo neskladje izpodbija-
ne ureditve z MESP, je treba ugotoviti, da niso niti zatrjevale
niti izkazale, da bi bila izpodbijana ureditev lahko imela kakr-
šnekoli učinke na skupnem trgu evropskih skupnosti, kar je
predpogoj, da bi izpodbijana ureditev lahko bila v neskladju
s prevzetimi mednarodnimi obveznostmi države iz MESP. Ta
očitek pobudnic je zato že iz tega razloga v celoti neuteme-
ljen.

27. Izpodbijana uredba, ki je v določenih primerih omo-
gočala znižano plačilo pristojbin, s tem ni vplivala na izračun
višine pristojbin pobudnicam, temveč le na izračun pristojbi-
ne drugih subjektov. Tudi, če bi ustavno sodišče ugotovilo,
da je izpodbijana uredba zaradi tega bila v neskladju z usta-
vo in zakoni, bi takšna odločitev ustavnega sodišča pobu-
dnicam pri presoji njihovih dokončnih upravnih sklepov o
plačilu pristojbin v odprtih upravnih sporih nič ne koristila.
Zato ustavno sodišče o navedenih očitkih ni vsebinsko odlo-
čalo. Glede na to so brezpredmetna tudi opozorila Gospo-
darskega interesnega združenja lokalnih televizij Slovenije,
Ljubljana, ki je z vlogo z dne 15. 12. 1999 kot zainteresira-
na stranka podprlo pobudo in razloge zanjo.

28. Glede na navedeno izpodbijana določba ZTel in
uredba nista bila v neskladju z ustavo in zakonom.

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

21. in 47. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica
Wedam-Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan in dr. Mir-
jam Škrk. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-183/99-52
Ljubljana, dne 4. julija 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

3093. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž. na seji dne 5. 7. 2002

o d l o č i l o:

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v
Celju št. Cp 226/98 z dne 2. 7. 1998 v zvezi s sklepom
Okrožnega sodišča v Celju št. P 331/97 z dne 2. 7. 1998
se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pritožnik z ustavno pritožbo izpodbija sklepa, s kate-

rima mu je bilo v pravdnem postopku naloženo plačilo so-
dne takse za tožbo, ki jo je vložil, ter, še preden je sodišče
razpisalo narok za glavno obravnavo, umaknil. Iz obrazloži-
tve izpodbijanega sklepa višjega sodišča je razvidno, da je
oprlo svojo odločitev na določbo 4. člena zakona o sodnih
taksah (Uradni list SRS, št. 1/90 in nasl. – v nadaljevanju:
ZST), ki v prvem odstavku določa, da je takso treba plačati
takrat, ko nastane taksna obveznost. Po določbi drugega
odstavka 4. člena ZST pa za vlogo (po določbi prvega od-
stavka 106. člena takrat veljavnega zakona o pravdnem
postopku – Uradni list SFRJ, št. 4/77 in nasl. – ZPP-77 je
tožba vloga) nastane taksna obveznost takrat, ko se vloga
izroči.

2. Pritožnik meni, da sodišča ne bi smela zahtevati
plačila taks za delo, ki ga niso opravila. Tožbo je namreč
pravočasno umaknil, tako da še ni bila razpisana obravnava
in taksni stroški še niso nastali. Meni, da sodišče zato ne bi
smelo zaračunati takse v celotnem znesku, temveč le v
višini, ki ustreza delu, ki ga je opravilo. Po mnenju pritožnika
je praksa sodišč, da zaračunavajo takso v celotnem znesku
kljub umiku tožbe, v nasprotju s človekovimi pravicami, z
izpodbijanima sklepoma pa naj bi bila kršena njegova pravi-
ca do socialne varnosti iz 50. člena ustave.

B)–I
3. Senat ustavnega sodišča je s sklepom št.

Up-265/98 z dne 7. 5. 2001 ustavno pritožbo sprejel v
obravnavo. V skladu z določbo 56. člena zakona o ustav-
nem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS) je bila ustavna pritožba vročena Višjemu sodišču v
Celju. Sodišče na navedbe v ustavni pritožbi ni odgovorilo. V
postopku odločanja o ustavni pritožbi bi moralo ustavno
sodišče za odločitev o tem, ali je obravnavana ustavna prito-
žba utemeljena, zlasti presoditi, ali dejstvo, da ZST ne vse-
buje posebne določbe, ki bi določala nižje takse za primere,
ko stranka tožbo umakne, predstavlja protiustavno pravno
praznino.

4. Med postopkom odločanja o ustavni pritožbi pa je
bil dne 13. 11. 2001 sprejet zakon o spremembah in do-
polnitvah zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 93/01
– v nadaljevanju: ZST-I). Ta je ZST med drugim spremenil
tudi tako, da mu je dodal 32.a člen, ki v drugem odstavku
določa: “Če stranka vlogo, za katero je plačala takso, umak-
ne preden je sodišče razpisalo narok za obravnavo, če se
odloča brez obravnave, pa pred izdajo odločbe ali če stranki
pred izdajo odločbe skleneta sodno poravnavo, se stranki
vrne polovico takse, ki je plačana v skladu s tem zakonom.“

5. Ker je bil ZST prav v delu, v katerem predstavlja
podlago izpodbijanih sodnih odločb, spremenjen, je ustav-
no sodišče v postopku odločanja o ustavni pritožbi preveri-
lo, ali so v obravnavani zadevi izpolnjeni pogoji iz druge
alinee drugega odstavka 55. člena ZUstS. Ta določa, da
ustavno sodišče ustavne pritožbe ne sprejme, če od odloči-
tve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja
in če kršitev človekove pravice ali temeljne svoboščine ni
imela pomembnejših posledic za pritožnika.

B)–II
6. ZUstS sicer predvideva, da v primeru, kadar sta

izpolnjena pogoja iz druge alinee drugega odstavka
55. člena ZUstS, o nesprejemu ustavne pritožbe odloči
senat ustavnega sodišča, vendar iz celotne zakonske uredi-
tve izhaja, da vsako odločitev, ki jo lahko sprejme senat
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ustavnega sodišča, lahko sprejme tudi ustavno sodišče v
celotni sestavi. Ustavno sodišče je v obravnavani zadevi zato
kljub že sprejeti ustavni pritožbi lahko presodilo, ali so izpol-
njeni pogoji iz druge alinee drugega odstavka 55. člena
ZUstS.

7. Ker je ZST-I v ureditev sodnih taks vnesel posebno
določbo za primere, ko stranka tožbo umakne, vprašanje,
ali je ureditev, ki takšnih položajev posebej ne ureja, proti-
ustavna, ni več aktualno. Obravnavani primer torej ne pred-
stavlja več pomembnejšega pravnega vprašanja, ki bi ga
ustavno sodišče moralo rešiti.

8. Izpolnjen pa je tudi drugi od kumulativno predpisa-
nih pogojev iz druge alinee drugega odstavka 55. člena
ZUstS. Po presoji ustavnega sodišča morebitna kršitev ustav-
nih pravic ali temeljnih svoboščin za pritožnika ni imela po-
membnejših posledic. Pritožniku je bilo z izpodbijanim skle-
pom naloženo plačilo sodne takse v višini 68.150 SIT. Ker
takse ni plačal pravočasno, je ta znesek višji še za znesek
takse za opomin v višini 3.000 SIT ter morebitno kazensko
takso in stroške prisilne izterjave, če taksa tudi po opominu
ni bila plačana. Ta znesek je torej nizek, zato tudi če bi
ustavno sodišče ugotovilo, da je bila z izpodbijanima sklepo-
ma pritožniku kršena kakšna izmed človekovih pravic ali
temeljnih svoboščin, kršitev zanj ne bi imela pomembnejših
posledic.

9. Ker torej od odločitve v ustavni pritožbi ni pričakovati
rešitve pomembnega pravnega vprašanja in ker zatrjevana
kršitev določb ustave za pritožnika ni imela pomembnejših
posledic, je ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrnilo, ne
da bi se mu bilo treba spuščati v vprašanje, ali so bile v tem
primeru z izpodbijanimi akti kršene človekove pravice ali
temeljne svoboščine.

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

druge alinee drugega odstavka 55. člena in prvega odstav-
ka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica
Wedam-Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kram-
berger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk.
Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je
glasoval sodnik Ribičič, ki je napovedal odklonilno ločeno
mnenje.

Št. Up-265/98-10
Ljubljana, dne 5. julija 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

3094. Odločba o razveljavitvi 6. člena odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorenja
vas-Poljane v delu, ki pod zaporedno številko
119, številka odseka 600633, kot javno pot
opredeljuje pot Brdarček-Planinšek v dolžini
659 metrov

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Gabrijele Selak in Boruta
Selaka iz Gorenje vasi, na seji dne 10. 7. 2002

o d l o č i l o:

1. Člen 6 odloka o kategorizaciji občinskih cest v Obči-
ni Gorenja vas-Poljane (Uradni list RS, št. 73/98) se v delu,

ki pod zaporedno številko 119, številka odseka 600633,
kot javno pot opredeljuje pot Brdarček-Planinšek v dolžini
659 metrov, razveljavi.

2. Pobuda Gabrijele Selak za presojo iste določbe
odloka iz 1. točke izreka se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnika izpodbijata 6. člen odloka o kategorizaci-

ji občinskih cest v Občini Gorenja vas-Poljane (v nadaljeva-
nju: odlok) v delu, ki pod zaporedno številko 119, številka
odseka 600633, kot javno pot opredeljuje pot Brdarček-Pla-
ninšek v dolžini 659 metrov. Navedena pot naj bi bila do leta
1996 služnostna pot za domačijo Planinšek, v letu 1996 pa
naj bi sosed skušal omenjeni odsek asfaltirati. Že od leta
1997 naj bi tekel na sodišču postopek za ukinitev služnosti.
Sodišče naj bi sosedu začasno prepovedalo vsa dela na tej
cesti, vendar naj bi občina skupaj s sosedom del sporne
poti vseeno asfaltirala. Pobudnika poudarjata, da je občina z
izpodbijanim odlokom kmetijsko zemljišče enostavno podr-
žavila, pri čemer o novem statusu poti pobudnikov ni niti
obvestila. Ker naj bi pogojno dovoljena širitev služnosti pov-
zročila uničenje edinega dovolj izdatnega vodnega vira za
njuno kmetijo, sta pobudnika želela urediti prestavitev ceste
pod vodni vir, vendar sta na Upravni enoti Škofja Loka izve-
dela, da za dovoljenje lahko zaprosi le občina. S tem jima je
bil onemogočen nujen poseg za zavarovanje vodnega vira.
Izpodbijani odlok naj bi kršil zakon o temeljnih lastninskoprav-
nih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80 in nasl. – ZTLR),
ker naj bi služnostno pot, za katero služnost ni bila uradno
ugotovljena, prekategoriziral v javno pot. Kršen naj bi bil tudi
33. člen ustave, ki zagotavlja pravico do zasebne lastnine.
Poleg tega naj bi bil s podpiranjem omenjene gradnje kršen
tudi zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in nasl.
– ZVO), ki v 4., 5., 9., 11., 12., 79. in 156. členu določa,
kako bi morale občine izvajati varstvo okolja in sanacijo
nedovoljenih posegov. Pobudnika ustavnemu sodišču pred-
lagata, naj izpodbijani odlok razveljavi.

2. Ustavno sodišče je pobudo poslalo Občini Gorenja
vas-Poljane, ki nanjo ni odgovorila.

B)–I
3. Ustavno sodišče pobudnici Gabrijeli Selak ni prizna-

lo pravnega interesa po 24. členu zakona o ustavnem sodi-
šču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS).
Pravni interes kot pogoj za vložitev pobude je podan, če
izpodbijani predpis neposredno posega v pobudnikove pra-
vice, pravne interese oziroma pravni položaj. Po ustaljeni
praksi ustavnega sodišča mora biti pravni interes neposre-
den in konkreten, morebitna ugoditev pobudnikovemu pred-
logu mora privesti do spremembe njegovega pravnega polo-
žaja. Pobudnica je v prvi vlogi zatrjevala, da sporna pot, ki je
bila na podlagi izpodbijanega odloka opredeljena kot javna
pot, poteka preko zemljišča v njeni lasti, vendar svoje trditve
ni izkazala. Pozvana na dopolnitev, je pobudnica v vlogi z
dne 17. 4. 2002 predložila izpisek iz zemljiške knjige, št.
3394/2002 z dne 15. 4. 2002, iz katerega izhaja, da ni
lastnica obravnavanega zemljišča, temveč je le-to v lasti
njenega sina Boruta Selaka. Ker pobudnica ni izkazala svo-
jega pravnega interesa, je ustavno sodišče njeno pobudo
zavrglo.

4. Ker je v prej navedeni vlogi z dne 17. 4. 2002 Borut
Selak izjavil, da želi nadaljevati začeti postopek, ga je ustav-
no sodišče štelo za pobudnika. Glede na to, da tudi iz
pojasnil Občine Gorenja vas-Poljane (grafični prikaz – skica
javne poti in zemljiškoknjižni izpisek) izhaja, da sporna pot
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delno poteka po zemljišču v lasti drugega pobudnika, je
ustavno sodišče njegovo pobudo sprejelo. Ker so bili izpol-
njeni pogoji iz 26. člena ZUstS, je takoj nadaljevalo z odlo-
čanjem o stvari sami.

B)–II
5. Pobudnik očita, da je 6. člen odloka o kategorizaciji

v izpodbijanem delu v nasprotju z določbami ZTLR in s
33. členom ustave, ker kategorizira javno pot, ki teče po
njegovem zemljišču, čeprav o tem sploh ni bil obveščen, niti
ni bil zoper njega voden postopek razlastitve.

6. Izpodbijani odlok določa občinske ceste po njihovih
kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega
prometa, ki ga prevzemajo (1. člen). V 6. členu odloka o
kategorizaciji med javne poti v naseljih in med naselji pod
zaporedno številko 119 uvršča pot Brdarček–Planinšek v
dolžini 659 metrov. Del te javne poti leži na zemljišču, ki je v
lasti pobudnika.

7. Po 8. členu ZTLR se sme lastninska pravica odvzeti
ali omejiti v skladu z ustavo pod pogoji, predpisanimi z
zakonom. 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. S tem členom ustava zaradi
zagotovitve javne koristi kljub ustavnopravnemu varstvu la-
stninske pravice, ki jo zagotavlja 33. člen ustave, omogoča
odvzem ali omejitev lastninske pravice na nepremičnini. Pri
razlastitvi gre torej za poseg v lastninsko pravico v postopku,
ki ga predpisuje zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97 – v nadaljevanju: ZSZ) in v katerem se za konkret-
ni primer ugotovi, ali so izpolnjeni zakonski pogoji zanjo ter
lastnikom zagotavlja nadomestilo v naravi ali odškodnino in
sodno varstvo.

8. Pojem in status javnih cest ureja 2. člen zakona o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 49/97 – v nadaljevanju:
ZJC). Javne ceste so prometne površine splošnega pome-
na za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na
način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne
ceste in varnost prometa na njih. Javne ceste so javno
dobro in so izven pravnega prometa (prvi in drugi odstavek
2. člena ZJC). To pomeni, da javna cesta ne more biti na
zemljišču v zasebni lasti, ne da bi bil prej z lastnikom skle-
njen pravni posel za pridobitev zemljišča ali zoper njega
izveden razlastitveni postopek.

9. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-87/91 z dne
28. 1. 1993 (Uradni list RS, št. 8/93 in OdlUS II, 10) že
odločilo, da podzakonski akt z razglasitvijo javne poti ne
more imeti razlastitvenega učinka, ker je to v nasprotju s
33. členom ustave. Pač pa sta v obravnavanem primeru
takšen učinek imeli določbi 137. člen ZZK in 85. člen ZJC,
ki ju je ustavno sodišče razveljavilo z odločbo št. U-I-224/00
z dne 9. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 50/02), saj sta ne
glede na to, da sta urejali vpis v zemljiško knjigo pomenili,
da bi država ali občina zaradi dejstva, da je bilo zemljišče
uporabljeno za gradnjo ceste, zaradi vpisa javnega dobra v
zemljiško knjigo pridobili lastninsko pravico tudi na zemlji-
ščih v zasebni lasti, čeprav jih pred tem nista pridobili s
pravnim poslom ali po izvedenem razlastitvenem postopku.
Ustavno sodišče je pri tem tudi ugotovilo, da to ne pomeni,
da zakonodajalec ne more urediti materialnopravnih razmerij
glede zemljišč, ki so bila že uporabljena za gradnjo ali re-
konstrukcijo 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.

10. V obravnavanem primeru s pobudnikom ni bil skle-
njen pravni posel za pridobitev zemljišča s strani občine.

Zoper njega tudi ni bil izveden postopek razlastitve po do-
ločbah ZSZ in v skladu z 69. členom ustave. Zato je 6. člen
odloka o kategorizaciji v izpodbijanem delu v nasprotju z
8. členom ZTLR in z 69. členom ustave. Ker 6. člen odloka
o kategorizaciji v tem delu nezakonito posega v lastninsko
pravico, je v nasprotju tudi s 33. členom ustave. Ustavno
sodišče ga je zato razveljavilo.

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

tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnice in sodniki dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Miloj-
ka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-35/99-11
Ljubljana, dne 10. julija 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

3095. Odločba o delni zavrnitvi ustavne pritožbe in o
ugotovitvi, da je bila s sklepoma okrožnega in
višjega sodišča kršena ustavna pravica

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž. na seji dne 10. 7. 2002

o d l o č i l o:

1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljub-
ljani št. II Kp 95/98 z dne 17. 3. 1998 v zvezi s sklepom
Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 52/98 z dne 4. 3.
1998 se zavrne.

2. S sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp
263/98 z dne 20. 7. 1998 in s sklepom Okrožnega sodi-
šča v Ljubljani št. I K 316/98 z dne 1. 7. 1998 je bila
pritožniku kršena pravica do osebne svobode iz 19. člena
ustave.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. S sklepom št. I K 52/98 z dne 4. 3. 1998 je

Okrožno sodišče v Ljubljani po razglasitvi sodbe, s katero je
pritožniku izreklo zaporno kazen, podaljšalo pripor iz razloga
ponovitvene nevarnosti. V obrazložitvi se je sklicevalo na
okoliščino, da je bil pritožnik že večkrat obsojen za istovr-
stna kazniva dejanja in da je brez zaposlitve. Višje sodišče v
Ljubljani je s sklepom št. II Kp 95/98 z dne 17. 3. 1998
zavrnilo pritožbo zoper navedeni sklep in potrdilo stališče
prvostopnega sodišča, da je pripor nujen ukrep za zagotovi-
tev varnosti ljudi in njihovega premoženja. Po delno razve-
ljavljeni sodbi je po ponovnem sojenju in izreku obsodilne
sodbe Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom št. I K 316/98
z dne 1. 7. 1998 pritožniku ponovno podaljšalo pripor do
pravnomočnosti sodbe. S sklepom št. II Kp 263/98 z dne
20. 7. 1998 je Višje sodišče v Ljubljani pritožnikovo pritož-
bo zavrnilo kot neutemeljeno. Na pritožnikov predlog je
Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom št. Ks 836/98 z dne
19. 8. 1998 pripor odpravilo.

2. Pritožnik zatrjuje, da so mu bile z izpodbijanimi skle-
pi kršene pravice iz 19., 20. in 27. člena ustave ter iz
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5. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94). Meni,
da je sodišče slabo ocenilo nevarnost ponovitve kaznivega
dejanja in da podaljšanje pripora ni bilo nujno potrebno.
Navaja tudi, da mu je bila prostost odvzeta protipravno, saj
mu je bilo podaljšanje pripora po končani glavni obravnavi
dne 4. 3. 1998 izrečeno le ustno, pisno obrazložen sklep o
podaljšanju pripora pa naj bi bil prejel šele dne 9. 4. 1998.
To naj bi pomenilo, da je bil pet dni v priporu brez sodne
odločbe. V primeru podaljšanja pripora, ki je bilo izrečeno
na glavni obravnavi dne 1. 7. 1998, pa naj bi prejel pisni
odpravek sklepa šele 10. 7. 1998.

3. Senat ustavnega sodišča je s sklepom z dne 1. 10.
1998 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. Ustavna pritož-
ba je bila v skladu z določbo 56. člena zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS)
poslana Okrožnemu sodišču v Ljubljani in Višjemu sodišču v
Ljubljani, ki nanjo nista odgovorili.

4. Ustavno sodišče je v postopku vpogledalo spis
Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 52/98.

B)–I
5. Po določbi drugega odstavka 19. člena ustave se

nikomur ne sme vzeti prostost, razen v primerih in po po-
stopku, ki ga določa zakon. Po določbi prvega odstavka 20.
člena ustave se sme oseba, za katero obstaja utemeljen
sum, da je storila kaznivo dejanje, pripreti samo na podlagi
odločbe sodišča, kadar je to neogibno potrebno za potek
kazenskega postopka ali za varnost ljudi. Zakon o kazen-
skem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v nad-
aljevanju: ZKP) je v času izdaje izpodbijanih sklepov v
3. točki drugega odstavka 201. člena določal, da se sme
pripor odrediti, če posebne okoliščine opravičujejo boja-
zen, da bo oseba ponovila kaznivo dejanje, dokončala po-
skušeno kaznivo dejanje ali storila kaznivo dejanje, s katerim
grozi.

6. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-18/93 z dne
11. 4. 1996 (Uradni list RS, št. 25/96 in OdlUS V, 40) in v
drugih odločitvah o pripornih zadevah opredelilo pogoje,
pod katerimi je dopusten poseg v osebno svobodo posa-
meznika. Po stališču ustavnega sodišča je sodišče dolžno
vselej, ko odloča o priporu zaradi ponovitvene nevarnosti,
(1) ugotoviti in navesti tiste konkretne okoliščine, iz katerih
je možno napraviti na življenjskih izkušnjah utemeljen sklep,
da obstaja realna nevarnost, da bo obdolženec ponovil do-
ločeno specifično kaznivo dejanje, (2) ugotoviti in obrazloži-
ti, da obstoji nevarnost ponavljanja takšnega dejanja, ki po-
meni ogrožanje varnosti ljudi in (3) ob uporabi načela sora-
zmernosti pretehtati, ali je v konkretnem primeru varnost
ljudi zaradi nevarnosti ponovitve določenega kaznivega de-
janja ogrožena do te mere, da odtehta poseg v obdolženče-
vo pravico do osebne svobode (tako npr. v odločbah št.
Up-74/95, št. Up-75/95 in št. Up-57/95, vse z dne 7. 7.
1995, OdlUS IV, 131, 132 in 133).

7. V dosedanjih odločitvah o pripornih zadevah je ustav-
no sodišče večkrat razlagalo tudi vsebino ustavnega pojma
“varnost ljudi“. Tako je že v odločbi št. Up-75/95 navedlo,
da iz vsebine pojma “neogibno potrebno za varnost ljudi“ iz
20. člena ustave ni mogoče vnaprej izključiti premoženjskih
deliktov, češ da z njimi varnost ljudi sploh ne more biti
ogrožena. V isti odločbi je ustavno sodišče še poudarilo, da
nevarnost ponavljanja premoženjskih deliktov praviloma ne
bo mogla odtehtati posega v osebno svobodo, če ne bo šlo
za težje delikte z elementi nasilja ali drugačnega poseganja v
najpomembnejše ustavno varovane dobrine drugih ljudi. Pri
abstraktni presoji pripornega razloga ponovitvene navarnosti
(odločba št. U-I-18/93) je ustavno sodišče sprejelo stali-

šče, da se ustavna sintagma “varnost ljudi“ ne nanaša samo
na neposredno ogrožanje življenja in telesa posameznika.
Življenje in telo sta sicer v najožjem koncentričnem krogu
človekove zasebnosti, vendar je varnost ljudi lahko ogrože-
na tudi z napadom na tiste objekte kazenskopravnega var-
stva, ki ščitijo druge, širše kroge njegove zasebnosti in
varnosti. Tu npr. ni govor samo o roparski tatvini kot kombi-
niranem napadu na premoženje in telo, ampak o takem
dejanju, pri katerem je objekt varstva posameznik, človeko-
ve pravice ali temeljne svoboščine ali zdravje ljudi. O varno-
sti ljudi bi bilo najbrž težko govoriti, če bi jim država v praksi
zagotavljala le varnost pred napadi na življenje in telo, ne pa
tudi varnosti pred napadi na druge objekte kazenskopravne-
ga varstva. V odločbi št. Up-154/95 z dne 11. 4. 1996
(OdlUS V, 67) je ustavno sodišče sprejelo stališče, da je
potrebno pri presoji upoštevati, da premoženje lahko pred-
stavlja eksistenčno podlago človeka. Ali je s storitvijo pre-
moženjskega delikta ogrožena eksistenčna podlaga ljudi, je
možno presojati glede na obseg prizadetosti te pravice, kot
sta vrednost in pomembnost stvari, pa tudi glede na način
storitve. Treba je namreč upoštevati, da gre pri predmetih
kaznivega dejanja lahko za takšne stvari, na katerih uporabo
se navezujejo na primer možnost opravljanja poklicnega
dela in s tem preživljanja ljudi ter način njihovega življenja.

8. Po že sprejetih stališčih ustavnega sodišča je torej
dopustno odrediti ali podaljšati pripor iz razloga ponovitvene
nevarnosti tudi v primeru premoženjskih deliktov, vendar le,
če obstoji nevarnost ponavljanja težjih kaznivih dejanj, ko je
ogrožanje varnosti ljudi, ki bi ga lahko pomenila izpustitev
obdolženca, tako velik poseg v njihovo pravico do varnosti,
da odtehta poseg v obdolženčevo pravico do osebne svo-
bode. Eden od kriterijev presoje so tudi okoliščine storitve
in teža kaznivega dejanja, ki se obdolžencu očita. Kriterij
teže kaznivega dejanja je upošteval tudi ZKP, ki v t. i. skraj-
šanem postopku pred okrajnim sodiščem, ki se vodi v pri-
meru kaznivih dejanj, za katera je kot glavna kazen predpisa-
na denarna kazen ali kazen zapora do treh let, omejuje
možnost odreditve pripora iz razloga ponovitvene nevarno-
sti. Po ZKP, ki je veljal v času izdaje izpodbijanih določb, je
bilo v skrajšanem postopku dopustno odrediti pripor iz razlo-
ga ponovitvene nevarnosti le, če je šlo za kaznivo dejanje
zoper javni red in mir, zoper spolno nedotakljivost ali za
kaznivo dejanje s prvinami nasilja, za katera se sme izreči
kazen zapora dveh let (2. točka prvega odstavka 432. člena
ZKP). Iz tega izhaja, da že po presoji zakonodajalca v prime-
rih kaznivih dejanj z manjšo stopnjo  družbene nevarnosti
varnost ljudi ne more biti ogrožena do te mere, da bi to
odtehtalo poseg v osebno svobodo obdolženca še preden
mu je dokazano, da je očitano dejanje res storil.

9. Iz priloženih listin in podatkov kazenskega spisa
izhaja, da je bil zoper pritožnika odrejen pripor s sklepom
preiskovalnega sodnika z dne 1. 2. 1998 zaradi utemelje-
nega suma storitve treh kaznivih dejanj zoper premoženje in
pravni promet. Dne 2. 2. 1998 je bila zoper pritožnika
vložena obtožba in istega dne s sklepom senata na podlagi
določbe prvega odstavka 207. člena ZKP podaljšan pripor.
Obtožba je pritožniku očitala storitev (1) kaznivega dejanja
velike tatvine po 1. točki prvega odstavka 212. člena kazen-
skega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v na-
daljevanju: KZ), ki ga je pritožnik storil tako, da je vlomil v
osebni avtomobil in iz njega vzel polnilec za mobilni telefon,
sončna očala in ključe (drugega) avtomobila, (2) kaznivega
dejanja tatvine po drugem odstavku 211. člena KZ (tatvina
registrske tablice), in (3) kaznivega dejanja ponarejanja listin
po tretjem odstavku 256. člena KZ (predrugačenje in upora-
ba ukradene registrske tablice). S sodbo št. I K 52/98 z dne
4. 3. 1998 je sodišče pritožnika spoznalo za krivega dejanj,
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ki mu jih je očitala obtožba in mu izreklo za prvo dejanje
kazen enega leta zapora, za drugo dejanje dva meseca
zapora in za tretje dejanje tri mesece zapora. Na glavni
obravnavi dne 4. 3. 1998 je sodišče s sklepom pritožniku
podaljšalo pripor do pravnomočnosti sodbe. Višje sodišče
je obsodilno sodbo razveljavilo glede krivde za kaznivo deja-
nje velike tatvine in zadevo vrnilo v ponovno sojenje, ker ni
bila ugotovljena vrednost odvzetih stvari. Ob ponovnem so-
jenju je na glavni obravnavi dne 1. 7. 1998, po ugotovitvi,
da znaša vrednost ukradenih stvari po oceni oškodovanca
približno 35.000 SIT, državno tožilstvo modificiralo obtožbo
glede vrednosti in kaznivo dejanje pravno kvalificiralo kot
malo tatvino po drugem odstavku 211. člena KZ. Sodišče je
istega dne izreklo sodbo, s katero je pritožniku za navedeno
dejanje izreklo kazen treh mesecev zapora in ponovno po-
daljšalo pripor do pravnomočnosti sodbe.

10. Za kaznivo dejanje t. i. vlomne tatvine po 1. točki
prvega odstavka 212. člena KZ, ki ga je pritožniku očitala
prvotna obtožba, je zagrožena kazen do petih let zapora. Za
kaznivo dejanje t. i. male tatvine po drugem odstavku 211.
člena KZ je predpisana denarna kazen ali kazen zapora do
enega leta, za kaznivo dejanje ponarejanja listin po tretjem
odstavku 256. člena KZ pa kazen zapora do treh let. Zoper
pritožnika je tako tekel postopek za eno dejanje, ki se obrav-
nava v rednem postopku, in za dve dejanji, ki se glede na
višino zagrožene kazni (do treh let zapora) obravnavata v
skrajšanem postopku. Po spremembi obtožbe dne 1. 7.
1998, ko je tožilstvo očitano kaznivo dejanje prekvalificiralo
v kaznivo dejanje male tatvine, ki se glede na višino zagrože-
ne kazni (do enega leta zapora) obravnava v skrajšanem
postopku, niso bili več izpolnjeni zakonski pogoji za poda-
ljšanje pripora iz razloga ponovitvene nevarnosti. Kot je na-
vedeno že v 9. točki obrazložitve te odločbe, ZKP za takšne
primere ni predvideval možnosti odreditve pripora iz razloga
ponovitvene nevarnosti, niti v primeru, če je bila obdolžencu
izrečena zaporna kazen (peti odstavek 443. člena v zvezi s
432. členom ZKP). Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št.
I K 316/98 z dne 1. 7. 1998 in sklep Višjega sodišča v
Ljubljani št. II Kp 263/98 z dne 20. 7. 1998 sta tako
nezakonita in predstavljata kršitev pritožnikove pravice do
osebne svobode iz 19. člena ustave. Glede na to, da je
veljavnost izpodbijanih sklepov v času izdaje te odločbe že
potekla in je bil pripor zoper pritožnika odpravljen (s skle-
pom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 836/98 z dne
19. 8. 1998), je ustavno sodišče le ugotovilo, da je bila z
izpodbijanimi sklepi, navedenimi v 2. točki izreka, pritožniku
kršena pravica do osebne svobode iz 19. člena ustave.

11. Neutemeljena pa je ustavna pritožba zoper sklep
Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 52/98 z dne 4. 3.
1998 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 95/98 z
dne 17. 3. 1998, s katerimi je bil pripor podaljšan po izreku
prve (kasneje delno razveljavljene) obsodilne sodbe. Glede
na pravno kvalifikacijo – za eno od kaznivih dejanj, ki mu jih
je očitala obtožba, je bilo pristojno okrožno sodišče v re-
dnem postopku – je bilo pripor dopustno podaljšati ob izpol-
njenih pogojih iz 361. člena ZKP, ki v primeru izrečene
zaporne kazni dopušča podaljšanje pripora tudi iz razloga
ponovitvene nevarnosti.

12. Po pregledu izpodbijanih sodnih odločb in listin iz
kazenskega spisa ustavno sodišče ugotavlja, da je sodišče v
tem primeru o podaljšanju pripora odločalo v skladu z ustav-
nimi in zakonskimi pogoji ter v skladu s kriteriji iz zgoraj
navedenih odločb ustavnega sodišča. O obstoju ponovitve-
ne nevarnosti je sklepalo na podlagi okoliščine, da je pritož-
nik brez redne zaposlitve, zlasti pa na podlagi njegove pred-
hodne kaznovanosti za kazniva dejanja premoženjske nara-
ve. Iz prejšnjih sklepov o odreditvi in podaljšanju pripora

(I Kpd 109/98, Ks 118/98 in Ks 120/98) in podatkov
kazenskega spisa je razvidno, da je bil pritožnik v obdobju
od 1989 do uvedbe tega kazenskega postopka že večkrat
obsojen za istovrstna kazniva dejanja, in sicer pretežno za
kazniva dejanja velike tatvine in odvzem motornega vozila.
Razvidno je nadalje, da sta ob odločanju o priporu proti
pritožniku tekla še dva kazenska postopka zaradi premo-
ženjskih deliktov in da so bila kazniva dejanja, ki so predmet
konkretnega kazenskega postopka, storjena v času preizku-
sne dobe, določene v prejšnji pogojni obsodbi, ki mu je bila
izrečena zaradi serije vlomov v avtomobile. Ob upoštevanju
ugotovljene ponovitvene nevarnosti, dejstva, da vsebuje eno
od kaznivih dejanj, za katera je bil pritožnik v konkretnem
primeru obsojen, tudi element sile (vlomna tatvina), in da
spada to dejanje med težje premoženjske delikte, saj je zanj
zagrožena dokaj visoka zaporna kazen, skupaj s pritožniko-
vo obsežno predhodno kaznovanostjo in z odprtimi kazen-
skimi postopki za istovrstna kazniva dejanja, ni nerazumno
sklepanje sodišča, da je bil pripor neogibno potreben za
varnost ljudi. ZKP v času izdaje izpodbijanih sklepov druge-
ga sredstva, s katerim bi bilo mogoče preprečiti ponovitev
kaznivega dejanja, ni predvideval.

B)–II
13. Uveljavljanje kršitve pravice iz 19. člena ustave, ki

naj bi bila storjena s tem, da je bil pritožnik v priporu ne da bi
mu bila vročena sodna odločba, ne more biti predmet ustav-
ne pritožbe zoper izpodbijane akte. Sklep o podaljšanju
pripora lahko učinkuje šele od njegove vročitve pritožniku in
se zato ne more nanašati na čas odvzema prostosti pred
tem. V tem delu ustavne pritožbe gre lahko le za to, da je bila
z morebitnim nezakonitim dejanjem, ki naj ne bi imelo podla-
ge v sodni odločbi, kršena pritožnikova pravica do osebne
svobode. Po določbi drugega odstavka 157. člena ustave
odloča o zakonitosti posamičnih dejanj, s katerimi se pose-
ga v ustavne pravice, če ni zagotovljeno drugo sodno var-
stvo, v upravnem sporu pristojno sodišče. Iz navedb v ustav-
ni pritožbi izhaja, da pritožnik v tem primeru ni izčrpal vseh
pravnih sredstev. Zato glede kršitve pravic, ki jih pritožnik
uveljavlja v tem delu, ni izpolnjena procesna predpostavka iz
51. člena ZUstS.

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

prvega odstavka 47. člena v zvezi z 49. členom ZUstS v
sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnice
in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Kri-
sper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in
dr. Mirjam Škrk. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. Up-105/98
Ljubljana, dne 10. julija 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

3096. Odločba, da uredba o predhodni prijavi cen
komunalnih storitev ni bila, uredba o predhodni
prijavi cen pa ni v neskladju z ustavo in zakonom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo Župana Občine Šentjur pri
Celju in na pobude javnih podjetij Nigrad, javno komunalno
podjetje, d. d., Maribor, Javno komunalno podjetje Šentjur
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pri Celju, d.o.o., Šentjur pri Celju, Javno podjetje “Okolje“
Piran, d.o.o., Piran, in Javno komunalno podjetje Grosu-
plje, d.o.o., Grosuplje, na seji dne 10. 7. 2002

o d l o č i l o:

1. Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev
(Uradni list RS, št. 46/01) ni bila v neskladju z ustavo in z
zakonom.

2. Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev
(Uradni list RS, št. 41/02) ni v neskladju z ustavo in z
zakonom.

3. Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe
o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS,
št. 46/01), začet z zahtevo Župana Občine Šentjur pri Ce-
lju, se ustavi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Predlagatelj in pobudniki izpodbijajo uredbo o pred-

hodni prijavi cen komunalnih storitev iz 1. točke izreka (v
nadaljevanju: uredba/1), ker menijo, da je v nasprotju s
prvim odstavkom 140. člena ustave, ki zagotavlja, da lahko
občina samostojno ureja lokalne zadeve, ki sodijo v njeno
pristojnost. Izpodbijana uredba naj bi s tem, ko določa cene
storitev javnih služb iz občinske pristojnosti, posegla v pravi-
co občine, da sama samostojno ureja lokalne zadeve, ki
sodijo v njeno pristojnost. Uredba naj bi bila v nasprotju tudi
z drugim odstavkom 2. člena, s prvim in drugim odstavkom
21. člena ter z 61. in 62. členom zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – v nadaljevanju:
ZLS) in z drugo alineo 26. člena ter drugim odstavkom
56. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZGJS). Občine naj
bi na podlagi navedenih določb samostojno opravljale lokal-
ne zadeve javnega pomena (izvirne naloge); način in pogoje
opravljanja javnih služb naj bi lahko predpisala le občina
sama. Postopek prijavljanja novih cen naj bi bil zelo zapleten
in predolg. Po izkušnjah iz preteklih let naj bi od vložitve
vloge za odobritev višje cene do njene odobritve minilo v
poprečju več kot eno leto. Menijo, da je postopek odobra-
vanja višjih cen komunalnih storitev, določen v izpodbijani
uredbi v nasprotju z načelom določenosti pravnih predpisov
kot enim od načel pravne države iz 2. člena ustave. Določba
tretjega odstavka 5. člena, ki določa, da Ministrstvo za go-
spodarstvo pridobi mnenje Ministrstva za okolje in prostor,
naj bi bila v nasprotju z načelom sorazmernosti, ker o povi-
šanju cen odloča vlada, v kateri kot član vlade sodeluje tudi
minister, pristojen za okolje in prostor. Določbi 5. in
11. točke 4. člena uredbe/1 naj bi posegali v druga podro-
čja delovanja podjetja, ki niso povezana s predhodno prijavo
cen. Zato naj bi bila obveznost, da mora prijava cen vsebo-
vati tudi navedbo vseh drugih storitev, ki jih podjetje opravlja
kot gospodarsko javno službo, in da je treba predlogu prilo-
žiti bilanco uspeha in bilanco stanja za leto 1999 in 2000 za
podjetje kot celoto, v nasprotju z načeli pravne države.
Navedeni podatki naj bi ne imeli nobene smiselne povezave
s predhodno prijavo cen za posamezne javne storitve, pa
tudi računovodski standardi zahtevajo, da se vodijo poslovni
rezultati za vsako javno službo posebej. Predlagajo, naj ustav-
no sodišče izpodbijano uredbo odpravi.

2. Vlada v odgovoru navaja, da je bila izpodbijana ured-
ba izdana zaradi razlogov, navedenih v 1. in 2. točki prvega
odstavka 8. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št.
63/99 – v nadaljevanju: ZKC). Poudarja, da je kontrola cen
državna funkcija, katere namen je preprečevanje inflacijskih

gibanj, motenj na trgu in monopolnega obnašanja. Interven-
cijska vloga države na področju cen naj bi bila določena
zaradi varstva javnih koristi in naj bi temeljila na skupnem
interesu vseh državljanov. Ukrepi kontrole cen, katerih na-
men je stabiliziranje cen, pomenijo omejitev svobodne go-
spodarske pobude, vendar so po mnenju vlade omejitve
dovoljene, če to zahteva javni interes. Poudarja, da je bila
izpodbijana uredba sprejeta na podlagi gibanja cen komu-
nalnih storitev, ki so se v prvih mesecih 2001 bistveno
povečale (za 13,1%). Če bi komunalna podjetja nadaljevala
s takšno dinamiko poviševanja cen, bi to lahko privedlo do
mnogo višje inflacije, kot je bila načrtovana. Nadalje poudar-
ja, da uredba ne posega v pristojnost lokalnih skupnosti, da
samostojno določijo cene komunalnih storitev, če kumula-
tivno povišanje cen (od junija 2000 do vložitve vloge) pri
storitvah zbiranja, čiščenja in distribucije vode glede na ku-
mulativno povišanje življenjskih potrebščin (od junija 2000
do meseca vložitve vloge) ne presega 28% oziroma pri
storitvah zbiranja in odvoza odpadkov ter storitvah kanaliza-
cije, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja trdih odpad-
kov ter storitvah kanalizacije in delovanja čistilnih naprav ne
presega 39%. Le v primeru, da kumulativno povišanje cen
presega navedene odstotke, jih lahko zavezanec poviša s
sprejetim sklepom vlade. Zato naj bi bile navedbe pobudni-
kov o zamrznitvi cen neutemeljene. Vse zahtevke za poviša-
nje cen nad dovoljeno mejo naj bi vlada obravnavala tekoče,
upoštevajoč posebnosti posameznih zavezancev. Na podla-
gi izpodbijane uredbe naj bi imele vse občine možnost za-
htevati višje povečanje cen, kot je to določeno z uredbo.
Navedbe, da je postopek prijavljanja cen prekomerno zaple-
ten in dolg, nasprotni udeleženec zavrača in pojasnjuje, da
sme podjetje uporabiti spremenjene cene po preteku enega
meseca od prijave cen na Ministrstvu za gospodarstvo. V
tem času mora Ministrstvo za gospodarstvo predhodno pri-
javo cen preučiti, izvršiti primerjalne analize in ob deviantnih
situacijah, ki ogrožajo javni interes ter začrtane makroeko-
nomske cilje, obvestiti vlado in predlagati ustrezen ukrep.
Ker so za take odločitve potrebni natančni podatki o poslo-
vanju podjetja, je nujno, da v predhodno prijavo cen navede-
jo tudi druge storitve, ki jih opravljajo kot gospodarske javne
službe (delitev stroškov). V zvezi z izpodbijano 11. točko 4.
člena uredbe/1 nasprotni udeleženec pojasnjuje, da pred-
lagatelj in pobudniki zmotno menijo, da je treba predhodni
prijavi cen priložiti tudi revidirane bilance. Navedena določ-
ba zahteva, da mora predhodna prijava cen vsebovati tudi
bilance uspeha in stanja za leto 1999 in 2000 in ne revidira-
nih bilanc, ki morajo biti oddane 31. 8. 2001. V dopolnitvi
odgovora vlada tudi pojasnjuje, da so cilji in ukrepi gospo-
darske politike opredeljeni v Proračunu Republike Slovenije
za leto 2001 in v zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2001. Oba akta je Državni zbor sprejel na
podlagi proračunskega memoranduma za leto 2001, ki je
temeljni dokument za pripravo proračuna. Glede navedb
predlagatelja in pobudnikov, da so v statističnih informacijah
pod postavko “Komunalne in druge storitve“, v indeksu cen
življenjskih potrebščin zajete tudi “druge storitve za stanova-
nje“ in da se cene spremljajo samo v štirih mestih (Ljubljana,
Koper, Maribor in Novo mesto), nasprotni udeleženec nava-
ja, da bi vzorec, v katerem bi bile zajete le komunalne
storitve, pokazal še večji dvig cen komunalnih storitev. V
zvezi z navedbami, da na dvig cen komunalnih storitev vpli-
vajo republiške takse, ki so pa prihodek državnega proraču-
na, se nasprotni udeleženec strinja, vendar poudarja, da se
republiške takse vračajo v sfero komunalnega gospodar-
stva, kar je tudi namen teh taks. Tako naj bi se 99,9%
odmerjene republiške vodne takse v letu 1999 porabilo za
investicije v zmanjševanje obremenjevanja voda. Vlada opo-
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zarja, da bi vsako nekontrolirano in neupravičeno povečanje
cen komunalnih storitev vplivalo na večjo inflacijo, kar bi
negativno vplivalo na mikro in makro ekonomsko politiko v
letu 2001 in 2002.

3. Pobudnika Nigrad in Javno podjetje “Okolje“ Piran
sta svoji pobudi razširila tudi na novo uredbo (uredba o
predhodni prijavi cen komunalnih storitev – v nadaljevanju:
uredba/2), ki je nadomestila uredbo/1. V zvezi z razširitvijo
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti na uredbo/2
vlada navaja, da je na navedbe pobudnikov izčrpno odgovo-
rila že v svojem prvem odgovoru in da je izdajo nove uredbe,
s katero je poostrila ekonomsko politiko, ki vpliva na podro-
čje cen komunalnih storitev, narekovala izredno visoka infla-
cija v prvih treh mesecih tega leta. Vlada tudi ponovno opo-
zarja na posledice nekontroliranega povečanja cen komu-
nalnih storitev za mikro in makroekonomsko politiko, ki jo
izvaja za leto 2002 in 2003.

B)–I
4. Ker se pobude nanašajo na isti predpis, je ustavno

sodišče zadeve združilo zaradi skupnega obravnavanja in odlo-
čanja. S sklepom št. U-I-143/01 z dne 22. 11. 2001 je
predloge predlagatelja in pobudnikov, naj ustavno sodišče do
končne odločitve zadrži izvrševanje uredbe/1, zavrnilo.

5. Uredba/1 je prenehala veljati z uveljavitvijo nove
uredbe iz 2. točke izreka (uredba/2) dne 11. 5. 2002,
vendar se njene določbe še uporabljajo za tiste zavezance,
ki so v času njene veljavnosti vložili vlogo za določitev višje
stopnje povišanja cen komunalnih storitev (6. člen ured-
be/2). Po 47. členu zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) lahko ustavno sodi-
šče presoja tudi ustavnost in zakonitost predpisov, ki so
med postopkom prenehali veljati, če posledice njihove ne-
zakonitosti oziroma protiustavnosti niso bile odpravljene. Za-
to je ustavno sodišče pozvalo predlagatelja in pobudnike,
naj izkažejo, kako bi morebitna ugotovitev neustavnosti ozi-
roma nezakonitosti uredbe/1 vplivala na njihov položaj. Na
navedeni poziv ustavnega sodišča je odgovoril le Nigrad, ki
vztraja pri vloženi pobudi za oceno ustavnosti uredbe/1 in
razširja svojo pobudo še na uredbo/2. Navaja, da ima pravni
interes za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe/1, ker o
njegovi vlogi za povišanje cene storitev čiščenja odpadnih in
padavinskih voda v Mestni občini Maribor z dne 28. 12.
2001 še ni odločeno, in da bo navedena vloga na podlagi 6.
člena uredbe/2 obravnavana še po prejšnji uredbi, ki je
veljala v času njene vložitve. Javno podjetje “Okolje“ Piran ni
odgovorilo na poziv ustavnega sodišča, naj izkaže, kako bi
morebitna ugotovitev neustavnosti in nezakonitosti uredbe/1
vplivala na njegov pravni položaj, temveč je svojo prvo pobu-
do razširilo na novo uredbo. Pri tem se sklicuje na razloge,
navedene v pobudi za oceno prejšnje uredbe, in poudarja,
da je uredba/2 še bolj restriktivna, saj dovoljuje nižji odsto-
tek zvišanja cen.

6. Ker predlagatelj Župan Občine Šentjur pri Celju ni
odgovoril na navedeni poziv, je ustavno sodišče postopek,
začet z njegovo zahtevo, ustavilo (3. točka izreka).

B)–II
7. Ker pobudnik Nigrad izkazuje pravni interes za pre-

sojo ustavnosti in zakonitosti uredbe/2 in uredbe/1, je ustav-
no sodišče pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz
četrtega odstavka 26. člena ZUstS takoj nadaljevalo z odlo-
čanjem o stvari sami.

8. ZKC v prvem odstavku 8. člena določa osem razlo-
gov, na podlagi katerih vlada določi ustrezne ukrepe kontro-
le cen. Uredba/1 in uredba/2 sta bili izdani na podlagi
razlogov iz 1. in 2. točke prvega odstavka 8. člena ZKC. Na

podlagi 1. točke prvega odstavka 8. člena vlada z uredbo
določi ustrezne ukrepe cen, kadar je to nujno zaradi dose-
ganja ciljev in ukrepov gospodarske politike, ki so določene
z akti Državnega zbora, na podlagi 2. točke prvega odstavka
8. člena pa, kadar gre za dejavnosti, v katerih ima posamez-
no podjetje ali enota, ki samostojno opravlja dejavnost, ali
nekaj podjetij monopolni ali obvladujoč položaj, pa so te
dejavnosti nujne za zadovoljevanje potreb ljudi in organiza-
cij. Pobudnika ne izpodbijata, da niso izpolnjeni pogoji,
določeni v navedenih razlogih, temveč izpodbijajo pristoj-
nost države (vlade), da določa ustrezne ukrepe kontrole cen
v primerih, ko gre za cene storitev javnih služb, ki jih samo-
stojno določajo lokalne skupnosti. S tem naj bi bila kršena
določba prvega odstavka 140. člena ustave.

9. Ustavno sodišče je določbi 1. in 2. točke prvega
odstavka 8. člena ZKC z vidika njune skladnosti s prvim
odstavkom 140. člena ustave že presojalo. Z odločbo št.
U-I-10/00 z dne 14. 3. 2002 (Uradni list RS, št. 32/2002)
je ugotovilo, da izpodbijani določbi, na podlagi katerih lahko
vlada določi ustrezen ukrep kontrole cen tudi v primeru, ko
gre za cene storitev javnih služb iz pristojnosti lokalne skup-
nosti, ne pomenita posega v ustavni položaj lokalnih skup-
nosti in s tem kršitve prvega odstavka 140. člena ustave.
Kontrola cen je izključno državna funkcija, ki zadeva vso
državo, vse njene državljane in je upravičena v skupnem
(državnem) interesu in ne zgolj v interesu posamezne lokal-
ne skupnosti (10. točka obrazložitve odločbe št. U-I-10/00).
Ker je ustavno sodišče že odločilo, da ukrepi kontrole cen
storitev javnih služb iz pristojnosti lokalnih skupnosti, izdani
iz razlogov iz 1. in 2. točke prvega odstavka 8. člena ZKC,
ne pomenijo kršitve prvega odstavka 140. člena ustave,
pobudnika pa ne navajata nobenih drugih razlogov, zaradi
katerih naj bi bili izpodbijani uredbi v nasprotju prvim odstav-
kom 140. člena ustave, je ustavno sodišče odločilo, da
uredba/1 in uredba/2 nista v neskladju z ustavo (prvi odsta-
vek140. člena ustave).

10. Navedbe pobudnikov, da naj bi neskladnost izpod-
bijanih uredb s prvim odstavkom 140. člena ustave pomeni-
la tudi njuno neskladnost z drugim odstavkom 2. člena, s
prvim in drugim odstavkom 21. člena ter 61. in 62. členom
ZLS, niso utemeljene. Drugi odstavek 2. člena ZLS vsebuje
splošno določbo o pristojnosti lokalnih skupnosti. Določa,
da občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in
opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prene-
sene z zakoni. Prvi in drugi odstavek 21. člena ZLS določata
zadeve (izvirne naloge), ki jih občina samostojno opravlja.
Člena 61 in 62 ZLS pa podrobneje urejata pristojnost obči-
ne na področju lokalnih javnih služb. Ker navedene določbe
ZLS le podrobneje določajo pristojnosti občine in tako le
razčlenjujejo prvi odstavek 140. člena ustave, pobudnika pa
ne uveljavljata kakšnih drugih razlogov za nezakonitost iz-
podbijanih uredb, ustavno sodišče ugotavlja, da tudi nista v
neskladju z ZLS. Iz enakih razlogov nista v neskladju z drugo
alineo 26. člena in z drugim odstavkom 56. člena ZGJS, ki
prav tako določata pristojnost občine na področju oblikova-
nja cen javnih storitev.

11. Pobudniki izpodbijajo tudi posamezne določbe
uredbe/1. Izpodbijane določbe naj bi povzročale zaplete-
nost in dolgotrajnost postopka prijave novih cen in omogo-
čale arbitrarnost države ter s tem kršitev načel pravne države
iz 2. člena ustave.

12. Na vse očitke o dolgotrajnosti in zapletenosti po-
stopka prijave cen je nasprotni udeleženec izčrpno odgovo-
ril. Ustavno sodišče je pri presoji navedenih posameznih
določb upoštevalo razloge nasprotnega udeleženca, s kate-
rimi utemeljuje ureditev postopka prijave cen, in ni našlo
razlogov, ki bi utemeljevali zaključek, da so izpodbijane do-
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ločbe uredbe/1 in uredbe/2 v nasprotju z načeli pravne
države iz 2. člena ustave. Tako nasprotni udeleženec pojas-
njuje, zakaj se spremenjena višja cena ne more uporabiti
takoj s sprejemom, temveč šele po preteku enega meseca
od prijave cene na pristojnem ministrstvu, in da do zavlače-
vanja postopka ne bi smelo priti, ker veljajo za postopek
določbe zakona splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99 in nasl. – ZUP), ki za izdajo odločbe predpi-
suje določene roke (3. člen uredbe/1 in 4. člen uredbe/2).
Prav tako pojasnjuje, kateri razlogi utemeljujejo vpogled v
bilanco uspeha in stanja podjetja kot celote in pridobitev
mnenja Ministrstva za okolje in prostor (11. točka 4. člena
uredbe/1 in 11. točka 5. člena uredbe/2). Mnenje pristoj-
ne lokalne skupnosti, ki mora biti vsebovano v vlogi za
povišanje cene nad dovoljeno stopnjo povišanja (5. točka 6.
člena uredbe/1), česar uredba/2 ne omogoča več, pomeni
le, da se mora vlada pred odločitvijo, ali naj predlogu za
določitev višje stopnje povišanja cen ugodi ali ga zavrne,
seznaniti tudi z mnenjem občine, ki v vseh drugih primerih,
ko ne gre za povišanje cen nad dovoljeno mejo, določa
cene ali daje nanje soglasje.

13. Navedbe, da se uredba/1 ne bi smela uporabljati
za tiste prijave cen, ki so bile vložene pred njeno uveljavitvi-
jo, in da gre za poseg v “pričakovano pravico do uveljavitve
nove cene“ in tako za kršitev načela prepovedi povratne
veljave predpisov iz 155. člena ustave, niso utemeljene.
Uredba/1 je v 7. členu določala, da z dnem uveljavitve te
uredbe preneha veljati uredba o predhodni prijavi cen ko-
munalnih storitev (Uradni list RS, št. 111/2000), ki je dolo-
čala le najmilejši ukrep kontrole cen, tj. ukrep predhodne
prijave cen (8. točka 9. člena ZKC). Uredba/1 je pomenila
novo ureditev, s katero je bila kontrola cen komunalnih
storitev drugače urejena oziroma se je ureditev poostrila
tako, da se je poleg ukrepa predhodne prijave cen določil
tudi ukrep določitve najvišje cene iz 1. točke 9. člena ZKC.
Z uveljavitvijo uredbe/1 se je vzpostavil nov režim kontrole
cen in vse cene komunalnih storitev, ki še niso veljale, so
postale predmet nove ureditve. Uredba ni posegla v že
uveljavljene cene komunalnih storitev, temveč se nanaša
izključno na cene, ki še niso pričele veljati. Ker uredba/1 ni
imela učinka za nazaj, ni podana kršitev prvega odstavka
155. člena ustave. Povratne veljave tudi ni mogoče očitati
uredbi/2. Ta v 6. členu določa, da se vloge za določitev
višje stopnje povišanja cen komunalnih storitev, ki so bile
vložene še v času veljavnosti prejšnje uredbe, obravnavajo
po dosedanjih predpisih. Uredba/2 namreč ne omogoča
vložitve vloge za določitev višje stopnje povišanja cene, kot
je določena v njenem 3. členu, temveč določa najvišje do-
voljeno povišanje cene (ukrep kontrole cen po 1. in 8. točki
9. člena ZKC).

14. Glede na navedeno ustavno sodišče ugotavlja, da
uredba/1 ni bila, uredba/2 pa ni v neskladju z ustavo in z
zakonom (točki 1 in 2 izreka).

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

21. člena, tretjega odstavka 28. člena in 47. člena ZUstS v
sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnice in
sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-143/01-30
Ljubljana, dne 10. julija 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

3097. Določba, da se tretja in peta alinea 3. člena,
drugi odstavek 5. člena in tretja alinea 6. člena
pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem
interesu na področju kulture razveljavi, da
določba četrte alinee 3. člena istega pravilnika
ni v neskladju z ustavo in zakonom in da se
preostali del pobude zavrže ali zavrne

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Slovenskega bibliofilskega društva, Ljubljana, ki ga zastopa
predsednik Miran I. Knez, in v postopku za oceno ustavnosti
in zakonitosti, začetem na to pobudo, na seji dne 10. 7.
2002

o d l o č i l o:

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti druge alinee 3. člena pravilnika o društvih, ki
delujejo v javnem interesu na področju kulture (Uradni list
RS, št. 64/99) se zavrže.

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti šeste do enajste alinee 3. člena ter druge alinee
6. člena istega pravilnika se zavrne.

3. Tretja in peta alinea 3. člena, drugi odstavek
5. člena in tretja alinea 6. člena istega pravilnika se razvelja-
vijo.

4. Četrta alinea 3. člena istega pravilnika ni v neskladju
z ustavo in zakonom.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Slovensko bilbliofilsko društvo o sebi med drugim

pove, da je od ustanovitve leta 1986 s prostovoljnim delom
članov preprečilo uničenje najmanj poltretjega milijona knjig
in jih večji del zelo poceni razdelilo med bralce, člane in
nečlane. Deluje torej na področju kulture, nepridobitno in v
javnem interesu. S tem utemelji svoj pravni interes v tej
zadevi.

2. Pobudnik predlaga presojo ustavnosti in zakonitosti
določb pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu na
področju kulture (v nadaljevanju: pravilnik), o katerih meni,
da so v neskladju bodisi z določbami zakona o uresničeva-
nju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št.
75/94 – v nadaljevanju: ZUJIK), bodisi z določbami zakona
o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 – v nadaljevanju: ZD) ali
pa z določbami ustave. Predlaga, naj ustavno sodišče neka-
tere izpodbijane določbe razveljavi, za nekatere pa naroči
Ministru za kulturo, da jih uskladi z ZUJIK.

3. Razveljavitev predlaga pobudnik za drugo alineo
3. člena. Ta določa kot enega od izključujočih pogojev za
pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, da
društvo pretežni del svojih prihodkov uporablja za delovanje
v javno korist. Pri tem pa pobudnik navaja, da sam deluje
izključno s prostovoljnim delom svojega članstva, da za svo-
je delo nikoli ni prejel javnih sredstev in se zanje tudi ne
zavzema.

4. Razveljavitev predlaga dalje za tretjo alineo istega
člena, ki predpisuje pogoj, da je društvo, ki se poteguje za
omenjeni status, v zadnjih petih letih vsaj trikrat prejelo
sredstva, namenjena kulturi iz republiškega proračuna. To
je po njegovem v nasprotju z ZUJIK (še posebej s
55. členom) in ZD.

5. Tisti del četrte alinee istega člena, ki od društva
zahteva, da “bistveno prispeva k slovenski kulturi“, ocenjuje
pobudnik kot samovoljno postavljanje takega pogoja, ki za-
radi svoje nejasnosti omogoča diskriminatorno uporabo.
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Smiselno mu torej očita, da nima pooblastila v ZUJIK in da ni
v skladu z načeli pravne države (2. člen ustave). Ustavno
sodišče naj ga razveljavi.

6. Razveljavitev predlaga pobudnik še za peto alineo
istega člena, ki predpisuje izključujoč pogoj, da je društvo
ali posamezen njegov član prejemnik priznanj na državni ali
mednarodni ravni. Take omejitve ne zakon ne ustava ne
dopuščata, drugi predpisi pa je ne smejo uvajati, meni pobu-
dnik. Dejstvo, da potrebuje društvo v svojem članstvu neko-
ga z javnim priznanjem, pa vnaša po njegovem tudi v članske
vrste diskriminacijo. Poleg tega meni, da tak pogoj nedopu-
stno preprečuje pridobiti status novoustanovljenim društvom.

7. Nezakonitost očita pobudnik tudi drugemu odstavku
5. člena pravilnika, po katerem se status podeli za pet let.
Tudi za to omejitev da ni pooblastila v ZUJIK, s tretjim od-
stavkom njegovega 55. člena, ki določa, da se izpolnjevanje
pogojev za pridobitev statusa preverja vsakih pet let, pa da
je v izrecnem nasprotju. V zvezi s to določbo predlaga pobu-
dnik razveljavitev tudi za drugo in tretjo alineo 6. člena
pravilnika, česar posebej ne utemeljuje.

8. Za četrto in šesto do enajsto alineo 3. člena pravilni-
ka pobudnik predlaga, naj ustavno sodišče ugotovi njihovo
neskladje z ustavo in zakonom zaradi njihove “samovoljno-
stne napihnjenosti“ in naroči njihovo uskladitev z ustavo in
zakonom.

9. Vlada v svojem pisnem stališču ugotavlja, da daje
poblastilo za pravilnik tako po formalni kot po vsebinski plati
peti odstavek 56. člena ZUJIK. Namen razlikovanja med
društvi, ki delujejo v javnem interesu, in drugimi društvi (v
katerih pravni položaj ZUJIK in pravilnik ne posegata) je, naj
bodo prva deležna ugodnejšega položaja. Vlada meni, da
očitanih neskladij med izpodbijanimi določbami in zakonom
ali ustavo ni.

10. Minister za kulturo na pobudo ni odgovoril. Na
posebna vprašanja ustavnega sodišča o pravnih in dejan-
skih nasledkih pridobitve statusa društva, ki deluje v javnem
interesu, pa je ministrica pojasnila, da lahko takim društvom
med drugim v skladu z 20. členom ZUJIK Ministrstvo za
kulturo za določeno obdobje krije neprogramske stalne stro-
ške v obsegu kot javnim zavodom na področju kulture; da
zakon o upravnih taksah predpisuje takim društvom nekate-
re oprostitve od plačila taks, in da pričakujejo oprostitve,
prednosti in ugodnosti za društva s tem statusom še v drugih
predpisih. Pojasnila je tudi, da je ministrstvo v dosedanji
praksi, kar zadeva pogoj iz pete alinee 3. člena pravilnika,
upoštevalo priznanja, ki so bila članom društva dodeljena za
življenjsko delo ali za posamezen projekt v okviru profesije
ali delovanja člana društva, med drugim poleg državnih tudi
stanovska priznanja in častna članstva ter častne doktorate
na državni in mednarodni ravni, društvom pa za dosežke na
mednarodnih tekmovanjih, festivalih, razstavah ipd.

B)–I
11. Iz pobudnikovih navedb o sebi jasno izhaja, da

svoja sredstva, naj že bo v obliki prostovoljnega dela članov
ali denarja, pridobljenega z nepridobitnim razpečavanjem
tako pridobljene (zavržene) knjižne mase, namenja tej isti
dejavnosti, o kateri ni tvegano sklepati, da je pretežno na-
menjena širši javnosti in da je v javnem interesu. Zato očitno
izpolnjuje pogoj iz druge alinee 3. člena pravilnika, tako da
zahteva za njegovo izpolnjevanje nič ne vpliva na pobudniko-
ve pravice, pravne interese in pravni položaj ter vanj ne
posega. V tem delu torej ni izpolnjen pogoj iz 24. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS) in je bilo treba ta del pobude zavreči.

12. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti šeste do enajste alinee 3. člena ter druge

alinee 6. člena ZUJIK je ustavno sodišče iz razlogov, ki
bodo pojasnjeni v obrazložitvi te odločbe, zavrnilo.

13. V ostalem je ustavno sodišče ugotovilo, da so
pogoji za vložitev pobude izpolnjeni. Pobudo je sprejelo.
Ker so bili izpolnjeni tudi pogoji iz četrtega odstavka
26. člena ZUstS, je takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari.

B)–II
14. Status društva, ki deluje v javnem interesu, uvaja

v svojem 55. in 56. členu ZUJIK. Iz določb teh členov
neposredno ne izhaja, kaj je namen uzakonitve takega
statusa. Toda že določbe drugega odstavka 55. člena o
tem, katera društva lahko tak status zase predlagajo, ne
dopuščajo dvoma, da gre za kulturna društva s pomembnej-
šim delovanjem, ki jih je treba (če to sama hočejo) odbrati
po merilih pomembnosti delovanja in zaupanjavrednosti
društva. Na to zgovorno kaže tudi ureditev, da status posa-
mič dodeljuje Minister za kulturo, prej pa dasta o tem
mnenje Svet za kulturo in lokalna skupnost sedeža, da se
vsaka odločitev o pridobitvi statusa objavi v Uradnem listu
in da vodi Ministrstvo za kulturo razvid takih društev. Še
posebej je v tem pogledu zgovorna določba tretjega od-
stavka 55. člena ZUJIK, da se izpolnjevanje pogojev za
pridobitev statusa vsakih pet let preverja. Jasno je torej, da
zakonodajalec daje ali namerava dati (v drugih predpisih,
ko že ne v ZUJIK) društvom s statusom primerne predno-
sti, ugodnosti in olajšave. Tako pojasnjujeta tudi vlada in
ministrstvo, ki tudi navede vsaj en primer uzakonjenih ugo-
dnosti za društva s statusom (oprostitev upravnih taks).
Dejstvo, da se položaj teh društev zakonodajno in dejan-
sko (še) ni izoblikoval, bistva njegove pravne narave ne
spremeni. Mogoče je pričakovati tudi ugodnosti, ki bi jih
kulturnim društvom s statusom – ne pa onim brez njega –
priznavali drugi, čeprav ne na podlagi predpisov. Tudi o
takem primeru poroča ministrica. Vse to bo (ali bi) upravi-
čevalo visoko stopnjo oficialnosti, ki jo glede obravnava-
njega statusa uvaja ZUJIK.

15. Posebej velja, že zaradi pojasnila ministrice za
kulturo, omeniti povezavo med 55. in 56. členom ter
20. členom ZUJIK. Slednji določa, da ministrstvo in javni
skladi lahko izvajalcem, ki niso javni zavodi, a trajneje zado-
voljujejo kulturne potrebe na posameznem področju, za ob-
dobje enega do treh let pogodbeno krijejo neprogramske
stalne stroške. Ministrstvo si pri odločanju o tem gotovo
lahko pomaga s podatkom, da ima reflektant status društva,
ki deluje v širšem interesu. Opozoriti pa je treba, da taka
povezava ni neposredno uzakonjena. To po eni strani pome-
ni, da so obravnavanja po 20. členu lahko deležni tudi
osebki s področja kulture, ki niso (niti društva niti) društva s
statusom, po drugi strani pa, da status društvu še ne prinaša
upravičenja iz 20. člena, in slednjič, da lahko predlagajo
status zase tudi društva, ki se za ugodnost iz 20. člena
zakona ne potegujejo (tak primer je tudi pobudnik). Druge
razlage o smislu obravnavanega statusa ni, ko bi ta ne drža-
la, bi bil pravni institut društva, ki deluje v javnem interesu na
področju kulture, prazen in odvečen.

16. Zakonodajalec pooblašča Ministrstvo za kulturo
(peti odstavek 56. člena), da podrobneje določi, po katerih
merilih bo ugotavljalo, katero od društev, ki se za ta status
potegujejo, ga zasluži. Meje tega pooblastila postavlja s
samo definicijo (drugi odstavek 55. člena): če je namen
ustanovitve društva in hkrati njegovo delovanje sámo prese-
gata uresničevanje interesov njegovih članov in če gre za
delovanje v javnem interesu na področju kulture, tj. na po-
dročju ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vre-
dnot. Določbe podzakonskega predpisa ne smejo presegati
tega vsebinskega okvira. Ne smejo pa tudi nasprotovati na-
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menu, zaradi katerega je zakonodajalec uzakonil status. Ker
gre za uzakonjena upravičenja, ne smejo postavljati nera-
zumnih pogojev tistim, ki se zanje potegujejo. Ne smejo
zoževati upravičenj, ki jih je izoblikoval zakon. Pogoji tudi ne
smejo biti taki, da bi brez razumnih razlogov ali v nasprotju z
namenom zakonodajalca postavljali nekatere pričakovalce v
boljši, nekatere v slabši položaj.

B)–III
17. Dejstvo, da je kulturno društvo v zadnjih petih letih

vsaj trikrat prejelo za svoje delovanje kakršnakoli javna sred-
stva, je lahko upoštevno, ko se pristojni minister odloča, ali
naj z društvom sklene pogodbo po drugem odstavku
20. člena ZUJIK. Kaže namreč na trajnost delovanja društ-
va, na njegovo širšo pomembnost, omogoča tudi preizkus
solidnosti njegovega finančnega poslovanja. Ko pa pravilnik
isto dejstvo oblikuje (v tretji alinei 3. člena) v pogoj, brez
katerega je status nedostopen, zaide v očitno navzkrižje z
namenom zakonodajalca. Če je namreč še mogoče z več ali
manj verjetnosti sklepati, da društvo, ki ta pogoj izpolnjuje,
morda zasluži status, nikakor ni mogoče kategorično šteti,
da društvo, ki se za javna sredstva ni potegovalo ali pa do
njih ni prišlo, takega statusa ne zasluži in ga ne more dobiti.
Primer pobudnika, katerega delovanje temelji na neplačanih
prizadevanjih številnega članstva, razločno pokaže nevzdrž-
nost takega pogojevanja. Ta določba ni v skladu z mislijo in
namenom zakonodajalca, prestopa okvire pooblastila v pe-
tem odstavku 56. člena ZUJIK in zato tudi ni v skladu z
določbo tretjega odstavka 153. člena ustave, po kateri mo-
rajo biti podzakonski predpisi v skladu z zakoni. Treba jo je
bilo razveljaviti.

18. Podobno velja za pogoj iz pete alinee 3. člena
ZUJIK, da mora biti društvo prejemnik priznanj na državni
ali mednarodni ravni. Kljub vsej veliki različnosti vsebin,
podeljevalcev in  družbene teže priznanj v sferi kulture je
sicer mogoče predvidevati, da táko priznanje vsaj posre-
dno govori v prid zanesljivosti in uspešnosti društva, ki ga
je prejelo, tako da bo večinoma ali vsaj pogosto lahko
pristojnemu ministru, ko se bo odločal o dodelitvi statusa
takemu društvu, v pozitivnem pogledu v pomoč. Toda dej-
stvo, da društvo – pretendent ni prejemnik takega prizna-
nja, samo po sebi še nikakor ne dokazuje, da ni primerno
za dodelitev statusa. V podkrepitev take presoje zadošča
že opozorilo, da pri nas ni mogoče za vsako kulturno
dejavnost, ki je lahko v javnem interesu, dobiti priznanja te
vrste in ravni. Dejavnost, zaradi katere je ustanovljeno
društvo pobudnika, torej knjigoljubje, je že eno takih po-
dročij kulturnega dela, za katerega posebnih priznanj ni. S
postavljanjem takega pogoja torej podzakonski predpis ne
le zgreši namen zakonodajalca, naj bo tistim društvom, ki
to želijo in zaslužijo, dostopen uzakonjeni status, temveč
deluje v nasprotju s tem namenom, neutemeljeno izključu-
je pretendente. Določba tudi zato ni v skladu s tretjim
odstavkom 153. člena ustave, ker z njo pristojni minister
pristojnost odločanja o tem, katero društvo je primerno za
status, pravzaprav v veliki, lahko da odločilni meri, prepu-
šča negotovim drugim odločevalcem, namreč vsem tistim,
ki odločajo o dodeljevanju različnih priznanj, natančneje o
dodelitvi ali nedodelitvi priznanja posameznemu društvu.
Že s tem, ko mu ne bodo podelili priznanja, mu bodo
ponevedoma in nehote preprečili, da bi pridobilo status
društva, ki deluje v javnem interesu. Nazadnje izpodbijana
določba s tem, da terja priznanje, (še več – priznanja!) na
vsaj državni ravni, po presoji ustavnega sodišča nedopu-
stno oži pojem delovanja v javnem interesu iz ZUJIK. For-
mulacije v 55. in 56. členu ne dajejo podlage za razumeva-
nje, da gre le za tako delovanje, ki si zasluži priznanje na
državni ali mednarodni ravni. Izpodbijana določba pravilni-

ka izključuje tudi prejemnike tako uglednih priznanj, kot je
npr. Župančičeva nagrada, ki jo podeljuje Mestna občina
Ljubljana.

19. V načelnem pogledu velja pravkar povedano tudi
za tisti del določbe pete alinee 3. člena pravilnika, po kate-
rem namesto priznanja društvom zadošča tudi priznanje po-
sameznemu, vsaj enemu njegovemu članu. Ta del določbe,
ki bistveno spremeni težo celotnega pogoja, naravnost kari-
kira učinkovanje pogoja. Društvo, ki v svojem članstvu nima
nekoga s kakršnimkoli priznanjem zahtevane ravni, je ne
glede na vse druge morebitne svoje kakovosti izključeno od
kandidature za status društva, ki deluje v javnem interesu.
Društvo, katerega član je prejemnik takega priznanja, pa ta
pogoj izpolnjuje, tudi če med priznanjem, ki ga ima njegov
član, in med delovanjem društva ni nobene zveze. Ob pro-
stovoljnosti, spremenljivosti in ohlapnosti članstva, ki je za
društva kot pravne osebe večinoma značilna, pa obravnava-
ni del izpodbijane določbe odkrito spodbuja k izigravanju in
je zato tudi v neskladju z načeli pravne države (2. člen
ustave).

20. Iz razlogov, pojasnjenih v prejšnjih dveh točkah te
obrazložitve, je bilo treba tudi peto alineo 3. člena pravilnika
razveljaviti. Pristojni minister bo pri odločanju, ali naj posa-
meznemu društvu (ki bo to predlagalo) dodeli status, za
katerega gre, lahko slejkoprej med drugim upošteval prizna-
nja na državni in na drugih ravneh, s katerimi se bo društvo
izkazalo.

21. Formulacija “s svojim delovanjem bistveno pri-
speva k slovenski kulturi“ v četrti alinei 3. člena pravilnika
res ni zelo oprijemljiva. V primerjavi s formulacijo v ZUJIK,
ki daje le pojem “delovanje v javnem interesu“, pa dodaja
upoštevanje tehtnosti tega delovanja po količinski in kako-
vostni plati. Po presoji ustavnega sodišča izhaja iz določbe
55. in 56. člena ZUJIK, da naj status društva, ki deluje v
javnem interesu, ne bo dostopen slehernemu društvu, “ka-
terega delovanje presega uresničevanje interesov njegovih
članov“, temveč zakonodajalec nalaga pristojnemu mi-
nistru, da med takimi društvi (na predlog vsakega od njih)
ugotovi tiste, ki si tudi po obsegu in kakovosti svojega
delovanja zaslužijo posebej uzakonjeni status. Zato izpod-
bijana določba ni v neskladju z ZUJIK. Ni pa tudi tako
nejasna, da bi to nasprotovalo načelom pravne države
(2. člen ustave) ali kateri drugi od ustavnih določb (2., 14.,
42., 73. in 153. člen), ki jih je v svoji vlogi nanizal pobu-
dnik in pavšalno zatrdil, da so z vsemi izpodbijanim določ-
bami pravilnika kršene.

22. Pobudnik izpodbija tudi določbe šeste do enajste
alinee 3. člena pravilnika. Označi jih kot “samovolnjiško
napihnjene“. Predlaga, naj ustavno sodišče naloži njihovo
prilagoditev “le zakonitim določilom iz prvega odstavka
55. člena ZUJIK“. Ta odstavek govori o kulturnih društvih
nasploh. Šele drugi odstavek uvede in ureja status društva,
ki deluje v javnem interesu, vsekakor kot kakovostno višjo
pravno kategorijo. Gledanje, da naj se podrobnejša merila
za pridobitev tega statusa omeje samo na prvi odstavek
55. člena, torej le na ugotavljanje legitimnosti združevanja v
kulturna društva, je očitno zmotno. Iz razlogov, ki jih je
mogoče izluščiti iz pobude, torej šesta do enajsta alinea
3. člena pravilnika niso v neskladju z zakonom ali z ustavo.
Ustavno sodišče je ta del pobude zavrnilo.

23. Določbo tretjega odstavka 55. člena ZUJIK, da
se izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa društva, ki
deluje v javnem interesu, preverja vsakih pet let, je pravil-
nik operacionaliziral z določbama, da se status takega
društva dodeli za pet let (drugi odstavek 5. člena) in da
mora društvo s takim statusom najkasneje šest mesecev
pred iztekom tega roka vložiti zahtevo za ponovno prido-
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bitev statusa (tretja alinea 6. člena). Pobudnik meni, da
sta določbi pravilnika v neskladju z določbo zakona. Po
presoji ustavnega sodišča mu je treba pritrditi. Zakon
izrecno ne ureja vprašanja časovne omejenosti ali neo-
mejenosti statusa. Prav iz določbe tretjega odstavka
55. člena pa je mogoče zanesljivo povzeti, da ima status
neomejeno trajanje. Če je namreč treba vsakih pet let
preverjati, ali so še izpolnjeni pogoji za njegovo pridobi-
tev, to vsekakor pomeni, da mu status po petih letih ne
preneha, da torej traja dalje. Prenehati bi mogel po petih
in vsakih nadaljnjih petih letih, če bi preverjanje pokazalo,
da je društvo medtem nehalo izpolnjevati pogoje, zaradi
katerih mu je bil status podeljen. Dokler bi ne bilo dokon-
čne odločbe v upravnem postopku o prenehanju, status
traja. Izpodbijana določba pravilnika táko zakonsko uredi-
tev v škodo društev s statusom spreminja, ko namesto
statusa z nedoločenim vnaprej ne omenjenim trajanjem
določa petletni status. Da razlika ni samo v načinu, tem-
več je vsebinska, bi se lahko pokazalo po poteku petih let
statusa: po zakonski ureditvi se status nadaljuje vsaj do
dokončnosti morebitne upravne odločbe o njegovem pre-
nehanju; po ureditvi iz pravilnika status preneha, morda
ga bo društvo (pred potekom, hkrati s potekom ali kasne-
je) spet pridobilo za naslednjih pet let. Gre torej za vse-
binsko spreminjanje (zoževanje) zakonske ureditve, za
katero pa pristojni minister v ZUJIK nima pooblastila. Ka-
korkoli je določba petega odstavka 56. člena ZUJIK ne-
razumljiva, ko govori o “podrobnejših pogojih o merilih in
postopku“, ki naj jih predpiše pristojni minister, je goto-
vo, da ne zajema tudi spreminjanja statusa, uzakonjenega
za nedoločen čas, v status za določen čas. Izpodbijani
določbi (tretja alinea 6. člena pravilnika je kot podrejena
vezana na obstoj drugega odstavka 5. člena) sta zaradi
neskladja z zakonom hkrati v neskladju tudi s tretjim od-
stavkom 153. člena ustave. Treba jo je bilo razveljaviti.

24. Slednjič izpodbija pobudnik drugo alineo 6. člena
pravilnika, po kateri mora društvo, ki pridobi status, vsako
leto najkasneje do konca februarja predložiti pristojnemu
ministru poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi sred-
stev za preteklo leto. Tega dela pobude ne pojasni in ne
utemelji. Če tudi tej določbi pripisuje neskladje z ZUJIK, se
tako gledanje že ob njenem primerjanju s peto alineo
56. člena tega zakona izkaže kot očitno neutemeljeno. Ker
tudi drugih kršitev zakona ali ustave ni videti, je ustavno
sodišče ta del pobude zavrnilo.

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

21. člena, 25. člena in drugega odstavka 26. člena ter
tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnice in sodniki dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Miloj-
ka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-339/99
Ljubljana, dne 10. julija 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

3098. Neskladnosti četrte alinee 46. člena zakon o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju z
ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Metke Cesnik in drugih iz Laškega, na
seji dne 10. 7. 2002

o d l o č i l o:

Določba četrte alinee 46. člena zakon o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94,
7/96 in 54/98) je bila v delu, kolikor se je nanašala na del
plač, s katerim so bile vplačane delnice za notranji odkup, v
neskladju z ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pet pobudnic s prvo podpisano Metko Cesnik daje v

skupni vlogi pobudo za oceno ustavnosti četrte alinee
46. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju (v nadaljevanju: ZPIZ92), po kateri se v izračun pokojnin-
ske osnove med drugim ne všteva del plač in drugih prejem-
kov iz delovnega razmerja, s katerimi so bile vplačane delni-
ce za notranji odkup ali za večanje lastniškega kapitala pri
izplačevalcu v postopku lastninskega preoblikovanja. Nava-
jajo, da so se v skladu z zakonom o lastninskem preobliko-
vanju podjetij prostovoljno odločile za sodelovanje pri notra-
njem odkupu delnic ter namenile za to del neto plače. Ta del
plače bi sicer prejele. Čeprav so bili od tega dela plače
poravnani vsi prispevki, jim ga zavod zaradi izpodbijane do-
ločbe ne šteje v pokojninsko osnovo. Če zneski za odkup
delnic ne bi bili odtegnjeni in bi jih po izplačilu plače kupile z
gotovino, bi šla celotna plača v pokojninsko osnovo. Zaradi
izpodbijane določbe naj ne bi bile v enakem položaju s
tistimi, ki se niso odločili za odkup.

2. Vlada meni, da določba ni bila v neskladju z ustavo.
Preprečevala naj bi, da bi bili nekateri upravičeni do višjih
pokojnin na račun nerealno visoke pokojninske osnove, ki
ne bi bila posledica zaslužka na podlagi dela. V podjetjih naj
bi namreč vrednost delnic določili sami, ta pa ni nujno enaka
njihovi realni vrednosti. Prispevke pa so obračunali od nomi-
nalne vrednosti delnic. Tisti, ki so kupili delnice šele po
izplačilu plač, so jih kupili po tržni vrednosti. Pri teh zato ni
prišlo do obračunavanja prispevkov od njihovih višjih vre-
dnosti. Če med enimi in drugimi delavci ne bi bilo razlikova-
nja, bi bilo kršeno načelo enakosti. Vse preveč plačane
prispevke naj bi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje delodajalcem povrnil.

3. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
med drugim pojasnjuje, da je bila določba 46. člena vne-
sena v zakon z namenom odpraviti dileme, ki so se nanaša-
le na vštevanje različnih prejemkov v pokojninsko osnovo.
V izpodbijani alinei taksativno našteti prejemki nimajo zna-
čaja plače in jih zato pri določanju pokojninske osnove ni
mogoče upoštevati. Izvedba določbe je v praksi povzročila
nekatere težave zaradi neusklajene zakonodaje, ki je ureja-
la izdajo internih delnic in obveznic. Podjetja naj bi izdane
delnice in obveznice pogosto prikazovala kot sestavni del
plače. Ker niti predpisi niti splošni akti podjetij niso opred-
eljevali osnov in meril za delitev plač, naj bi bilo praktično
nemogoče ugotoviti, v katerih primerih so izdane delnice
predstavljale del plače, kdaj pa ne. To bi lahko imelo za
posledico izrazito neenakost med upokojenci. Višje pokoj-
nine ne bi bile sorazmerne vplačanim prispevkom. Ti niso
bili določeni na podlagi zavarovalniških načel. Na podlagi
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mnenj, posredovanih zavodu, naj bi ta oblikoval restriktiv-
no prakso, po kateri imajo značaj plače le interne delnice,
izdane v skladu z zakonom o izplačevanju osebnih dohod-
kov, sredstev za neposredno skupno porabo in sredstev za
prehrano med delom (Uradni list SFRJ, št. 37/90). Takih
delnic naj bi bilo v praksi zelo malo. Praviloma naj bi bile
delnice (in obveznice) izdane z namenom lastninskega pre-
oblikovanja podjetja. Kljub plačanim prispevkom za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje, ki naj bi dokazovali, da so
izdane delnice bremenile sredstva za osebne dohodke, naj
takih sredstev dejansko ne bi bilo, izkazana naj bi bila zgolj
v knjižni obliki. Zavod navaja, da je menil, da je treba v
primerih, ko so bili od vrednostnih papirjev, ki jih pri izraču-
nu pokojninske osnove ni bilo mogoče upoštevati, prispev-
ke vrniti. Vendar pa je prevladalo stališče, da imajo v tem
primeru plačani prispevki značaj kompenzacijskega davka,
ki je bil obračunan zato, da ne bi bile take oblike izplačil za
izplačevalce ugodnejše.

B)–I
4. Pobudnice izpodbijajo določbo ZPIZ92, ki je prene-

hala veljati 1. 1. 2000 z uveljavitvijo zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99 in
nasl. – v nadaljevanju: ZPIZ-1). Ustavno sodišče ne presoja
ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki ne veljajo več oziroma
se ne uporabljajo več, če niso izpolnjeni pogoji iz 47. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS), po katerem se lahko presoja predpis
oziroma posamezna njegova določba, ki je v času trajanja
postopka pred ustavnim sodiščem prenehala veljati. Pogoj
za to je, da “niso bile odpravljene posledice neustavnosti
oziroma nezakonitosti“. Možnost ustavnega sodišča, da me-
ritorno odloča o ustavnosti predpisa, ki ne velja več, je torej
odvisna od obstoja pravnega interesa oziroma pravovarstve-
ne potrebe pobudnika. Obstoj pogojev iz 47. člena ZUstS
mora izkazati pobudnik.

5. Ustavno sodišče je pobudnice pozvalo, naj izkažejo
obstoj pogojev iz navedenega 47. člena. Pobudnica Metka
Cesnik je navedla, da ji je Zavod za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje izdal začasno pokojninsko odločbo, ker se
je  družba Pivovarna Laško, d.d., Laško med drugim pritožila
na odločbe ZPIZ iz leta 1997, v katerih niso v pokojninsko
osnovo za leto 1996 priznali dela plač, ki se je namenil za
notranji odkup delnic oznake E, čeprav so bili za ta del plače
plačani vsi prispevki in dajatve. Meni, da je zato prikrajšana
za del pokojnine. Ker navedeni postopek še ni pravnomoč-
no končan, pobudnica izkazuje pravni interes za presojo
izodbijanega dela četrte alinee 46. člena ZPIZ92, saj bi
morebitna ugotovitev, da je bila ta določba neustavna, vpli-
vala na njen pravni položaj. Navedeno ustavnemu sodišču
že daje možnost za presojanje izpodbijane določbe, ni mu
treba ugotavljati, ali enak pravni interes izkazujejo tudi ostale
pobudnice. Presoja sporne določbe je omejena na obseg,
ki izhaja iz pobude, ker je le v tem obsegu izkazan pravni
interes.

B)–II
6. Ustavno sodišče je pobudo za presojo izpodbijane-

ga dela četrte alinee 46. člena ZPIZ92 sprejelo in, ker so
bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS,
takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

7. Izpodbijani ZPIZ92 je v poglavju o odmeri starostne
pokojnine med drugim določal, da se starostna pokojnina
odmeri od mesečnega povprečja plač, ki jih je zavarovanec
dobil v katerihkoli zaporednih desetih letih zavarovanja po
list 1970, ki so zanj najugodnejša, kar je predstavljalo po-
kojninsko osnovo. Za pokojninsko osnovo po tem zakonu

so se vzele plače oziroma osnove, od katerih so bili plačani
prispevki, zmanjšani za davke in prispevke, ki se obračuna-
vajo in plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki
Sloveniji. Zakon je posebej določil, katera izplačila se poleg
plače štejejo za obračun pokojninske osnove in katera se za
ta izračun ne štejejo. Po izpodbijanem 46. členu se za
izračun pokojninske osnove ne štejejo posamične nagrade
za delo, ki ga je delavec opravil izven okvira svojega redne-
ga dela, prejemki, ki pomenijo povračilo materialnih stro-
škov, nagrade ob delovnih jubilejih, prejemki v naravi, razen
kadar pomenijo sestavni del plače po pogodbi o zaposlitvi in
so od njih plačani prispevki, boni, odpravnine, prejemki
zaradi upokojitve ali priprave na upokojitev, del plač in dru-
gih prejemkov iz delovnega razmerja, s katerimi so bile
vplačane delnice za notranji odkup ali za večanje lastniške-
ga kapitala pri izplačevalcu v postopku lastninskega preobli-
kovanja, prav tako pa ne štejejo tudi osnove, od katerih so
bili plačani prispevki za dokup pokojninske dobe. Pobudni-
ce ne izpodbijajo vsega besedila 46. člena, pač pa le tisti
del njegove četrte alinee, po katerem se za izračun pokoj-
ninske osnove ne šteje del plač, s katerimi so bile vplačane
delnice za notranji odkup pri izplačevalcu v postopku la-
stninskega preoblikovanja. Besedilo, ki ga izpodbijajo pobu-
dnice, je bilo uveljavljeno z novelo ZPIZ92-B v februarju
1996 (Uradni list RS, št. 7/96). Pred tem je ZPIZ92 v četrti
alinei “delnice“ navajal kot primer med prejemki, ki so izpla-
čani delavcu mimo osnov in meril, ki sicer veljajo za delitev
plač, in zato ne šteje za izračun pokojninske osnove.

8. V okviru pravice do socialne varnosti ustava posebej
nalaga državi, da uredi obvezno pokojninsko zavarovanje in
skrbi za njegovo delovanje (drugi odstavek 50. člena). Zako-
nodajalec je torej pooblaščen, da določi pogoje in obseg
pravic, ki gredo zavarovancem iz obveznega pokojninskega
zavarovanja, pri čemer mora zakonska ureditev posamezni-
ku zagotavljati socialno varnost in enakost pred zakonom,
ob upoštevanju temeljnega načela o Sloveniji kot pravni in
socialni državi (2. člen ustave). Načelo enakosti pred zako-
nom (14. člen ustave) pomeni predvsem zahtevo po nearbi-
trarni uporabi prava do pravnih subjektov, zavezuje pa tudi
zakonodajalca k zagotavljanju enakosti subjektov pri zako-
nodajnem normiranju. Ne preprečuje, da bi zakonodajalec
različno urejal pravna razmerja, ampak ga obvezuje, da mo-
ra enaka razmerja urejati enako ter različna različno. Pri tem
mora v okviru namena zakona oziroma njegove posamezne
norme izbrati ustrezna sredstva, sorazmerna ugotovljeni ne-
enakosti med posameznimi subjekti.

9. ZPIZ92 je urejal obvezno pokojninsko zavarovanje
tako, da je določal pogoje za pridobitev pravic iz takega
zavarovanja in njihov obseg. Po navedenem zakonu so te-
meljile pravice iz pokojninskega zavarovanja na plači in od
nje plačanih prispevkih za zavarovanje, pri čemer pa niso
bile odvisne samo od prispevkov posameznika na podlagi
dela, ampak tudi od drugih prispevkov oziroma sredstev, pa
tudi od uveljavljanja načela vzajemnosti in solidarnosti. Ustav-
no sodišče je v odločbi št. U-I-29/96-39 z dne 8. 5. 1997
(Uradni list RS, št. 29/97 in OdlUS VI, 56) navedlo: “Višina
pokojnin se določa tako, da v določeni meri zagotavlja
kontinuiteto življenjskega standarda, ki ga je imel zavaro-
vanec v aktivni dobi – s pokojnino se v določenem dele-
žu nadomešča posameznikova plača oziroma drug do-
hodek, od katerega so se plačevali prispevki.“ Izpodbija-
na določba predpisuje zmanjšanje plače pri štetju pokojnin-
ske osnove zaradi vplačila določene vrste delnic. Če pri
zavarovancu v obdobju, ki se je vzelo za izračun pokojninske
osnove, takšnega vplačila ne bi bilo, bi mu v mesečno
povprečje plač štela nezmanjšana plača, tako kot se ne-
zmanjšana šteje pri zavarovancu, zaposlenem pri istem de-
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lodajalcu, ki v notranjem odkupu delnic ni sodeloval. ZLPP
je namreč zahteval sodelovanje le ene tretjine zaposlenih.
Okoliščina, da so v notranjem odkupu delnic morda sodelo-
vali vsi zaposleni v (vseh) podjetjih, ki so se odločila za ta
način lastninjenja, nima vpliva na ustavnosodno presojo za-
konske ureditve. Iz navedenega zato izhaja zlasti vprašanje,
ali je ustavno skladno pri štetju pokojninske osnove upošte-
vati za določen del nižjo plačo le navedeni tretjini zaposlenih
oziroma zavarovancev in pri tem višino tega dela plače ugo-
tavljati glede na način njegovega izplačila ter namen in pred-
met, za katerega je bil porabljen.

10. ZPIZ92 ne pojasnjuje pojma plače iz 43. člena, iz
določb 45. in zlasti 46. člena pa izhaja, da se obseg plače,
ki se šteje v pokojninsko osnovo, razlikuje od obsega delo-
dajalčevih plačil delavcu za delo oziroma zaradi zaposlitve
pri njem, ki so, na primer po zakonu o prispevkih za socialno
varnost (Uradni list RS, št. 5/96 in nasl.) podlaga za obra-
čun in vplačilo prispevkov, med drugim tudi prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prisotno je torej razli-
kovanje med plačo v ožjem pomenu in vsemi plačili deloda-
jalca delavcu na temelju njegove zaposlitve. Zato se postav-
lja vprašanje pravne narave teh plačil in dopustnosti njihove-
ga različnega obravnavanja.

11. Najprej je treba opozoriti na okoliščino, da predpi-
si, ki so relevantni pri obravnavanju te zadeve, uporabljajo za
poimenovanje plačila za delo bodisi izraz plača bodisi izraz
osebni dohodek. Vendar razlikovanje med osebnim dohod-
kom in plačo za obravnavano zadevo ni relevantno, saj se pri
določanju pokojninske osnove obe kategoriji obravnavata
enako. Zato se v tej odločbi uporabljata oba izraza, pač
glede na to, katerega od njiju uporablja trenutno obravnava-
ni predpis.

12. Pravica do plače ni izrecno navedena kot ustavna
pravica. Kot splošno človekovo pravico jo navaja Splošna
deklaracija človekovih pravic ZN in nekateri mednarodni akti
(tako v odločbi št. U-I-12/95 z dne 20. 11. 1997, Uradni
list RS, št. 76/97 in OdlUS VI, 152). Do tedaj, ko bo pričel
veljati zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02
– ZDR-1) oziroma do 1. 1. 2003, je pravica do plače zapo-
slenim zagotovljena z zakonom o temeljnih pravicah iz delov-
nega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/98 in 42/90 v zvezi
s 1. členom ustavnega zakona za izvedbo ustave, Uradni list
RS, št. 33/91 – ZTPDR), ki v prvem odstavku 49. člena
delavcem za delo zagotavlja osebni dohodek v skladu s
splošnim aktom, usklajenim s kolektivno pogodbo in zako-
nom. V pravni teoriji se ugotavlja, da tudi delovna zakonoda-
ja ne vsebuje splošne definicije plače. V kolektivnih pogod-
bah so jo socialni partnerji definirali kot znesek, ki je sestav-
ljen iz osnovne plače, dodatkov za posebne obremenitve in
za delovno dobo, dela plače za delovno uspešnost in dela
plače na podlagi uspešnosti poslovanja. Takšna opredelitev
plače naj bi bila relativno ozka. Na davčnem in socialnoprav-
nem področju naj bi se kazala težnja po širšem opredeljeva-
nju osnov, od katerih se plačuje davek na osebne prejemke
in prispevki za socialno varnost zaposlenih (dr. Barbara Kre-
sal, Pravna ureditev plače, Bonex, 2001). Višina plače se v
času trajanja zaposlitve lahko spreminja in je odvisna od
doseženega rezultata, pri čemer to lahko pomeni rezultat
dela ali rezultat poslovanja (neposredni produktni rezultat
dela posameznega delavca ali rezultat v smislu doseženega
poslovnega uspeha podjetja). Pravica do udeležbe delavca
v dobičku je odvisna od ustreznega dogovora v kolektivni
pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi.

13. Celotno plačo delavca le redko predstavlja eno-
ten znesek, določen le na podlagi enega temeljnega kri-
terija, bodisi da je to čas dela ali rezultat dela. Poleg
osrednjega dela delavčevega plačila, osnovne plače,

delavcu praviloma pripadajo še različni dodatki. Deloda-
jalec pa je delavcu dolžan zagotoviti tudi povračilo stro-
škov v zvezi z delom, mu izplačati regres za letni dopust,
odpravnino ob upokojitvi in podobno. Čeprav vsi ti zneski
pomenijo izplačila delodajalca delavcu zaradi zaposlitve
pri njem, pa je razlikovanje med posameznimi izplačili,
torej ločevanje plačil na plačo v ožjem pomenu in na
druga plačila, v ureditvi pokojninskega in invalidskega
zavarovanja tradicionalna. Člen 46 ZPIZ92 je v svoji pr-
votni vsebini predstavljal logično nadaljevanje prejšnjih
ureditev, saj je tudi Statut Skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v Sloveniji (Uradni list SRS, št.
40/83) v 19. členu določal, da se za izračun pokojninske
osnove upošteva osebni dohodek, ki ga je za delovne
uspehe, dosežene z delom v polnem, krajšem ali daljšem
od polnega delovnega časa, dobil zavarovanec za svoje
živo in minulo delo po osnovah in merilih za delitev sred-
stev za osebne dohodke, določenih v samoupravnem
splošnem aktu organizacije združenega dela, v kateri je
bil zavarovanec v delovnem razmerju. Prvotno besedilo
46. člena ZPIZ92 je iz vštevanja v pokojninsko osnovo
izločalo le plačila, ki jih je delavec prejel iz drugega razlo-
ga oziroma po drugih kriterijih, kot so veljali za določanje
plač (v ožjem pomenu). Taka ureditev ni posegala v sàmo
plačo, saj je na svoj način izločala nekaj, kar zato, ker
praviloma ni bilo določeno po osnovah in merilih za dolo-
čanje plač, itak ni štelo za plačo. Obravnavana ureditev
pa se je bistveno spremenila z uveljavitvijo ZPIZ92-B, s
katerim se je četrta alinea 46. člena spremenila tako, da
se v izpodbijanem delu izrecno nanaša na plačo, torej na
plačo, določeno po zahtevanih osnovah in merilih. Uredi-
tev prvič zahteva izločitev dela te plače.

14. Ko je bil leta 1992 sprejet zakon o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92 – v na-
daljevanju: ZLPP), so bila postavljena nova pravila za celovi-
to lastninsko reformo, ki naj bi z odpravo  družbene lastnine
in vzpostavitvijo sistema lastnine z znanimi lastniki povečala
učinkovitost podjetij in celotnega gospodarstva. Podjetja z
družbenim kapitalom so se preoblikovala v kapitalske  druž-
be. ZLPP je v 18. členu predvidel več možnih načinov
preoblikovanja in sicer: prenos navadnih delnic na določene
sklade, interna razdelitev delnic, notranji odkup delnic, pro-
daja delnic podjetja, prodaja vseh sredstev podjetja, preo-
blikovanje podjetja z večanjem lastniškega kapitala in pre-
nos delnic na Sklad Republike Slovenije za razvoj (v nadalje-
vanju: sklad). Podjetje je izbralo način ali kombinacijo nave-
denih načinov preoblikovanja in ga izvedlo po programu
preoblikovanja, ki ga je sprejel organ upravljanja in odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privati-
zacijo. Če se je podjetje odločilo za lastninsko preoblikova-
nje z notranjim odkupom (kar je bil osrednji način lastninske-
ga preoblikovanja podjetij), je moralo to metodo izvesti sku-
paj najmanj še z dvema drugima metodama oziroma načino-
ma preoblikovanja podjetij po tem zakonu, in sicer skupaj s
prenosom navadnih delnic na sklade (pokojninski, odško-
dninski in razvojni sklad) ter z interno razdelitvijo delnic med
zaposlene, bivše zaposlene in upokojence na podlagi pred-
ložitve lastniških certifikatov. Za notranji odkup je podjetje
lahko namenilo do 40%  družbenega kapitala, pri odkupu pa
je morala sodelovati najmanj tretjina zaposlenih v podjetju.
Za  družbeni kapital, ki ga je podjetje v programu lastninske-
ga preoblikovanja predvidelo za notranji odkup, je na sklad
preneslo navadne delnice. Določen delež teh prenesenih
delnic je moralo takoj odkupiti, pri čemer se je upošteval
popust, določen v 25. členu ZLPP. V naslednjih štirih letih je
moralo podjetje od sklada odkupiti vsako leto najmanj eno
četrtino navedenih prenesenih delnic. Obravnavane delnice
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je podjetje odkupovalo v korist upravičencev notranjega od-
kupa.

15. Udeleženci programa notranjega odkupa so vpla-
čevali delnice v podjetju, to pa je moralo kupnino (v gotovini)
za prvi paket delnic prenesti skladu še pred vpisom lastnin-
skega preoblikovanja v sodni register. Vplačila udeležencev
notranjega odkupa prvega paketa delnic so po sedmem
odstavku 25. člena ZLPP lahko denarna vplačila, lahko pa
tudi obračunani, toda neizplačani del osebnih dohodkov po
poravnavi davkov in prispevkov iz osebnih dohodkov, če se
je zaposleni s tem strinjal ter druge oblike, ki jih navaja
25. člen ZLPP. Odkup oziroma vplačila delnic v naslednjih
štirih letih ureja tretji odstavek 25. člena tako, da nalaga
podjetju obveznost, da od sklada odkupi vsako leto najmanj
eno četrtino delnic, ki so že bile prenesene na sklad. Odku-
pi jih v korist upravičencev notranjega odkupa iz dela dobič-
ka, ki pripada udeležencem programa notranjega odkupa, iz
plač in drugih sredstev udeležencev odkupa. Zadnji odsta-
vek istega člena podjetju izrecno prepoveduje dajanje kredi-
tov ali kakršnihkoli jamstev zaposlenim za nakup navadnih
delnic.

16. Z uredbo o pripravi programa preoblikovanja in o
izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja
podjetij (Uradni list RS, št. 13/93 in nasl. – v nadaljevanju:
UPPP) so bila nekatera vprašanja podrobneje urejena. Pro-
gram notranjega odkupa je opredeljen kot z zakonom in
UPPP določeno razmerje med udeleženci programa notra-
njega odkupa in skladom. Ta omogoča nakup delnic s
popustom in postopno ter določa medsebojne pravice in
dolžnosti udeležencev pri uresničevanju glasovalnih in pre-
moženjskih pravic, ki iz tega razmerja izhajajo (tretji odsta-
vek 29. člena UPPP). Notranji odkup (z obvezno kombina-
cijo) se po petem odstavku istega člena uporabi zlasti za
manjša, delovno intenzivna podjetja, predvsem v storitve-
nih dejavnostih, lahko pa v kombinaciji z drugimi načini tudi
za srednja in večja podjetja, povsod tam, kjer lastniška
povezanost s podjetjem lahko bistveno prispeva k boljšim
poslovnim rezultatom. Po prvem in drugem odstavku 33.
člena UPPP lahko upravičenci vplačajo delnice z gotovino,
lahko pa za vplačilo uporabijo tudi svoj obračunani, toda
neizplačani del plač, ki predstavlja obveznost podjetja do
zaposlenih, vendar samo, če je podjetje že poravnalo dav-
ke in prispevke iz teh plač. Likvidna sredstva za plačilo
kupnine skladu zagotovi podjetje. Ko upravičenci vplačajo
kupnino za prvi paket delnic, postanejo udeleženci progra-
ma notranjega odkupa.

17. Delavcem podjetja je bila torej dana možnost, da
tudi z udeležbo v notranjem odkupu delnic (torej v okviru
samo tistega dela delnic, ki je bil po programu lastninjenja
namenjen odkupu in ne npr. razdelitvi) postanejo delničarji
tega podjetja. Bistvo notranjega odkupa delnic je bilo v tem,
da se upravičencem omogoči cenejšo možnost odkupa
družbenega kapitala in postopnost odkupa (oziroma kot je
krajši čas določalo prvotno besedilo UPPP “možnost obroč-
nega odplačevanja“). Iz prikazanih določb ZLPP in UPPP
nesporno izhaja, da so upravičenci v notranjem odkupu
delnice vplačali in da so za vplačilo lahko uporabili le svoja
lastna sredstva, čeprav je vsa dejanja za izpeljavo programa
notranjega odkupa opravilo podjetje. V zvezi s slednjim je
zato treba poudariti, da je pri načinu lastninjenja z notranjim
odkupom delnic šlo za razmerje med udeleženci programa
ter skladom, ne pa za razmerje med zaposlenimi in njihovim
podjetjem. Dejstvo notranjega odkupa zato samo po sebi ni
imelo nikakršnega učinka na delovnopravna razmerja med
zaposlenimi in podjetjem in na obveznosti oziroma pravice,
ki izhajajo iz pogodb o zaposlitvi, med njimi na dogovorjeno
plačo (po osnovah in merilih ugotovljena višina) in način

njenega izplačila (izplačilo v denarni obliki). S tem, ko so se
zaposleni izrekli za uporabo z zakonom urejene možnosti
vplačila delnic iz obračunanega neizplačanega osebnega
dohodka (ne glede na stopnjo “prostovoljnosti“), so uresni-
čevali pravico razpolaganja s svojim osebnim dohodkom.
Morebitni ugovor, da bi prizadeti zaposleni s svojim osebnim
dohodkom lahko razpolagali kot s svojo lastnino šele, ko bi
jim bil (v celoti oziroma z vkjučno spornim delom) dejansko
izplačan, ne bi bil sprejemljiv, ker je pravico razpolaganja z
obračunano, vendar dejansko še neizplačano plačo pose-
bej za ta primer uredil zakon. Ne gre tudi prezreti zakonske
zahteve, da mora podjetje kupnino prenesti skladu v gotovi-
ni (osmi odstavek 25. člena), da podjetje torej maso sred-
stev, potrebno za izplačilo osebnih dohodkov, v celoti izpla-
ča oziroma da na obravnavani način zbrana sredstva ne
morejo ostati v podjetju.

18. Pri presojanju ustavnosti izpodbijane ureditve je
treba upoštevati okoliščino, da so bili zaposleni, ki so sode-
lovali v notranjem odkupu, po eni strani v (delovnem) ra-
zmerju s podjetjem, na podlagi katerega so prejemali plačo,
po drugi strani pa v razmerju s skladom, preko katerega so
postali delničarji podjetja, kjer so bili zaposleni. Sistem ob-
veznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja temelji
zlasti na načelu, da pravice izvirajo iz dela. Plačilo za delo je
podlaga za obračunavanje prispevkov in za odmero ter ob-
seg pravic iz zavarovanja. Lastništvo obravnavanih delnic kot
vrednostnih papirjev zato v razmerju zavarovanca do Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot nosilca obvez-
nega zavarovanja ne more biti relevantno, saj zavarovanci
delnic iz notranjega odkupa niso pridobili kot morebiti za-
konsko določeno nedenarno obliko plače. ZLPP s 25. čle-
nom ni posegel v ureditev plače, določil je le način plačila v
zvezi z nakupom dobrine. Po tem se ureditev navedenega
člena razlikuje od nekaterih predhodnih ureditev, ki jih smi-
selno zajema 25.a člen istega zakona. Ustavnost slednjega
člena je ustavno sodišče presojalo z odločbo št. št.
U-I-178/93 z dne 19. 5. 1994 (Uradni list RS, št. 40/94 in
OdlUS III, 54). Z vidika določanja pokojninske osnove zato
ni pomembno, kakšna je bila nominalna vrednost delnic, ki
jih je zaposleni kupil v notranjem odkupu, ali kakšna korpo-
racijska upravičenja so iz njih izhajala, saj po obravnavani
ureditvi pridobljene delnice niso bile del osebnega dohodka
oziroma plače. Pomembno je le, koliko (rednega) osebnega
dohodka oziroma plače je zaposleni namenil njihovemu na-
kupu v notranjem odkupu. Izpodbijana določba je nalagala
Zavodu ugotovitev prav tega dela plače, da bi bil izločen iz
štetja v pokojninsko osnovo.

19. V Poročevalcu DZ, št. 22/95 je predlagatelj amad-
maja, s katerim se je v letu 1996 spremenilo besedilo četrte
alinee 46. člena ZPIZ92, kot namen oziroma cilj predlagane
spremembe dotedanje ureditve navedel odvrnitev škode, ki
bi nastala za pokojninski sklad, če bi zneske delnic, ki naj bi
jih “v nekaterih podjetjih delavcem v postopkih internega
lastninjenja izdajali v izredno velikih zneskih“, upoštevali pri
izračunu najugodnejšega desetletnega povprečja plač; s
tem naj bi ti zavarovanci pridobili pravico do pokojnine, ki ni
sorazmerna z njihovimi prispevki. To naj bi vplivalo tudi na
sorazmerno manjšo uskladitev vseh pokojnin v smislu
159. člena ZPIZ92. Po navedeni obrazložitvi naj ne bi pri
izplačevanju plač v denarju praviloma prihajalo do tolikšnih
nesorazmerij, ker naj bi jih delodajalec izplačal le iz likvidnih
sredstev oziroma iz prihodka, ki ga ni namenil reinvestiranju.
Pri izplačilih plač v delnicah naj ne bi bilo te omejitve, saj naj
bi delnice ostale v podjetju in naj bi se zato njegova sredstva
ne zmanjšala. S tega vidika naj ne bi imel prenos dela
dobička podjetja v delnice lastnosti osebne porabe delav-
cev, četudi je bil izplačan kot del njihovih plač. Del njihove
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osebne porabe naj bi praktično postal šele potem, ko bi od
teh delnic prejeli dividende. Dividende pa po svoji naravi
niso plača, temveč dohodki od lastnine. Po temeljnem na-
čelu, ki je izraženo v določbi tretjega odstavka 5. člena
ZPIZ92, se sredstva za izplačilo pokojnin štejejo za sredstva
osebne porabe. Glede na to naj bi se tudi pri odmeri pokoj-
nin lahko upoštevale le plače, ki so izplačane kot del prihod-
kov, ki ga delodajalec ne namenja za svoje poslovanje in za
reinvesticije, temveč za osebno porabo delavcev, ki jih za-
posluje. V obrazložitvi določbe, pripravljene za tretjo obrav-
navo ZPIZ-B (Poročevalec DZ, št. 1/96), je navedeno, da
se ob načelu, da se od vseh izplačil, ki jih delavec prejme na
podlagi svojega delovnega razmerja, plačujejo prispevki za
socialno varnost. Prispevki pa se obračunavajo tudi od dela
plače, ki ga delavec prejme v obliki delnic ali vrednostnih
papirjev. Glede na posebnosti, ki veljajo v postopkih lastnin-
skega preoblikovanja podjetij, naj se pri izračunavanju po-
kojninske osnove izjemoma ne upoštevalo “le delnice, ki so
bile delavcem razdeljene oziroma so jih pridobili v postopkih
lastninskega preoblikovanja podjetij“. Po navedenih obraz-
ložitvah naj bi torej del plače, namenjen nakupu delnic v
notranjem odkupu, ne bil primeren za vštevanje v pokojnin-
sko osnovo zato, ker naj ne bi bil del osebne porabe.
Namenjen je bil nakupu delnic, ki naj bi bile inštrument
podjetja v njegovem poslovanju in investicijah.

20. Človekova pravica do zasebne lastnine daje lastni-
ku podlago za njegovo svobodno ravnanje in za svobodno in
odgovorno oblikovanje lastne usode, kar velja tudi za plačo.

Presojanje ravnanja s plačo, kot to uzakonja izpodbija-
na četrta alinea 46. člena ZPIZ92, ne pomeni neposredne-
ga omejevanja razpolaganja z lastnino, vendar pa posamez-
niku za nazaj povzroča poslabšanje njegovega materialnega
stanja v okviru pokojninskega zavarovanja. Ureditev notra-
njega odkupa po ZLPP namreč zaradi izrecno določene
obveznosti podjetja, da plača prispevke od osebnega do-
hodka, ni nudila razloga za dvom, da bo tudi ta del plače
lahko vštet v pokojninsko osnovo. Če bi izpodbijana določ-
ba veljala že tedaj, ko je bil uveljavljen ZLPP, bi to verjetno
bil razlog, da se zaposleni v večjem številu ne bi odločali za
obravnavano sodelovanje v lastninskem preoblikovanju po-
djetja. ZLPP je pričel veljati v decembru 1992, izpodbijana
ureditev po ZPIZ92 – B pa je bila uveljavljena v februarju
1996, torej po dobrih treh letih. Ker ZPIZ92 – B glede na
datum uveljavitve velja le za naprej, ni v nasprotju s
155. členom ustave, ki prepoveduje retroaktivno veljavnost
predpisov. Pač pa je izpodbijana ureditev v neskladju z
2. členom ustave oziroma z načelom varstva zaupanja v
pravo, kot enim od načel pravne države, ker ni izkazano, da
bi pravni položaj zavarovancev, udeležencev notranjega od-
kupa poslabšala v prevladujočem in legitimnem javnem inte-
resu. V skladu s tem načelom ustavno sodišče v primeru
kolizije med tem in drugimi ustavnimi načeli oziroma dobri-
nami v t. i. tehtanju dobrin presoja, kateri izmed ustavno
zavarovanih dobrin je v posameznem spornem primeru tre-
ba dati prednost. Pri takem tehtanju ustavnopravnih dobrin
je na eni strani ustavno načelo varstva zaupanja v pravo, pri
čemer je zlasti pomembno, ali so spremembe na pravnem
področju, za katero gre, relativno predvidljive in so torej
prizadeti s spremembo lahko vnaprej računali ter kakšna je
teža spremembe in pomen obstoječega pravnega položaja
za zavezanca na eni strani, na drugi strani pa javni interes po
uveljavitvi drugačne ureditve od obstoječe. Spremembe
predpisov so bile v 90-tih letih razmeroma pogoste na obeh
področjih. Vendar pa je bilo za pokojninsko področje značil-
no, da je v okviru določbe, ki je navajala prejemke, ki se niso
vštevali v pokojninsko osnovo, vedno izhajala iz namena
izplačila prejemka. Zato je poseg v plačilo po kriteriju njego-

ve porabe presenetljiv. Na področju gospodarskega prava,
kjer je zakonsko urejanje zadržano oziroma omejeno pred-
vsem na določanje pogojev za ustanavljanje gospodarskih
organizacij, pa je določba o možnem načinu vplačila delnic v
notranjem odkupu z obračunanim, vendar neizplačanim ose-
bnim dohodkom, pomenila razmeroma trdno garancijo, da
bo ta del osebnega dohodka v celoti deležen enakega obrav-
navanja. Javni interes za nastanek “delavskega delničarstva“
v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij ne more biti
sporen. Za drugačno vrednotenje osebnih prejemkov teh
delničarjev zavarovancev od prejemkov delničarjev zavaro-
vancev, ki so delnice kupili na druge načine, bi moral biti v
zakonodajnem postopku posebej ugotovljen javni interes.
Navajanje možnosti splošnega znižanja nivoja pokojnin zara-
di nekaterih pokojnin, ki bi bile nesorazmerno visoke, ni
prepričljivo, saj lahko do izračunov nesorazmerno visokih
pokojnin pride tudi na drugih podlagah. Pripisovanje dru-
gačne narave plači zgolj zaradi njenega načina porabe pa
nasprotuje načelom uresničevanja lastninske pravice. Pose-
bna in drugačna ureditev obravnavanja plače v primerih, ko
je bila porabljena za nakup delnic v notranjem odkupu, torej
ni bila utemeljena v javnem interesu, ki bi bil izkazan v
zakonodajnem gradivu. Ker ni razlogov, ki upravičujejo raz-
lično urejanje pokojninske osnove zavarovancev, ki so so-
delovali v notranjem odkupu po ZLPP, je ustavno sodišče
izpodbijano ureditev ocenilo za arbitrarno. Takšno, arbitrar-
no (samovoljno) urejanje je nasprotno načelom pravne drža-
ve (2. člen ustave). Izpodbijana ureditev je bila zato v neskla-
dju z ustavo.

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

47. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica
Wedam-Lukić ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan,
dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je
sprejelo soglasno.

Št. U-I-392/98-23
Ljubljana, dne 10. julija 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

3099. Odločba o ugotovitvi, da je bila s sklepi
okrožnega in višjega sodišča kršena ustavna
pravica

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi pritožbe A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B. B., odvetnik
na Z., na seji dne 10. 7. 2002

o d l o č i l o:

S sklepom senata Okrožnega sodišča v Ljubljani št.
Ks 1005/97 z dne 18. 11. 1997, s sklepom preiskoval-
nega sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Kpr
728/97 z dne 12. 11. 1997, s sklepom senata Okrožne-
ga sodišča v Ljubljani št. Ks 1115/97 z dne 23. 12. 1997,
s sklepom preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v
Ljubljani št. Kpr 728/97 z dne 5. 12. 1997, s sklepom
Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 368/97 z dne 16. 12.
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1997, s sklepom senata Okrožnega sodišča v Ljubljani št.
Ks 1074/97 z dne 8. 12. 1997, s sklepom Višjega sodi-
šča v Ljubljani št. II Kp 27/98 z dne 21. 1. 1998 in s
sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 16/98 z dne
8. 1. 1998 je bila kršena pritožnikova pravica do pravnega
sredstva iz 25. člena ustave.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pritožnik z ustavno pritožbo izpodbija v izreku nave-

dene pravnomočne sklepe o odreditvi in podaljšanju pripo-
ra ter o zavrnitvi predloga za odpravo pripora. Pripor je bil
odrejen iz pripornega razloga ponovitvene nevarnosti zara-
di utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja goljufije in
ponarejanja listin. Pritožnik navaja, da so mu bile z izpodbi-
janimi sklepi kršene pravice iz 20., 25., 28. in 29. člena
ustave. Meni, da ni obstajal utemeljen sum, da je storil
kaznivo dejanje in da pripor ni bil neogibno potreben za
potek kazenskega postopka ali varnost ljudi. Ob odločanju
o pravnih sredstvih naj bi sodišča ne odgovorila na pritož-
bene navedbe. Ugotovitev o obstoju ponovitvene nevarno-
sti naj bi temeljila na nedopustnih argumentih. Pritožnik
tudi navaja, da ni imel primernega časa in možnosti za
pripravo svoje obrambe, da ni imel zagovornika in da se
niso izvajali dokazi v njegovo korist. Zagovornik naj ne bi
imel dovolj časa za pregled spisa, poleg tega pa naj bi mu
preiskovalni sodnik ne dovolil fotokopirati listin v spisu. Ker
se je sodišče zagovorniku posmehovalo, naj bi mu pritož-
nik med zaslišanjem preklical pooblastilo. Sodišče je nato
odredilo pripor, ob tem pa naj bi pritožnik ne imel zagovor-
nika.

2. Z izpodbijanim sklepom z dne 12. 11. 1997 je
preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani zoper
pritožnika odredil pripor zaradi utemeljenega suma storitve
kaznivih dejanj ponarejanja listin in goljufije. Utemeljen sum
izhaja po mnenju sodišča iz podatkov kazenske ovadbe.
Pritožnik naj bi se izkazoval z osebno izkaznico za drugo
osebo. Pri utemeljevanju pripornega razloga je preiskoval-
ni sodnik navedel, da je pritožnik s svojim ravnanjem poka-
zal izredno vztrajnost, da mu je bila zasežena obsežna
dokumentacija, ki kaže, da je storil še druga tovrstna kazni-
va dejanja in da je povzročil razmeroma veliko premoženj-
sko škodo. Ocenil je, da je pripor neogibno potreben za
varnost ljudi in njihovega premoženja ter da je omejitev
prostosti sorazmerna s težo kaznivih dejanj, ki se očitajo
pritožniku.

3. Zunajobravnavni senat je z izpodbijanim sklepom z
dne 18. 11. 1997 zavrnil pritožbo pritožnikovega zagovor-
nika zoper navedeni prvostopenjski sklep. V obrazložitvi je
navedel dejstva, iz katerih sklepa o obstoju utemeljenega
suma, glede pripornega razloga pa se je senat strinjal z
razlogi preiskovalnega sodnika. Senat je tudi ugotovil, da je
imel pritožnik v postopku odrejanja pripora zagotovljeno
obrambo s pomočjo zagovornika.

4. Z izpodbijanim sklepom z dne 5. 12. 1997 je pre-
iskovalni sodnik zavrnil predlog za odpravo pripora. Navedel
je, da se razmere glede pripornega razloga niso v ničemer
spremenile. Glede obstoja utemeljenega suma je ocenil, da
se izpovedba oškodovanca, ki je tekom preiskave spremenil
izjavo, še ne more dokončno ocenjevati in da na utemelje-
nost suma kažejo prstni odtisi, najdeni na dokumentih, ki jih
je oškodovanec izročil policiji.

5. S sklepom z dne 23. 12. 1997 je zunajobravnavni
senat potrdil navedeni prvostopenjski sklep. Ocenil je, da
izhaja utemeljen sum iz pravnomočnega sklepa o preiskavi.

Ponovitveno nevarnost je dodatno argumentiral z okolišči-
no, da je pritožnik pokazal visoko stopnjo angažiranja pri
izvršitvi.

6. Zunajobravnavni senat je s sklepom z dne 8. 12.
1997 pritožniku podaljšal pripor za en mesec. Priporni raz-
log je dodatno argumentiral z dejstvom, da se je pritožnik
izkazoval z osebno izkaznico druge osebe in se tudi pred-
stavljal kot ta oseba, da je brez premoženja z osebnim
dohodkom 50.000 SIT, kar mu očitno ne zadošča za preži-
vetje, in da je pritožnik utemeljeno osumljen kaznivih dejanj,
ki glede razsežnosti odstopajo od običajnih.

7. Višje sodišče je s sklepom z dne 16. 12. 1997
zavrnilo pritožbo zoper sklep o podaljšanju pripora. V obraz-
ložitvi je obširno navedlo dejstva in dokaze, iz katerih je
sklepalo na obstoj utemeljenega suma, pritrdilo pa je tudi
razlogom prvostopenjskega sodišča glede obstoja priporne-
ga razloga.

8. S sklepom z dne 8. 1. 1998 je senat okrožnega
sodišča na predlog preiskovalnega sodnika pritožniku po-
daljšal pripor do 10. 2. 1998. Senat je ocenil, da bo
treba v nadaljevanju: preiskave ponovno zaslišati oškodo-
vanca. Obstoj ponovitvene nevarnosti je senat utemeljil z
istimi okoliščinami in dejstvi kot v prejšnjih sklepih in
ocenil, da je glede na zatrjevani obseg kriminalne dejav-
nosti in visok znesek pridobljene premoženjske koristi
podano sorazmerje med ustavno zagotovljeno pravico do
osebne svobode in varstvom ljudi oziroma njihovega pre-
moženja.

9. Kot je razvidno iz kazenskega spisa Okrožnega
sodišča v Ljubljani št. Kpr 728/97, je Višje sodišče v
Ljubljani s sklepom št. II Kp 27/98 z dne 21. 1. 1998
zavrnilo pritožbo pritožnika in obeh njegovih zagovornikov
in potrdilo zgoraj navedeni sklep o podaljšanju pripora.
Pritožnik tega sklepa v ustavni pritožbi ni navedel. Ker pa je
iz ustavne pritožbe razvidno, da predlaga presojo vseh
sklepov, ki so bili podlaga za pripor, je ustavno sodišče
presojalo tudi ta sklep.

10. Vrhovno sodišče je s sklepom št. II Kr 3/98 z dne
10. 2. 1998 zavrnilo predlog okrožne državne tožilke za
podaljšanje pripora v preiskavi.

B)
11. Pritožnikovi očitki, da ni imel zagovornika in mož-

nosti za pripravo svoje obrambe, niso utemeljeni. Iz podat-
kov kazenskega spisa Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Kpr
728/97 izhaja, da je bil ob zaslišanju in obravnavanju pred-
loga za odreditev pripora navzoč pritožnikov zagovornik, ki
je imel pred tem več kot eno uro časa za preučitev spisa.
Obramba s pomočjo zagovornika mu je bila zagotovljena
tudi v nadaljnjem postopku, saj je zagovornik zoper sklep o
odreditvi pripora vložil pritožbo, ki jo je pritožbeno sodišče
tudi obravnavalo.

12. Po določbi drugega odstavka 19. člena ustave se
nikomur ne sme vzeti prostost, razen v primerih in po
postopku, ki ga določa zakon. Po določbi prvega odstavka
20. člena ustave se sme oseba, za katero obstaja uteme-
ljen sum, da je storila kaznivo dejanje, pripreti samo na
podlagi odločbe sodišča, kadar je to neogibno potrebno
za potek kazenskega postopka ali za varnost ljudi. Zakon o
kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v
nadaljevanju: ZKP) je v času izdaje izpodbijanih sklepov
določal v 3. točki drugega odstavka 201. člena, da se sme
pripor odrediti, če posebne okoliščine opravičujejo boja-
zen, da bo oseba ponovila kaznivo dejanje, dokončala
poskušeno kaznivo dejanje ali storila kaznivo dejanje, s
katerim grozi.
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13. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-18/93 z dne
11. 4. 1996 (Uradni list RS, št. 25/96 in OdlUS V, 40) in v
drugih odločitvah o pripornih zadevah opredelilo pogoje,
pod katerimi je dopusten poseg v osebno svobodo posa-
meznika. Po stališču ustavnega sodišča je sodišče dolžno
vselej, ko odloča o priporu zaradi ponovitvene nevarnosti,
(1) ugotoviti in navesti tiste konkretne okoliščine, iz katerih
je možno napraviti na življenjskih izkušnjah utemeljen sk-
lep, da obstaja realna nevarnost, da bo obdolženec pono-
vil določeno specifično kaznivo dejanje, (2) ugotoviti in
obrazložiti, da obstoji nevarnost ponavljanja takšnega deja-
nja, ki pomeni ogrožanje varnosti ljudi in (3) ob uporabi
načela sorazmernosti pretehtati, ali je v konkretnem prime-
ru varnost ljudi zaradi nevarnosti ponovitve določenega
kaznivega dejanja ogrožena do te mere, da odtehta poseg
v obdolženčevo pravico do osebne svobode (tako npr. v
odločbah št. Up-74/95, št. Up-75/95 in št. Up-57/95,
vse z dne 7. 7. 1995, OdlUS IV, 131, 132 in 133).

14. Glede presoje obstoja nevarnosti ponavljanja kaz-
nivega dejanja je ustavno sodišče v odločbi št. Up-123/95
in Up-127/95 z dne 6. 10. 1995 (OdlUS IV, 135) zavzelo
stališče, da okoliščine storitve in teža očitanega kaznivega
dejanja same po sebi ne utemeljujejo sklepa o ponovitveni
nevarnosti. Pripor iz razloga ponovitvene nevarnosti je mo-
goče odrediti šele, ko tudi osebnost obdolženca, okolje in
razmere, v katerih živi, in njegovo dosedanje življenje omo-
gočajo zanesljiv konkretiziran sklep o obstoju realne nevar-
nosti ponovitve nekega specifičnega kaznivega dejanja
pred izrekom sodbe. V dosedanjih odločitvah o pripornih
zadevah je ustavno sodišče večkrat razlagalo tudi vsebino
ustavnega pojma “varnost ljudi“. Tako je že v odločbi št.
Up-75/95 navedlo, da iz vsebine pojma “neogibno potre-
bno za varnost ljudi“ iz 20. člena ustave ni mogoče vnaprej
izključiti premoženjskih deliktov, češ da z njimi varnost ljudi
sploh ne more biti ogrožena. V isti odločbi je ustavno
sodišče še poudarilo, da nevarnost ponavljanja premoženj-
skih deliktov praviloma ne bo mogla odtehtati posega v
osebno svobodo, če ne bo šlo za težje delikte z elementi
nasilja ali drugačnega poseganja v najpomembnejše ustav-
no varovane dobrine drugih ljudi. Po že sprejetih stališčih
ustavnega sodišča je torej dopustno odrediti ali podaljšati
pripor iz razloga ponovitvene nevarnosti tudi v primeru pre-
moženjskih deliktov, vendar le, če obstoji nevarnost po-
navljanja težjih kaznivih dejanj, ko je ogrožanje varnosti
ljudi, ki bi ga lahko pomenila izpustitev obdolženca, tako
velik poseg v njihovo pravico do varnosti, da odtehta po-
seg v obdolženčevo pravico do osebne svobode. Po stali-
šču ustavnega sodišča morajo sodišča ob vsakem poda-
ljšanju pripora in ob odločanju o predlogih za odpravo
pripora presoditi, ali so podani ustavni in zakonski pogoji
za tak ukrep in svojo presojo tudi obrazložiti.

15. Iz izpodbijanih sklepov ni razvidna presoja, zakaj
in kako naj bi okoliščine, ki so navedene v obrazložitvi
odločb, opravičevale nevarnost, da bo pritožnik ponovil
kaznivo dejanje. Sklepi navajajo okoliščino, da je pritožnik
pokazal pri izvrševanju kaznivih dejanj izjemno vztrajnost,
ki pa je z ničimer ne utemeljijo. Dodatne okoliščine, da naj
bi šlo za nekakšno dejavnost in da naj bi bila povzročena
razmeroma velika škoda, so presplošne, če sodišče ne
obrazloži, zakaj naj bi to pri pritožniku pomenilo obstoj
ponovitvene nevarnosti. Po stališču ustavnega sodišča oko-
liščine storitve in teža očitanega kaznivega dejanja same
po sebi ne utemeljujejo sklepa o ponovitveni nevarnosti.
Pripor iz razloga ponovitvene nevarnosti je mogoče odredi-

ti šele, ko tudi osebnost obdolženca, okolje in razmere, v
katerih živi, in njegovo dosedanje življenje omogočajo za-
nesljiv konkretiziran sklep o obstoju realne nevarnosti po-
novitve nekega specifičnega kaznivega dejanja (tako v
odločbi št. Up-123/95 in Up-127/95). Iz izpodbijanih skle-
pov o odreditvi pripora je razvidno, da sta sodišči o ponovi-
tveni nevarnosti sklepali zgolj na podlagi okoliščin in teže
kaznivega dejanja, ne da bi sploh ugotavljali subjektivne
okoliščine na strani pritožnika. V sklepih po podaljšanju
pripora so sicer navedene tudi okoliščine, ki jih je pritožnik
navedel med osebnimi podatki – da je po poklicu natakar
in samostojni podjetnik ter da je brez premoženja z ose-
bnim dohodkom 50.000 SIT, iz česar je sodišče sklepalo,
da mu ti dohodki ne zadoščajo za preživljanje. Ni pa razvi-
dno, da bi sodišče ugotavljalo in pri presoji upoštevalo tudi
druge relevantne okoliščine, ki bi lahko kazale na obstoj
realne nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja, kot so pred-
hodna kaznovanost, in dejstvo, da ima razkritje kaznivega
dejanja in uvedba kazenskega postopka nedvomno dolo-
čen vpliv na obnašanje obdolžencev v času do obravnave.
Višje sodišče je v sklepu z dne 21. 1. 1998, s katerim je
odločalo o pritožbah zoper drugo podaljšanje pripora, pri-
tožbene navedbe, da pritožnik še ni bil kaznovan in da je
bil v časopisu objavljen članek z njegovo fotografijo, zavrni-
lo s pavšalno navedbo, da to niso zadostne okoliščine, s
katerimi bi bilo mogoče ovreči oceno o obstoju ponovitve-
ne nevarnosti.

16. Iz izpodbijanih sklepov tudi ni razvidna presoja, ali
je v konkretnem primeru glede na vrsto in težo kaznivega
dejanja pripor res neogibno potreben za varnost ljudi –
torej ali je ogrožanje varnosti ljudi, ki bi ga lahko pomenila
izpustitev pritožnika, tako velik poseg v njihovo pravico do
varnosti, da odtehta poseg v pritožnikovo pravico do ose-
bne svobode.

17. Glede na navedeno je ustavno sodišče ugotovilo,
da sodišča pri odločanju o priporu niso ravnala v skladu s
pogoji, ki jih določata ustava v 20. členu in ki jih je določal
ZKP v 3. točki drugega odstavka 201. člena, oziroma to vsaj
iz izpodbijanih sklepov ni razvidno. S tem je bila pritožniku
kršena pravica iz 25. člena ustave, ki jo je treba po ustaljeni
praksi ustavnega sodišča razumeti kot pravico do učinkovi-
tega pravnega sredstva in ki je kršena, če v obrazložitvi niso
dovolj določno navedeni razlogi, na katerih odločitev teme-
lji. Ker so izpodbijani sklepi že prenehali veljati, je ustavno
sodišče zgolj ugotovilo, da je bila z njimi kršena ustavna
pravica.

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

47. člena v zvezi z 49. členom zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnice in sodniki dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Miloj-
ka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. Up-11/98-24
Ljubljana, dne 10. julija 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.
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3100. Sklep o imenovanju volilnih komisij volilnih enot
in volilnih okrajev za volitve poslancev v Državni
zbor Republike Slovenije

Na podlagi 33. in 34. člena zakona o volitvah v državni
zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97 – odločba
US in 70/00) je Republiška volilna komisija na 9. seji dne
3. 7. 2002 sprejela

S K L E P E
o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in

volilnih okrajev za volitve poslancev v Državni
zbor Republike Slovenije

V volilno komisijo I. volilne enote, ki obsega, po stanju
na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92), 23. sep-
tembra 1992, območja naslednjih občin: Idrija, Jesenice,
Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež: Kranj),
se imenuje:

za predsednico:
Janja Roblek, roj. 1965
Sp. Bela 14, Preddvor

za namestnico predsednice:
Vanda Polajnar, roj. 1964
Lojzeta Horvata 8, Kranj

za člana:
– Marjan Markovič, roj. 1928

Nazorjeva 2, Kranj

za namestnika člana:
– Stane Meglič

Cankarjeva 22, Tržič

za člana:
– Rudi Bernik, roj. 1966

Topolje 5, Selca

za namestnika člana:
– Mirko Masten, roj. 1937

Britof 276, Kranj

za člana:
– Anton Horvatič, roj. 1970

Ročevnica 9, Tržič

za namestnika člana:
– Marjan Vrabec,roj. 1934

Cankarjeva ul. 31, Radovljica

V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92), 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Jesenice, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Rateče–Planica, Kranjska Gora, Dovje–Mojstra-
na, Hrušica, Planina pod Golico, Javornik–Koroška Bela,
Sava, Mirka Roglja Petka, Staneta Bokala, Blejska Dobrava,
Podmežaklja, Žirovnica, Cirila Tavčarja (sedež: Jesenice),
se imenuje:

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

za predsednico:
Maja Kostanjšek, roj. 1954
Jelovška 11a, Radovljica

za namestnika predsednice:
Dušan Rajgelj, roj. 1957
Zabreznica 58/a, Žirovnica

za člana:
– Milan Janžovnik, roj. 1957

Ledine 2, Kranjska Gora

za namestnika člana:
– Branko Robič, roj. 1963

Srednji Vrh 19, Martuljk

za članico:
– Dušanka Škufca, roj. 1959

Žirovnica 64, Žirovnica

za namestnico članice:
– Erika Repovž, roj. 1951

Tomšičeva 50, Jesenice

za člana:
– Vitomir Pretnar, roj. 1953

Smokuč 75, Žirovnica

za namestnico člana:
– Simona Kancler, roj. 1973

Svetinova 12, Jesenice

V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92), 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Radovljica, ki obsega območje krajev-
nih skupnosti: Bohinjska Bistrica, Bohinjska Bela, Kopriv-
nik, Srednja vas v Bohinju, Stara Fužina, Gorje, Zasip, Bled,
Ribno (sedež: Radovljica), se imenuje:

za predsednico:
Marija Ogrin, 1954
Alpska 19, Bled

za namestnico predsednice:
Pavlina Dermota, roj. 1956
Otoče 2, Podnart

za člana:
– Anton Šlibar

Begunje 47, Begunje na Gorenjskem

za namestnika člana:
– Nace Potočnik, roj. 1949

Gozdarska ul. 4, Bled

za članico:
– Ana Svetina, roj. 1941

Ribenska 30, Bled
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za namestnika članice:
– Valentin Silič, roj. 1943

Jelovška 20, Bled

za člana:
– Metod Rozman, roj. 1959

Grajska 17, Bohinjska Bistrica

za namestnico člana:
– Marija Žvab, roj. 1955

Vodnikova 6, Bohinjska Bistrica

V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Radovljica, ki obsega območje krajev-
nih skupnosti: Kamna Gorica, Begunje na Gorenjskem, Le-
sce, Brezje, Mošnje, Ljubno, Kropa, Lancovo, Podnart, Ra-
dovljica, Srednja Dobrava (sedež: Radovljica), se imenuje:

za predsednico:
Terezija Zorko
Gradnikova 48, Radovljica

za namestnika predsednice:
Miroslav Birk, roj. 1948
Gradnikova 103, Radovljica

za člana:
– Drago Rozman, roj. 1948

Bevkova 36, Radovljica

za namestnika člana:
– Peter Urbanija, roj. 1971

Zgornja Dobrava 2, Kamna Gorica

za člana:
– Rafael Podlogar, roj. 1956

Finžgarjeva 4, Lesce

za namestnico člana:
– Breda Gladek, roj. 1968

Rovte 3, Podnart

za člana:
– Milan Pohar, roj. 1949
Brezje 24, Brezje

za namestnika člana:
– Andrej Cerar, roj. 1944

Langusova 55, Radovljica

V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Kranj, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Kranj Primskovo, Kranj Vodovodni stolp, Bratov
Smuk, Kranj Čirče, Britof, Predoslje, Kokrica, Kranj Center
(sedež: Kranj), se imenuje:

za predsednico:
Marija Pokorn Grašič, 1973
Žabnica 71, Žabnica

za namestnika predsednice:
Klemen Kastelic, roj. 1973
Zg. Bitnje 204, Žabnica

za člana:
– Štefan Kadoič, roj. 1933

Ručigajeva 33, Kranj

za namestnico člana:
– Marija Trbič, roj. 1948

Žanova 36, Kranj

za člana:
– Andrej Perčič

Trstenik 9, Golnik

za namestnico člana:
– Milena Bohinc, roj. 1977

Mavčiče 103, Mavčiče

za člana:
– Gregor Tomše, roj. 1972

Britof 276, Kranj

V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Kranj, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Kranj Planina, Kranj Huje, Kranj gorenja Sava,
Kranj Zlato Polje, Kranj Struževo, Kranj Stražišče, Podblica,
Besnica, Jošt, Žabnica, Mavčiče, Bitnje, Kranj Orehek Dru-
lovka (sedež: Kranj), se imenuje:

za predsednico:
Marjeta Dvornik, roj. 1963
Nazorjeva 2, Kranj

za namestnico predsednice:
Judita Aljančič, roj. 1960
Srednja vas pri Šenčurju 147, Šenčur

za članico:
– Saša Kristan, roj. 1958

Trojarjeva 32, Kranj

za namestnico članice:
– Erna Ambrožič, roj. 1978

Šutna 33, Žabnica

za člana:
– Tomaž Pirš, roj. 1961

Zasavska 60, Kranj

za namestnika člana:
– Edvard Gruden, roj. 1948

Gorenjskega odreda 4, Kranj

za člana:
– Branko Fajdiga, roj. 1950

Ul. Janeza Puharja 1, Kranj

V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
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(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Kranj, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Naklo, Grad, Šenturška Gora, Poženik, Zalog,
Cerklje na Gorenjskem, Brniki, Velesovo, Olševek–Hote-
maže, Šenčur, Voglje, Kokra, Trboje, Jezersko, Voklo, Viso-
ko, Tenetiše, Trstenik, Goriče, Golnik, Duplje, Podbrezje,
Bela, Preddvor (sedež: Kranj), se imenuje:

za predsednico:
Renata Horvat, roj. 1963
Partizanska pot 5, Kranj

za namestnika predsednice:
Igor Bele
Lojzeta Horvata 10, Kranj

za člana:
– Miha Zevnik, roj. 1961

Grad 67, Cerklje

za namestnika člana:
– Jakob Šenk, roj. 1955

Zg. Jezersko 150a, Jezersko

za člana:
– Anton Kopitar, roj. 1949

Dvorje 101, Cerklje

za namestnika člana:
– Stanislav Bernard, roj. 1936

Cesta v Polico 23, Cerklje na Gorenjskem

za članico:
– Marija Trbič, roj. 1948

Žanova ulica 36, Kranj

za namestnico članice:
– Nataša Markun, roj. 1948

Tupaliče 22a, Preddvor

V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Tržič, ki obsega območje krajevnih skup-
nosti: Bistrica pri Tržiču, Brezje pri Tržiču, Jelendol, Kovor,
Križe, Leše, Lom pod Storžičem, Podljubelj, Pristava, Rav-
ne, Sebenje, Senično, Tržič Center (sedež: Tržič), se ime-
nuje:

za predsednico:
Janka Šolinc
Bistrica 22, Tržič

za namestnika predsednice:
Janez Kikel, roj. 1957
Za Mošenikom 25, Tržič

za člana:
– Stanislav Šlibar, roj. 1937

Kovor, Cesta na Hudo 23, Tržič

za namestnico člana:
– Mateja Malovrh, roj. 1971

Cankarjeva 19, Tržič

za članico:
– Jožefa Legat

Retnje 12, Križe

za namestnika članice:
– Frančišek Bradač

Loka 77, Tržič

za članico:
– Jolanda Stelzer, roj. 1959

Pristavška 5, Tržič

za namestnika članice:
– Brane Ravnik

Virje 6, Tržič

V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Škofja Loka, ki obsega območje

krajevnih skupnosti: Škofja Loka mesto, Godešič, Sve-
ti Duh, Kamnitnik, Stara Loka–Podlubnik, Rateče–Gorenja
vas, Trata (sedež: Škofja Loka), se imenuje:

za predsednico:
Majda Urh, roj. 1954
Virmaše 209, Škofja Loka

za namestnika predsednice:
Peter Osolnik, roj. 1938
Suha 16, Škofja Loka

za članico:
– Helena Kavčič, roj. 1971

Podlubnik 43, Škofja Loka

za namestnico članice:
– Mara Jelovšek, roj. 1934

Podlubnik 20, Škofja Loka

za člana:
– Janez Leben,roj. 1932

Studeno 13, Železniki

za namestnika člana:
– Franc Krmelj, roj. 1939

Podlubnik 28, Škofja Loka

za člana:
– Gregor Žagar, roj. 1973

Stara Loka 49, Škofja Loka

za namestnico člana:
– Helena Leben, roj. 1929

Vincarje 4, Škofja Loka

V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Škofja Loka, ki obsega območje kra-
jevnih skupnosti: Bukovica–Bukovščica, Dražgoše, Selca,
Lenart nad Lušo, Zminec, Sovodenj, Trebija, Lučine, Gore-
nja vas, Poljane nad Škofjlo Loko, Javorje, Log, Davča,
Sorica, Železniki, Žiri (sedež: Škofja Loka), se imenuje:



Stran 7330 / Št. 65 / 25. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije

za predsednico:
Nevenka Krelj, roj. 1952
Zminec 83, Škofja Loka

za namestnico predsednice:
Ana Ržen, roj. 1956
Log 66, Škofja Loka

za člana:
– Janez Hrovat, roj. 1960

Žabja vas 6, Poljane

za namestnika člana:
– Gregor Gasser, roj. 1933

Spodnja Sorica 14, Železniki

za člana:
– Jože Prezelj, roj. 1958

Zali Log 55, Železniki

za namestnico člana:
– Metka Debeljak

Loška cesta 1, Žiri

za člana:
– Matej Demšar, roj. 1967

Visoko 2, Škofja Loka

za namestnico člana:
– Silva Žontar, roj. 1943

Partizanska cesta 10, Škofja Loka

V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Kamnik, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Motnik, Špitalič, Tuhinj, Pšajnovica, Šmartno v
Tuhinju, Sela pri Kamniku, Srednja vas pri Kamniku, Vranja
Peč, Črna pri Kamniku, Nevlje, Mekinje, Novi trg, Volčji
Potok, Šmarca, Duplica, Perovo, Kamnik Center, Zaprice,
Kamniška Bistrica, Komenda, Moste pri Komendi, Podgor-
je, Tunjice, Križ, Godič (sedež: Kamnik), se imenuje:

za predsednico:
Stanislava Avbelj, roj. 1952
Križ 41, Komenda

za namestnico predsednice:
Brigita Markovič
Cesta treh talcev 8/b, Kamnik

za člana:
– Gregor Koncilja, roj. 1967

Cesta treh talcev 8/b, Kamnik

za namestnico člana:
– Marta Žerko, roj. 1941

M. Blejca 12, Kamnik

za člana:
– Anton Vidmar, roj. 1950

Streliška 6, Kamnik

za namestnika člana:
– Milan Windschnurer, roj. 1929

Pot na Jeranovo 5, Kamnik

za člana:
– Stanislav Cerar, roj. 1962

Volčji Potok 6/a, Radomlje

za namestnika člana:
– Gordan Ambrožič, roj. 1935

Kettejeva 5, Kamnik

V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Idrija, ki obsega območje krajevnih skup-
nosti: Bukovo, Cerkno, Črni Vrh nad Idrijo, Dole, Godovič,
Gorje–Poče–Trebenče, Idrija, Krnice–Masore, Ledine, No-
vaki Dolenji–Gorenji, Orehek, Otalež, Podlanišče, Ravne–
Zakriž, Reka, Spodnja Idrija, Šebrelje, Vojsko, Srednja in
Gorenja Konomlja, Zavratec (sedež: Idrija), se imenuje:

za predsednika:
Peter Rejc
Otona Župančiča 30, Idrija

za namestnico predsednika:
Julijana Mlakar, roj. 1965
Gorenji Novaki 36, Cerkno

za člana:
– Vojko Božič, roj. 1949

Študentovska 1, Idrija

za namestnico člana:
– Mihaela Zelenc, roj. 1935

Gortanova 1, Idrija

za člana:
– Marijan Platiše, roj. 1957

Mostaniška 40, Cerkno

za namestnico člana:
– Ana Manegatti, roj. 1965

Goriška 39, Cerkno

za člana:
– Miha Žakelj, roj. 1981

Godovič 42, Godovič

za namestnika člana:
– Stanislav Hladnik, roj. 1950

Na vasi 30, Spodnja Idrija

V volilno komisijo II. volilne enote, ki obsega, po stanju
na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92), 23.
septembra 1992, območja naslednjih občin: Ajdovščina,
Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna,
Sežana, Tolmin (sedež: Postojna), se imenuje:

za predsednika:
Danilo Ukmar, roj. 1949
Tržaška 16, Postojna

za namestnika predsednika:
Tomaž Smrtnik, roj. 1955
Poštni vrt 6, Logatec
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za članico:
– Margareta Srebotnjak Borsellino, roj. 1960

Log 9, Postojna

za namestnika članice:
– Blaž Praček, roj. 1969

Glavni trg 14, Vipava

za člana:
– Jadran Pišot, roj. 1948

Oljčna pot 12a, Ankaran

za namestnika člana:
– Aleš Klemenc, roj. 1966

Rakitnik 28, Prestranek

za člana:
– Darko Zadel, roj. 1959

Cesta na Lenivec 22, Sežana

za namestnika člana:
– Ernest Margon, roj. 1951

Prečna 2, Pivka

V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Tolmin, ki obsega območje krajevnih skup-
nosti: Borjana, Bovec, Breginj, Čezsoča, Dolenja Trebuša,
Dolje, Drežnica, Gorenja Trebuša, Grahovo ob Bači, Huda-
južna, Idrsko, Kal–Koritnica, Kamno, Kneža, Kobarid, Kred,
Livek, Ljubin, Log pod Mangartom, Most na Soči, Pečine,
Podbrdo, Poljubinj, Ponikve, Rut, Slap ob Idrijci, Smast,
Soča– Trenta, Srpenica, Stržišče, Šentviška Gora, Tolmin,
Tolminski Lom, Trnovo ob Soči, Volarje, Volče, Vrsno, Za-
tolmin, Žaga (sedež: Tolmin), se imenuje:

za predsednika:
Dušan Makuc, roj. 1948
Logoršče 30, Tolmin

za namestnika predsednika:
Edvard Sivec, roj. 1948
Ladra 48, Kobarid

za člana:
– Albin Taljat, roj. 1928

Kosovelova 2, Tolmin

za namestnico člana:
– Aleksandra Leban, roj. 1965

Modrej 27, Most na Soči

za člana:
– Metod Fon, roj. 1964

Volče 33, Tolmin

za namestnika člana:
– Vojko Kravanja, roj. 1957

Kal–Koritnica 15/a, Bovec

za člana:
– Radoš Valas, roj. 1947

Srpenica 77, Srpenica

za namestnika člana:
– Zoran Matovski, roj. 1965

Kosovelova 7b, Tolmin

V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Piran, ki obsega območje krajevnih skup-
nosti: Lucija, Nova vas–Padna–Raven, Piran, Portorož, Se-
čovlje, Strunjan (sedež: Piran), se imenuje:

za predsednico:
Selma Bobera Stanovnik, roj. 1954
Kosmačeva 20, Lucija

za namestnika predsednice:
Patrick Vlačič, roj. 1970
Ul. XXX. divizije 16, Portorož

za člana:
Sašo Šraml, roj. 1961
Ul. XXX. divizije 14, Portorož

za namestnico člana:
– Snežna Rešek, roj. 1966

Pod anteno 14, Portorož

za člana:
– Drago Ferš, roj. 1943

Kosmačeva 17, Portorož

za namestnika člana:
– Vittorio Lusa, roj. 1934

Vojkova 4, Portorož

za člana:
– Peter Grbec, roj. 1979

Sv. Peter 142, Sečovlje

za namestnico člana:
– Mira Cerin, roj. 1941

Pot pomorščakov 15/b, Portorož

V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Izola, ki obsega območje krajevnih skup-
nosti: Izola I–stari del mesta, Izola II–srednji del mesta, Izola
III– Polje–Livade, Korte, Jagodje–Dobrava (sedež: Izola), se
imenuje:

za predsednika:
Vitomir Bohinec, roj. 1959
Klanec 4, Izola

za namestnico predsednika:
Darja Srabotič, roj. 1962
Ul. IX. korpusa 17, Izola

za člana:
– Edvard Dečman, roj. 1953

Ul. IX. korpusa 1, Izola
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za namestnika člana:
– Boris Milenkovski, roj. 1944

Ul. IX. korpusa 3, Izola

za člana:
– Ivan Bizjak, roj. 1939

Drevored 1. maja 6, Izola

za namestnika člana:
– Vladimir Kozolovič, roj. 1947

Mirna pot 5, Jagodje, Izola

za člana:
– Robert Franc Prelc, roj. 1958

Oljčna ul. 5, Izola

V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Koper, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Žusterna, Prisoje–Olmo, Koper Za gradom, Ko-
per Markovec, Semedela, Koper Breg, Koper Center (se-
dež: Koper), se imenuje:

za predsednika:
Mitja Spindler, roj. 1952
Vena Pilona 14, Koper

za namestnico predsednika:
Vanja Bažec, roj. 1972
Frenkova cesta 4, Pobegi

za člana:
– Radislav Krašna, roj. 1952

Jadranska c. 78, Ankaran

za namestnico člana:
– Marjeta Skok, roj. 1943

Izletniška pot 26, Koper

za člana:
– Marjan Križman, roj. 1953

Čevljarska 22, Koper

za namestnika člana:
– Domen Colja, roj. 1982

Kampel 5g, Koper

za člana:
– Borut Mastnak, roj. 1976

Oljčna pot 25h, Koper

za namestnika člana:
– Oliver Bajt, roj. 1960

Vena Pilona 14, Koper

V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Koper, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Šmarje pri Kopru, Škocjan, Vanganel, Pobegi–
Čežarji, Bertoki, Ankaran, Boršt, Črni Kal, Dekani, Grači-
šče, Gradin, Hrvatini, Marezige, Pridvor, Škofije (sedež:
Koper), se imenuje:

za predsednico:
Natalija Sakal, roj. 1967
Erjavčeva 24, Koper

za namestnico predsednice:
Marinela Maras, roj. 1962
Beblerjeva 8, Koper

za člana:
Ciril Koprivc, roj. 1939
Cesta I. istrske brigade 60, Pobegi–Čežarji

za namestnika člana:
– Andrej Jamnik, roj. 1943

Bevkova 50, Ankaran

za člana:
– Vlado Cerkvenič, roj. 1954

Cesta X št. 6, Prade, Koper

za namestnico člana:
– Valerija Jakovac, roj. 1960

Dekani 15, Koper

za članico:
– Gracijela Veljkovič, roj. 1967

Sermin 34, Koper

za namestnico članice:
– Adrijana Baruca, roj. 1961

Koštabona 12, Šmarje pri Kopru

V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Sežana, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Ocizla, Prešnica, Podgorje, Zazid, Rakitovec,
Hrpelje, Materija, Rodik, Artviže, Slivje, Gradišče pri Materi-
ji, Obrov, Tatre, Misliče, Lokev, Divača, Barka, Vreme, Se-
nožeče, Povir, Sežana, Dane pri Sežani, Štorje, Vrabče,
Kazlje, Avber, Brestovica pri Komnu, Dutovlje, Gorjansko,
Komen, Pliskovica, Štanjel, Štjak, Tomaj (sedež: Sežana),
se imenuje:

za predsednico:
Aleksandra Mirc–Gombač, roj. 1966
Lokev 30, Divača

za namestnika predsednice:
Damijan Krt, roj. 1947
Pod Sedovnikom 33, Sežana

za članico:
– Majda Slavec

Komen 1b, Komen

za namestnika članice:
– Nebojša Dodič, roj. 1974

Vojkova 2, Divača

za člana:
– Miha Pogačar, roj. 1953

Ul. Nika Šturma 2, Sežana
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za namestnika člana:
– Jožef Korošec, roj. 1927

Gradišče 18, Sežana

za člana:
– Mitja Ambrožič, roj. 1946

Ul. Mirka Pirca 1, Sežana

za namestnico člana:
– Verica Kavre, roj. 1957

Jamska ulica 10, Kozina

V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Ilirska Bistrica, ki obsega območje krajev-
nih skupnosti: Dolnja Bitnja, Dolnji Zemon, Harije, Hrušica,
Ilirska Bistrica, Jelšane, Knežak, Koseze, Kuteževo, Novo-
kračine, Ostrožno Brdo, Podgrad, Pregarje, Prem, Rečica,
Starod, Šembije, Topolc, Vrbovo, Zabiče (sedež: Ilirska
Bistrica), se imenuje:

za predsednika:
Miroslav Urbančič, roj. 1944
Bazoviška 32b, Ilirska Bistrica

za namestnika predsednika:
Mitja Škerlevaj, roj. 1948
Pod Stražico 13, Ilirska Bistrica

za člana:
– Roman Gustinčič, 1968

Gabrje 2a, Ilirska Bistrica

za namestnika člana:
– Ivan Male, roj. 1943

Pregarje 98, Obrov

za člana:
– Drago Jagodnik

Podgrad 30, Podgrad

za namestnico člana:
– Valerija Rebec

Gregorčičeva 19, Ilirska Bistrica

za članico:
– Vojka Lenarčič, roj. 1941

Kidričeva 18, Ilirska Bistrica

V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Postojna, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Jurišče, Zagorje, Dolane, Pivka, Prestranek, Bu-
kovje, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Košana, Landol, Plani-
na, Postojna, Razdrto, Studeno, Suhorje, Šmihel pod Nano-
som, Veliko Ubeljsko (sedež: Postojna), se imenuje:

za predsednico:
Aleksandra Ukmar, roj. 1962
Tržaška 16, Postojna

za namestnico predsednice:
Majda Gombač
Pretnarjeva 7, Postojna

za člana:
– Danijel Mislej, roj. 1954

Rakitnik 32, Prestranek

za namestnika člana:
– Stanislav Čelhar, roj. 1941

Snežniška 22, Pivka

za članico:
– Milena Sever, roj. 1941

Globočnikova 18, Postojna

za namestnika članice:
– Janez Čuček, roj. 1948

Vilharjeva ul. 4, Pivka

za članico:
– Branka Černigoj, roj. 1952

Ulica 1. maja 5, Postojna

za namestnika članice:
– Stanko Markovčič, roj. 1949

Pivška 1, Postojna

V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Nova Gorica, ki obsega območje kra-
jevnih skupnosti: Sela na Krasu, Vojščica, Temnica, Dor-
nberk, Branik, Opatje selo, Kostanjevica na Krasu, Renče,
Miren, Gradišče nad Prvačino, Prvačina, Bilje, Šempas,
Avče, Banjšice, Čepovan, Grgarske Ravne, Kal nad Kana-
lom, Levpa, Lokovec, Lokve, Osek–Vitovlje, Trnovo, Desk-
le–Anhovo, Dobrovo v Brdih, Kambreško, Ročinj, Kanal ob
Soči, Kojsko, Lig, Medana, Ozeljan, Ravnica, Grgar (sedež:
Nova Gorica), se imenuje:

za predsednika:
Andrej Orel
Vipavska cesta 17, Rožna Dolina, Nova Gorica

za namestnika predsednika:
Marjan Pintar, roj. 1959
Ul. 15. septembra 12, Nova Gorica

za člana:
– Tomaž Tomažič, roj. 1969

Vojkova 31, Kanal

za namestnika člana:
– Ivan Humar, roj. 1957

Seniški Breg 21, Ročinj

za člana:
– Gregor Veličkov, roj. 1966

Lemutova 22, Nova Gorica

za namestnika člana:
– Igor Harej, roj. 1960

Tabor 32, Dornberk
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za člana:
– Benjamin Klančič, roj. 1942

Bilje 128, Renče

za namestnico člana:
– Melanija Kerševan, roj. 1958

Gradišče nad Prvačino 18/b, Renče

V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Nova Gorica, ki obsega območje kra-
jevnih skupnosti: Nova Gorica Center, Kromberk, Rožna
Dolina, Šempeter pri Gorici, Vogrsko, Solkan, Bukovica,
Vrtojba (sedež: Nova Gorica), se imenuje:

za predsednika:
Igor Mozetič, roj. 1958
Žigoni 26, Renče

za namestnico predsednika:
Jana Grbec, roj. 1962
Marija Kogoja 45, Nova Gorica

za člana:
– Andrej Kompara, roj. 1955

Toma Brejca 15, Kromberk

za namestnico člana:
– Elvira Šušmelj, roj. 1961

Gradnikove brigade 47, Nova Gorica

za člana:
– Anton Kosmačin, roj. 1953

Gortanova 22, Nova Gorica

za namestnika člana:
– Franc Vodopivec, roj. 1956

Potok pri Dornberku 29, Dornberk

za člana:
– Silvo Kokot, roj. 1939

Podmark 17, Šempeter pri Gorici

za namestnika člana:
– Stanko Kogoj, roj. 1952

Gradnikove brigade 59, Nova Gorica

V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Ajdovščina, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Ajdovščina, Batuje, Brje, Budanje, Col, Črniče,
Dobravlje, Dolga Poljana, Erzelj, Gabrje, Goče, Gojače,
Gradišče pri Vipavi, Kamnje–Potoče, Lokavec, Lozice, Lo-
že–Manče, Otlica–Kovk, Planina, Podkraj, Podnanos, Po-
draga, Predmeja, Selo, Skrilje, Slap, Šmarje, Štomaž, Ustje,
Velike Žablje, Vipava, Vipavski Križ, Vrhpolje, Vrtovin, Žapu-
že, Cesta (sedež: Ajdovščina), se imenuje:

za predsednika:
Marjan Stopar, roj. 1958
Kosovelova 24, Vipava

za namestnico predsednika:
Boža Ferfolja, roj. 1958
Budanje 4i, Vipava

za članico:
Andreja Žvanut
Podnanos 39, Podnanos

za namestnika članice:
– Rajko Troha, roj. 1940

Velike Žablje 74/a, Dobravlje

za člana:
– Albert Kravos, roj. 1941

Cesta 95, Ajdovščina

za namestnika člana:
– Igor Česnik, roj. 1962

Plače 24/a, Ajdovščina

za člana:
– Miloš Bizjak, roj. 1965

Tovarniška cesta 3/č, Ajdovščina

za namestnika člana:
– Boris Ambrožič, roj. 1953

Dolga Poljana 2, Vipava

V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja III. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določi-
tvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list
RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje:
Občina Cerknica, ki obsega območje krajevnih skupnosti:
Begunje pri Cerknici, Cajnarje–Žilce, Grahovo pri Cerknici,
Nova vas, Rakek, J. Petrovčič Cerknica, Loška dolina in
Občina Logatec, ki obsega območje krajevnih skupnosti:
Naklo–Logatec, Hotedršica, Laze, Rovte, Trate, Vrh nad Rov-
tami, Tabor–Logatec (sedež: Logatec), se imenuje:

za predsednico:
Nada Jelovšek, roj. 1953
Drenov Grič 47, Drenov Grič

za namestnico predsednice:
Zora Noč, roj. 1960
Dolenje Jezero 14, Cerknica

za člana:
– Vjekoslav Čuk, roj. 1955

Smelijevo naselje 31, Stari trg pri Ložu

za namestnika člana:
– Anton Antičevič, roj. 1932

Hrib 5, Logatec

za člana:
– Franc Širaj, roj. 1957

Nova vas 61, Nova vas

za namestnika člana:
– Franc Kovačič, roj. 1933

Notranjska 10, Cerknica

za člana:
– Martin Mihevc, roj. 1949

Tržaška 34, Logatec
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za namestnika člana:
– Viktor Krmavnar, roj. 1934

Laze 35, Laze

V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja III. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Vrhnika, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Bevke, Blatna Brezovica, Dragomer–Lukovica,
Drenov Grič, Log pri Brezovici, Podlipa, Sinja Gorica, Stara
Vrhnika, Velika Ligojna, Zaplana, Breg, Center, Borovnica,
Verd, Vas (sedež: Vrhnika), se imenuje:

za predsednika:
Janez Obreza, roj. 1938
Dragomerška 66, Brezovica pri Ljubljani

za namestnico predsednika:
Ljiljana Petkovšek, roj. 1958
Stara Vrhnika 53a, Vrhnika

za članico:
– Janja Mišič

Verd 204, Vrhnika

za namestnico članice:
– Sonja Žitko, roj. 1974

Dol 78, Borovnica

za člana:
– Vojko Jerina, roj. 1954

Partizanski tabor 8, Vrhnika

za člana:
– Andrej Mattias

Turnovše 11, Vrhnika

za namestnika člana:
– Marko Debevec

Padež 4, Borovnica

V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja III. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Ljubljana Vič–Rudnik, ki obsega ob-
močje krajevnih skupnosti: Velike Lašče, Rob, Turjak, Že-
limlje, Golo, Iška vas, Pijava Gorica, Rakitna, Škofljica, Ig,
Tomišelj, Preserje, Vnanje Gorice, Barje, Notranje Gorice
(sedež: Ljubljana Vič–Rudnik), se imenuje:

za predsednico:
Barbara Žužek Javornik, roj. 1964
Hacquetova 9, Ljubljana

za namestnico predsednice:
Nevenka Rihar, roj. 1959
Bičevje 2, Ljubljana

za člana:
– Marjan Gale, roj. 1958

Gumnišče 9, Škofljica

za namestnika člana:
– Alojz Žist, roj. 1943

Pijava Gorica 149, Škofljica

za člana:
– Marko Čuden, roj. 1961

Podpeška 279, Notranje Gorice

za namestnika člana:
– Igor Sever, roj. 1964

Velike Lašče 139, Velike Lašče

za člana:
– Stanislav Ostanek, roj. 1964

Ig 311, Ig

za namestnico člana:
– Milan Bukovec, roj. 1956

Zalog 5, Škofljica

V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja III. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Ljubljana Vič–Rudnik, ki obsega ob-
močje krajevnih skupnosti: Peruzzi, Rudnik, Zeleni log, Ga-
ljevica, Krim, Trnovo, Rakova jelša, Lavrica (sedež: Ljublja-
na Vič–Rudnik), se imenuje:

za predsednico:
Marija Tupy, roj. 1950
Opekarska 9, Ljubljana

za namestnika predsednice:
Rok Šteblaj, roj. 1968
Merčnikova 4, Ljubljana

za člana:
– Sergej Gomišček, roj. 1926

Ziherlova 28, Ljubljana

za namestnika člana:
– Vid Marinček, roj. 1955

Orle 41, Škofljica

za člana:
– Jože Kernc, roj. 1957

Peruzzijeva 58, Ljubljana

za namestnika člana:
– Maks Močnik, roj. 1926

Pot k ribniku 20, Ljubljana

za člana:
– Dušan Bandelj, roj. 1949

Spodnji Rudnik, Cesta II/19, Ljubljana

za namestnika člana:
– Jure Prebil, roj. 1956

Trnovska 8, Ljubljana

V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja III. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Ljubljana Vič–Rudnik, ki obsega ob-
močje krajevnih skupnosti: Kolezija, Murgle, Stane Sever,
Malči Belič, Vrhovci, Vič (sedež: Ljubljana Vič–Rudnik), se
imenuje:
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za predsednico:
Nadija Kardelj
Pot na Fužine 55, Ljubljana

za namestnico predsednice:
Lea Zalokar, roj. 1955
Erjavčeva 22, Ljubljana

za članico:
– Danica Dolničar, roj. 1952

Tržaška 49, Ljubljana

za namestnika članice:
– Igor Krč, roj. 1959

Gorkičeva 16, Ljubljana

za člana:
– Albin Oven

Polhograjska 57, Dobrova

za namestnika člana:
– Gabrijel Tomšič, roj. 1937

Riharjeva 28, Ljubljana

za člana:
– Martin Toman, roj. 1952

Lepi pot 14a, Ljubljana

za namestnika člana:
– Jože Zakonjšek, roj. 1925

Lepi pot 14/b, Ljubljana

V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja III. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Ljubljana Vič–Rudnik, ki obsega ob-
močje krajevnih skupnosti: Brezovica, Kozarje, Brdo, Črni
Vrh, Dobrova, Horjul, Polhov Gradec, Rožna dolina, Milan
Česnik (sedež: Ljubljana Vič–Rudnik), se imenuje:

za predsednico:
Lidija Leskošek Nikolič
Malči Beličeve 65, Ljubljana

za namestnico predsednice:
Tanja Pleško, roj. 1972
Ul. Bratov Učakar 102, Ljubljana

za člana:
– Franc Malovrh, roj. 1935

Horjulska 69, Dobrova

za namestnika člana:
– Miran Lozej, roj. 1956

Podsmreka 5j, Dobrova

za članico:
– Lidija Drobnič, roj. 1931

Peričeva 7, Ljubljana

za namestnika članice:
– Uroš Dolinar, roj. 1980

Tomčeva 4, Ljubljana

za člana:
– Anton Potočnik, roj. 1940

Pot na gornje polje, Dobrova

za namestnico člana:
– Stanka Ritonja, roj. 1954

Trubarjeva 7, Ljubljana

V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja III. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Ljubljana Center, ki obsega območje kra-
jevnih skupnosti: Gradišče, Trg osvoboditve, Ajdovščina Ko-
lodvor, Poljane, Prule, Stara Ljubljana, Stari Vodmat, Tabor,
Nove Poljane, Ledina, Josip Prašnikar (sedež: Ljubljana Cen-
ter), se imenuje:

za predsednico:
Tamara Kokalj
Komenskega 7, Ljubljana

za namestnico predsednice:
Metoda Hrovat, roj. 1966
Kamnikarjeva 9, Škofljica

za člana:
– Marko Polič, roj. 1946

Valvazorjeva 7, Ljubljana

za namestnika člana:
– Janko Štajnbaher, roj. 1949

Metoda Mikuža 18, Ljubljana

za člana:
– Ljudomil Škabar, roj. 1933

Gabrščkova 32, Ljubljana

za namestnico člana:
– Mira Umek, roj. 1943

Prule 7, Ljubljana

za člana:
– Andrej Justinek, roj. 1954

Poljanski nasip 28, Ljubljana

za namestnico člana:
– Marija Marolt Gomišček, roj. 1929

Ziherlova 28, Ljubljana

V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja III. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Milan Majcen, Hinko Smrekar, Na jami,
Zgornja Šiška, dr. Petra Držaja, Ljubo Šercer, Komandanta
Staneta I (sedež: Ljubljana Šiška) se imenuje:

za predsednico:
Nina Betteto, roj. 1962
Kmečka pot 12, Ljubljana

za namestnico predsednice:
Nataša Remškar, roj. 1939
Pretnarjeva 12, Ljubljana
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za člana:
– Niko Martinec, roj. 1949

Gospodinjska 11, Ljubljana

za namestnika člana:
– Jože Kobe, roj. 1942

Pod akacijami 52, Ljubljana

za člana:
– Drago Dolenc, roj. 1931

Šišenska 7, Ljubljana

za namestnico člana:
– Marija Rotar Mesec

Mladinska 50, Ljubljana

za člana:
– Franc Tegelj, roj. 1932

Ane Ziherlove 6, Ljubljana

za namestnika člana:
– Matej Bizjak, roj. 1975

Zofke Kvedrove 20, Ljubljana

V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja III. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Komandanta Staneta II, Koseze, Li-
tostroj, Komandanta Staneta III, Dravlje, Podutik (sedež:
Ljubljana Šiška), se imenuje:

za predsednico:
Irena Dovnik, roj. 1964
Moškričeva 46, Ljubljana

za člana:
– France Briški, roj. 1956

Ul. Marije Hvaličeve 26, Ljubljana

za namestnico člana:
– Majda Šuhel, roj. 1956

Bratov Babnik 51, Ljubljana

za člana:
– Miha Koprivšek, roj. 1975

Gotska 3, Ljubljana

za namestnika člana:
– Anton Komar, roj. 1941

Gotska 12, Ljubljana

za članico:
– Terezija Hajdinjak, roj. 1944

Glavarjeva 47, Ljubljana

za namestnika članice:
– Peter Dolinar, roj. 1931

Obirska 19, Ljubljana

V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja III. volil-
ne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje

območje: del Občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Dolomitskega odreda, Bratov Babnik,
Šentvid, Vižmarje–Brod, Gunclje–Male, Vižmarje (sedež:
Ljubljana Šiška), se imenuje:

za predsednico:
Marija Mulec, roj. 1959
Zupančičeva 11, Ljubljana

za namestnico predsednice:
Marija Remškar, roj. 1964
Tržaška 453a, Ljubljana

za članico:
– Marija Škerjanec, roj. 1940

Celovška 189, Ljubljana

za namestnico članice:
– Mateja Maček, roj. 1964

Jerančičeva 12, Ljubljana

za člana:
– Jože Strajnar, roj. 1950

Smrtnikova 3, Ljubljana

za namestnico člana:
– Metka Žan, roj. 1971

Smrdujeva 25, Ljubljana–Šentvid

za člana:
– Rok Pretnar, roj. 1977,

Arkova 4, Ljubljana

za namestnico člana:
– Vida Florjančič, roj. 1943

Prušnikova 42, Ljubljana

V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja III. volil-
ne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Bukovica–Šinkov Turn, Gameljne, Med-
vode, Pirniče, Smlednik, Stanežiče–Medno, Šmartno Ta-
cen, Trnovec–Topol, Vodice, Preska, Senica, Sora, Vaše–
Goričane, Zbilje (sedež: Ljubljana Šiška), se imenuje:

za namestnico predsednika:
Vanja Debeljak, roj. 1958
Valburga 29c, Smlednik

za člana:
– Andrej Novak, roj. 1970

Franca Seška 3, Vodice

za namestnika člana:
– Peter Podgoršek, roj. 1947

Klanska 3, Medvode

za članico:
– Marjeta Polajnar, roj. 1978

Željka Tonija 13, Ljubljana-Šmartno

za namestnika članice:
– Roman Lavtar, roj. 1961

Rakovnik 120, Medvode
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za člana:
– Andrej Satran, roj. 1943

Preška 30, Medvode

za namestnico člana:
– Breda Vrečko, roj. 1960

Seunigova 14, Ljubljana–Šmartno

V volilno komisijo IV. volilne enote, ki obsega, po stanju
na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. sep-
tembra 1992, območja naslednjih občin: Domžale, Grosu-
plje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste–
Polje, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenuje:

za predsednika:
Vladimir Balažic, roj. 1952
Vodnikova 86a, Ljubljana

za namestnika predsednika:
Aljoša Rupel, roj. 1947
Pod hribom 51, Ljubljana

za člana:
– Savo Šifrer, roj. 1923

Glavarjeva 27, Ljubljana

za namestnico člana:
– Bojana Maravič, roj. 1973

Pristavlja vas 5a, Šentvid pri Stični

za članico:
– Urška Šilc, roj. 1976

Zamostec 48, Sodražica

za namestnika članice:
– Janez Železnik, roj. 1923

Livarska 14, Ljubljana

za člana:
– Janez Pintar, roj. 1967

Adamičeva 6, Šmarje-Sap

za namestnika člana:
– Velislav Žvipelj, roj. 1959

Štihova 4, Ljubljana

V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja IV. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Kočevje, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Draga, Kočevje Mesto, Kočevje Rudnik–Šalka
vas, Kočevska Reka, Osilnica, Stara Cerkev, Struge na
Dolenjskem, Kostel, Poljanska dolina ob Kolpi, Ivan Omerza
Livold (sedež: Kočevje), se imenuje:

za predsednika:
Roman Poklač, roj. 1960
Bračičeva 3, Kočevje

za namestnika predsednika:
Tomo Jarni, roj. 1955
Trata 1/2, Kočevje

za članico:
– Majda Lindič, roj. 1950

Gozdna cesta 3, Dolga vas, Kočevje

za namestnika članice:
– Robert Zadnik, roj. 1966

Kidričeva 3, Kočevje

za člana:
– Stanislav Gabrič, roj. 1951

Novi Lazi 20, Kočevska Reka

za namestnika člana:
– Anton Colnar, roj. 1965

Kajuhovo naselje 2, Kočevje

za člana:
– Iztok Klun, roj. 1980

Ul. heroja Marinclja 11, Kočevje

za namestnika člana:
– Antun Volf, roj. 1960

Sela 25, Osilnica

V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja IV. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Ribnica, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Ribnica, Sodražica, Sv. Gregor, Velike Poljane,
Dolenja vas, Loški Potok (sedež: Ribnica), se imenuje:

za predsednika:
Blaž Volf, roj. 1953
Trg zbora odposlancev 60, Kočevje

za namestnico predsednika:
Dragica Abrahamsberg, roj. 1957
Gornje Lepovče 22, Ribnica

za člana:
– Miha Klun, roj. 1973

Breg 1, Ribnica

za namestnika člana:
– Anton Adamič, roj. 1948

Graben 3, Ortnek

za člana:
– Marjan Hojč,roj. 1952

Knafljev trg 6, Ribnica

za namestnika člana:
– Blaž Milavec, roj. 1978

Cesta Majde Šilc 14, Sodražica

za člana:
– Vilijem Levstek, roj. 1932

Goriča vas 18, Ribnica

za namestnico člana:
– Mojca Lavrič, roj. 1959

Travnik 30a, Loški Potok
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V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja IV. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Grosuplje, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Grosuplje, Metnaj, Polica, Stična, Šentvid pri
Stični, Šmarje–Sap, Temenica, Višnja Gora, Videm–Dobre-
polje, Ambrus, Zagradec, Krka, Ponikve, Škocjan, Račna,
Ilova Gora, Dob pri Šentvidu, Muljava, Žalna, Ivančna Gori-
ca, Mlačevo, Spodnja Slivnica, Št. Jurij, Kompolje (sedež:
Grosuplje), se imenuje:

za predsednika:
Franc Krivic, roj. 1945
Jerajeva 8, Ljubljana

za namestnico predsednika:
Katarina Marolt Kuret, roj. 1967
Jurčičeva I/2, Grosuplje

za članico:
– Alja Gabrijel, roj. 1973

Jurčičeva 16, Šmarje-Sap

za namestnico članice:
– Malči Žitnik, roj. 1942

Pri Mostu 10, Grosuplje

za člana:
– Vinko Kobilca

Pod gozdom c. III/2, Grosuplje

za namestnico člana:
– Majda Kadunc, roj. 1956

Mala vas 22, Grosuplje

za člana:
– Janez Dolinšek

Peč 6, Grosuplje

za namestnika člana:
– Davorin Kastelic, roj. 1961

Muljava 4, Ivančna Gorica

V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja IV. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Litija, ki obsega območje krajevnih skup-
nosti: Primskovo, Vintarjevec, Štangarske Poljane, Gabrov-
ka pri Litiji, Dole pri Litiji, Velika Kostrevnica, Polšnik, Jabla-
niška dolina, Šmartno pri Litiji, Sava pri Litiji, Hotič, Jevnica,
Kresnice, Litija desni breg, Litija levi breg, Ribče, Vače pri
Litiji, Velika Štanga (sedež: Litija), se imenuje:

za predsednika:
Milan Kaplja, roj. 1952
Brodarska 10, Litija

za namestnika predsednika:
Miro Bregar, roj. 1958
Cesta Komandanta Staneta 15, Litija

za člana:
– Zvone Šavor, roj. 1956

Zavrstnik 54, Šmartno pri Litiji

za namestnika člana:
– Marko Godec

Ulica solidarnosti 4, Litija

za člana:
– Marko Povše, roj. 1965

Konjšica 2, Polšnik

za namestnika člana:
– Branko Pintar, roj. 1939

Selšek 8, Šmartno pri Litiji

za članico:
– Kristina Potočnik, roj. 1947

Vače 30, Vače

za namestnika članice:
– Rudolf Kozlevčar, roj. 1957

Tenetiše 24, Litija

V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja IV. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določi-
tvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list
RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del
Občine Ljubljana Moste–Polje, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Besnica, Dolsko, Klopce, Lipoglav, Zalog, Vev-
če–Kašelj, Novo Polje, Zadvor, Bizovik, Polje, Hrušica–Fuži-
ne (sedež: Ljubljana Moste–Polje), se imenuje:

za predsednika:
Jože Ruparčič, roj. 1966
Ob sotočju 12, Ljubljana

za namestnika predsednika:
Jožef Šketa, roj. 1941
Litijska 224, Ljubljana–Dobrunje

za člana:
– Branko Škarja, roj. 1963

Senožeti 37, Dol pri Ljubljani

za namestnika člana:
– Ivan Pajmon, roj. 1925

Cilenškova 15, Ljubljana

za člana:
– Aleš Medvešek, roj. 1970

Športna 15, Ljubljana

za namestnico člana:
– Terezija Škrlj, roj. 1945

Lovska 33, Zalog, Ljubljana

za člana:
– Janez Gale, roj. 1931

Polje 352, Ljubljana

za namestnika člana:
– Štefan Kuzma

Vinje 76, Dol pri Ljubljani

V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja IV. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
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območje: del Občine Ljubljana Moste–Polje, ki obsega ob-
močje krajevnih skupnosti: Nove Fužine, Sotočje, Štepanja
vas, 25. maj (sedež: Ljubljana Moste – Polje), se imenuje:

za predsednico:
Martina Erzin, roj. 1966
Dunajska 105, Ljubljana

za namestnika predsednice:
Dragan Trivič, roj. 1962
Študentovska 13, Ljubljana

za člana:
– Hinko Amon, roj. 1956

Zagradišče 12a, Ljubljana

za namestnika člana:
– Vili Celestina, roj. 1932

Kajuhova 19, Ljubljana

za članico:
– Katarina Kambič, roj. 1963

Štihova 2, Ljubljana

za namestnico članice:
– Marija Erjavec–Hauptman, roj. 1944

Malejeva 25, Ljubljana

za članico:
– Vlasta Šinkovec, roj. 1958

Brodarjev trg 11, Ljubljana

za namestnico članice:
– Vida Brinar, roj. 1961

Marčenkova 15, Ljubljana

V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja IV. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Ljubljana Moste–Polje, ki obsega ob-
močje krajevnih skupnosti: Šmartno, Zadobrova, Dušan Kve-
der Tomaž, Jože Moškrič, Zelena jama, Moste–Selo, Kode-
ljevo (sedež: Ljubljana Moste–Polje), se imenuje:

za predsednico:
Andreja Sedej Grčar, roj. 1966
Celovška 123, Ljubljana

za člana:
– Štefan Bahun, roj. 1940

Pešinska 67, Ljubljana

za namestnika člana:
– Franc Grum

Ob potoku 24, Ljubljana

za članico:
– Brigita Preston, roj. 1960

Koširjeva 17, Ljubljana

za namestnika članice:
– Boris Pirc, roj. 1962

Tovarniška 29, Ljubljana

za članico:
– Eda Kumer, roj. 1980

Kajuhova 34a, Ljubljana

za namestnico članice:
– Vitoslava Samaluk, roj. 1958

Tugomerjeva 16, Ljubljana

V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja IV. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Ljubljana Bežigrad, ki obsega obmo-
čje krajevnih skupnosti: Dol, Beričevo, Šentjakob–Podgori-
ca, Nadgorica–Ježa, Franc Ravbar–Črnuče, Črnuče–Gmaj-
na, Rezke Dragar–Črnuče, Ježica, 7. septembra, Savlje–
Kleče, Urške Zatler, Stožice, Jože Štembal, Brinje (sedež:
Ljubljana Bežigrad), se imenuje:

za predsednico:
Andreja Simsič, roj. 1967
Ilirska 36, Ljubljana

za namestnika predsednika:
Miroslav Petje, roj. 1956
Velikovška 30, Ljubljana

za članico:
– Ivanka Brezigar Stanič, roj. 1941

Polanškova 40, Ljubljana

za namestnika članice:
– Jurij Kuhar, roj. 1948

Videm 39/a, Dol pri Ljubljani

za članico:
– Vida Kačič, roj. 1939

Hribernikova 10, Ljubljana

za namestnika članice:
– Klement Čepon, roj. 1972

Novakova 4, Ljubljana

za člana:
– Aleš Rus, roj. 1976

Štajerska 73, Ljubljana

za namestnico člana:
– Darinka Kovačič

Ocvirkova 59, Ljubljana

V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja IV. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Ljubljana Bežigrad, ki obsega obmo-
čje krajevnih skupnosti: Boris Ziherl, Miran Jarc, Stadion,
Koroških partizanov, Triglav, Bežigrad II, Bežigrad I, Anton
Tomaž Linhart, Boris Kidrič, Savsko naselje, Ivan Kavčič–
Nande, Tomačevo–Jarše (sedež: Ljubljana Bežigrad), se
imenuje:

za predsednico:
Marija Bele Vatovec, roj. 1962
Saškova 2, Ljubljana
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za namestnika predsednice:
Igor Kostjukovskij, roj. 1928
Šerkova 9, Ljubljana

za člana:
– Mitja Smole, roj. 1932

Koroška 4, Ljubljana

za namestnika člana:
– Vlado Verbovšek, roj. 1945

Triglavska 24, Ljubljana

za člana:
– Mateja Igličar, roj. 1971

Zaboršt 26, Dol pri Ljubljani

za namestnika člana:
– Aleš Klavžar, roj. 1975

Vojkova 91, Ljubljana

za člana:
– Rok Prešern, roj. 1972

Pribinova 5, Ljubljana

za namestnico člana:
– Nuša Kodrič, roj. 1949

Maroltova 16, Ljubljana

V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja IV. volil-
ne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Domžale, ki obsega območje krajev-
nih skupnosti: Trojane, Blagovica, Peče, Velika vas–Dešen,
Moravče, Češnjice pri Domžalah, Krašnja, Zlato Polje, Lu-
kovica, Vrhpolje pri Moravčah, Krtina, Prevoje pri Šentvidu,
Rafolče, Dob, Rova, Ihan, Radomlje, Tomo Brejc–Vir, Dom-
žale–Simona Jenka, Homec–Nožice (sedež: Domžale), se
imenuje:

za predsednika:
Peter Golob, roj. 1964
Primožičeva 1, Ljubljana

za namestnika predsednika:
Marko Vresk, roj. 1954
Miklošičeva 1e, Domžale

za člana:
– Andrej Iglič, roj. 1963

Rafolče 18, Lukovica

za namestnico člana:
– Francka Fugger

Cankarjeva 18, Dob pri Ljubljani

za člana:
– Janez Kralj, roj. 1943

Vodovodna 9, Domžale

za namestnika člana:
– Janez Cerar, roj. 1939

Hujska 2, Radomlje

za člana:
– Franc Najdič, roj. 1946

Zalog pri Moravčah 32, Moravče

za namestnico člana:
– Marija Juteršek, roj. 1959

Trnjava 34

V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja IV. volil-
ne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Domžale, ki obsega območje krajev-
nih skupnosti: Jarše–Rodica, Mengeš, Preserje, Trzin, Dom-
žale–Slavko Šlander, Domžale–Venclja Perka, Dragomelj–
Pšata (sedež: Domžale), se imenuje:

za predsednico:
Anita Janjoš, roj. 1965
Neubergerjeva 21, Ljubljana

za namestnico predsednice:
Urša Ilič–Vidergar, roj. 1965
Pod hribom 10, Domžale

za člana:
– Damjan Gregorc, roj. 1972

Ropretova 20, Mengeš

za namestnico člana:
– Urška Velušček, roj. 1980

Dragomelj 75, Domžale

za člana:
– Mihael Krejan, roj. 1951

Brodišče 21, Trzin

za namestnico člana:
– Marija Kavka

Miklošičeva 1b, Domžale

za člana:
– Milan Pirman, roj. 1960

Podrečje 46, Vir, Domžale

za namestnika člana:
– Dušan Grošelj,roj. 1954

Vrhpolje 1a, Moravče

V volilno komisijo V. volilne enote, ki obsega, po stanju
na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92), 23. sep-
tembra 1992, območja naslednjih občin: Celje, Dravograd,
Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gra-
dec, Velenje, Žalec, Šentjur pri Celju (sedež: Celje), se
imenuje:

za predsednika:
Branko Vitez, roj. 1952
Pod Gabri 1, Celje

za namestnika predsednika:
Milan Bratušek, roj. 1945
Efenkova 3, Žalec

za člana:
– Aleksander Cmok, roj. 1960

Malgajeva 12, Celje



Stran 7342 / Št. 65 / 25. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije

za namestnika člana:
– Dušan Tanko, roj. 1949

Celovška 9, Celje

za člana:
– Janez Lampret, roj. 1932

Trubarjeva 55a, Celje

za namestnika člana.
– Marko Jeraj, roj. 1944

Šaleška 2/d, Velenje

za članico:
– Mihaela Jakop, roj. 1942

Ulica Heroja Lacka 9, Celje

za namestnika članice:
– Marjan Žohar, roj. 1953

Latkova vas 25, Prebold

V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Šentjur pri Celju, ki obsega območje kra-
jevnih skupnosti: Blagovna, Dobje pri Planini, Dramlje, Gori-
ca pri Slivnici, Kalobje, Loka pri Žusmu, Planina pri Sevnici,
Ponikva pri Grobelnem, Prevorje, Šentjur–center, Šentjur–
okolica (sedež: Šentjur pri Celju), se imenuje:

za predsednico:
Terezija Zapušek
Prežihova 54, Celje

za namestnico predsednice:
Pavla Žmahar, roj. 1940
Ul. Talcev 15, Šentjur

za člana:
– Franc Godicelj, roj. 1943

Šentjanž nad Štorami 10b, Štore

za namestnico člana:
– Martina Lubej

Ul. Franja Malgaja 44, Šentjur

za člana:
– Janez Škoberne

Laze 17, Dramlje

za namestnika člana:
– Ludvik Žafran, roj. 1957

Bukovje 1, Gorica pri Slivnici

za člana:
– Anton Krebs, roj. 1938

Miloša Zidanška 10a, Šentjur

za namestnika člana:
– Stanislav Zatler, roj. 1944

Hotunje 5, Ponikva

V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor

(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del občine Celje, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Svetina, Teharje, Štore, Ljubečna, Vojnik, Fran-
kolovo, Strmec pri Vojniku, Šmartno v Rožni dolini, Škofja
vas, Ostrožno, Hudinja, Lava, Dečkovo naselje, Dobrna pri
Celju (sedež: Celje), se imenuje:

za predsednika:
Matevž Žugelj, roj. 1953
Gorica pri Šmartnem 36d, Celje

za namestnico predsednika:
Lucija Sotlar, roj. 1948
Cesta na Dobravo 96, Celje

za člana:
– Albin Valand, roj. 1952

Draga 5, Štore

za namestnika člana:
– Zlatko Leskovšek, roj. 1950

Udarniška 5, Štore

za člana:
– Robert Hostnik, roj. 1967

Bratov Dobrotinškov 3, Celje

za namestnika člana:
– Marko Zidanšek, roj. 1968

Plinarniška 10, Celje

za članico:
– Jožica Lorger, roj. 1932

Iršičeva 17, Celje

za namestnico članice:
– Marjeta Pukl, roj. 1946

Zagrad 66c, Celje

V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Celje, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Trnovlje pri Celju, Nova vas, Gaberje, Dolgo po-
lje, Otok Slavko Šlander, Aljažev hrib, Center, Otok Savinja,
Otok Karel Destovnik Kajuh, Pod gradom, Medlog (sedež:
Celje), se imenuje:

za predsednika:
Miran Pritekelj, roj. 1956
Arclin 29a, Vojnik

za namestnika predsednika:
Andrej Pavlina, roj. 1958
Malgajeva 2, Celje

za člana:
– Boris Božič, roj. 1932

Ul. M. Kerin 12, Celje

za namestnika člana:
– Primož Posinek, roj. 1965

Pod Gabri 21, Celje
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za članico:
– Simona Žovlje, roj. 1966

Trubarjeva 55, Celje

za namestnico članice:
– Alenka Pustinek, roj. 1949

Kraigherjeva 7, Celje

za člana:
– Stane Rozman, roj. 1960

Mirna pot 4, Celje

za namestnika člana:
– Ivan Slokan, roj. 1950

Zatišje 14, Celje

V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Žalec, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Galicija, Vinska Gora, Ponikva pri Žalcu, Gotov-
lje, Šempeter v Savinjski dolini, Polzela, Andraž nad Polzelo,
Žalec, Vrbje (sedež: Žalec), se imenuje:

za predsednika:
Stanislav Košenina, roj. 1950
Podvin 214, Žalec

za namestnika predsednika:
Slavko Resnik, roj. 1950
Polzela 87, Polzela

za članico:
– Danica Antloga, roj. 1950

Breg 99, Polzela

za namestnika članice:
– Ernest Ramšak, roj. 1930

Ipavčeva 10, Žalec

za članico:
– Tanja Vovk Petrovski, roj. 1973

Gotovlje 59/a, Žalec

za namestnico članice:
– Lora Primanšek Virant, roj. 1958

Čopova 6, Žalec

za člana:
– Marjan Novak, roj. 1959

Gotovlje 186a, Žalec

za namestnika člana:
– Anton Mešič, roj. 1950

Andraž nad Polzelo 16a, Polzela

V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Žalec, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Liboje, Petrovče, Griže, Šešče pri Preboldu, Pre-
bold, Trnava, Braslovče, Gomilsko, Letuš, Tabor, Vransko
(sedež: Žalec), se imenuje:

za predsednico:
Jana Naglič Jug, roj. 1938
Petrovče 46, Petrovče

za namestnika predsednice:
Jože Golič, roj. 1953
Prebold 55, Prebold

za člana:
– Jernej Lukman, roj. 1968

Tabor 6a, Tabor

za namestnika člana:
– Franc Povše, roj. 1932

Latkova vas 279, Prebold

za člana.
– Marjan Golavšek, roj. 1963

Matke 34/b, Prebold

za namestnika člana:
– Jože Marovt, roj. 1938

Parižlje 69, Braslovče

za članico:
– Klavdija Kač, roj. 1967

Šešče pri Preboldu 13b, Prebold

za namestnika članice:
– Karl Lebič, roj. 1955

Šentrupert 25, Gomilsko

V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Mozirje, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Bočna, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče ob
Savinji, Mozirje, Nazarje, Nova Štifta, Rečica ob Savinji,
Solčava, Šmartno ob Dreti (sedež: Mozirje), se imenuje:

za predsednico:
Boža Meh, roj. 1951
Cesta VIII 3, Velenje

za namestnico predsednice:
Janja Port, roj. 1964
Brezje 4a, Mozirje

za članico:
– Martina Zakrajšek, roj. 1957

Šmartno ob Dreti 15, Šmartno ob Dreti

za namestnika članice:
– Cveto Zagorc, roj. 1955

Ob Savinji 2, Nazarje

za člana:
– Tomaž Marolt

Podveža 3, Luče

za namestnico člana:
– Anka Rakun, roj. 1935

Rečica ob Savinji 127, Rečica ob Savinji
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za članico:
– Marjeta Bele, roj. 1953

Dobletina 6, Nazarje

za namestnico članice:
– Zdravka Hriberšek Ladinek

Varpolje 15, Rečica ob Savinji

V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Velenje, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Šentilj, Bevče, Gorica, Velenje Šalek, Paka pri
Velenju, Velenje Center levi breg, Edvard Kardelj, Velenje
Konovo, Velenje Šmartno, Velenje Stara vas, Škale, Cirkov-
ce (sedež: Velenje), se imenuje:

za predsednico:
Milena Bukvič Dežman, roj. 1948
Sončna pot 12, Velenje

za namestnico predsednice:
Anica Zajc, roj. 1952
Sončni grič 5, Velenje

za člana:
– Slavko Korenič, roj. 1950

C. Pod Parkom 8, Velenje

za namestnico člana:
– Judita Stropnik Mravljak, roj. 1971

Konovska 25, Velenje

za članico:
– Mojca Lorger, roj. 1963

Tomšičeva 10a, Velenje

za namestnico članice:
– Anica Zajc

Sončni grič 5, Velenje

za člana:
– Anton Rožič, roj. 1956

Koroška 13c, Velenje

za namestnico člana:
– Vilma Dremelj, roj. 1941

Vinska Gora 40a, Velenje

V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Velenje, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Velenje Center desni breg, Podkraj – Kavče,
Velenje Staro Velenje, Pesje, Bele Vode, Gaberke, Gore-
nje, Lokovica, Plešivec, Ravne, Skorno – Florjan, Šmartno
ob Paki, Šoštanj, Topolšica, Zavodnje (sedež: Velenje), se
imenuje:

za predsednico:
Anita Grm, roj. 1951
Madarjeva 7, Velenje

za namestnico predsednice:
Nadja Vrbič, roj. 1955
Stantetova 26, Velenje

za članico:
– Judita Zager, roj. 1964

Šalek 102, Velenje

za namestnico članice:
– Andreja Katič, roj. 1969

Cesta talcev 18a, Velenje

za člana:
– Peter Kvartič, roj. 1960

Splitska 2, Velenje

za namestnika člana:
– Rudolf Pirc, roj. 1949

Tečica ob Paki 33, Šmartno ob Paki

za člana:
– Jože Pečečnik, roj. 1945

Zgornje Laze 53, Velenje

za namestnico člana:
– Sonja Arlič, roj. 1964

Škale 82, Šoštanj

V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Slovenj Gradec, ki obsega območje kra-
jevnih skupnosti: Dolič, Mislinja, Podgorje pri Slovenj Grad-
cu, Sele, Pameče, Slovenj Gradec, Stari trg, Šmartno pri
Slovenj Gradcu (sedež: Slovenj Gradec), se imenuje:

za predsednico:
Silvija Potočnik, roj. 1954
Šmartno 242, Šmartno pri Slovenj Gradcu

za namestnico predsednice:
Branka Čas, roj. 1963
Ul. Heroja Ronka 18, Slovenj Gradec

za člana:
– Janez Knez, roj. 1957

Šmartno 92, Šmartno pri Slovenj Gradcu

za namestnico člana:
– Elvira Leskovec Camlek, roj. 1957

Stari trg 74, Slovenj Gradec

za člana:
– Jurij Šumečnik, roj. 1958

Levstikova 14, Slovenj Gradec

za namestnika člana:
– Jože Čas,

Turiška vas 1, Slovenj Gradec

za člana:
– Zdenko Pihler, roj. 1946

Celjska cesta 40, Slovenj Gradec
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za namestnico člana:
– Mirja Jeseničnik, roj. 1975

Tomšičeva 11, Slovenj Gradec

V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Ravne na Koroškem, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Črna na Koroškem, Žerjav, Kotlje, Me-
žica, Leše, Šentanel, Holmec, Trg–Prevalje, Polje–Prevalje,
Dobja vas, Strojinska Reka, Trg–Ravne, Javornik–Šance,
Čečovje (sedež: Ravne na Koroškem), se imenuje:

za predsednico:
Ana Večko Dimc, roj. 1953
Brdinje 82, Ravne na Koroškem

za namestnico predsednice:
Franica Pori,
Na Produ 43, Prevalje

za članico:
– Nada Vačun, roj. 1957

Center 18, Črna na Koroškem

za namestnico članice:
– Mira Steblovnik, roj. 1946

Celovška 62, Mežica

za članico:
– Stanka Kocen, roj. 1950

Malgajeva 4, Mežica

za namestnika članice:
– Franc Mlinar, roj. 1958

Brdinje 53a, Ravne na Koroškem

za člana:
– Aleksander Jug, roj. 1952

Tolsti vrh 2e, Ravne na Koroškem

za namestnika člana:
– Franc Rudel, roj. 1949

Kotlje 4c, Kotlje

V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Dravograd, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Šentjanž, Črneče, Dravograd, Libeliče, Trbonje
in Občina Radlje ob Dravi, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Muta, Ožbolt ob Dravi, Podvelka, Radlje ob Dra-
vi, Remšnik, Ribnica na Pohorju, Vuhred, Vuzenica, Kapla
na Kozjaku (sedež: Radlje ob Dravi), se imenuje:

za predsednico:
Vera Ternik, roj. 1952
Partizanska 58, Radlje ob Dravi

za namestnico predsednice:
Karolina Peserl, roj. 1964
Splavarska 10, Vuzenica

za člana:
– Niko Pušnik, roj. 1964

Josipdol 11a, Ribnica na Pohorju

za namestnika člana:
– Herman Pušnik, roj. 1974

Josipdol 47, Ribnica na Pohorju

za člana:
– Marjan Kukovič, roj. 1956

Pohorska 49, Vuzenica

za namestnika člana:
– Mirko Vošner, roj. 1960

Sv. Primož nad Muto 6, Muta

za člana:
– Danilo Kure, roj. 1952

Brezno 87, Podvelka

za namestnico člana:
– Marjeta Vezonik, roj. 1967

Ribnica na Pohorju 28, Ribnica na Pohorju

V volilno komisijo VI. volilne enote, ki obsega, po stanju
na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92), 23.
septembra 1992, območja naslednjih občin: Brežice, Hra-
stnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbov-
lje, Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj (sedež: Novo me-
sto), se imenuje:

za predsednika:
Janez Smolej, roj. 1940
Nad Mlini 60, Novo mesto

za namestnika predsednika:
Franc Kušič, roj. 1944
Cesarjeva 13, Novo mesto

za člana:
– Miloš Šuštar, roj. 1958

Gotna vas 17, Novo mesto

za namestnika člana:
– Franci Juršič, roj. 1956

Šegova ulica 3, Novo mesto

za člana:
– Franci Bačar, roj. 1957

Graben 10, Dolž, Novo mesto

za namestnika člana:
– Nikolaj Padevski, roj. 1962

Ul. Dolnje Kamence 23, Novo mesto

za članico:
– Simona Rigler, roj. 1969

Trg S. Kozarja 18, Hrastnik

za namestnika članice:
– Janez Golob, roj. 1950

Gorenje Lakovnice 5, Novo mesto
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V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VI. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Črnomelj, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Adlešiči, Dobliče–Kanižarica, Dragatuš, Griblje,
Petrova vas, Semič, Stari trg, Talčji Vrh, Tribuče, Vinica,
Butoraj, Griček, Heroja Starihe, Loka in Občina Metlika, ki
obsega območje krajevnih skupnosti: Božakovo, Dobravi-
ce, Drašiči, Grabrovec, Gradac, Jugorje pri Metliki, Lokvi-
ca, Metlika, Podzemelj, Radovica, Rosalnice, Slamna vas,
Suhor pri Metliki (sedež: Črnomelj), se imenuje:

za predsednico:
Darinka Plevnik, roj. 1950
Trubarjeva 2, Črnomelj

za namestnika predsednice:
Marko Zupanič, roj. 1966
Čardak 7, Črnomelj

za člana:
– Milan Travnik, roj. 1952

Župančičeva cesta 2, Metlika

za namestnika člana:
– Marjan Vitkovič, roj. 1948

Sadež 3, Črnomelj

za člana:
– Marjan Novak, roj. 1963

Vrtna ulica 5, Črnomelj

za namestnika člana:
– Alojz Perušič, roj. 1948

Kajuhova 4, Črnomelj

za člana:
– Anton Malenšek, roj. 1953

Semič 6, Semič

za namestnika člana:
– Stanislav Brodarič, roj. 1951

Rosalnice 11a, Metlika

V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VI. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del občine Novo mesto, ki obsega območje kra-
jevnih skupnosti: Dolenjske Toplice, Uršna sela, Podgrad,
Dolž, Gabrje, Birčna vas, Straža pri Novem mestu, Stopiče,
Orehovica, Šentjernej, Brusnice, Mali Slatnik, Gotna vas,
Regrča vas, Šmihel pri Novem mestu, Drska (sedež: Novo
mesto), se imenuje:

za predsednika:
Bogomir Kovič
Westrova 4, Novo mesto

za namestnico predsednika:
Urška Jordan
Maistrova 15, Novo mesto

za člana:
– Borut Novak, roj. 1963

Jurčičeva ul. 9, Novo mesto

za namestnika člana:
– Stanko Gorenc, roj. 1960

Gorenja Brezovica 53, Šentjernej

za člana:
– Peter Kotar, roj. 1949

Sela pri Dolenjskih Toplicah 76, Dolenjske Toplice

za namestnika člana:
– Anton Sečen, roj. 1944

Pod vinogradi 1, Straža

za člana:
– Ciril Klemenčič, roj. 1942

Seidlova cesta 54, Novo mesto

za namestnico člana:
– Darija Zoretič, roj. 1976

Turopolje 24, Šentjernej

V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VI. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Novo mesto, ki obsega območje kra-
jevnih skupnosti: Kandija–Grm, Žabja vas, Majde Šilc, Novo
mesto Center, Mestne njive, Bršljin, Prečna pri Novem me-
stu, Bela Cerkev na Dolenjskem, Bučna vas, Hinje, Mirna
Peč, Otočec ob Krki, Škocjan, Šmarjeta, Žužemberk, Loč-
na–Mačkovec (sedež: Novo mesto), se imenuje:

za predsednika:
Roman Pulko, roj. 1959
Pod vinogradi 2, Straža

za namestnico predsednika:
Sonja Popovič, roj. 1970
Jakčeva 20, Novo mesto

za člana:
– Fredi Bančov, roj. 1972

Ragovska ulica 14, Novo mesto

za namestnika člana:
– Primož Rabzelj, roj. 1953

Škocjan 21, Škocjan

za članico:
– Mojca Novak, roj. 1959

Školova ul. 3, Novo mesto

za namestnika članice:
– Boris Petančič, roj. 1948

Seidlova cesta 36, Novo mesto

za člana:
– Stojan Majcen, roj. 1947

Ragovska ul. 6a, Novo mesto

za namestnika člana:
– Vladimir Kostevc, roj. 1964

Grajski trg 37, Žužemberk

V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VI. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
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(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Trebnje, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Sela pri Šumberku, Knežja vas, Dobrnič, Sveti-
nja, Dolenja Nemška vas, Veliki Gaber, Čatež, Mirna na
Dolenjskem, Mokronog, Račje selo, Šentlovrenc, Šentru-
pert, Štefan pri Trebnjem, Velika Loka, Trebelno (sedež:
Trebnje), se imenuje:

za predsednika:
Metod Žužek, roj. 1951
Rimska cesta 3, Trebnje

za namestnico predsednika:
Marta Strmec, roj. 1961
Breza 5, Trebnje

za člana:
– Drago Zetiček, roj. 1954

Kidričeva 22, Trebnje

za namestnika člana:
– Božo Kavšek, roj. 1953

Kidričeva 5, Trebnje

za člana:
– Mitja Prijatelj, roj. 1952

Stari trg 3, Trebnje

za namestnika člana:
– Blaž Pavlin, roj. 1975

Tomšičeva 3, Trebnje

za člana:
– Ignac Sila, roj. 1948

Simončičeva 1, Trebnje

za namestnika člana:
– Alfonz Tratar, roj. 1937

Rakovnik 28, Šentrupert

V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VI. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Brežice, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Artiče, Bizeljsko, Brežice, Čatež ob Savi, Dobo-
va, Globoko, Jesenice na Dolenjskem, Kapele, Krška vas,
Mrzlava vas, Pečice–Križe, Pišece, Sromlje, Šentlenart, Ve-
lika Dolina, Zakot–Bukošek–Trnje, Velike Malence, Cerklje
ob Krki, Skopice (sedež: Brežice), se imenuje:

za predsednico:
Ivanka Trajkovič, roj. 1947
Kregarjeva 49, Brežice

za namestnika predsednice:
Ivan Čakar, roj. 1961
Slomškova 11, Brežice

za članico:
– Maja Baškovič, roj. 1962

Hrastninska pot 12, Brežice

za namestnika članice:
– Andrej Pavlin, roj. 1935

Bizeljska cesta 10, Brežice

za članico:
– Branka Moldovan Matjašič

Kogojeva 3, Brežice

za namestnika članice:
– Ivan Kelhar, roj. 1955

Vrhovnica 5, Bizeljsko

za člana:
– Rudi Volčanjšek, roj. 1949

Kapele 63, Kapele

za namestnika člana:
– Boštjan Škrlec, roj. 1971

Velika dolina 4a, Velika dolina

V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VI. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Krško, ki obsega območje krajevnih skup-
nosti: Podbočje, Kostanjevica na Krki, Veliki Podlog, Krško
Polje, Leskovec pri Krškem, Dolenja vas, Zdole, Krško,
Koprivnica pri Brestanici, Raka, Gora, Rožno–Presladol,
Senovo, Veliki Trn, Senuše, Brestanica (sedež: Krško), se
imenuje:

za predsednika:
Janez Stariha, roj. 1950
Aškerčeva 2, Krško

za namestnico predsednika:
Miljana Ribič, roj. 1958
Bohoričeva 11, Krško

za člana:
– Tomaž Petan, roj. 1967

Kremen 31, Krško

za namestnico člana:
– Marjana Šiško, roj. 1937

Narpel 24, Krško

za članico:
– Vida Ban, roj. 1952

Zdole 58, Krško

za namestnika članice:
– Franc Češnovar, roj. 1956

Vrh pri Površju 8, Raka

za člana:
– Jernej Zupančič, roj. 1971

Tomšičeva cesta 4 b, Senovo

za namestnika člana:
– Silvester Gorenc, roj. 1930

Leskovška 27a, Krško

V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VI. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Sevnica, ki obsega območje krajevnih
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skupnosti: Blanca, Loka pri Zidanem mostu, Sevnica, Stu-
denec, Zabukovje, Tržišče, Krmelj, Šentjanž, Boštanj, Pri-
mož, Bučka (sedež: Sevnica), se imenuje:

za predsednika:
Silvester Zagrajšek, roj. 1951
Naselje heroja Maroka 23, Sevnica

za namestnika predsednika:
Ivan Kovač, roj. 1959
Log 45, Boštanj

za članico:
– Mojca Kuzmički, roj. 1973

Pečje 13a, Sevnica

za namestnika članice:
– Joško Kovač, roj. 1958

Bohorska ulica 30, Sevnica

za člana:
– Franc Pipan, roj. 1941

Cesta na Dobravo 27, Sevnica

za namestnika člana:
– Rudi Kantužar, roj. 1957

Pod Vrtačo 17, Sevnica

za člana:
– Aljoša Ločičnik, roj. 1979

Dol. Brezovo 31, Blanca

za namestnika člana:
– Jurij Orač, roj. 1960

Naselje heroja Maroka 23, Sevnica

V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VI. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Laško, ki obsega območje krajevnih skup-
nosti: Breze, Jagnjenica, Jurklošter, Laško, Marija–Gradec,
Radeče, Rečica pri Laškem, Rimske Toplice, Sedraž, Svi-
bno, Vrh nad Laškim, Vrhovo, Zidani most (sedež: Laško),
se imenuje:

za predsednika:
Milko Škoberne, roj. 1959
Rimska 4a, Laško

za namestnico predsednika:
Zdenka Pešec, roj. 1954
Badovinčeva 20, Laško

za člana:
– Marjan Koprivc, roj. 1937

Poženelova 5, Laško

za namestnika člana:
– Milan Vodišek, roj. 1946

Veliko Širje 39, Zidani most

za člana:
– Jože Kapel, roj. 1955

Šentrupert 17, Šentrupert

za namestnico člana:
– Darinka Grešak, roj. 1954

Valentinčičeva 35, Laško

za člana:
– Andrej Aškerc, roj. 1955

Globoko 9, Rimske Toplice

za namestnico člana:
– Fani Šuhel, roj. 1963

Kajuhova 3, Laško

V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VI. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Hrastnik, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Turje–Gore, Krnice–Šavna Peč, Podkraj–Spod-
nji del, Marno, Dol pri Hrastniku, Kal, Boben, Rudnik, Ste-
klarna, Prapretno, Kovk (sedež: Hrastnik) se imenuje:

za predsednico:
Alis Brečko, roj. 1962
Nas. Aleša Kaple 8a, Hrastnik

za namestnika predsednice:
Mitja Godicelj, roj. 1965
Podkraj 92, Hrastnik

za članico:
– Magda Žagar–Diacci, roj. 1952

Brdce 42, Hrastnik

za namestnico članice:
– Marjeta Bantan, roj. 1970

Slatno 25, Dol pri Hrastniku

za članico:
– Darja Klenovšek, roj. 1963

Pot Vitka Pavliča 13, Hrastnik

za namestnico članice:
– Breda Šterbucl, roj. 1955

Brnica 3, Hrastnik

za članico:
– Nives Venko, roj. 1966

Trg Franca Kozarja 14, Hrastnik

za namestnika članice:
– Denis Meterc, roj. 1965

Log 28e, Hrastnik

V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VI. volil-
ne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Trbovlje, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Trbovlje Čeče, Ivana Kešeta, Fric Keršič, Franc
Fakin, Klek, Franc Salomon, Alojz Hohkraut, Trbovlje Cen-
ter, Dobovec, Zasavje (sedež: Trbovlje), se imenuje:

za predsednico:
Marjana Škerbic Čebela, roj. 1951
Leninov trg 1, Trbovlje
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za namestnika predsednice:
Vili Treven, roj. 1952
Sallaumines 5a, Trbovlje

za člana:
– Boris Fele, roj. 1932

Pintarjeva 44, Zagorje ob Savi

za namestnika člana:
– Franc Amon, roj. 1941

Trg revolucije 16, Trbovlje

za članico:
– Marija Juraja, roj. 1944

Partizanska 27, Trbovlje

za namestnika članice:
– Primož Ščurek, roj. 1969

Gimnazijska cesta 2a, Trbovlje

za člana:
– Zvonko Škrabar, roj. 1959

Partizanska cesta 10a, Trbovlje

za namestnico člana:
– Katarina Vozel

Golovec 23, Trbovlje

V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VI. volil-
ne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Zagorje ob Savi, ki obsega območje kra-
jevnih skupnosti: Čemšenik, Izlake, Kotredež, Loke–Kiso-
vec, Mlinše–Kolovrat, Podkum, Ravenska vas, Franc Far-
čnik, Senožeti–Tirna, Šentgotard, Jože Marn, Rudnik–To-
plice (sedež: Zagorje ob Savi), se imenuje:

za predsednico:
Tanja Lavtar, roj. 1947
Kandrše 39, Vače

za namestnika predsednice:
Sašo Ostrožnik, roj. 1957
C. zmage 12, Zagorje ob Savi

za člana:
– Janez Groboljšek, roj. 1953

Senožeti 1, Zagorje ob Savi

za namestnika člana:
– Damjan Tušar, roj. 1976

Cesta 9. avgusta 74, Zagorje ob Savi

za člana:
– Rihard Majcen, roj. 1952

Pečarjeva 10, Zagorje ob Savi

za namestnico člana:
– Anita Perdih–Cizej, roj. 1962

Fakinova 4, Zagorje

za članico:
– Manca Razpotnik, roj. 1974

Gladež 47, Izlake

za namestnico članice:
– Štefka Šparlek, roj. 1971

Šentlambert 15, Zagorje ob Savi

V volilno komisijo VII. volilne enote, ki obsega, po
stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za
volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92)
23. septembra 1992, območja naslednjih občin: Maribor,
Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri
Jelšah (sedež: Maribor), se imenuje:

za predsednika:
Branko Reisman, roj. 1958
K mlinu 2, Razvanje, Maribor

za namestnika predsednika:
Danilo Obersnel, roj. 1957
Groharjeva 14, Maribor

za člana:
– Milan Skerbinek, roj. 1947

Ul. Veljka Vlahoviča 75, Maribor

za namestnika člana:
– Robert Tommasini, roj. 1966

Betettova 19, Maribor

za člana:
– Konrad Rebernik, roj. 1954

Nad izviri 4/c, Miklavž na Dravskem polju

za namestnika člana.
– Stane Zorko, roj. 1927

Partizanska 59, Maribor

za člana:
– Ciril Derganc, roj. 1932

Gajštova 24, Maribor

V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VII. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Šmarje pri Jelšah, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Bistrica ob Sotli, Osredek, Podsreda,
Polje ob Sotli, Kozje, Buče, Lesično, Zagorje, Virštanj, Pod-
četrtek, Pristava pri Mestinju, Tinsko, Vinski Vrh pri Slivnici,
Zibika, Šentvid pri Grobelnem, Šmarje pri Jelšah, Kristan
Vrh, Mestinje, Sladka Gora, Velika Kostrivnica, Rogaška
Slatina, Strojno selo, Rogatec, Donačka Gora, Dobovec pri
Rogatcu (sedež: Šmarje pri Jelšah), se imenuje:

za predsednico:
Zinka Strašek
Mestinje 16, Podplat

za namestnico predsednice:
Simona Dobnik, roj. 1973
Polžanska vas 3, Šmarje pri Jelšah

za člana:
– Franc Jančič, roj. 1962

Mestinje 49a, Podplat
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za namestnika člana:
– Vincencij Habjan, roj. 1951

Ulica na livado 25, Šmarje pri Jelšah

za člana:
– Anton Prešiček

Zdole 1, Kozje

za namestnico člana:
– Romana Prevolšek, roj. 1954

Celjska cesta 17, Rogatec

za člana:
– Alojz Juhart, roj. 1947

Kozjanskega odreda 1, Rogaška Slatina

za namestnico člana:
– Ljudmila Vrečko, roj. 1945

Cankarjeva 11, Šmarje pri Jelšah

V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VII. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določi-
tvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list
RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje:
Občina Slovenska Bistrica, ki obsega območje krajevnih skup-
nosti: Makole, Studenice, Črešnjevec, Leskovec–Stari Log,
Pragersko, Poljčane, Laporje, Oplotnica, Kebelj, Preloge,
Šmartno na Pohorju, Tinje, Zgornja Ložnica, Zgornja Polska-
va, Impol, Alfonz Šarh, Pohorski odred, dr. Jagodiča, Spod-
nja Polskava (sedež: Slovenska Bistrica), se imenuje:

za predsednico:
Alenka Kikec, roj. 1960
Gregorčičeva 5, Slovenska Bistrica

za namestnika predsednice:
Marko Čagran, roj. 1968
Šentilj 114/f, Šentilj

za člana:
– Janez Bradan, roj. 1947

Levstikova 28, Slovenska Bistrica

za namestnika člana:
– Boris Reljac, roj. 1930

Ivo Lola Ribarja 5, Slovenska Bistrica

za članico:
– Olga Papotnik

Ul. Borisa Kraigerja 2, Slovenska Bistrica

za namestnika članice:
– Peter Štefanič, roj. 1930

Cvetlična 6, Slovenska Bistrica

za člana:
– Benjamin Bauman, roj. 1970

Zidanškova 1, Pragersko

V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VII. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Slovenske Konjice, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Zbelovo, Loče pri Poljčanah, Jernej pri

Ločah, Žiče, Bezina, Brdo–Vešenik, Draža vas, Gabrovlje,
Gorenje pri Zrečah, Grušovje, Konjiška vas, Polene, Re-
snik, Skomarje, Slovenske Konjice, Sojek–Kamna Gora,
Stranice, Špitalič pri Slovenskih Konjicah, Tepanje, Vitanje,
Zeče, Zreče (sedež: Slovenske Konjice), se imenuje:

za predsednico:
Lidija Pratnemer, roj. 1951
Mestni trg 11, Slovenske Konjice

za namestnico predsednice:
Zdenka Košir, roj. 1956
Cesta talcev 4, Zreče

za člana:
– Janko Kovač, roj. 1934

Aškerčeva 2, Slovenske Konjice

za namestnika člana:
– Srečko Gorinšek, roj. 1964

Dobrnež 11a, Slovenske Konjice

za članico:
– Helena Taks Petan, roj. 1956

Mizarska 30, Slovenske Konjice

za namestnika članice:
– Ladislav Levart, roj. 1971

Blato 9, Slovenske Konjice

za člana:
– Marijan Artič, roj. 1953

Šolska 13, Slovenske Konjice

za namestnico člana:
– Jožica Ahaj, roj. 1932

Pod Hribarco 4, Vitanje

V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VII. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Ruše, ki obsega območje krajevnih skup-
nosti: Bistrica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Ruše, Selnica
ob Dravi, Smolnik–Fala (sedež: Ruše), se imenuje:

za predsednika:
Vojko Kušar, roj. 1961
Greenwiška 12, Maribor

za članico:
– Albina Pajtler, roj. 1957

Kumen 58, Lovrenc na Pohorju

za namestnika članice:
– Matjaž Vodušek, roj. 1967

Knifičeva 1, Ruše

za članico:
– Vladimira Sande

Mariborska cesta 2, Selnica ob Dravi

za namestnika članice:
– Milan Eigner, roj. 1931

Ul. Nurberta Vebra 7, Ruše
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za člana:
– Vinko Sabolek, roj. 1953

Janževa gora 22a, Selnica ob Dravi

za namestnika člana:
– Zdravko Kotarski, roj. 1954

Log 201, Bistrica ob Dravi

V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VII. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Maribor, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Reka Pohorje, Fram, Rače, Bresternica–Gaj, Lim-
buš, Pekre, Kamnica, Brunšvik, Prežihov Voranc (sedež:
Maribor), se imenuje:

za predsednico:
Senada Baltić, roj. 1960
Borštnikova 5, Maribor

za namestnico predsednice:
Danila Dobčnik Šoštarič, roj. 1969
Razlagova 9, Maribor

za članico:
– Petra Šušterič, roj. 1982

Gozdna ulica 14, Rače

za namestnika članice:
– Marjan Breznik, roj. 1981

Lucijin breg 35/a, Kamnica

za članico:
– Marjana Lavrenčič, roj. 1946

Brestaniška 26, Brestanica

za namestnico članice:
– Majda Cvetanovski, roj. 1942

Dvorakova 10a, Maribor

za člana:
– Drago Petek, roj. 1953

Mariborska c. 55a, Rače

za namestnika člana:
– Stanislav Klavžer, roj. 1958

Meljski hrib 23, Maribor

V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VII. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Maribor, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Marjeta–Trnice, Dravski Dvor, Loka–Rošnja, Sliv-
nica, Orehova–Hotinja vas, Dobrovce, Skoke, Hoče, Rogo-
za, Miklavž, Silvira Tomasini, Zlatoličje, Starše, Prepolje (se-
dež: Maribor), se imenuje:

za predsednico:
Andreja Lukeš, roj. 1966
Betnavska 131, Maribor

za namestnico predsednice:
Ksenija Košar Bratuša, roj. 1969
Efenkova 28, Maribor

za člana:
– Friderik Zobec, roj. 1943

Križna cesta 19, Hoče

za namestnika člana:
– Jože Vidovič, roj. 1957

Loka 1b, Starše

za člana:
– Viktor Lampreht, roj. 1961

Štrekljeva 24, Maribor

za namestnika člana:
– Jože Valentinčič, roj. 1932

Cesta v Dobrovce 5, Miklavž na Dravskem polju

za članico:
– Erika Lah, roj. 1942

Zlatoličje 9č, Starše

za namestnika članice:
– Branko Završnik, roj. 1930

Rosinova 25, Maribor

V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VII. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Maribor, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Jože Lacko, Zgornji Duplek, Malečnik, Ruperče,
Tone Čufar, Pernica, Korena, Vurberk, Dvorjane, Spodnji
Duplek, Melje, Počehova (sedež: Maribor), se imenuje:

za predsednico:
Katarina Plevčak, roj. 1965
Borova vas 25, Maribor

za namestnico predsednice:
Lidija Smolar, roj. 1968
Borštnikova 51, Maribor

za članico:
– Bojana Šmirmaul, roj. 1956

Nad čreto 29, Maribor

za namestnico članice:
– Lea Mulec, roj. 1981

Kurirska pot 6, Spodnji Duplek

za članico:
– Mirjana Mihin, roj. 1973

Železnikova 18, Maribor

za namestnika članice:
– Franjo Kosi, roj. 1945

Zg. Duplek 91b, Duplek

za članico:
– Barbara Jecelj, roj. 1977

Meljski hrib 87, Maribor

za namestnico članice:
– Diana Bezjak, roj. 1961

Brestrniška ul. 211, Brestrnica



Stran 7352 / Št. 65 / 25. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije

V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VII. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Maribor, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Za tremi ribniki, Ob parku, Krčevina, Anton
Aškerc, Heroja Toneta Tomšiča, Boris Kidrič, Ivan Cankar,
Košaki, Rotovž, Talci, Koroška vrata (sedež: Maribor), se
imenuje:

za predsednico:
Breda Cerar, roj. 1976
Gvajčeva 24, Maribor

za člana:
– Anton Venišnik, roj. 1933

Nad tremi ribniki 87, Maribor

za namestnico člana:
– Martina Klojčnik, roj. 1976

Mladinska ul. 2, Maribor

za člana:
– Konrad Purgaj, roj. 1955

Miklavčeva 15, Maribor

za namestnico člana:
– Helena Mlekuž, roj. 1925

Kersnikova 15, Maribor

za člana:
– Dejan Murko, roj. 1967

Slovenska ul. 38, Maribor

za namestnico člana:
– Amalija Kovačič, roj. 1947

Smetanova 90, Maribor

V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VII. volilne
enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Maribor, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Franc Zalaznik Leon, Pohorski bataljon, Heroja
Šercerja, Juga Polak, Moša Pijade, Miloš Zidanšek, Green-
wich, Avgust Majerič, Draga Kobala, Maks Durjava (sedež:
Maribor), se imenuje:

za predsednico:
Alenka Kuzmič, roj. 1965
Pekrska 47, Maribor

za člana:
– Marijan Koder, roj. 1958

Borštnikova 37, Maribor

za namestnika člana:
– Borut Midlil, roj. 1963

Janka Sernca 68, Maribor

za članico:
– Marta Drozg, roj. 1934

Kolaričeva 5, Maribor

za namestnika članice:
– Vincenc Vedlin

C. Proletarskih brigad 62, Maribor

za člana:
– Herman Kastelic, roj. 1943

Majeričeva 8, Maribor

za namestnika člana:
– Stojan Jelen, roj. 1978

Hlebova 8, Maribor

V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VII. volil-
ne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Maribor, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Radvanje, Ivan Zagernik Joco, Dušan Kveder
Tomaž, Slavko Šlander, Razvanje (sedež: Maribor), se ime-
nuje:

za predsednico:
Sonja Novak, roj. 1964
Kajnčičeva 5, Maribor

za namestnika predsednice:
Dušan Selakovič, roj. 1968
Frana Kovačiča 5, Maribor

za člana:
– Bogdan Pristovnik, roj. 1961

Borštnikova 37, Maribor

za namestnika člana:
– Jože Veršič, roj. 1949

Betnavska 131, Maribor

za člana:
– Karl Midlil, roj. 1935

Janka Sernca 68, Maribor

za namestnika članice:
– Cveto Sergo, roj. 1925

Ul. Dušana Mraljaka 36, Maribor

za člana:
– Dušan Najdič, roj. 1948

Arnolda Tovornika 9, Maribor

za namestnico člana:
– Ljudmila Koren

Pot na okope 21, Maribor

V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VII. volil-
ne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Maribor, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Proletarskih brigad, Franc Rozman Stane, Angel
Besednjak, Jožica Flander, Heroja Vojka, Slava Klavora,
Martin Konšak (sedež: Maribor), se imenuje:

za predsednika.
Andrej Šramel, roj. 1964
Smetanova 36, Maribor

za namestnika predsednika:
Tomaž Grmovšek, roj. 1967
Gospejna 7, Maribor
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za člana:
– Jože Užmah, roj.1945

Koseskega 15, Maribor

za namestnika člana:
– Milan Rojko, roj. 1949

Radvanjska c. 105, Maribor

za člana:
– Janko Potrata, roj. 1943

Proletarskih brigad 55, Maribor

za namestnika člana:
– Štefan Gašparič, roj. 1938

Jamova 6, Maribor

za člana:
– Tomislav Rizmal, roj. 1941

Kettejeva 3, Maribor

za namestnika člana:
– Miro Žunec, roj. 1973

Kardeljeva 76, Maribor

V volilno komisijo VIII. volilne enote, ki obsega, po
stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za
volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92)
23. septembra 1992, območja naslednjih občin: Gornja
Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Or-
mož, Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj), se imenuje:

za predsednika:
Beno Janžekovič, roj. 1943
Kicar 78c, Ptuj

za namestnika predsednika:
Andrej Žmauc, roj. 1954
Črtkova 11, Ptuj

za člana:
– Martin Hebar, roj. 1964

Savci 43, Savci

za namestnika člana:
– Milan Korže, roj. 1948

Majšperk 96a, Majšperk

za članico:
– Marija Fajt, roj. 1936

Orešje 124, Ptuj

za namestnika članice:
– Vladimir Aracki, roj. 1964

Cankarjeva 3, Ptuj

za člana:
– Emil Mesarič, roj. 1960

Panonska 4, Ptuj

za namestnika člana:
– Mirko Korošec, roj. 1927

Abramičeva 13, Ptuj

V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VIII. volil-
ne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor

(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Lendava, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Čentiba, Črenšovci, Dolga vas, Dobrovnik, Gabr-
je, Genterovci, Gorice pri Lendavi, Hotiza, Kobilje, Lakoš,
Lendava, Mostje–Banuta, Orešje–Dolina pri Lendavi, Peti-
šovci, Polana, Turnišče pri Lendavi, Bistrica, Odranci (se-
dež: Lendava), se imenuje:

za predsednico:
Karin Ščap Gubič, roj. 1968
Kidričeva 2, Lendava

za namestnico predsednice:
Marija Ternar, roj. 1960
Tomšičeva 2, Lendava

za članico:
– Nataša Gazdag, roj. 1976

Lendavske gorice 428/a

za namestnika članice:
– Jože Vidič, roj. 1936

Kidričeva 31, Lendava

za člana:
– Jože Magdič, roj. 1961

Renkovci 155, Turnišče

za namestnika člana:
– Marijan Kardinar, roj. 1957

Dobrovnik 160, Dobrovnik

za člana:
– Stanko Sobočan

Žižki 74, Črenšovci

za namestnika člana:
– Franc Šandor, roj. 1956

Dolnji Lakoš 72, Lendava

V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VIII. volil-
ne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Ormož, ki obsega območje krajevnih skup-
nosti: Ivanjkovci, Kog, Miklavž pri Ormožu, Ormož, Podgor-
ci, Središče ob Dravi, Tomaž pri Ormožu, Velika Nedelja
(sedež: Ormož), se imenuje:

za predsednika:
Janko Keček, roj. 1950
Hardek 25a, Ormož

za namestnika predsednika:
Valter Vindiš, roj. 1962
Kolodvorska c. 2, Ormož

za člana:
– Dušan Cvetko, roj. 1960

Trgovišče 8, Velika Nedelja

za namestnika člana:
– Branko Kukec, roj. 1946

Kolodvorska cesta 2a, Ormož
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za članico:
– Vilma Bešvir, roj. 1954

Trgovišče 12, Velika Nedelja

za namestnika članice:
– Marijan Sok, roj. 1964

Sodinci 21a, Velika Nedelja

za članico:
– Marta Hlebec, roj. 1948

Kog 107, Kog

V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VIII. volil-
ne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Ljutomer, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Železne Dveri, Stročja vas, Stara Cesta, Rado-
slavci, Cezanjovci, Bučkovci, Cven, Križevci pri Ljutomeru,
Ljutomer, Logarovci–Berkovci, Razkrižje, Veržej (sedež: Lju-
tomer), se imenuje:

za predsednika:
Mitja Berce, roj. 1937
Ivana Kavčiča 12, Ljutomer

za namestnico predsednika:
Desanka Novak, roj. 1966
Lukavci 16, Križevci

za člana:
– Franc Novak, roj. 1943

Banovci 2b, Veržej

za namestnika člana:
– Andrej Lah, roj. 1962

Kolodvorska 9, Ljutomer

za člana:
– Anton Kapun, roj. 1932

Grossmanova 10, Ljutomer

za namestnika člana:
– Valentin Odar, roj. 1956

Kidričeva 47, Ljutomer

za člana:
– Daniel Vargazon, roj. 1963

Cven 14, Ljutomer

za namestnico člana:
– Zdenka Štampar, roj. 1967

Ivana Kaučiča 24, Ljutomer

V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VIII. volil-
ne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Murska Sobota, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Krog, Rogašovci, Kuzma, Gornji Pet-
rovci, Čepinci, Šalovci, Hodoš, Križevci, Mačkovci, Grad,
Pertoča, Prosenjakovci, Ratkovci, Bodonci, Cankova, Selo
– Fokovci, Zenkovci, Puconci, Šulinci, Martjanci, Brezovci,
Gederovci, Tišina (sedež: Murska Sobota), se imenuje:

za predsednika:
Emerik Benko, roj. 1941
S. Rozmana 3, Murska Sobota

za namestnika predsednika:
Miran Žilavec, roj. 1955
Zelena ul. 25, Murska Sobota

za člana:
– Tadej Ružič, roj. 1972

Gornji Petrovci 2/a, Petrovci

za namestnika člana:
– Jožef Mencigar, roj. 1959

Pertoča 40 a, Rogašovci

za člana:
– Leopold Crnkovič, roj. 1949

Puconci 55, Puconci

za namestnika člana:
– Silvo Šarkanj, roj. 1968

Gornji Slaveči 86, Kuzma

za člana:
– Drago Šiftar, roj. 1956

Aškerčeva ul. 5. Murska Sobota

za namestnika člana:
– Ludvik Filo, roj. 1949

Miklošičeva 53, Murska Sobota

V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VIII. volil-
ne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Murska Sobota, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Melinci, Ižakovci, Dokležovje, Bakovci,
Lipa, Beltinci, Bogojina, Bratonci, Gančani, Tešanovci, Mo-
ravci, Rakičan, Lipovci, Lendavska, Park, Alija Kardoša,
Borisa Kidriča, Partizan, Černelavci, Turopolje (sedež: Mur-
ska Sobota), se imenuje:

za predsednika:
Dezider Novak, roj. 1949
Topolovci 16, Tišina

za namestnika predsednika:
Milan Banič, roj. 1940
Ob Progi 73, Murska Sobota

za člana:
– Drago Farič, roj. 1965

Gorica 64b

za namestnico člana:
– Nada Lutarič, roj. 1952

Staneta Rozmana 6, Murska Sobota

za članico:
– Nada Kovačič Šiftar, roj. 1955

Kupšinec 72a

za namestnico članice:
– Alenka Gačanovič, roj. 1976

Slovenska ul. 5, Murska Sobota



Uradni list Republike Slovenije Št. 65 / 25. 7. 2002 / Stran 7355

za člana:
– Dejan Klemenčič, roj. 1975

Glavna 107, Dokležovje

za namestnika člana:
– Franc Pelcl, roj. 1952

Stara ulica 1, Murska Sobota

V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VIII. volil-
ne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Gornja Radgona, ki obsega območje kra-
jevnih skupnosti: Apače, Ivanjci, Negova, Spodnja Ščavni-
ca, Stogovci, Videm, Radenci, Gornja Radgona, Kapela,
Črešnjevci–Zbigovci (sedež: Gornja Radgona), se imenuje:

za predsednico:
Majda Bakan Šiftar, roj. 1951
Mladinska 9, Gornja Radgona

za namestnico predsednice:
Marjeta Kralj,
Vodnikova 2, Gornja Radgona

za člana:
– Srečko Grosman, roj. 1952

Gubčeva 25, Radenci

za namestnika člana:
– Milan Korošak, roj. 1952

Turjanci 21, Radenci

za člana:
– Marjan Kovačič, roj. 1947

Šratovci 3, Radenci

za namestnika člana:
– Ivan Kajdič, roj. 1966

Črešnjevci 152a

za člana:
– Branko Kocbek, roj. 1960

Sp. Ščavnica 6

za namestnika člana:
– Vinko Rous, roj. 1941

Delavska pot 12, Gornja Radgona

V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VIII. volil-
ne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Lenart, ki obsega območje krajevnih skup-
nosti: Jurovski Dol, Zgornja Ščavnica, Lokavec, Cerkve-
njak, Gradišče v Slovenskih Goricah, Benedikt v Slovenskih
Goricah, Lenart v Slovenskih Goricah, Voličina (sedež: Le-
nart), se imenuje:

za predsednico:
Breda Cerjak Firbas, roj. 1957
Jurovska 10, Lenart

za namestnico predsednice:
Renata Trajbar Kurbus
Šentilj 40a, Šentilj

za člana:
– Bojan Bratkovič, roj. 1980

Stanetinci 42, Cerkvenjak

za namestnika člana:
– Viktor Kapl, roj. 1956

Dražen vrh 56, Sv. Ana

za člana:
– Ivan Vela, roj. 1943

Zgornja Ščavnica 12, Zgornja Ščavnica

za namestnico člana:
– Marija Potrč, roj. 1964

Partizanska 5, Lenart

za člana:
– Avgust Zavernik, roj. 1961

Benedikt 154, Benedikt

za namestnika člana:
– Janez Kocbek, roj. 1959

Ob gozdu 13, Lenart

V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VIII. volil-
ne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: Občina Pesnica, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Ceršak, Jakobski dol, Jarenina, Pesnica pri Mari-
boru, Sladki vrh, Svečina, Šentilj v Slovenskih goricah, Vel-
ka, Zgornja Kungota, Spodnja Kungota (sedež: Pesnica), se
imenuje:

za predsednico:
Violeta Tručl, roj. 1966
Gregorčičeva 5, Maribor

za namestnico predsednice:
Valerija Vele, roj. 1967
Dvorjane 29b, Spodnji Duplek

za članico:
– Danica Vodenik, roj. 1970

Vršnik 8, Zgornja Kungota

za namestnico članice:
– Rosanda Šraj, roj. 1978

Šentilj 69a, Šentilj

za člana:
– Andi Brlič, roj. 1964

Rošpoh 157/c, Kamnica

za namestnika člana:
– Zdravko Eder, roj. 1956

Gačnik 83, Pesnica

za člana:
– Janez Horvat, roj. 1934

Doljna Počehova 12a, Pesnica pri Mariboru

za namestnika člana:
– Anton Škamlec, roj. 1960

Plač 23, Zgornja Kungota
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V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VIII. volil-
ne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Trnovska vas, Vitomarci, Destrnik, Juršinci, He-
roja Lacka–Rogoznica, Grajena, Polenšak, Dornava, Gori-
šnica, Markovci (sedež: Ptuj), se imenuje:

za predsednico:
Milena Vajda, roj. 1955
Orešje 124, Ptuj

za namestnika predsednice:
Martin Graj, roj. 1949
Vintarovci 43a, Destrnik

za člana:
– Vekoslav Čagran, roj. 1958

Tibolci 22, Gorišnica

za namestnika člana:
– Vladimir Toplak, roj. 1954

Stojnci 136/b, Markovci

za člana:
– Alojz Anžel, roj. 1959

Placar 43, Destrnik

za namestnika člana:
– Branko Horvat, roj. 1957

Juršinci 19/a, Juršinci

za člana:
– Jože Tomažič

Nova vas pri Ptuju 39, Ptuj

za namestnika člana:
– Tanja Pukšič

Vintarovci 43/c, Destrnik

V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VIII. volil-
ne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Bratje Reš, Boris Ziherl, Olga Meglič, Franc Osoj-
nik, Jože Potrč, Dušan Kveder, Ivan Spolenak, Tone Žnida-
rič, Hajdina, Budina–Brstje, Spuhlja, Turnišče (sedež: Ptuj),
se imenuje:

za predsednico:
Albina Hrnec Pečnik, roj. 1962
Kajuhova 11, Kidričevo

za namestnika predsednice:
Slavko Klemenčič, roj. 1953
Ul. Jožefe Lacko 35, Ptuj

za člana:
– Peter Pribožič

Ormoška 89, Ptuj

za namestnika člana:
– Maks Lečnik

Mariborska 39, Ptuj

za člana:
– Emil Milan Masten

Spolenakova 18, Ptuj

za namestnika člana:
– Robert Muhič, roj. 1941

Lackova ul. 5, Ptuj

za člana:
– Konrad Rižner, roj. 1942

Spuhlja 107 b, Ptuj

za namestnika člana:
– Martin Turk, roj. 1960

Gerečja vas 1/a

V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VIII. volil-
ne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
(Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje
območje: del Občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Cirkovce, Cirkulane, Dolena, Kidričevo, Lesko-
vec, Lovrenc na Dravskem polju, Majšperk, Podlehnik, Ptuj-
ska Gora, Stoperce, Videm pri Ptuju, Zavrč, Žetale (sedež:
Ptuj), se imenuje:

za predsednico:
Biserka Rojic, roj. 1954
V. Prekomorske brigade 1, Ptuj

za namestnico predsednice:
Marija Krajnc, roj. 1961
Maistrova 8, Ptuj

za člana:
– Andrej Žuran

Gruškovec 43, Cirkulane

za namestnika člana:
– Boštjan Petrovič, roj. 1978

Zg. Pristava 25/a

za člana:
– Zvonko Bratušek, roj. 1956

Cirkulane 44, Cirkulane

za namestnico člana:
– Andreja Novak, roj. 1959

Medvedce 9, Majšperk

za člana:
– Jože Šafranko, roj. 1945

Strnišče 9/a, Kidričevo

za namestnico člana:
– Danica Dolenc, roj. 1949

Zg. Jablane 33a, Cirkovce

Št. 3–1/00–1/02
Ljubljana, dne 3. julija 2002.

Anton Gašper Frantar l. r.
Predsednik

Republiške volilne komisije
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3101. Seznam dokumentacije, s katero je revizijska
družba dolžna poročati inštitutu po 55. členu
ZREV-1

Na podlagi 55. člena zakona o revidiranju (Uradni list
RS, št. 11/01; odslej ZRev-1) je Revizijski svet Slovenske-
ga inštituta za revizijo (v nadaljevanju: inštitut) na 6. redni seji
6. 6. 2002 določil

S E Z N A M
dokumentacije, s katero je revizijska  družba
dolžna poročati inštitutu po 55. členu ZREV-1

1. člen
S tem seznamom je določena dokumentacija, s katero

je revizijska  družba dolžna poročati inštitutu po 55. členu
ZRev-1.

2. člen
(1) Revizijska  družba mora poročati inštitutu o nasled-

njih dejstvih in okoliščinah:
1. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni regi-

ster,
2. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skup-

ščini,
3. imetnikih delnic revizijske  družbe ter o pridobitvi

oziroma spremembi kvalificiranih deležev,
4. naložbah, na podlagi katerih je revizijska  družba

posredno ali neposredno pridobila kvalificirani delež v drugi
pravni osebi, in o vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo,

5. pogodbah o revidiranju, ki jih je sklenila za posa-
mezno poslovno leto.

(2) Revizijska  družba mora na zahtevo inštituta posre-
dovati poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih
za opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojno-
sti in nalog inštituta.

3. člen
O spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni regi-

ster, obvesti revizijska  družba inštitut najkasneje v tednu dni
po tem, ko prejme obvestilo o vpisu spremenjenih podatkov
v sodni register.

4. člen
O sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skup-

ščini, obvesti revizijska  družba inštitut tako, da mu v 14
dneh po seji skupščine dostavi zapisnik skupščine.

5. člen
Revizijska  družba obvešča inštitut enkrat letno (vsako

leto posebej), in sicer v zadnjem tednu meseca maja, o:
1. imetnikih delnic revizijske  družbe ter o pridobitvi

oziroma spremembi kvalificiranih deležev;
2. naložbah, na podlagi katerih je posredno ali nepo-

sredno pridobila kvalificirani delež v drugi pravni osebi, in o
vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo;

3. spremembah statuta oziroma  družbene pogodbe in
vseh drugih aktov revizijske  družbe (na primer pravilnika o
varovanju poslovne skrivnosti, pravilnika o organiziranosti);

4. spremembah pogodbe o sodelovanju z drugo revizij-
sko  družbo oziroma o podpisu nove pogodbe o sodelova-
nju z drugo revizijsko  družbo;

5. vseh pogodbah o revidiranju računovodskih izkazov,
ki jih je revizijska  družba sklenila z naročniki za revidiranje
računovodskih izkazov preteklega obračunskega obdobja;

6. načinu izračuna zavarovalne vsote za zavarovanje
revizorjeve odgovornosti po 47. členu ZRev-1 in zavarova-
nju revizorjeve odgovornosti (kopija zavarovalne police in
dokazila o plačilu zavarovalne premije);

7. zaposlenih.

6. člen
O imetnikih delnic revizijske  družbe ter o pridobitvi

oziroma spremembi kvalificiranih deležev iz 1. točke 5. čle-
na tega seznama poroča revizijska  družba inštitutu tako, da
navede:

– ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe ozi-
roma firmo in sedež pravne osebe, ki je imetnica delnic
revizijske  družbe;

– datum pridobitve oziroma spremembe kvalificiranega
deleža, njegovega imetnika ter njegovo absolutno (v SIT) in
relativno (v %) velikost.

7. člen
O naložbah, na podlagi katerih je revizijska  družba

posredno ali neposredno pridobila kvalificirani delež v drugi
pravni osebi, in o vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo iz
2. točke 5. člena tega seznama poroča revizijska  družba
inštitutu tako, da navede:

– firmo in sedež pravne osebe, v kateri je revizijska
družba posredno ali neposredno pridobila kvalificirani de-
lež, ter posredni način pridobitve tega deleža (način poveza-
ve z osebo, ki je neposredni imetnik tega deleža);

– datum pridobitve oziroma spremembe kvalificiranega
deleža ter njegovo absolutno (v SIT) in relativno (v %) veli-
kost.

8. člen
O vseh pogodbah o revidiranju računovodskih izkazov,

ki jih je revizijska  družba sklenila z naročniki revidiranja
računovodskih izkazov preteklega obračunskega obdobja,
iz 5. točke 5. člena tega seznama poroča revizijska  družba
inštitutu tako, da navede:

– naročnika – firmo in sedež pravne osebe, ki je skle-
nila pogodbo z njo;

– njegovo velikost (veliko, srednje ali majhno podjetje
po sodilih zakona o gospodarskih  družbah);

– naravo dejavnosti (proizvodno podjetje, storitveno po-
djetje, trgovsko podjetje, zavarovalnica, banka,  družba za
upravljanje, investicijska  družba, borznoposredniška  druž-
ba, druga finančna organizacija in drugo);

– podatek o tem, ali so bili naročnikovi vrednostni pa-
pirji v preteklem obračunskem obdobju predmet trgovanja
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (borznem trgu in
prostem trgu);

– ime in priimek pooblaščenega revizorja, ki je nepo-
sredno odgovoren za opravljeno revizijo;

– mnenje (pritrdilno, odklonilno, s pridržki, zavrnitev
izdaje mnenja), ki ga je v svojem poročilu izrazil pooblaščeni
revizor, če je revizija zaključena (če revizija še ni zaključena,
navede podatek o tem, kdaj je zaključek predviden);

– pogodbeno ceno in dejansko število opravljenih ur
(če je revizija zaključena) pri revidiranju računovodskih izka-
zov.

9. člen
O zaposlenih iz 7. točke 5. člena tega seznama poroča

revizijska  družba inštitutu tako, da navede:
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– skupno število zaposlenih;
– število pooblaščenih revizorjev, vključno s pogodbe-

nimi sodelavci, ter njihova imena in njihove priimke;
– število drugih zaposlenih na področju revidiranja,
– število administrativnih delavcev na področju revidi-

ranja,
– število zaposlenih na drugih področjih.

10. člen
Dokumentacijo, določeno s tem seznamom, dostavi

revizijska  družba inštitutu po pošti (priporočeno s povratni-
co) ali jo osebno izroči enemu od zaposlenih na inštitutu v
prostorih inštituta.

Šteje se, da je bila dokumentacija vročena inštitutu v
rokih iz 3., 4. in 5. člena tega seznama, če je bila v rokih iz
teh členov oddana na pošto oziroma vročena osebno.

Prehodna določba

11. člen
Ne glede na roke iz 3., 4. in 5. člena tega seznama

vročijo leta 2002 revizijske  družbe vso dokumentacijo, ki je
predpisana s tem seznamom in je še niso predložile skupaj z
zahtevkom za uskladitev z ZRev-1, inštitutu najkasneje do
15. septembra 2002.

Št. 10/02
Ljubljana, dne 6. junija 2002.

Predsednik
revizijskega sveta
Vili Perner l. r.

pooblaščeni revizor

3102. Pojasnila k slovenskim računovodskim
standardom

Na podlagi 4. točke uvoda v slovenske računovodske
standarde (Uradni list RS, št. 107/01) je strokovni svet Sloven-
skega inštituta za revizijo na 39. seji dne 19. 6. 2002 sprejel

P O J A S N I L A
k slovenskim računovodskim standardom

Pojasnilo 1 k SRS 1 – Izpolnjevanje pogojev za razvrsti-
tev najemov med finančne najeme

Šteje se, da je po točki č) SRS 1.52 na začetku naje-
ma sedanja vrednost najmanjše vsote najemnin večja ali
enaka kot skoraj celotna poštena vrednost sredstva, ki je
predmet najema, zmanjšana za državne podpore in dobropi-
se na račun plačila davkov, ki jih ima tedaj najemodajalec,
če dosega 90 ali več odstotkov poštene vrednosti sredstva,
ki je predmet najema.

Pojasnilo 1 k SRS 8 – Poravnavanje izgube
Splošni prevrednotovalni popravek osnovnega kapitala

lahko uprava (ravnateljstvo) pri sestavljanju letnega poročila v
celoti nameni za poravnavo prenesene izgube, vendar šele ko
za ta namen porabi vse druge sestavine celotnega kapitala.

Pojasnilo 2 k SRS 8 – Oblikovanje posebnih prevre-
dnotovalnih popravkov kapitala v bankah

Banke pri prehodu na nove slovenske računovodske
standarde na dan 1. januarja 2002 izkažejo izključene pri-

hodke iz revalorizacije oziroma tečajnih razlik ter izključene
prihodke iz obresti od dolgoročnih vrednostnih papirjev (vre-
dnostnic) in dolgoročnih finančnih naložb v kapital, obliko-
vane po starih slovenskih računovodskih standardih, kot
posebne prevrednotovalne popravke kapitala v zvezi s finan-
čnimi naložbami. Pri prvi sestavitvi računovodskih izkazov po
novih slovenskih računovodskih standardih banke izmerijo
vse finančne naložbe po SRS 3.24 do SRS 3.34.

Št. 09/02
Ljubljana, dne 19. junija 2002.

Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

dr. Marjan Odar l. r.

3103. Pojasnila k slovenskim računovodskim
standardom

Na podlagi 4. točke uvoda v slovenske računovodske
standarde (Uradni list RS, št. 107/01) je Strokovni svet Sloven-
skega inštituta za revizijo na 40. seji dne 17. 7. 2002 sprejel

P O J A S N I L A
k slovenskim računovodskim standardom

Pojasnilo 1 k SRS 24 – Izkazovanje podatkov za leto
2001 v bilancah stanja

Pri izdelavi letne bilance stanja in medletnih bilanc stan-
ja za zunanje poslovno poročanje za leto 2002 se informac-
ije za prejšnje obračunsko obdobje ne preračunavajo po
novih slovenskih računovodskih standardih, ampak se po-
datki glede na način izkazovanja smiselno izkazujejo v postav-
kah sredstev in obveznosti do njihovih virov sedaj veljavne
sheme bilance stanja. Pri tem podjetja upoštevajo pravilo
pomembnosti.

Pojasnilo 1 k SRS 25 – Izkazovanje podatkov za leto
2001 v izkazih poslovnega izida

Pri izdelavi letnega izkaza poslovnega izida in medlet-
nih izkazov poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje
za leto 2002 se informacije za prejšnje obračunsko obdobje
ne preračunavajo po novih slovenskih računovodskih stand-
ardih, ampak se podatki glede na način izkazovanja smisel-
no izkazujejo v postavkah prihodkov in odhodkov ter
poslovnih izidov sedaj veljavne sheme izkaza poslovnega
izida. Pri tem podjetja upoštevajo pravilo pomembnosti.
Poslovni izidi zato ostanejo nespremenjeni.

Pojasnilo 1 k SRS 26 – Izkazovanje podatkov za leto
2001 v izkazih finančnega izida

Pri izdelavi letnega izkaza finančnega izida za leto 2002
in medletnih izkazov finančnega izida za zunanje poslovno
poročanje se informacije za prejšnje obračunsko obdobje ne
preračunavajo po novih slovenskih računovodskih standar-
dih, ampak se podatki smiselno izkazujejo v postavkah finanč-
nih tokov sedaj veljavne sheme izkaza finančnega izida.

Št. 11/02
Ljubljana, dne 17. julija 2002.

Predsednik
revizijskega sveta
Vili Perner l. r.

pooblaščeni revizor
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OBČINE

AJDOVŠČINA

3104. Odlok o javnem redu in miru v Občini Ajdovščina

Na podlagi 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87
in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 6/96
– odločba US, 35/97, 37/97 – odločba US, 87/97, 73/98
in 31/00), zakona o javnih shodih in javnih prireditvah (Urad-
ni list SRS, št. 20/73, 42/86), zakona o prekrških zoper
javni red in mir (Uradni list SRS, št. 16/74 in 42/86) 20.
člena, zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 82/93 in
1/96), uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95) in na podlagi 33. člena statuta
Občine Ajdovščina (Uradni glasilo občin Ajdovščina, Nova
Gorica in Tolmin, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02), je
Občinski svet občine Ajdovščina dne 11. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Ajdovščina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se poleg ukrepov, ki jih določajo drugi

državni in občinski predpisi, predpisujejo ukrepi za varstvo
javnega reda in miru, za varstvo občanov in premoženja, za
varstvo pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju, ter za
varstvo zdravja in okolja, s katerimi se zagotovi nemoten
način dela in življenja občanov in drugih prebivalcev na
območju Občine Ajdovščina.

S tem odlokom se ureja tudi način izobešanja in noše-
nja zastav in praporov.

2. člen
Vsakdo, ki prebiva na območju Občine Ajdovščina, je

dolžan uravnavati svoje življenje in delo tako, da ne moti ali
ovira drugih pri svojem delu, razvedrilu in počitku, da ne
ogroža njihovega življenja in premoženja, da spoštuje javni
red in mir, da opušča in opravlja dejanja, ki so po tem
odloku prepovedana oziroma obvezna.

3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno

odgovorne osebe, ki jih same storijo, za prekrške, ki jih
storijo mladoletne osebe pa starši, skrbniki ali rejniki, ki jim
je zaupano varstvo, vzgoja in oskrba mladoletnika.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

4. člen
Prepovedana so vsa dejanja, s katerimi se v primerih,

navedenih v odloku, na nedovoljen način motita javni red
oziroma mir in vznemirja občane in druge prebivalce pri
delu, počitku in razvedrilu.

5. člen
Zaradi zagotovitve javnega reda in miru, je prepoveda-

no:
1. uživati alkoholne pijače v prodajalnah in na javnih

mestih, ki niso za to določena, niti primerna,
2. točiti ali prodajati alkoholne pijače v gostinskih obra-

tih in na kmetijah, na katerih se opravlja gostinska dejavnost,
od začetka obratovalnega časa do 7.30,

3. prenočevati v javnih objektih, v parkih, v zapuščenih
vozilih ali na drugih neprimernih krajih,

4. na parkiriščih v stanovanjskih naseljih ogrevati mo-
torno vozilo ali pustiti, da deluje motor vozila na mestu več
kot 3 minute,

5. v javnih objektih, na javnih mestih in na javnih prire-
ditvah nadlegovati občane proti njihovi volji z zbiranjem po-
datkov in izjav ali z vsiljevanjem artiklov in storitev ter idej in
naukov, v nasprotju z veljavnimi predpisi,

6. dopuščati živalim, da z iztrebki onesnažujejo okolje,
oziroma za živalmi ne počistiti iztrebkov,

7. dopuščati, da psi v strnjenih naseljih daljši čas laja-
jo, zlasti v nočnem času,

8. voditi in puščati pse in druge živali na javna mesta,
kjer je prepovedana njihova prisotnost, kot na primer na
otroška, športna in šolska igrišča, v urejene parke, na zele-
nice, na pokopališča in podobno,

9. vznemirjati ljudi in ogrožati njihovo varnost z meta-
njem petard ali drugih pirotehničnih sredstev oziroma vzne-
mirjati ljudi z močnimi poki, če ni z drugim predpisom dolo-
čeno drugače,

10. ravnati z običajnimi predmeti na način, s katerim se
lahko povzroči nevarnost za življenje in zdravje ljudi,

11. poškodovati ali prestavljati javno komunalno opre-
mo, kot na primer posode za odpadke, klopi, ulične svetilke
ter drugo javno razsvetljavo in podobno,

12. med pogrebnim obredom z glasbo ali kako druga-
če motiti svojce pokojnika in udeležence pogreba,

13. parkirati bivalne avtodome in avtomobilske prikoli-
ce z namenom bivanja na javnih površinah, ki niso temu
namenjene.

6. člen
Z namenom zagotovitve nemotenega odvijanja pogre-

bnega obreda v mestu Ajdovščina, je zaradi prostorske ume-
ščenosti pokopališča ob nogometni stadion in letališče, or-
ganizator tekem, ki se bodo odvijale na tej lokaciji, obvezen
obveščati upravljavca pokopališča in župnijska urada v Štur-
jah in Ajdovščini, o urniku dogovorjenih tekem. Upravljavec
pokopališča pa je dolžan obveščati upravljavca letališča o
urniku pogrebnih obredov.

7. člen
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javni prireditvi

oziroma javnem shodu je odgovoren vodja shoda oziroma
prireditve, ki ga določi organizator; v gostinskem obratu ter
na kmetiji, kjer se opravlja gostinska dejavnost, pa lastnik
oziroma druga odgovorna oseba.

Alkoholne pijače se lahko točijo le z dovoljenjem in na
za to določenem kraju.
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8. člen
Oseba iz prejšnjega člena, ki je odgovorna za vzdrže-

vanje javnega reda in miru, je dolžna skrbeti:
1. da se ohrani red in mir ter varnost udeležencev in

gostov,
2. da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir,

vzbujajo zgražanje, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane,
3. za zadostno količino košev za odpadke ter za njiho-

vo redno vzdrževanje,
4. da se javni shod ali javna prireditev konča v času, ki

je naveden v dovoljenju ali v potrdilu o priglasitvi,
5. po končani javni prireditvi oziroma shodu, prostor

javne prireditve oziroma shoda ter okolico v pasu 100 m od
roba tega prostora, očistiti do najkasneje 7. ure:

– istega dne, če javna prireditev traja dlje kot do
24. ure, oziroma

– naslednjega dne, če javna prireditev traja do 24. ure.

9. člen
Prireditve posebnega pomena so:
a) prireditve ob državnih in občinskih praznikih, ki jih

prireja Občina Ajdovščina oziroma njen pooblaščeni organi-
zator,

b) prireditve, ki so zgodovinskega oziroma tradicional-
nega značaja,

c) prireditve ob krajevnih praznikih, ki jih prirejajo kra-
jevne skupnosti oziroma od krajevne skupnosti pooblaščeni
organizatorji,

d) prireditve, ki so pomembne za turističen razvoj in
utrip mesta.

10. člen
Čas trajanja javnih prireditev:
Javne prireditve v Občini Ajdovščina lahko trajajo:
a) na prostem in pod šotori:
– ob delavnikih od ponedeljka do četrtka ter ob nede-

ljah do 24. ure,
– ob petkih, sobotah in pred dela prostimi dnevi – v

stanovanjskih in poslovno-trgovinsko-stanovanjskih obmo-
čjih do 1. ure ter

– v območjih, kjer v okolici (300m od virov zvoka) ni
objektov za stalno prebivanje, do 2. ure naslednjega dne;

b) v zaprtih prostorih:
– ob delavnikih od ponedeljka do četrtka ter ob nede-

ljah do 1. ure,
– ob petkih, sobotah ter pred dela prostimi dnevi do

2. ure naslednjega dne,
– v območjih, kjer v okolici (300 m od virov zvoka) ni

objektov za stalno prebivanje do 3. ure naslednjega dne.
Ne glede na določbe tega člena, pa javne prireditve, ki

so s tem odlokom opredeljene kot prireditve posebnega
pomena, lahko trajajo:

a) prireditve, opredeljene pod a), b) in c) alineo 9.
člena tega odloka, do 4. ure naslednjega dne,

b) prireditve, opredeljene pod d) alineo 9. člena tega
odloka, do 2. ure naslednjega dne s tem, da se te prireditve
lahko prireja največ dvakrat mesečno v obdobju od 15. 6.
do 15. 9.

11. člen
Pred potrditvijo izvedbe javne prireditve iz 9. člena tega

odloka, ki jo izda pristojna Upravna enota, mora organizator
pridobiti soglasje Občine Ajdovščina, s katerim se potrjuje,
da gre za prireditev posebnega pomena. Soglasje se ne
izdaja za tiste prireditve, ki jih prireja Občina Ajdovščina
sama oziroma njen pooblaščeni organizator.

III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

12. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepo-

vedano:
1. puščati proste pse brez nadzora po javnih poteh, po

naseljih in zunaj njih, razen v primeru opravljanja službenih
dolžnosti in lova,

2. puščati neprivezane živali na javnih mestih,
3. puščati pse ali jih imeti privezane tako, da ovirajo ali

ogrožajo mimoidoče ali ovirajo dostavo do poštnega nabiral-
nika,

4. opuščati opozorilo “hud pes”, če je pri hiši popadljiv
pes,

5. puščati nezavarovane vodnjake, jame, vhode v kleti,
jarke in druge izkope, odprtine ali prekope, ter poškodovati
ali odstraniti ograje in druge naprave, postavljene za prepre-
čevanje nesreč, oziroma opuščati vzdrževanje ograj in dru-
gih varovalnih naprav, tako da to ogroža varnost ljudi,

6. ograjevati zemljišča ob javnih poteh na način, da
ogroža varnost ljudi,

7. uničevati, poškodovati, prekrivati ali odstranjevati oz-
nake, oglase, plakate ali kakršnakoli druga pisna sporočila,
ki služijo obveščanju javnosti, v času ko imajo ti svoj pomen,

8. onesnažiti javne prostore in javne površine,
9. metati kamenje in druge predmete na način, ki ogro-

ža varnost ljudi in premoženja,
10. kuriti ali prenašati ogenj v stanovanjskih naseljih na

način, ki ogroža varnost ljudi in premoženja ter odmetavati
prižgane cigarete ali druge ogorke na kraju, kjer se lahko
povzroči požar,

11. na kakršen koli način ovirati prosto pot pešcem na
pločnikih in drugih površinah, ki so jim namenjene.

13. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja, so lastni-

ki nepremičnin dolžni:
1. poskrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi,

odtoki meteornih voda in podobno na pročeljih hiš, ki so
obrnjene na javno površino,

2. odstraniti suha drevesa oziroma suhe veje dreves,
pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo
varnost mimoidočih ali njihovo premoženje.

IV. VARSTVO PRED HRUPOM V NARAVNEM IN
BIVALNEM OKOLJU

14. člen
Hrup je vsak zvok, ki v naravnem in življenjskem okolju

vzbuja nemir, moti človeka in škoduje njegovemu zdravju ali
počutju ali škodljivo vpliva na okolje.

15. člen
Nočni trenažni poleti se lahko opravljajo le izjemoma za

posebne potrebe, na podlagi dovoljenja pristojnega organa.
Preletanje letal nad naselji občine mora biti na ustrezni viši-
ni, tako da zvok letal ne presega maksimalno dovoljene ravni
hrupa.

Za dnevni čas se v zimskem obdobju šteje čas med
6. in 22. uro, v poletnem obdobju pa čas med 6. in 24. uro.
Za nočni čas se v zimskem obdobju šteje čas med 22. in
6. uro naslednjega dne, v poletnem obdobju pa čas med
24. in 6. uro. Za razmejitev med zimskim in poletnim obdob-
jem se šteje datum uradne prestavitve ure.
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16. člen
Javne prireditve, javni shodi oziroma uporaba zvočnih

naprav, ki povzročajo hrup, se smejo dovoliti ob pogoju, da
stopnja hrupa ne presega mejne oziroma kritične ravni hru-
pa.

Ob prireditvah posebnega pomena iz 9. člena tega
odloka, lahko stopnja hrupa presega predpisano raven hru-
pa, če k temu da soglasje pristojna lokalna skupnost.

17. člen
Cerkveni zvonovi se uporabljajo v skladu s tradicijo, na

krajevno običajen način.

18. člen
Zaradi varstva pred hrupom in varstva narave je prepo-

vedana vožnja z motornimi vozili izven občinskih cest, razen
z vozili, ki se uporabljajo za gospodarjenje s kmetijskimi
zemljišči in gozdovi ter z vozili za reševanje ljudi in premože-
nja.

19. člen
Skladno z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem

okolju, je na območjih naravnega in življenjskega okolja, z
izjemo območja brez stanovanj, namenjenega industrijskim,
obrtnim ali drugim podobnim dejavnostim, uporaba kosilnic,
škropilnic, žag in drugih naprav z motorji na notranje izgore-
vanje, vrtalnih in brusilnih strojev, kladiv in žag ter izvajanje
drugih hrupnih vrtnih in hišnih opravil, ki povzročajo v okolju
visoke ravni hrupa, dovoljena od ponedeljka do sobote med
8. in 19. uro.

Uporaba naprav in izvajanje opravil iz prejšnjega od-
stavka sta prepovedana tudi na praznik, če je dela prost
dan.

Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za opravljanje
nujnih vzdrževalnih del.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo v mešanih trgovsko-poslovno-stanovanjskih obmo-
čjih za opravila, povezana s kmetijsko dejavnostjo.

V. VARSTVO ZDRAVJA IN OKOLJA

20. člen
Zaradi varstva zdravja in okolja je prepovedano:
1. kuriti ogenj v stanovanjskih naseljih na način, da

zadimlja okolico ter onesnažuje okolico z dimom in sajami,
zlasti kadar gre za kurjenje gum, odpadnih krp, plastike,
odpadnega olja in drugih škodljivih snovi,

2. uporabljati okolju škodljive detergente na mestih,
kjer ni urejen odtok v ustrezen kanalizacijski sistem,

3. stepati, izlivati ali odmetavati karkoli, kar onesnažuje
okolje ali ogroža zdravje ljudi.

VI. IZOBEŠANJE IN NOŠENJE ZASTAV IN PRAPOROV

21. člen
Zastave se izobesijo ob državnih, občinskih in krajev-

nih praznikih ter v drugih primerih, če uporaba zastave ni v
nasprotju z zakonom, in sicer na poslopjih, v katerih so
uradni prostori državnih organov, organov občine, na drugih
javnih objektih, na stanovanjih, na stanovanjskih hišah, na
drogovih ter na drugih primernih krajih.

Zastava je lahko izobešena za označitev stavbe, v kate-
ri je sedež občinskih organov.

Na dan žalovanja se izobesi zastava, spuščena na pol
droga. V primeru smrti člana delovnega kolektiva se izobesi

žalno zastavo ali drugo zastavo na način, kot je določen za
izobešanje zastav.

22. člen
Družba, ki je zadolžena za izobešanje zastav ob javnih

cestah ter na drugih javnih mestih, je dolžna urediti in vzdr-
ževati mesta za izobešanje zastav.

23. člen
Prapore društev in drugih organizacij je dovoljeno izo-

bešati in nositi ob jubilejnih in drugih praznikih ter ob zanje
pomembnih priložnostih.

24. člen
Zaradi spoštljivega odnosa, je občinsko zastavo prepo-

vedano:
1. uporabljati v nasprotju z javnim redom,
2. uporabljati poškodovano ali po zunanjosti neprimer-

no za uporabo,
3. uporabljati na žaljiv način,
4. zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzo-

rec oziroma jo uporabljati za označevanje blaga ali storitev,
kar velja tudi za posamezne dele zastave.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

25. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek

posameznik, ki:
1. uživa alkoholne pijače v prodajalnah in na javnih

mestih, ki niso za to določena, niti primerna (prva alinea
5. člena),

2. prenočuje v javnih objektih, v parkih, v zapuščenih
vozilih ali na drugih neprimernih krajih (tretja alinea
5. člena),

3. na parkiriščih v stanovanjskih naseljih ogreva motor-
no vozilo ali pusti, da deluje motor vozila na mestu več kot
3 minute (četrta alinea 5. člena),

4. v javnih objektih, na javnih mestih in na javnih prire-
ditvah nadleguje občane proti njihovi volji z zbiranjem podat-
kov in izjav ali z vsiljevanjem artiklov in storitev ter idej in
naukov, v nasprotju z veljavnimi predpisi (peta alinea 5.
člena),

5. dopušča živalim, da z iztrebki onesnažujejo okolje,
oziroma za živalmi ne počisti iztrebkov (šesta alinea 5. čle-
na),

6. dopušča, da psi v strnjenih naseljih daljši čas lajajo,
zlasti v nočnem času (sedma alinea 5. člena),

7. vodi in pušča pse in druge živali na javna mesta, kjer
je prepovedana njihova prisotnost, kot na primer na otroška,
športna in šolska igrišča, v urejene parke, na zelenice, na
pokopališča in podobno (osma alinea 5. člena),

8. vznemirja ljudi in ogroža njihovo varnost z metanjem
petard ali drugih pirotehničnih sredstev oziroma vznemirjati
ljudi z močnimi poki, če ni z drugim predpisom določeno
drugače (deveta alinea 5. člena),

9. ravna z običajnimi predmeti na način, s katerim se
lahko povzroči nevarnost za življenje in zdravje ljudi (deseta
alinea 5. člena),

10. poškoduje ali prestavlja javno komunalno opremo,
kot na primer posode za odpadke, klopi, ulične svetilke ter
druga svetila javne razsvetljave in podobno (enajsta alinea 5.
člena),

11. med pogrebnim obredom z glasbo ali kako druga-
če moti svojce pokojnika in udeležence pogreba (dvanajsta
alinea 5. člena),
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12. parkira bivalne avtodome in avtomobilske prikolice
na javnih površinah, ki niso temu namenjene (trinajsta alinea
5. člena),

13. po končani javni prireditvi oziroma shodu, ne očisti
prostora javne prireditve oziroma shoda ter okolice, skladno
s 5. točko 8. člena,

14. pušča proste pse brez nadzora po javnih poteh, po
naseljih in zunaj njih, razen v primeru opravljanja službenih
dolžnosti in lova (prva alinea 12. člena),

15. pušča neprivezane živali na javnih mestih (druga
alinea 12. člena),

16. pušča pse ali jih ima privezane tako, da ovirajo ali
ogrožajo mimoidoče ali ovirajo dostavo do poštnega nabiral-
nika (tretja alinea 12. člena),

17. opušča opozorilo “hud pes”, če je pri hiši popadljiv
pes (četrta alinea 12. člena),

18. uničuje, poškoduje, prekriva ali odstranjuje ozna-
ke, oglase, plakate ali kakršnakoli druga pisna sporočila, ki
služijo obveščanju javnosti, v času ko imajo le ti svoj pomen
(sedma alinea 12. člena),

19. onesnažuje javne prostore in javne površine (osma
alinea 12. člena),

20. meče kamenje in druge predmete na način, ki
ogroža varnost ljudi in premoženja (deveta alinea 12. člena),

21. na kakršen koli način ovira prosto pot pešcem na
pločnikih in drugih površinah, ki so jim namenjene (enajsta
alinea 12. člena),

22. ne poskrbi, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi,
odtoki meteornih voda in podobno na pročeljih hiš, ki so
obrnjene na javno površino (prva alinea 13. člena),

23. ne odstrani suhih dreves oziroma suhih vej dreves,
pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo
varnost mimoidočih ali njihovo premoženje (druga alinea 13.
člena),

24. opravlja polete v nasprotju s 15. členom,
25. vozi izven občinskih cest v nasprotju z 18. členom,
26. uporablja občinsko zastavo v nasprotju z javnim

redom (prva alinea 24. člena),
27. uporablja občinsko zastavo poškodovano ali po

zunanjosti neprimerno za uporabo (druga alinea 24. člena),
28. uporablja občinsko zastavo na žaljiv način (tretja

alinea 24. člena),
29. zavaruje ali uporablja občinsko zastavo ali njene

posamezne dele kot znamko, model ali vzorec oziroma jo
uporablja za označevanje blaga ali storitev (četrta alinea 24.
člena).

Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka pravna oseba ali posameznik v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik).

Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

26. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek

pravna oseba ali posameznik v zvezi s samostojnim opravlja-
njem dejavnosti (samostojni podjetnik), ki:

1. toči ali prodaja alkoholne pijače v gostinskih obra-
tih in na kmetijah, na katerih se opravlja gostinska dejav-
nost, od začetka obratovalnega časa do 7.30 (druga ali-
nea 5. člena).

Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.

27. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek

posameznik, ki:

1. pušča nezavarovane vodnjake, jame, vhode v kleti,
jarke in druge izkope, odprtine ali prekope, ter poškoduje ali
odstrani ograje in druge naprave, postavljene za prepreče-
vanje nesreč, oziroma opušča vzdrževanje ograj in drugih
varovalnih naprav, tako da to ogroža varnost ljudi (peta ali-
nea 12. člena),

2. ograjuje zemljišča ob javnih poteh na način, da ogro-
ža varnost ljudi (šesta alinea 12. člena),

3. kuri ali prenaša ogenj v stanovanjskih naseljih na
način, ki ogroža varnost ljudi in premoženja ter odmetava
prižgane cigarete ali druge ogorke na kraju, kjer se lahko
povzroči požar (deseta alinea 12. člena),

4. kuri ogenj v stanovanjskih naseljih na način, da
zadimlja okolico ter onesnažuje okolico z dimom in sajami,
zlasti kadar gre za kurjenje gum, odpadnih krp, plastike,
odpadnega olja in drugih škodljivih snovi (prva alinea
20. člena),

5. uporablja okolju škodljive detergente na mestih, kjer
ni urejen odtok v ustrezen kanalizacijski sistem (druga alinea
20. člena),

6. stepa, izliva ali odmetava karkoli, kar onesnažuje
okolje ali ogroža zdravje ljudi (tretja alinea 20. člena).

Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje pravna
oseba ali posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti (samostojni podjetnik), ki stori prekršek iz prej-
šnjega odstavka.

Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje tudi odgo-
vorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega od-
stavka tega člena.

28. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek:
– kdor na zahtevo pooblaščenega delavca občinske

uprave ne pove osebnih podatkov oziroma mu da napačne
podatke,

– kdor se nedostojno vede do pooblaščenega delavca
občinske uprave ali oseb, ki so udeležene v postopku,

– kdor prepreči pooblaščenemu delavcu občinske
uprave izvrševanje uradne naloge ali ga pri tem ovira,

– kdor onemogoča ali ovira opravljanje nalog iz pristoj-
nosti pooblaščenega delavca občinske uprave ali odklanja
posredovanje podatkov, pojasnil in drugih potrebnih dokazil
za razjasnitev določene kršitve,

– kdor pooblaščeni osebi občinske uprave posreduje
neresnično obvestilo o storjenem prekršku.

Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje pravna
oseba ali posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti (samostojni podjetnik), ki stori prekršek iz prej-
šnjega odstavka.

Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje tudi odgo-
vorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega od-
stavka tega člena.

29. člen
Kršitelji določb 11. točke 5. člena ter 7., 8., in 11.

točke 12. člena tega odloka, so dolžni vzpostaviti na stva-
reh, objektih in na javnih površinah takšno stanje, kakršno je
bilo pred storitvijo prekrška. Če tega ne storijo sami v roku,
ki jim je določen z odločbo, prvotno stanje vzpostavi na
njihove stroške pristojna služba po odredbi, ki jo z odločbo
izda občinska uprava.

VIII. KONČNE DOLOČBE

30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska

uprava.
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31. člen
Kazenske določbe tega odloka se ne uporabljajo v

primeru, če je kazen za isti prekršek že določena z drugim
predpisom.

32. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o javnem redu in miru v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo
občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 1/89, 12/90)
in odlok o prepovedi točenja in prodaje alkoholnih pijač do
7.30 zjutraj (Uradno glasilo, št. 7/72).

33. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 222-02/2002
Ajdovščina, dne 11. julija 2002.

Župan
Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.

3105. Sklep Občinskega sveta občine Ajdovščina o
sprejetju programa

Občinski svet občine Ajdovščina je na podlagi
33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št.
7/97) na seji dne 11. 7. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1
Občinski svet občine Ajdovščina sprejme:
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Ajdovščina za obdobje
od leta 1986 do 2000, dopolnjenega 1997, 1998 in 1999
ter družbenega plana Občine Ajdovščina za obdobje od leta
1986 do 1990, dopolnjenega 1997, 1998 in 1999.

2
Vsebina programa priprave sprememb in dopolnitev je

na ogled v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
na Oddelku za okolje in prostor.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 004-1/2002
Ajdovščina, dne 11. julija 2002.

Župan
Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.

3106. Sklep o imenovanju nadomestne članice v
Občinsko volilno komisijo občine Ajdovščina

Na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Ura-
dno glasilo, št. 7/99, 2/02) ter 35. in 38. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji
dne 11. 7. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

V Občinsko volilno komisijo občine Ajdovščina, se kot
nadomestno članico imenuje:

1. Romana Potrata iz Ajdovščine, Bevkova ulica 3,
namestnica člana.

Št. 021-1/1999
Ajdovščina, dne 13. julija 2002.

Župan
Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.

3107. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega
programa športa v Občini Ajdovščina

Na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Urad-
no glasilo št. 7/99), 9. člena zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98) in nacionalnega programa športa v RS (Urad-
ni list, RS št. 24/00) je Občinski svet občine Ajdovščina na
seji dne 11. 7. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju izvajalcev letnega programa

športa v Občini Ajdovščina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, normativi in meri-

la za vrednotenje programov in razdelitev sredstev, name-
njenih sofinanciranju letnih programov športa v Občini Aj-
dovščina.

2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo iz-

vajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini, razen izjem, ki jih pravilnik

posebej predvideva,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrov-

ske in organizacijske pogoje za uresničitev športnih progra-
mov,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani čla-
narini, če so registrirani po zakonu o društvih.

3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega

proračuna lahko ob upoštevanju zgornjih pogojev kandidira-
jo naslednji izvajalci športnih programov:

– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društ-

va s sedežem na območju občine,
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– zavodi, gospodarske  družbe, zasebniki in druge or-
ganizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju športa, razen izjem, ki
jih pravilnik posebej predvideva,

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavno-
sti v športu in so splošno koristne in neprofitne,

– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.

4. člen
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim

programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidatu-
re na javnem razpisu.

Športna zveza oziroma športno društvo lahko kandidira
na javnem razpisu le z lastnimi športnimi programi in s po-
dročja športne panoge, za katero je bilo društvo ustanovlje-
no.

Športna društva in zveze športnih društev imajo pod
enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa špor-
ta v občini.

Športno društvo oziroma zveza lahko v prvem letu delo-
vanja kandidira le za sredstva, namenjena delovanju društva
oziroma zveze.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

5. člen
Iz občinskega proračuna se po tem pravilniku sofinan-

cirajo športni programi z naslednjimi vsebinami:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se

prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraže-
valnega programa.

2. Športna rekreacija.
3. Kakovostni šport.
4. Vrhunski šport.
5. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potre-

bami ter šport invalidov.
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih kadrov v športu.
7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost.
8. Založniška dejavnost.
9. Mednarodne, državne, medobčinske in občinske

športne prireditve.
10. Športni objekti in oprema.
11. Informacijski sistem na področju športa.
12. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne

skupnosti.

6. člen
V okviru vsebin iz prejšnjega člena, izvajalci lahko

kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti za naslednje pro-
grame:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraže-
valnega programa

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Programi so: “Zlati sonček“, “Naučimo se plavati“, “Ci-

ciban planinec“ in “Športne dejavnosti“, ki jih organizirajo
izvajalci športnih programov za predšolske otroke z name-
nom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredova-
nja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktiv-
nosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti.

Občina sofinancira: propagandno gradivo, strokovni
kader, objekt za izvedbo 60-urnih programov na skupino z
največ 20 otroki.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Programi so; “Zlati sonček“, “Krpan“, “Naučimo se
plavati“ in “Drugi 80-urni programi“ za skladen razvoj gibal-
nih sposobnosti otrok in mladostnikov.

Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za izved-
bo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki
in 80-urnih programov na skupino z največ 20 otroki, propa-
gandno gradivo, organizacijo in udeležbo na občinskih, re-
gijskih in državnih šolskih prvenstvih.

Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport

Programi vključujejo osnovnošolske otroke, ki imajo
interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in
visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.

Občina sofinancira: objekt, strokovni kader in material-
ne stroške na skupino, in sicer; 240 ur za cicibane-ke, b)
240 do 400 ur za mlajše dečke-lice in c) od 300 do 800 ur
za starejše dečke-lice ter meritve in spremljanje treniranosti,
Interesna športna vzgoja mladine

Programi vključujejo mlade od 15. do 20. leta starosti,
ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih
namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizič-
ne sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov so-
dobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad in
zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.

Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za 80-
urne programe na skupino z največ 20 mladimi.

Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vr-
hunski šport

Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki
so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.

Občina sofinancira: objekt in strokovni kader od 400
do 1100 ur v odvisnosti od športne panoge na skupino.

Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo 80-urne programe v

izbranih športnih panogah.
Občina sofinancira strokovni kader za 80-urne progra-

me na skupino z največ 20 študenti.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na

osnovi točkovanja po tabeli 1.
2. Športna rekreacija
Cilj športne rekreacije odraslih je aktivno, koristno in

prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega pro-
stega časa.

Občina sofinancira: objekt za 80-urni program vadbe
na skupino z največ 20 člani.

Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, sta-
rejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.

Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po tabeli 2.

3. Kakovostni šport
Programi vključujejo priprave in športna tekmovanja

ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo
objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možno-
sti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih pro-
gram športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben
dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za na-
stope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez
do naslova državnega prvaka.

Občina sofinancira: objekt za 320-urne programe na
skupino.

Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po tabeli 3.

4. Vrhunski šport
Programi vključujejo priprave in tekmovanje športni-

kov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspek-
tivnega razreda.
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Občina sofinancira: objekt za vrhunske športnike, s
stalnim bivališčem v občini, v individualnih športnih panogah
največ 1200 ur programa, v kolektivnih športnih panogah za
ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, naj-
več 1200 ur programa.

Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po tabeli 4.

5. Programi za otroke in mladino s posebnimi potreba-
mi ter šport invalidov

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Programi vključujejo otroke in mlade s posebnimi po-

trebami z namenom izboljšanja socialne integracije in vklju-
čevanja v vsakdanje življenje.

Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih

sposobnosti, zdravju, ravitalizaciji, resocializacij, razvedrilu
in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s špor-
tom.

Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za 80-
urne programe na skupino z največ 10 udeleženci.

Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po tabeli 5.

6. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
v športu

Programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih
kadrov so namenjeni pridobivanju ustreznih nazivov, licenc
in njihovo potrjevanje.

Občina sofinancira: kotizacijo za udeležbo na uspo-
sabljanju oziroma izpopolnjevanju v skladu s sprejetim sred-
njeročnim in letnim programom usposabljanja strokovnih
kadrov v športni zvezi.

7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Obsega izvajanje uporabne in razvojne raziskave s po-

dročja športa Občine Ajdovščina ter prenašanje izsledkov v
prakso. Izvajalci morajo k vlogi priložiti tudi mnenje ustrezne
inštitucije.

Občina sofinancira: materialne stroške, povezane z ra-
ziskavo.

Na javni razpis pod to točko se lahko prijavijo tudi
fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v Občini Ajdovščina.

8. Založniška dejavnost
Obsega izdajanje strokovne literature, drugih periodič-

nih in občasnih publikacij s področja športa Občine Ajdov-
ščina.

Občina sofinancira: materialne stroške povezane z iz-
dajo literature oziroma publikacije.

9. Udeležba in organizacija mednarodnih, državnih,
medobčinskih in občinskih športnih prireditev

Obsegajo prireditve, ki jih opredeljuje 52. člen zakona
o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo na-
men pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in
imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem,
razen šolskih športnih tekmovanj.

Občina sofinancira: materialne stroške povezane s pri-
reditvijo.

Na javni razpis pod to točko se lahko prijavijo tudi
izvajalci, ki nimajo sedeža v občini, s pogojem, da se priredi-
tev izvaja na območju občine oziroma se prireditve udeleži
oseba s stalnim bivališčem v občini.

10. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja orga-

niziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in
športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o
športu.

Občina sofinancira: izdelavo informacijskih baz za po-
trebe občine in nakup tehnologije.

11. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne
skupnosti

Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se
na lokalni ravni združujejo v športne zveze. Društva in zveze
za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje
osnovnih materialnih stroškov in plače zaposlenih.

Občina sofinancira: materialne stroške za delovanje
društva oziroma zveze.

Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po tabeli 6.

12. Športni objekti in oprema
Za izgradnjo in investicijsko vzdrževanje športnih ob-

jektov in opreme se zagotavljajo sredstva na podlagi priprav-
ljenega popisa športnih objektov in opreme v občini ter
prioritetnega vrstnega reda izgradnje in vzdrževanja.

Višina sredstev, ki se jo namenja za izgradnjo in investi-
cijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme znaša največ
50% predračunske vrednosti.

III. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA

7. člen
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega progra-

ma športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programov,
– doseženi uspeh.

8. člen
Kot osnovo za točkovanje programov se upošteva me-

rila v obliki točkovnega sistema (tabele od 1-6), ki je priloga
temu pravilniku. Izračun sredstev za športni objekt in stro-
kovni kader je odvisna od števila vadbenih ur, velikosti sku-
pine, razvrstitve športne panoge v 11. členu in določitvi
koeficienta (KF).

Individualni Kolektivni Miselne Rekreacija
športi - KF športi - KF igre - KF - KF

Objekt 1–5 1,5 0,8 1
Strokovni kader 0,5–0,8 0,8 0,5 0,5

9. člen
Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za namen zno-

traj vsebine programa, za katerega se v razpisu izkaže dejan-
sko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofi-
nanciranje. Dodatne točke pridobi izvajalec za vsakega ka-
tegoriziranega športnika.

Sredstva, ki jih društva pridobijo za objekt so namenje-
na pokrivanju stroškov povezanih z najemom oziroma z vzdr-
ževanjem objekta.

10. člen
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede

na skupno število točk in glede na potrjeno višino namen-
skih sredstev proračuna, za izvajanje letnega programa špor-
ta v občini, za vsako proračunsko obdobje posebej.

Kolikor izvajalec posamezne športne panoge ne dose-
ga normativov določenih v tabelah 7 in 8, glede števila
vadbenih ur in velikosti vadbene skupine, pridobi le propor-
cionalni delež točk.
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11. člen
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov

izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v štiri
skupine.

1. skupina:
Izvajalci programov v individualnih športih, v katerih

športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacional-
ne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka;

– alpsko smučanje,
– balinanje,
– kolesarstvo,
– jadralno letenje,
– jadralno padalstvo,
– ples,
– športno plezanje,
– telemark,
2. skupina:
Izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih špor-

tniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih
panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prva-
ka;

– košarka,
– nogomet,
– rokomet,
3. skupina:
Izvajalci različnih športno-rekreativnih programov
4. skupine:
Izvajalci miselnih iger;
– modelarstvo,
– šah.

12. člen
V posamezni skupini iz prejšnjega člena se izvajalce

športnih panog oziroma programov razvršča v razrede glede
na razširjenost in kakovost dosežkov športnikov.

Kazalci razširjenosti športne panoge:
a) Olimpijska panoga
da 10%
ne 5%
b) Tradicija v občini (neprekinjeno delovanje)
25 let in več delovanja 10%
15 do 24 let delovanja 9%
10 do 14 let delovanja 8%
5 do 9 let delovanja 7%
manj kot 5 let delovanja 6%
c) Število registriranih tekmovalcev
– individualni športi in miselne igre
30 in več 15%
20 do 29 13%
13 do 19 11%
6 do 12 9%
manj kot 6 7%
– kolektivni športi
70 in več 15%
50 do 69 13%
30 do 49 11%
10 do 29 9%
manj kot 10 7%
d) Število klubov vključenih v nacionalno panožno zve-

zo
100 in več 15%
50 do 99 13%
25 do 49 11%
10 do 24 9%
manj kot 10 7%
e) Število ligaških tekmovanj oziroma tekmovanj za na-

slov državnega prvaka

40 in več 20%
30 do 39 15%
20 do 29 10%
manj kot 20 5%
Kazalci kakovosti športnih dosežkov
a) Nastopanje na tekmovanjih
Nastopanje v tekmovalnem sistemu panožne

zveze za naslov državnega prvaka 10%
Nastopanje na drugih tekmovanjih na ravni

države 5%
b) Uvrstitev na državnem prvenstvu

Kolektivne šp. panoge Individualne
I. držav. II. držav. III. držav. šp. panoge,

liga liga liga miselne igre

Med prve 3 30% 25% 20% 25%
Med prvih 8 25% 20% 15% 20%
Med prvih 15 20% 15% 10% 15%
Med prvih 25 15% 10% 5% 10%

c) Uvrstitev na mednarodno tekmovanje (olimpijske igre,
svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, super pokali,
evropski pokali …)

Kolektivne šp. panoge Individualne šp. panoge,
miselne igre

15% 10%

Na podlagi pridobljenih % se športne panoge razvrsti v
devet razredov:

1. razred 96-100%
2. razred 91- 95%
3. razred 86-90%
4. razred 81-85%
5. razred 76-80%
6. razred 71-75%
7. razred 66-70%
8. razred 61-65%
9. razred 56- 60%
10. razred 51-55%
Kolikor izvajalec športnega programa oziroma panoge

doseže manj kot 51% se sofinancira v okviru programov
športne rekreacije. Izvajalec lahko glede na razvrstitev v
razrede prejme največ 100%.

IV. NAČIN IN POSTOPEK RAZDELITEV SREDSTEV

13. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, izvedenega v

mesecu oktobru oziroma novembru, lokalna skupnost pri-
dobi podatke o načrtovanih programih športa v prihodnjem
proračunskem obdobju in o potrebnih sredstvih za njihovo
izvajanje.

Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in v enem
javnem mediju na območju Občine Ajdovščina. Razpisna
dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandida-
tom najmanj 15 dni pred rokom za oddajo prijave.

Pri pripravi predloga razdelitve sredstev se upoštevajo
le programi izvajalcev, ki so bili posredovani v razpisnem
roku in so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno
dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izva-
jalca pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je
8 dni od prejema poziva.
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14. člen
Župan pred objavo razpisa določi 5-člansko strokovno

komisijo. Komisijo sestavljajo: član občinske uprave, član
odbora za  družbene zadeve, član sveta Zavoda za šport,
predstavnika športne zveze v individualnih in kolektivnih špor-
tnih panogah.

Strokovna komisija v skladu z normativi in merili, dolo-
čenimi v razpisu, zbere in obdela prijavljene programe ter jih
ustrezno točkuje. Komisija županu občine poda predlog
sklepa o sofinanciranju prijavljenih programov za prihodnje
proračunsko obdobje. Župan po sprejemu proračuna izda
sklep in ga pošlje vsem prijavljenim na razpis. Kandidati na
javnem razpisu lahko v roku 8 dni vložijo vlogo za preveritev
utemeljenosti sklepa.

15. člen
Športni programi se financirajo na osnovi pogodb, ki jih

z izvajalci programov sklene župan, v roku 15 dni od uvelja-
vitve odloka o proračunu občine.

Pogodbe opredeljujejo višino sredstev, v skladu z izi-
dom javnega razpisa, vsebino in obseg programov, čas re-
alizacije programov, pričakovane dosežke ter način nadzora
nad porabo sredstev.

Sredstva za propagandno gradivo, materialne stroške,
zavarovanja ter sofinanciranje programov navedenih v 6.
členu od 6. do 11. točke, se izvajalcem nakazujejo na
osnovi predloženih verodostojnih listin, ki izkazujejo nasta-
nek obveznosti izvajalca programa, do odobrene višine.

Sredstva za izgradnjo in obnovo športnih objektov in
opreme se nakaže po dostavi zahtevka za izplačilo z raču-
nom oziroma situacijo, ki potrjuje realizacijo del, oziroma
nabavo opreme.

16. člen
Izvajalci programov so dolžni ob zaključki leta podati

poročilo o izvedbi programov. V primeru, da se na osnovi
podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi
neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih
programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poraču-
najo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v
naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več progra-
mov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je
dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v
občinski proračun.

Če izvajalec do rokov, navedenih v pogodbi, ne odda
letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je
dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z za-
konskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.

V. KONČNI DOLOČBI

17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

merilih za izbiro izvajalcev in financiranje programov športa z
dne 3. 6. 1998.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-75/2002
Ajdovščina, dne 12. julija 2002.

Župan
Občine Ajdovščine

Marjan Poljšak l. r.
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BLED

3108. Odlok o ureditvenem načrtu Ribenska gora

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 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/91,
47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) ter na podlagi 16. člena
statuta Občine Bled (Uradni list št. 33/99, 19/00 in
116/00) je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju
29. redne seje dne 5. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu Ribenska gora

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt Ribenska

gora, ki ga je izdelalo projektivno podjetje Kontura, d.o.o.
Bled v aprilu 2002 pod zaporedno številko projekta 370/98.

II. VSEBINA UREDITVENEGA NAČRTA

2. člen
Splošne priloge
1. odlok o ureditvenem načrtu
2.Tekstualni del
– uvodni del z obrazložitvijo in utemeljitvijo pogojev za

posege v prostor s posebnimi strokovnimi podlagami in
grafičnimi prilogami;

– ureditvena situacija;

– rešitve v zvezi s prenovo grajene strukture in predvi-
denih objektov;

– rešitve v zvezi s prenovo, dograditvijo ali novogradnjo
prometnega, energetskega in komunalnega omrežja;

– usmeritve za krajinsko oblikovanje;
– varovanje območij naravne dediščine;
– omejitve in pogoji glede varovanja okolja in zaščite;
3. Pogoji pristojnih organov in organizacij
4. Soglasja k UN
5. Grafični del:
– izrez iz DP M1:5000
– območje UN na karti M1:25 000
– katastrski načrt z mejami M1:2500
– ureditveno programska situacija M1:2500
– obstoječi in predvideni vodi komunalne infrastrukture

M1:2500
– detajl v območju urejanja Rekreacija – geodetska

podloga M1:500
– detajl v območju urejanja Rekreacija M1:500
– detajl v območju urejanja Hotel – geodetska podloga

M1:500
– detajl v območju urejanja Hotel M1:500
– detajl v območju urejanja Sava – geodetska podloga

M1:500
– detajl v območju urejanja Sava M1:1500.

III. MEJE UREDITVENEGA NAČRTA

3. člen
Območje ureditvenega načrta Ribenska gora poteka

po naslednjih obodnih parcelah v katastrski občini Ribno:
1394, 207/1, 182, 189/2 – del, 189/1 – del, 190/1 –
del, 191/1 – del, 193/2, 194/2 – del, 195/2 – del, 197,
201/10 – del, 1349 – del, 202, obsega pa tudi parcele od
meje katastrske občine Ribno do osi reke Save Bohinjke v
k.o. Selo: 1244/1 – del, 445, 1244/2 – del, 461 – del,
462 – del, 440 – del, 460 – del.
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IV. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA
IZRABO PROSTORA RAZPOREDITEV IN NAMEMBNOST
OBSTOJEČIH IN PREDVIDENIH OBJEKTOV IN ODPRTIH

PROSTOROV

4. člen
Območje je razdeljeno na posamezna ožja območja

urejanja, ki so razvidna iz grafičnih prilog –detajlov v merilu
1:500:

– območje urejanja Rekreacija
– območje urejanja Hotel
– območje urejanja Sava
– območje urejanja Gozd
Za vse posege v prostor določa ureditveni načrt pogoje

in usmeritve, ki jih je potrebno upoštevati pri izvajanju poseg-
ov v prostor na območju ureditvenega načrta.

5. člen
Območje urejanja Rekreacija
Območje obsega parcelo št. 207/1 – del, k.o. Ribno,

v obsegu, ki je razviden iz grafičnega dela načrta in na kateri
je predvidena sprememba rabe površin.

Predel je pod pogoji nadaljnjih členov odloka namen-
jen za naslednje dejavnosti:

– športne, rekreativne, kulturne in prireditvene de-
javnosti,

– gostinstvo (obseg prilagojen namenu območja),
– trgovina v sklopu dopolnitve gostinske dejavnosti.
Ureditev znotraj območja obsega:
1. Ureditev dostopa, poti in parkirišč
1.1. Dostopna cesta se asfaltira in rekonstruira v delno

spremenjeni trasi – odcep od prostora za kurjenje kresa
proti vzpetini in priključitev na obstoječo traso, s tem da se
za potrebe dostopa na Malo goro zgradi cesta po robu
novopridobljenega nogometnega igrišča do vznožja vzpet-
ine. Cesta in teren proti izviru potoka se uredita s kaskadni-
mi brežinami, ki se zatravijo in zasadijo z grmovnicami. Za
zasipanje in ravnanje terena se lahko uporabi le zdrav mate-
rial od rušenja objektov in material od izkopov. Dovažanje
odpadkov vseh vrst ni dovoljeno.

Promet na območju je omejen. Na cesti na južnem
delu območja se postavi dvižna rampa. Režimi odpiranja
rampe se dogovorijo med uporabniki prostora.

Prostor od vstopa na območje urejanja do igrišča za
kasting se uredi v večnamensko površino, ki mora biti komu-
nalno ustrezno urejena in ki služi kot parkirišče v času pr-
ireditev in tekmovanj, sicer pa je namenjena tudi za športno
dejavnost – površina se delno asfaltira. Površina med cesto
in baliniščem se kot parkirišče uporablja le v času večjih
prireditev.

Posegi so dovoljeni v skladu z nadaljnimi določili
odloka.

2. Ureditev športnih površin obsega:
2.1. razširitev obstoječega igrišča za kasting za ca.

30 m proti severozahodu in severu zaradi pridobitve površin
za mali nogomet, odbojko na mivki, poligona za rolanje in
kotalkanje ter ureditev večnamenskega prostora (otroška
igrala, klopi);

2.2. ureditev lokostrelskega strelišča v okviru igrišča
za kasting – v času uporabe je potrebno zagotoviti varnost z
začasnimi posegi – postavitev zaslonov in opozorilnih tabel
ter zagotoviti poseben nadzor;

2.3. ureditev asfaltiranega igrišča (igrišče za nogomet,
rokomet in košarko ter kegljanje), ki lahko služi tudi za
parkirnje;

2.4. prenova in dograditev igrišč za balinanje.

Vse navedene površine se po potrebi in ob vzpostavitvi
ustreznih pogojev lahko namenijo tudi drugim športom, kar
mora biti opredeljeno v tehnološkem načrtu v okviru doku-
mentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za potrebe ureditve športnih površin je dovoljeno:
– izsekati del zaraslega pašnika in teren z nasipom

ustreznega materiala zravnati ter zatraviti;
– izvesti drenažo obstoječih športnih površin;
– urediti poti med igrišči.
3. Objekti:
3.1. Dovoljena je gradnja objektov za dejavnosti tega

območja urejanja
3.2. Na obstoječih objektih so dovoljeni posegi v skladu

z 10. členom odloka. Dovoljuje se tudi dozidava prizidka k
obst. objektu za potrebe gostinske dejavnosti in za ureditev
garderobno-sanitarnih prostorov. Višinski gabarit objekta se
prilagodi obstoječemu objektu, vključno z oblikovanjem stre-
he. Tlorisna velikost prizidka je ca. 8 x 16 m, ostali pogoji v
skladu z 11. do 15. členom odloka.

3.3. Dovoljene so odstranitve objektov
3.4. Dovoljena je gradnja skladiščnega-pomožnega

objekta, s tem da je program izrabe v skladu s potrebami in
dejavnostmi območja. Gabaritno in oblikovno mora biti ob-
jekt usklajen z določili odloka (tlorisna velikost ca. 8 x 20 m).
Objekt se lahko gradi tudi fazno, vendar v skladu z
29. členom odloka.

3.4. Dovoljena je postavitev občasnega odra v času
večjih prireditev na lokaciji med obstoječim večnamenskim
objektom in predvidenim skladiščnim objektom. Oder je
potrebno po končani prireditvi odstraniti. Oder je lahko ori-
entiran v smeri kasting igiršča ali pa proti vstopu na območje
(prilagodi se velikosti prireditve). Pri postavitvi odra je potreb-
no upoštevati tako postavitev, pri kateri bodo vplivi hrupa na
okolje čim manjši.

3.5. Dovoljuje se postavitev začasnega šotora ob večjih
prireditvah. Mikrolokacija postavitve šotora se prilagaja vrsti
in množičnosti prireditve. Za potrebe občasnih prireditev
morajo biti sanitarije zagotovljene znotraj fiksnih objektov.

4. Hortikulturna ureditev območja naj bo usklajena z
naravnim zelenjem. Potrebno je zgostiti obstoječo vegetaci-
jo in intenzivno zazeleniti področje, ki meji na severu na
kmetijska zemljišča in proti vasi Ribno. Zelena meja služi
tudi kot protihrupna zaščita. Uporabi se avtohtono zelenje.

5. Komunalna infrastruktura območja se ureja po
20. členu odloka.

6. člen
Območje urejanja Hotel
Obsega parcele št. 207/48, 182, 183, 184, 189/2 –

del, 189/1 – del, 190/1 – del, 191/1 – del, 190/2,
185/1, 187/1, 186/2, 187/2, 187/1 vse k.o. Ribno.

Predel je pod pogoji navedenimi v nadaljnjih členih
odloka namenjen za naslednje dejavnosti:

– turizem in gostinstvo – hotel z dejavnostmi, ki pomen-
ijo dodatno ponudbo zdravstvene in storitvene dejavnosti,
trgovina;

– športne in prireditvene dejavnosti;
1. Kompleks teniških igrišč se na severnem delu zasa-

di z visokodebelno avtohtono vegetacijo, kar bo izboljšalo
obstoječo vizualno izpostavljenost predela. Igrišče, ki je
najbližje hotelu je dovoljeno prekriti z montažno konstrukci-
jo. Dopušča se postavitev tribun za gledalce v obliki lesenih
klopi razporejenih v travnati brežini.

Dovoli se tudi izgradnja igrišča za odbojko na mivki.
2. Na obstoječih objektih so dovoljeni posegi:

vzdrževanje, adaptacije, odstranitve objektov, spremembe
namembnosti za dejavnosti, ki so skladne z osnovno de-
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javnostjo območja, dozidave. Nadzidave hotela niso do-
voljene.

3. Smernice za gradnjo prizidka: Dovoljuje se rušenje
gospodarskega dela hotela na vzhodni strani in izgradnja
prizidka tlorisnih dimenzij ca. 25 m x 32 m (+5% –10%).
Tloris objekta je lahko členjen v okviru teh dimenzij. Objekt
je lahko podkleten, sicer pa obsega pritličje (bazen in
pomožni prostori) in dve polni etaži (v I. etaži so sobe in
apartmaji –skupaj maksimalno 20 ležišč, druga etaža se
nameni za seminarske dvorane). Dopušča se tudi drugačna
razporeditev programa po etažah. Drugi pogoji oblikovanja
so razvidni iz določil členov splošnih pogojev odloka.

Poseg mora biti predhodno preverjen z vidika vplivov
na okolje.

1. Ostale proste površine območja se urejajo parko-
vno, predvsem s posaditvijo listavcev, s tem da se upošteva-
jo smernice krajinskih strokovnih podlag, ki so sestavni del
UN. Uredi se manjše otroško igrišče. Med kompleksom
teniških igrišč in parkovno urejenim otroškim igriščem je
potrebno zagotoviti vedno prehoden koridor za vzdrževanje
gozda na Ribenski gori. Uredi se tudi razgledna točka –
pomol na robu naravne terase in opremi s parkovno opre-
mo: ograja, klopi, smetnjaki, opozorilne oznake.

2. Komunalno urejanje je v območju dovoljeno pod
Splošnimi pogoji odloka –20. člen in nadaljnji.

7. člen
Območje urejanja Sava
Območje urejanja Sava je na eni strani omejeno z mejo

katastrskih občin Ribno in Selo, ki poteka po osi nekdanje
struge reke Save Bohinjke, na drugi strani pa je meja ob-
močja os sedanje struge reke. Parcele se nahajajo v k.o.
Selo.

Predel je z ozirom na naravne danosti namenjen za
naslednje dejavnosti:

– rekreativne (pasivne) dejavnosti;
– prireditvene dejavnosti, gostinstvo in trgovina v ome-

jenem obsegu;
Območje je deljeno v dva dela:
1. Območje mrtvic: Na območju sta dve mrtvici, za

kateri velja varstveni režim za hidrološke naravne spomenike.
Zato je pri vseh posegih v prostor potrebno upoštevati, da ni
dovoljeno onesnaževanje vode, spreminjanje njene naravne
temperature, kakršnokoli drugo spreminjanje sestave vode
niti spreminjanje vodnega režima. Prepovedana so tudi reg-
ulacijska dela, vsaka gradnja v ožjem obrežnem pasu, ne-
kontrolirano odlaganje odpadkov na celotnem področju. Ni
dovoljeno posegati v obrežno vegetacijo, odvzemati material
s celotnega območja, omejevati dostop do vode z ograjami,
jarki in drugimi ovirami. Prepovedana je vožnja z motornimi
čolni.

Naravna povezava med obema mrtvicama je bila zasu-
ta, zato se dovoli izgradnja veznega kanala, ki bi vzpostavil
prvotno stanje. Izvede se strokovna sanacija stanja obeh
mrtvic in bajerja, ki ga je potrebno vrniti v naravno obliko:
odstrani se nasuti pomol in uredijo bregovi.

Izvedejo se posegi, ki preprečujejo k mrtvicam in bajer-
ju dostop z avtomobili. Na dostopni poti ob Savi k bajerju se
zato montira rampa in dogovori režim odpiranja za potrebe
vzdrževanja območja. Prav tako se izvedejo zapore z rampa-
mi tudi na poteh iz Sela in na prod levo od Ribenskega
mostu. Cesta bliže bajerju se opusti in zemljišče sanira.
Preplastitev makadamskih poti in cest je dovoljena le z belim
asfaltom. Prostor se uredi kot prostor za pasivno rekreacijo
(sprehajalne poti) in opremi s kvalitetno opremo (klopi, smet-
njaki, informativne table), ki pa ne sme obremenjevati okolja
in mora biti vanj neopazno vključena.

2. Rekreacijsko območje se uredi v vstopnem delu
območja urejanja vzhodno od ceste in manjše ob kravji poti
pred križiščem obeh poti.

Na večjem prostoru se dovolijo posegi na obstoječem
gostinskem objektu v smislu izboljšanja gostinskih standar-
dov (sanitarije). Dopušča se odstranitev in novogradnja ob-
jekta gabaritov, ki so ca. 10% večji od obstoječega. V objek-
tu ni sedežnih kapacitet, je sezonskega značaja. Do ure-
ditve objekta se dovoli začasna postavitev mobilnih sanitarij
na področju, ki je opredeljeno v grafičnem delu načrta.
Celoten prostor se lahko ureja ob upoštevanju ohranjanja
kvalitetnega naravnega stanja. Dovoljena je ureditev prosto-
ra s klopmi in prostori za kurjenje. Obstoječa visokorasla
vegetacija se obvezno ohranja. Razen teh ureditev se dovoli
tudi postavitev lesenega podesta in ureditev robnega opa-
zovalnega platoja nad zahodno mrtvico.Nasuti pomol se
odstrani ali preuredi v otok, uredijo se bregovi mrtvic in
bajerja.

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi vplivov pro-
meta dosežemo z izgradnjo parkirišča ob poti proti mostu in
parkirišča v severnem predelu rekreacijskega območja.
Parkirišče mora biti urejeno v skladu z ostalimi določili
odloka, na neizpostavljenem delu se uredi ekološki otok z
zabojniki za smeti. Kampiranje vseh oblik v območju urejan-
ja (OU) Sava ni dovoljeno.

3. Reka Sava Bohinjka omejuje predel na južni strani.
Dovoljujejo se vsi posegi, ki pomenijo poboljšanje stanja
vodotoka z obrežnim pasom in ki bi pomenili ponovno oživitev
mrtvic in bajerja. Vodnogospodarsko soglasje je za vse
posege v območju obvezno.

4. Infrastrukturni objekti in naprave se lahko izvajajo ob
upoštevanju nadaljnjih določil odloka.

8. člen
Območje urejanja Gozd
Območje obsega parcelo št. 207/1 – del k.o. Ribno,

kot je razvidno iz grafičnega dela načrta.
Predel je pod pogoji navedenih v naslednjih členih

namenjen naslednjim dejavnostim:
– gozdarstvo;
– pasivna rekreacija;
– terciarne in kvartarne dejavnosti – gozdna učna pot.
1. V območju urejanja Gozd gradnje objektov niso

dovoljene.
2. Dovoljuje se ureditev obstoječih sprehajalnih poti in

steza z občasnimi razgledišči, ki morajo biti izvedene v obliki
gozdnih in planinskih poti. Trasa poti, ki poteka od območja
urejanja Rekreacija in poteka okrog Ribenske gore do ob-
močja urejanja Hotel, se priredi in uredi kot programska –
učna pot, za kar se izdela poseben projekt. Ob poteh je
dovoljeno postaviti klopi, smetnjake, ograje in v omejenem
obsegu opozorilne in informativne table.

3. Dovoljuje se ureditev razgledišča na vrhu Ribenske
gore, ki se opremi v skladu s smernicami strokovnih krajin-
skih podlag.

4. Dovoljujejo se posegi, ki so potrebni za opravljanje
gozdarske dejavnosti, vendar se ne dovoljuje gradnje novih
gozdarskih poti niti povečevanje profila starih. Poti je potreb-
no redno vzdrževati. V primeru naravne nesreče ali požara
se morajo vse posledice potrebnih interventnih posegov v
prostor obvezno takoj sanirati zaradi preprečitve erozije in
drugih škod.

5. Prostor na vrhu Male gore se uredi kot prostor, kjer
je možno organizirati prireditvene dejavnosti majhnega ob-
sega – predvsem za potrebe šolskih in obšolskih dejavnosti.
Ureditev mora biti v skladu z ureditvami na ostalem področju
območja. Gradnja objektov vseh vrst ni dovoljena.
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6. V primeru graditve infrastrukturnih objektov in naprav
je potrebno upoštevati splošne pogoje odloka in opraviti
potrebne poseke v minimalnem obsegu ter upoštevati pogo-
je soglasja Zavoda za gozdove.

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

OBJEKTOV IN NAPRAV

9. člen
Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju poseg-

ov je potrebno upoštevati morfološke značilnosti, razmerja,
merila in kvalitete posameznih območij urejanja. Posegi v
prostor morajo obdržati vzpostavljeno oblikovno celoto v
posameznem območju urejanja in se prilagajati okoliškim
objektom in ureditvam.

10. člen
V območjih urejanja so pod predpisanimi pogoji do-

pustni naslednji posegi v prostor:
– tekoča vzdrževalna dela;
– rušitve in odstranitve objektov;
– urejanje zelenih, rekreacijskih površin in odprtih

prostorov;
– gradnja prometnih, komunalnih, energetskih in tele-

komunikacijskih objektov in naprav;
– gradnja pomožnih in začasnih objektov po določilih

odloka o gradnji pomožnih objektov;
– novogradnja objektov, če je to za posamezno ob-

močje posebej opredeljeno.

11. člen
Gabariti in oblikovanje objektov
Objekti se tlorisno prilagajajo namembnostim objekta.
Tloris objekta naj bo podolgovate oblike, z možnostjo

členjenega tlorisa. Objekti so locirani tako, da je daljša
stranica objekta vzporedna s plastnicami terena, sleme stre-
he je vzporedno daljši stranici objekta.

12. člen
Višinsko se objekti prilagajajo obstoječi pozidavi. Ob-

jekti so lahko delno ali v celoti podkleteni. Pritličje objektov
je maksimalno 30 cm dvignjeno nad nivo urejenega terena.
Mansarde objektov so lahko izrabljene, če je to glede na
dejavnost v območju primerno. Kolenčni zid ne sme preseg-
ati 120 cm.

13. člen
Streha: simetrična dvokapnica naklona 38-42 stopinj.

Pri večjih objektih so strehe obvezno večkapne. Dopušča se
gradnja frčad z dvokapnimi strehami in s slemenom pra-
vokotnim na osnovno sleme. Kritina: gladka, sive barve. Pri
večjih, športnih objektih, ki so začasne narave ali izdelani iz
montažnih elementov je dopusten tudi manjši naklon strehe.

14. člen
Oblikovanje fasad naj bo v skladu z oblikovanjem kval-

itetnih objektov v okolici. Športni in prireditveni objekti so
lahko montažni – lesene izvedbe, fasada je lahko izvedena v
lesu in steklu. Masivno grajeni objekti: fasada je izvedena v
zaglajenem zidarskem ometu v beli barvi ali v svetlem pastel-
nem tonu, z možnostjo kombinacije z lesenimi opaži.

15. člen
Tolerance: horizontalni gabariti objektov: dopustno

odstopanje je ±10%. Vertikalni gabariti: višinsko novi objekti

ne smejo izstopati iz gabarita naselja oziroma pozidave v
bližini nameravanega posega. Prizidki naj višinsko ne pre-
segajo osnovnega objekta.

16. člen
Dostopi, dovozi in parkirišča
Glavni dovozi so obstoječi. V skladu s tehničnim pred-

pisi se urejajo v obstoječih dimenzijah. Večja parkirišča so
dopustna na lokacijah, ki jih predvideva ureditveni načrt.
Ureditve odvodnjavanja morajo biti usklajeni s predpisi za
take objekte.

17. člen
Funkcionalno zemljišče
Funkcionalno zemljišče objekta mora zagotavljati nor-

malno obratovanje objekta.
Pri pritličnih objektih je funkcionalno zemljišče pas v

širini 2 m od objekta, pri višjih pa 4 m. K funkcionalnemu
zemljišču spada tudi dostopna pot, parkirišča in druge pov-
ršine potrebne za obratovanje objekta.

V. USMERITVE ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE

18. člen
V območju ureditvenega načrta Ribenska gora mora

biti prenova odprtega prostora (preoblikovanje prostora,
sanacije, nove talne ureditve površin in oprema prostora)
poenotena. Gozdne površine se maksimalno ohranjajo, s
tem da je dopustno varovalno gospodarjenje in povečanje
biološke pestrosti gozda. Pri urejanju je potrebno upoštevati
gozdno gospodarske načrte in soglasja za posege v prostor
Zavoda za gozdove.

Vse dejavnosti, ki so v tem prostoru dovoljene, morajo
v največji možni meri tudi ostali prostor ohranjati v obsto-
ječem naravnem stanju. Preoblikovanje prostora je dovoljeno
le, če prostor pridobi na kvaliteti in v primeru sanacije degra-
diranih površin, ki naj se sanirajo v prvotno stanje. Konkret-
ne usmeritve za krajinsko oblikovanje na posameznih ob-
močjih urejanja tega ureditvenega načrta so razvidne v nad-
aljnjih določilih odloka.

VI. VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

19. člen
Območje ureditvenega načrta predstavlja prostor, kjer

predstavljata naravno dediščino mrtvica na levem bregu Save
Bohinjke zahodno od Ribenskega mosta in mrtvica na levem
bregu Save Bohinjke pod vasjo Ribno.

Za posege v prostor velja varstveni režim za hidrološke
naravne spomenike, varovanje in dovoljeni posegi so do-
voljeni po določilih, ki so navedeni v podrobnejših pogojih
za posege v območju urejanja Sava. Potrebno je pridobiti
naravovarstveno soglasje pristojnega Zavoda RS za varstvo
narave, izpostava Kranj.

VII. SPLOŠNI POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO
UREJANJE OBMOČJA UREDITVENEGA NAČRTA

20. člen
Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav je dovoljena

v skladu z določili nadaljnjih členov. Pri gradnji na območju
urejanja Sava je potrebno pred vsakim posegom pridobiti
pogoje in soglasje pristojnega Zavoda RS za varstvo narave,
izpostava Kranj.
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21. člen
Prometno urejanje
Dovoljene so rekonstrukcije obstoječih cest, ki morajo

biti izvedene tako, da višinsko odgovarjajo obstoječim nave-
zavam.

Makadamske ceste se vzdržujejo v obstoječih trasah,
dopušča se preplastitev z belim asfaltom. Promet je v ob-
močju ureditvenega načrta omejen, označi se z ustreznimi
prometnimi znaki in obvestilnimi tablami.

Parkirišča je treba zagotoviti na funkcionalnem zem-
ljišču objektov. Večja parkirišča se uredijo v območjih, kjer
so dovoljene prireditve.

22. člen
Pogoji za komunalno in energetsko urejanje
Komunalne in energetske ureditve morajo zagotavljati

varovanje okolja in zagotavljati pogoje obrambe in zaščite.
Komunalni vodi in naprave morajo biti vkopani. Po iz-

gradnji se zemljišče uredi in sanira v prvotno stanje.

23. člen
Kanalizacija
Novi objekti UO – Hotel se priključujejo na ČN hotela

Ribno, odpadne fekalne vode iz ostalih območij ureditven-
ega načrta se po izgradnji ČN Bled priključijo nanjo. Če to ni
mogoče, oziroma v času, ko ta še ni zgrajena, se začasno
zgradijo greznice na praznjenje. Po izgradnji javne kanaliza-
cije se nanjo priključijo tudi obstoječi objekti.

Meteorne vode z utrjenih površin se morajo odvajati v
ponikovalnice ali naravne odvodnike. Meteorne vode s parki-
rišč se morajo odvajati preko lovilcev olj.

24. člen
Vodovodno omrežje
Obstoječe vodovodno omrežje za potrebe ureditven-

ega načrta zadošča. Posegov v javni vodovod se ne pred-
videva.

25. člen
Plin
Za potrebe izvedbe plinifikacije območja je predviden

varovalni pas v območju trase dovozne ceste (Izletniška c.) k
hotelu Ribno.

26. člen
Električno omrežje
Obstoječi in predvideni objekti se oskrbujejo z ele-

ktrično energijo iz nizkonapetostnega omrežja, ki se zgradi v
zemeljski izvedbi po pogojih soglasjedajalca.

27. člen
Omrežje zvez
Izgradnja telekomunikacijskega omrežja in kabelskega

distribucijskega omrežja v območju ureditvenega načrta je
predvidena v kabelski izvedbi po pogojih 21. člena.

VIII. VARSTVO OKOLJA

28. člen
Odstranjevanje odpadkov
Ekološki otoki za zbiranje odpadkov so predvideni v

okviru večjih parkirišč v območjih urejanja, kjer so dovoljene
prireditve. Tu se uredijo tudi prostori za odrinjen sneg.
Dostopi morajo biti urejeni tako, da so vedno prosti za

dostop vozil za prevoz odpadkov. Odjemna mesta morajo
biti urejena tako, da vizualno ne motijo okolice, površina
mora omogočati enostavno čiščenje.

Hrup
Glede na naravno okolje je maksimalna dnevna do-

voljena jakost hrupa 55 dBA. V območjih urejanja Rekreaci-
ja je v primeru prireditev dovoljena jakost občasno lahko
višja, vendar je potrebno z dodatnimi ukrepi za protihrupno
zaščito zmanjšati hrup, tako da se onesnaženje maksimalno
omeji na ožji prostor.

Varstvo voda
Novi posegi ne bodo vplivali na sedanjo kvaliteto vode.

S predvidenimi posegi in komunalnimi ureditvami se bo kval-
iteta izboljšala.

Zrak
Na območju UN Ribenska gora ni onesnaževalcev zra-

ka. S prehodom ogrevanja na plin se bo onesnaževanje
zraka še zmanjšalo. Onesnaženje se občasno poveča zaradi
prometa v času večjih prireditev.

29. člen
Požarno varstvo
Varstvo pred požarom je predvideno v skladu s predpi-

si. Odmiki med objekti zagotavljajo požarno varnost. V ob-
močju urejanja Hotel je za potrebe gašenja izvedeno zunan-
je hidrantno omrežje. Dostopi za gasilska in druga inter-
ventna vozila so po obstoječih cestah, v času intervencij pa
tudi po peš površinah in zelenicah.

30. člen
Obramba in zaščita
Objekti-novogradnje, v katerih se zadržuje večje število

ljudi, morajo biti dimenzionirani za potresno območje 8.
stopnje po MCS lestvici.

31. člen
Etapnost izvajanja ureditvenega načrta
Ureditveni načrt se lahko izvaja fazno – po območjih

urejanja. Vsak poseg, ki se izvaja fazno znotraj območja
mora biti funkcionalna celota. Predhodno mora biti zagotov-
ljena ustrezna komunalna opremljenost zemljišča.

32. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev
Ureditveni načrt je potrebno upoštevati pri vseh poseg-

ih v prostor. Investitorji, projektanti, izvajalci in uporabniki
morajo pri vsakem posegu upoštevati veljavne gradbeno-
tehnične, sanitarno-higienske, varnostne, prometne in druge
predpise.

Investitor mora:
– pri posegih v prostor upoštevati določila odloka in

strokovnih podlag, ki so sestavni ureditvenega načrta;
– za načrtovane posege naročiti izdelavo izreza iz UN,

v obsegu, ki ga narekuje 55. člen ZUNDPP (Uradni list SRS,
št. 18/84 in dalje), ter v območju urejanja Rekreacija in
Gozd upoštevani tehnološki elaborati ureditve športnih pov-
ršin oziroma gozdne učne poti;

– ob izkopu gradbene jame ali zemeljskih del odstraniti
plodno zemljo in jo začasno deponirati ter ravnati z njo po
predpisih;

– zavarovati vegetacijo pred poškodbami zaradi grad-
nje;

– po končani gradnji urediti okolico, odstraniti začasne
objekte in odvečni material.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
UN je stalno na vpogled v prostorih Občine Bled.

34. člen
Nadzor nad izvajanjem UN izvaja pristojna inšpekcijska

služba.

35. člen
Za vse posege v prostor mora investitor pridobiti pisno

mnenje strokovne službe Občine Bled.

36. člen
Posegi, ki presegajo določila odloka, se ne morejo

realizirati brez spremembe UN Ribenska gora.

37. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01503-3/2002
Bled, dne 5. junija 2002.

Podžupan
Občine Bled

Jože Antonič l. r.

3109. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje
planske celote Bled

Na podlagi 35. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
29/95, 44/97) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine
Bled na nadaljevanju 29. redne seje dne 5. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
planske celote Bled

1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o pros-

torsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
(Uradni list RS, št. 23/91, 50/96, 22/97, 3/98, 58/98,
90/98, 110/99, 18/00, 24/00, 42/00, 63/00).

2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na uskladitev

PUP za območje planske celote Bled z odlokom o prostor-
skih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine
Bled, v zvezi z ureditvenim načrtom Ribenska gora.

3. člen
Spremeni in dopolni se 58. člen odloka tako, da se v

tabeli pretežne rabe prostora morfoloških enot ureditvenega
območja III. doda pri točki “9. U-Ri 3 Ribno hotel Kompas”
tekst “UN Ribenska gora”, pri točkah “11. U-Ri 5” in “12. U-
Ri 6” pa se tekst “območje zdrav. turist. centra” in “obm.
rekreac. površine ob Savi v Ribnem” nadomesti s tekstom

“UN Ribenska gora”.
V nadaljevanju se črta tekst “Turistične in rekreacijske

površine”, ki se nadomesti s tekstom “Območja, ki se ureja-
jo z UN Ribenska gora”, za alineo U-Ri 6 pa se doda alinea

“del odprtega prostora”.

4. člen
V celoti se črtajo členi št. 61, 63. in 64.

5. člen
Spremeni se kartografsko gradivo: v karti v merilu

1:5000 PKN Bled 40 in Radovljica 31, kjer se vriše meja
območja ureditvenega načrta Ribenska gora.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 01503-3/2002
Bled, dne 5. junija 2002.

Podžupan
Občine Bled

Jože Antonič l. r.

3110. Odlok o lokacijskem načrtu za Južno
razbremenilno cesto (R 315, odsek 1089) na
Bledu

Na podlagi drugega odstavka 39. in 43. člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), ter na podlagi 16. člena
statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in
116/00) je Občinski svet občine Bled na 30. redni seji dne
3. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu za Južno razbremenilno

cesto (R 315, odsek 1089) na Bledu

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin

planskih dokumentov, in sicer:
– dolgoročnega plana Občine Radovljica za območje

Občine Bled za obdobje 1986-2000 (UVG, št. 2/86 –
osnovna objava, 23/88, 9/89, 4/90, Uradni list RS, št.
15/96, 27/98) in

– srednjeročnega plana Občine Radovljica za obmo-
čje Občine Bled za obdobje 1986–1990 (UV, št. 8/86 –
osnovna objava, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90, 4/90, Uradni
list RS, št. 26/91, 1/93,4/94, 37/94, 48/94, 79/94,
15/96, 27/98);

- sestavin prostorskega plana Občine Bled (PPOB) s
spremembami in dopolnitvami Uradni list RS, št. 15/96,
50/96, 22/97, 3/98, 90/98, 110/99);

- odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in  druž-
benega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 4/02, 10/02)
sprejme lokacijski načrt za južno razbremenilno cesto (R315
odsek 1089) na Bledu, katerega je pod št. 1/2 001 v
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februarju 2001 izdelal Razvojni center Radovljica d.o.o.,
Kranjska c. 13. Radovljica.

Lokacijski načrt je izdelan na osnovi naslednjih stro-
kovnih podlag: Idejni projekt – dopolnitev, Južne razbreme-
nilne ceste na Bledu, katerega je pod št. P – 12- 667 v juliju
1998 izdelal PNZ Projekt nizke zgradbe d.o.o. Vojkova 65.
Ljubljana, Študije upravičenosti za izgradnjo južne razbre-
menilne ceste Bleda, katero je v oktobru 2 000 izdelal
TrafCons d.o.o. Ljubljana.

Lokacijski načrt določa pogoje, ki se nanašajo na lego,
potek, zmogljivost ceste ter velikost in oblikovanje objektov
in naprav, krajinsko oblikovanje ter pogoje za prometno in
komunalno urejanje območja ceste.

2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
Odlok o lokacijskem načrtu z naslednjo vsebino:
– opredelitev območja in seznam parcel, ki se nahajajo

znotraj območja,
– funkcija območja s prometno tehničnimi pogoji ure-

janja,
– pogoji glede komunalnega urejanja,
– pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko obli-

kovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem
območju,

– okoljevarstveni pogoji,
– etapnost izvajanja,
– določitev toleranc pri legi, velikosti in funkciji cestne-

ga objekta in naprav, ki so dopustne v projektni dokumenta-
ciji, z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv načrto-
vane ceste na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani
videz območja,

– obveznosti investitorjev in izvajalcev.
Tekstualni del
– Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
– Prometna preveritev
– Prognoza hrupa in predlog protihrupne zaščite
Soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij

določenih s Programom priprave
Grafične priloge:
– Pregledna situacija
– Prikazi iz prostorskih sestavin veljavnih planskih ak-

tov v M 1: 5000
– Pregledna situacija v M 1: 5000
– Pregledna situacija komunalnih naprav v M 1: 5000
– Pregledna situacija prometne ureditve v M 1: 5000
– Katastrska situacija v M 1. 2880, M 1: 1000
– Obstoječa situacija v M 1: 1000
– Ureditvena situacija v M 1: 1000
– Zbirna karta komunalnih objektov in naprav v

M 1: 1000
– Karakteristični prečni profili v M 1: 200
– Pregledni vzdolžni profil v M 1: 1000/100.

II. OPREDELITEV OBMOČJA LN

3. člen
Območje urejanja lokacijskega načrta obsega novo tra-

so regionalne ceste R 315 na Bledu – južna razbremenilna
cesta, na odseku od križišča z Ljubljansko cesto na obmo-
čju “Betinskega klanca“ do priključka na obstoječo cesto s
priključevanjem na Cesto Svobode pod “Pristavo“.

Območje obsega zemljišča naslednjih parcelnih šte-
vilk:

k.o. Želeče
295/45, 296/10, 296/99, 297/1, 297/2, 297/3,

297/5, 297/6, 297/9, 297/11, 297/12, 297/18,
297/19, 297/21, 297/22, 297/24, 297/25, 297/26,
297/27, 297/29, 297/31, 297/32, 297/34, 297/35,
297/36, 297/37, 297/38, 297/41, 297/42, 297/43,
297/44, 297/45, 297/46, 297/47, 297/48, 297/49,
297/50, 298/3, 298/4, 298/5, 298/9, 298/12,
298/13, 298/14, 298/16, 301/2, 302/1, 302/2,
302/4, 302/3, 306/4, 379/1, 380, 381, 382, 383,
384/1, 384/2, 385, 386, 387/1, 388/1, 388/2, 389/2,
389/3, 390, 391, 393/2, 394, 511/1, 511/2, 512/1,
512/3, 512/4, 513/1, 513/2, 513/4, 514, 515, 516/1,
516/2, 517, 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520, 521,
522, 523, 534, 535, 536, 537/1, 537/2, 538/1, 538/4,
539, 550, 551, 552, 553/1, 553/2, 554, 555, 556,
557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566,
567, 570/1, 570/2, 571, 572/1, 572/2, 578, 579, 580,
581/1, 581/2, 582, 583, 584/2, 584/3, 596/1, 596/2,
597/1, 597/2, 607/1, 607/2, 607/3, 608, 609, 610,
660/1, 660/3, 661, 664/1, 664/2, 665, 666, 663,
667/1, 667/2, 668/1, 668/2, 668/3, 668/4, 669,
670/1, 671, 672, 674/2, 680/1, 680/2, 681/1, 683/1,
684, 686, 687, 688/1, 688/2, 689, 690, 691, 693,
694, 696, 697, 700, 825/1, 825/4, 825/5, 825/6,
826/1, 827, 828, 829, 830/7, 921, 923, 924, 925,
926/1, 926/6, 926/7, 926/8, 975/1, 977/1, 977/2,
977/3, 981/7, 982/1, 982/2, 982/3, 982/4, 982/5,
982/6, 982/7, 983, 984/1, 984/2, 984/3, 985, 988,
989, 990, 991, 992, 1003, 1004/1, 1004/2, 1005/1,
1005/2, 1006/2, 1008/3, 1008/4, 1008/5, 1086,
1087/1, 1087/2, 1088/2, 1088/3, 1088/9, 1089/1,
1089/2, 1090/1, 1093, 1094/2, 1095, 1096/2,
1098/1, 1099, 1100, 1101/1, 1101/3, 1101/6,
1101/7, 1101/8, 1102, 1103/1, 1103/2, 1103/5,
1104/1, 1104/2, 1108/2, 1109, 1110, 1111/1, 1112,
1113, 1131/6, 1131/17, 1131/18, 1131/20, 1132/62,
1154/3, 1155/3, 1155/7, 1155/10, 1155/12, 1162/1,
1168/2, 1171/1, 1171/2, 1171/3, 1174/1, 1174/2,
1174/3, 1175/1, 1176, 1178, 1190/1, 1190/8,
1190/9, 1192/1, 1193/8, 1194/1, 1194/2, 1202/1,
1202/2, 1202/17, 1203/1, 1205/1, 1208/4

k.o. Selo pri Bledu
234/2.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO TEHNIČNIMI
POGOJI UREJANJA OBMOČJA

4. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega ob-

močje izključne rabe ceste s spremljajočimi objekti in uredi-
tvami, katere predstavljajo pločniki, kolesarska steza zidovi
in propust in komunalne naprave ter protihrupna zaščita

Potek trase.
Dolžina trase južne razbremenilne ceste je 3.300 m.
Razbremenilno cesto se iz območja krožnega križišča

na Betinskem klancu usmeri v pokriti vkop v krajši premi, ki ji
sledi leva krožna krivina polmera 800 m, nato poteka v
premem poteku do izstopa iz pokritega vkopa, na območju
katerega leži v desni krivini polmera 350 m.

Dolžina pokritega vkopa je 474 m, s potekom v vkopu
se izognemo večjemu posegu v polje med Koritensko in
Ribensko cesto.

V tej krivini se trasa ceste usmeri vzdolž spodnjega
roba terase, ki jo je izoblikovalo nekdanje odtekanje voda z
območja jezerske sklede. Po krajšem poteku v premi se
trasa ceste z desno krivino polmera 300 m in prehodnic
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dolžine po 60 m oddalji od roba terase in prečka polje južno
od Dindola.

Pred vstopom v ozko dolino, ki jo tvorita pobočji Straže
in Dobre gore se trasa z desno krivino polmera 400 m in
prehodnic dolžine po 60 m približa vzhodnemu portalu pred-
ora Megre, v katerega vstopi z nasprotno smerno levo krivi-
no polmera 5600 m in prehodnic dolžine po 70 m. Iz
predora trasa izstopi v desni krivini polmera 250 m in preho-
dnic dolžine po 80 m in se preko Mlinskega polja usmeri
pod severna pobočja Kozarce oziroma južni rob polj ob
naselju Mlino. Po prečkanju Mlinske ceste, ki je urejeno s
štirikrakim križiščem, se južna razbremenilna cesta z levo
krivino polmera 500 m in prehodni dolžine po 70 m usmeri
vzdolž severnega pobočja Kozarce, poteka na krajšem od-
seku v premi, nato pa se z desno krivino polmera 300 m in
prehodnic dolžine po 60 m usmeri v premi proti globeli
Jezernice, ki jo prečka z viaduktom dolžine 95 m. Na obmo-
čju prehoda potoka Jezernice leži trasa deloma v premi,
deloma v prehodnici naslednje leve krivine polmera 250 m.
Preko polja med globeljo Jezernice in Savsko cesto poteka
trasa po izhodu iz omenjene leve krivine v nasprotno smerni
krivini polmera 240 m s prehodnicama dolžine po 60 m,
prečka križišče s Savsko cesto in se nato z zaključno levo
krivino polmera 200 m in prehodnic dolžine po 80 m naveže
na traso obstoječe regionalne ceste v smeri proti Bohinjski
Beli. Na tem odseku se trasa odmakne od obstoječe regio-
nalne ceste pri Pristavi, kar omogoči ureditev ustreznega
križišča z današnjo regionalno cesto (Cesto svobode).

Preurejeni del obstoječe ceste na Betinskem klancu
na obeh priključnih krakih Ljubljanske ceste poteka v krožno
križišče v premi, ki izravnava današnji potek Ljubljanske
ceste v desni krivini (gledano v smeri od Lesc proti Bledu).

Z novim nivojskim priključkom Ribenske ceste in pri-
ključkom na novo križišče z južno razbremenilno cesto okoli
170 m južno od izstopnega portala pokritega vkopa je potre-
bno zgraditi nov cestni odsek dolžine okoli 135 m. Hkrati je
potrebno rekonstruirati del Ribenske ceste na dolžini okoli
200 m zaradi razširitve cestišča za leve zavijalce v smeri iz
Ribnega proti križišču na novi južni razbremenilni cesti.

Deviirana Ribenska cesta se v pravokotnem T priključ-
ku na načrtovano razbremenilno cesto, križišču usmeri proti
nižjeležeči južni razbremenilni cesti v desni krivini polmera
150 m, dolžina trase je okoli 140 m. Ureditev ustreznega
križišča s pasom za leve zavijalce (smer iz Ribnega proti
novemu križišču na južni razbremenilni cesti) na Ribenski
cesti narekuje tudi rekonstrukcijo same Ribenske ceste na
dolžini 200 m.

Računska hitrost je 70 km/h.

5. člen
Križišča in priključki
Južna razbremenilna cesta je namenjena poleg preva-

janju tranzitnega prometa v smeri proti Bohinju predvsem
povezavi območij na južni strani jezera, ki bodo s številnimi
priključki imeli zagotovljeno ustrezno nadomestilo za ukini-
tev sedanje krajše cestne povezave neposredno ob jezerski
obali.

Tako so poleg odcepnih križišč z Ljubljansko cesto na
Betinskem klancu in priključnega s Cesto svobode pri Pri-
stavi na trasi južčne razbremenilne ceste predvidena še
naslednja križišča:

– trikrako križišče z deviiranim priključkom Ribenske
ceste,

– štirikrako križišče s Selsko cesto,
– štirikrako križišče z Mlinsko cesto,
– štirikrako križišče s Savsko cesto.

Vsa križišča morajo biti urejena z elementi, ki omogo-
čajo normalno pretočnost prometa tudi za tovorna vozila,
tako da sama območja križišč ne bi postala ozka grla in
ovirala normalnega odvijanja prometa.

Na območju križišč je glavna trasa razširjena z dodat-
nim pasom širine 3 m za leve v skladu s prometnimi potreba-
mi in varnostnimi zahtevami.

Križišča bodo nesemaforizirana, vse prečne smeri so
na južno razbremenilno cesto priključene neprednostno.

V križiščih je potrebno predvideti javno razsvetljavo.
Križišče z deviirano Ribensko cesto je locirano okoli

170 m izza izhodnega portala pokritega vkopa v smeri proti
Bohinju. V trasi južne razbremenilne ceste je predviden do-
datni levi pas za vozila iz smeri Betinskega klanca (Ljubljan-
ska cesta) proti Ribnemu. Razširitev Ribenske ceste z do-
datnim levim pasom v smeri Ribno – južna razbremenilna
cesta je predvidena tudi z ureditvijo križišča deviirane Riben-
ske ceste z Ribensko cesto.

6. člen
Deviacije cest:
Kot deviaciji v zvezi z novimi projektnimi rešitvami je

treba smatrati deviacijo Ribenske ceste s povezavo na križi-
šče južne razbremenilne ceste ter samo prenovo Ribenske
ceste na območju novega priključevanja omenjene deviacije.

Cesta bo urejena z bankinami širine po 1, kar daje
skupno širino NPP 7,50 m.

Poleg omenjene deviacije Ribenske ceste je potrebno
urediti še deviacijo obstoječe gozdne poti v Megre, ki jo na
območju med P43 in P45 tangira razbremenilna cesta in jo
je potrebno prestaviti višje proti pobočju in povezati z obsto-
ječimi gozdnimi potmi, ki vodijo proti sedlu Megre. Dolčina
deviacije gozdne poti v Megre je 185 m.

V podaljšku Prežihove ulice (P64 – P65) je potrebno
urediti deviacijo gozdne poti dolžine 70 m z NPP 3,50.

7. člen
Značilni prečni prerez ceste je
– vozna pasova 2 x 3,00 = 6,00 m
– robna pasova 2 x 0,30 = 0,60 m
– bankini 2 x 1,00 = 2,00 m
Skupaj NPP 8,60 m
Širina koritnice v vkopu je 0,50 m.
Prečni prerez priključne ceste med Ribensko in južno

razbremenilno cesto vključuje dva vozna pasova širine po 3
m, robna pasova širine po 0,30 m in obojestranski bankini
širine po 1 m.

Ljubljanska cesta ima širino vozišča (vključno z robni-
ma pasovoma) 7 m, ob cesti potekata hodnika za pešce,
hodnik širine 1,6 m na severni strani poteka neposredno ob
vozišču, medtem ko je hodnik za pešce na južni strani (proti
grapi) odmaknjen od vozišča z vmesnim zelenim pasom.

8. člen
Spodnji ustroj:
Vkopi bodo izvajani pretežno v morenskih zasipih z

različnimi količinami gline, melja in peska in večjimi skalnimi
bloki. Na večih mestih je odločena jezerska kreda, mestoma
poteka trasa v melju in pesku, zato bo nosilnost planuma v
vkopih zelo različna.

Na območju poteka trase preko jezerske gline bo po-
trebno z ustrezno peto iz kamnitega materiala zagotoviti
stabilnost nasipa.

Na odseku razbremenilne ceste pri priključku Ceste
svobode bodo za stabilnost višjega nasipa (plazovito obmo-
čje) potrebni ukrepi za stabilizacijo pete nasipa z gradnjo
pilotne stene.
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9. člen
Zgornji ustroj:
Zgornji ustroj južne razbremenilne ceste je:
– 4 cm asfaltbeton
– 8 cm bitudrobir
– 35 cm tamponski drobljenec
Skupaj 47 cm
Utrditev priključnih cest je predvidena v naslednji kon-

strukciji zgornjega ustroja:
– 3 cm asfaltbeton
– 6 cm bitudrobir
– 30 cm tamponski drobljenec
Skupaj 39 cm
Utrditev pločnikov:
– 4 cm asfaltbeton
– 20 cm tamponski drobljenec
Skupaj 24 cm
Ljubljanska cesta ima isto utrditev zgornjega ustroja kot

južna razbremenilna cesta.

10. člen
Objekti in zidovi
Opis objektov (vključno z večjimi prepusti):
– ploščati prepust širine 2,5 m, višine 2 m in dolčine

85 m preko potoka Rečica,
– pokriti vkop širine 8,10 m, višine 4,70 m in dolžine

474 m med globeljo Rečice in Ribensko cesto,
– predor pod sedlom Megre širine 8,10 m, svetle viši-

no 4,70 m, dolžina predora je 285 m,
– viadukt dolžine 95 m preko globeli Jezernice.
Vzdolž Ljubljanske ceste je predvideno prekritje potoka

Rečica s ploščatim prepustom širine 2,5 m in višine 1 m,
dolžina prepusta je 105 m.

Opis zidov:
– oporni zid dolžine 9 m levo ob vstopu razbremenilne

ceste v pokriti vkop, srednja višina zidu 5 m
– oporni zid dolžine 20 m levo ob izstopu razbremenil-

ne ceste iz pokritega vkopa, srednja višina 7 m,
– oporna zidova dolžine po 50 m levo in desno ob

vstopu razbremenilne ceste v predor Megre, srednja višina
7 m,

– oporna zidova dolžine 10 m levo in 12 m desno ob
izstopu iz predora Megre, srednja višina 7 m,

– oporna zidova dolžine po 265 m levo in desno na
Mlinskem polju med P58 in P64, srednja višina 5,5 m,

– pilotna stena dolžine 110 m kot temelj cestnega
nasipa med P80 in P82 na območju križišča s Cesto svo-
bode.

11. člen
Regulacije
Trasa ceste prečka strugo pod ostrim kotom ca. 40

stopinj in višinsko razliko ca. petih metrov. Struga poteka
nad in pod križanjem v dolgi in ozki, ter močno zvijugani
naravni grapi, ki se po tridesetih metrih nizvodno od prečka-
nja razbremenilne ceste naveže na propust. Zaradi neposre-
dne bližine struge na levi strani ceste, njenega globokega
useka pod niveleto ceste ni možno bistveno prestaviti niti
trase ceste, niti struge potoka.

Po podatkih iz leta 1988, ima Rečica merodajne viso-
ke vode s povratno dobo sto let na mestu križanja:

Q100 = 19,3 m3/s
Propust ima svetlo odprtino B/H = 2,5/2 metra, s

trapezno oblikovanim dnom. Merodajni pretok odteka pri
padcu nivelete 2,4% in širini dna 3 metre z gladino na + 1,2
metra, ki omogoča 0,8 metra varnostne višine, kar zadošča
za potok, ki priteče z melioriranih travnikov.

Prečkanje Rečice s prepustom bi bilo nadaljevanje ob-
stoječega ploščatega propusta z identičnimi dimenzijami.
Zaradi odvodnjevanja brežin cestnih nasipov se ohrani del
struge med starim in novim prepustom nepokrit.

12. člen
Odvodnjavanje:
Odvodnjavanje cestišča je urejeno z odtokom vode v

vzdolžne jarke (na območju nasipov) in koritnic (na območju
vkopov) in ponikanjem na posamičnih močnih lokacijah, kot
je razvidno iz grafičnih prilog.

Na območju potokov (Rečica, Jezernica) je predvideno
odvajanje vode v potoka, večjega dela trase južne razbreme-
nilne ceste med Ribensko in Mlinsko cesto pa ni možno
odvodnjavati drugače kakor s ponikovalnicami.

Predvidena je ureditev vzdolžnih drenaž in odvajanje
pobočnih voda v jarke in dalje v ponikovalnice.

13. člen
Postajališča
Ob južni razbremenilni cesti je predvidena možnost

ureditve postajališč javnega prometa (medkrajevni promet)
na naslednjih lokacijah:

– obojestransko za priključkom Cankarjeve ceste,
– obojestransko za križiščem na Mlinski cesti,
– obojestransko za križiščem na Cesti svobode.
Postajališča so dolžine 20 m, dolžina uvoznega in iz-

voznega dela je po 20 m. Širina postajališča je 3 m, postajni
peron širine 2 m je ločen od postajališča z dvignjenim be-
tonskim robnikom.

IV. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

14. člen
Na obravnavanem poteku južne razbremenilne ceste

tangira cestna trasa obstoječe komunalne vode in naprave
kanalizacije, vodovoda, elektrike in telefonskega omrežja.

Kanalizacija
Trasa južne razbremenilne ceste prečka obstoječo ka-

nalizacijo na dveh mestih in sicer približno 35 m zahodno od
priključka Cankarjeve ceste in približno 90 m zahodno od
križišča s Selsko cesto. Prvi kanal poteka z območja Zagoric
(Koritenska, Ribenska cesta) v smeri proti Selu in Savi Bohi-
njki, druga pa se iz naselja Dindol vzhodno od vikend naselja
Na jasi priključuje na omenjeni kanal.

Kanalizacijska cev iz Mlina poteka ob Jezernici po
dnu globeli in je višjeležeči viadukt razbremenilne ceste ne
tangira.

Vodovod
Obstoječi vodovod prečka Ljubljansko cesto na vzho-

dnem priključnem kraku te ceste v bodočem križišču z južno
razbremenilno cesto. Vodovod, ki poteka po Koritenski ce-
sti, bo hkrati s samo Koritensko cesto potekal iznad pokrite-
ga vkopa nove ceste. Dve obstoječi vodovodni cevi poteka-
ta vzdolž Ribenske ceste in jih bo potrebno prestaviti oziro-
ma urediti prečkanje s pokritim vkopom oziroma vkopom pri
izbrani varianti (globok vkop ali pokriti vkop). Obstoječi vo-
dovod za oskrbo naselja Na jasi, ki poteka vzdolž Selske
ceste bo potrebno prestaviti na mestu globjega vkopa. Zava-
rovati bo potrebno obstoječi vodovod vzdolž Mlinske ceste
med Mlinom in Selom.

Elektrovodi
Daljnovod 20kV med Koritnim in naseljem ob Alpski

cesti prečka pokriti vkop južne razbremenilne ceste med
Koritensko in Ribensko cesto. Daljnovod za oskrbo objek-
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tov ob Ribenski cesti prečka traso ceste južno od Ribenske
ceste.

Med RTP in Ribensko cesto potekata južno od načrto-
vane trase 20 kV in 110 kV daljnovod, katerih ni potrebno
prestaviti temveč le zašititi v času gradnje. Ob Cankarjevi
cesti bo potrebno na mestu prečkanja zaščititi zemeljski 20
kV kabel, ki poteka ob južnem robu te ceste. Okoli 50 m
vzhodno od križišča s Cankarjevo cesto prečka trasa 20 kV
daljnovod med Jaršami in Selom. Nizkonapetostni kabelski
vod med Mlinom in hribom Kozarce prečka traso južne
razbremenilne ceste okoli 50 m vzhodno od gozdne poti v
podaljšku Prežihove ulice. Okoli 60 m zahodno od križišča
Savske ceste prečka južno razbremenilno cesto 20 kV dalj-
novod med Pristavo in naseljem V grabnu.

Poleg tega je potrebno zaščititi obstoječe NN hišne
priključke in izvesti nova križanja s kabelsko kanalizacijo za
vse obstoječe hišne priključke na trasi načrtovane ceste.

PTT vodi
Ob južni strani Ljubljanske ceste poteka mednarodni

telefonski kabel, ki ga bo potrebno ob gradnji križišča Ljub-
ljanske ceste z južno razbremenilno cesto deloma prestaviti
in ustrezno zaščititi.

Obstoječi PTT vod ob južni strani Koritenske ceste bo
potekal iznad pokritega vkopa.

Ob vzhodnem robu Cankarjeve ceste poteka obstoječi
vod PTT v smeri proti Ribnemu. Na odseku med Selsko
cesto in vstopom v predor Megre prečkata traso dve trasi
obstoječih telefonskih vodov, ki ju bo potrebno prestaviti.

Isto velja za telefonski kabel pod Kozarco na odseku
med Mlinsko cesto in potjo v podaljšku Prežihove ulice.
Trasa nove ceste tangira tudi vod, ki poteka med naseljem
Zazer in objekti ob Savski cesti.

V grafičnih prilogah je prikazan usklajen potek komu-
nalnih naprav.

Pri izgradnji novih oziroma obnovi obstoječih komunal-
nih naprav je potrebno zagotoviti stalno delovanje obstoje-
čih komunalnih naprav.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

15. člen
Ureditev in zaščita brežin
Brežine vkopov in nasipov bodo humuzirane v debelini

sloja 15 cm in zatravljene.
Nagib brežin je odvisen od vrste tal oziroma zagotovitve

stabilnosti nagiba pobočij vkopov in nasipov in je urejen v
nagibu 2:3 in 1:2.

Del visokega nasipa južne razbremenilne ceste pri pri-
ključku Ceste svobode bo urejen s kamnito oblogo z nagi-
bom brežine 1:1.

Na območju trase je potrebno posebno pozornost po-
svetiti oblikovanju vstopov v pokriti ukop ter oblikovanju via-
dukta.

Na območju križišča z Ljubljansko cesto, vstopa v po-
kriti ukop, priključka na Ribensko cesto, vstopov v predor
ter priključka na Cesto Svobode potrebno zagotoviti inten-
zivno hortikulturno ureditev.

Za objekte, ki se nahajajo znotraj območja lokacijske-
ga načrta, in ki z gradnjo ceste niso predvideni za rušitev,
veljajo določila PUP za plansko celoto Bled (Uradni list RS,
št. 23/91).

VI. OKOLJEVARSTVENI POGOJI

16. člen
Protihrupni ukrepi
Protihrupni ukrepi so dimenzionirani na ekvivalentne

nivoje za časovni presek leta 2012 v nočnem času v odvi-
snosti od obstoječe pozidave in mejne ravni za vir hrupa za
II. območje zaščite pred hrupom (49 dB(A).

Pri določitvi potrebnih višin protihrupnih ukrepov je
upoštevana defleksija hrupa, odmik protihrupnega ukrepa
od emisije, oddaljenost protihrupnega ukrepa od zavarova-
nih objektov, konfiguracija terena ter višina zavarovanih ob-
jektov.

Protihrupna zaščita je predvidena na naslednjih obmo-
čjih:

– protihrupna ograja višine 2 m in dolžine 35 m na robu
terase iznad globeli potoka Rečice,

– protihrupna ograja višine 2,5 m in dolžine 80 m na
robu brežine na vzhodni strani ceste med P16 in P18,

– pasivna zaščita zgornjega nadstropja objektov (za-
menjava oken) med P16 in P18 na vzhodni strani ceste,

– protihrupna ograja višine 2,5 m in dolžine 80 m na
južni strani križišča s Cankarjevo cesto,

– protihrupni nasip višine 2,5 m in dolžine 220 na
severni strani ceste med P27 in P33,

– pasivna zaščita (zamenjava oken) zgornjega nadstro-
pja stanovanjskega dela objekta v P29,

– protihrupna ograja višine 1 – 2,5 m in dolžine 45 m
na območju križišča s Selsko cesto,

– protihrupni nasip višine 2,5 m in dolžine 130 m na
južni strani ceste med P36 in P39,

– protihrupna ograja višine 2 m in dolžine 70 m na južni
strani ceste med P56 in P57,

– pasivna zaščita (zamenjava oken) zgornjega nadstro-
pja objekta med P58 in P59,

– protihrupna ograja višine 1,0 m in dolžine 58 m na
odseku me P62 in P64,

– protihrupna ograja višine 1,5 – 2 m in dolžine 130 m
na odseku med P64 in P67,

– protihrupna ograja višine 2 m in dolžine 150 m na
severni strani ceste med P72 in P75,

– pasivna zaščita objekta (zamenjava oken) med P81
in P82,

Ves humus, ki bo odkopan je potrebno deponirati in
uporabiti za ponovno ureditev zelenih površin.

Vse odstranjeno zelenje – žive meje je potrebno v
celoti nadomestiti.

V času gradnje je prepovedano kakršnokoli odlaganje
materiala v strugi vodotokov, prav tako je potrebno prepreči-
ti kakršnokoli onesnaževanje vode.

VII. ETAPNOST IZVAJANJA

17. člen
Celotno izvedbe ni možno razdeliti na etape razen v

času gradnje kot gradbeno tehnološke zaključene enote
– gradnje posameznih objektov (viadukt, pokriti ukop,
predor).

V vsaki etapi je sočasno z rekonstrukcijo ceste potre-
bno zagotoviti izgradnjo ali obnovo vseh načrtovanih komu-
nalnih naprav.
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VIII. DOPUSTNE TOLERANCE

18. člen
Pri izvedbi so dopustne tolerance, ki ne vplivajo na nivo

storitev in vpliv ceste na okolje. Dopustne so prilagoditve
tras posameznih komunalnih naprav v primeru, da le to ne
vpliva na celovitost rešitve in je zagotovljeno finančno pokri-
vanje nastalih sprememb.

Dopustna je prilagoditev oblike protihrupne zaščite v
soglasju s prizadetimi strankami, če le ta izpolnjuje s stan-
dardi predpisane pogoje.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

19. člen
Investitor oziroma njegov pooblaščenec mora zagotovi-

ti vsa za gradnjo potrebna zemljišča, zagotoviti promet v
času gradnje, ki bo omogočal stalen dostop za intervencij-
ska vozila in povzročal minimalne zastoje, omogočiti stalen
dostop do vseh objektov oziroma zemljišč, zagotoviti stalno
obratovanje obstoječih komunalnih priključkov do preveza-
ve na nove in v najkrajšem možnem času odpraviti vse
posledice posegov.

Urediti zelenice in vrtove ter travne površine v prvotno
stanje.

Investitor je dolžan zagotoviti sočasnost izgradnje vseh
z odlokom opredeljenih komunalnih objektov in naprav v
trasi ceste ali na drugih površinah obravnavanih s tem loka-
cijskim načrtom.

Zagotoviti odškodnino za porušene objekte na obmo-
čju križišča z Ljubljansko cesto.

X. KONČNI DOLOČBI

20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat

RS za okolje in prostor Inšpekcija za prostor.

21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01503-9/2002
Bled, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

3111. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja
odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Bled

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96), 3., 4. in 7. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 12.
člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled
(Uradni list RS, št. 58/98), 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97,
73/98, 31/00 in 24/01), 16. člena Statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski

svet občine Bled na nadaljevanju 29. redne seje dne 5. 6.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih

ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Bled

1. člen
V odloku o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja

odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled
(Uradni list RS, št. 59/98, v nadaljevanju: odlok) se prvi
odstavek 3. člena odloka v celoti črta in nadomesti z novim,
ki se glasi:

“Gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja odpa-
dnih in padavinskih voda v Občini Bled se izvaja v obliki
koncesionirane gospodarske javne službe. Komunalni ob-
jekti in naprave, ki služijo za odvajanje in čiščenje odpadnih
in padavinskih voda na območju Občine Bled, so osnovno
sredstvo Občine Bled. Koncesionar (v nadaljnem besedilu:
upravljalec) je na osnovi pogodbe pooblaščen, da izvaja
javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih
voda na območju Občine Bled, da upravlja in gospodari z
javno infrastrukturo, da opravlja vsa dejanja in vodi vse po-
stopke, ki so potrebni za opravljanje javne službe, razen
tistih, ki jih v skladu s tem odlokom izvaja Občina in da
izvršuje druga javna pooblastila, ki so mu v skladu z zako-
nom dana s tem odlokom in koncesijskim aktom“.

2. člen
13. člen odloka se v celoti črta in nadomesti z novim, ki

se glasi:
“Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna za vse

povzročitelje obremenitve, ki morajo na območju s kanaliza-
cijo svojo komunalno odpadno vodo odvajati v kanalizacijo
na podlagi uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaženja.

Izvajalec javne službe mora v tridesetih dneh po konča-
ni gradnji obvestiti vse povzročitelje obremenitve oziroma
lastnike in upravljalce objektov o možnosti priključitve njiho-
ve interne kanalizacije na javno kanalizacijo. Povzročitelji
obremenitve na območju s kanalizacijo morajo poskrbeti za
priključitev svojih objektov na javno kanalizacijo najkasneje v
roku šestih mesecev po izgradnji javne kanalizacije, po po-
gojih soglasja upravljalca in s pogojem, da stanje javne
kanalizacije omogoča priključitev.

Uporabniki iz 5. člena odloka morajo v roku 30 dni od
priključitve na javno kanalizacijo opustiti greznice, opušče-
ne greznice izprazniti, očistiti in dezinficirati, upravljavcu pa
omogočiti nadzor opravljenih del.

Povzročiteljem obremenitve na območju s kanalizacijo,
ki v roku šestih mesecev po izgradnji javne kanalizacije niso
priključili svojih objektov na javno kanalizacijo, upravljalec
po preteku tega roka prične brez predhodnega obvestila
zaračunavati kanalščino. S plačilom kanalščine povzročitelj
obremenitve ni odvezan postopka za pridobitev soglasij in
dovoljenj ter stroškov v zvezi s postopkom za priključitev na
javno kanalizacijo“.

3. člen
Prvi odstavek 26. člena odloka se v celoti črta in nado-

mesti z novim, ki se glasi:
“Kanalščino so dolžni redno plačevati vsi uporabniki, ki

odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne
glede na oskrbovalni vodni vir. Kanalščino so z uveljavitvijo
tega odloka dolžni plačevati tudi vsi povzročitelji obremeni-
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tve na območju s kanalizacijo, ki v roku šestih mesecev po
izgradnji javne kanalizacije niso priključili svojih objektov na
javno kanalizacijo.“

4. člen
29. člen odloka se v celoti črta in nadomesti z novim, ki

se glasi:
“Uporabniki javne kanalizacije so dolžni redno plačeva-

ti stroške odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih
voda od dneva priključitve. Povzročitelji obremenitve na ob-
močju s kanalizacijo, ki v roku šestih mesecev po izgradnji
javne kanalizacije niso priključili svojih objektov na javno
kanalizacijo, so dolžni redno plačevati stroške odvajanja in
čiščenja odpadnih in padavinskih voda, pod enakimi pogoji
kot ostali fizično priključeni uporabniki, in sicer od dneva
veljavnosti tega odloka“.

5. člen
Za 34. členom odloka se doda nov 34.a člen, ki se

glasi:
“Na območjih, kjer ni zgrajene javne kanalizacije in kjer

njena gradnja ni predvidena, je obvezna izgradnja lastnih
objektov za čiščenje odpadnih voda (vodotesne greznice,
čistilne naprave).

Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrže-
vanje objektov za čiščenje odpadnih voda. Praznjenje ob-
jektov ter ustrezno dispozicijo odpadne vode in gošče izvaja
upravljalec javne kanalizacije ali po pooblastilu upravljalca
drug izvajalec in sicer po programu praznjenja objektov, ki
ga izdela upravljalec in pod njegovo kontrolo, vendar naj-
manj enkrat letno. Upravljalec javne kanalizacije mora voditi
o greznicah posebno evidenco, iz katere je razvidno la-
stništvo, lokacija greznice, velikost greznice in datum praz-
njenja.

Upravljalec določi merila za oblikovanje in določanje
višine cene praznjenja in odvoza greznic, ki jih potrdi župan
Občine Bled.

Imetniki greznic plačujejo ceno praznjenja in odvoza
greznic upravljalcu javne kanalizacije po ceniku upravljalca.“

6. člen
V prvem odstavku 37. člena odloka se besedilo od

“300.000 do 800.000 SIT“ nadomesti z besedilom
“200.000 SIT“.

V prvem odstavku 37. členu odloka se doda 5. točka,
ki se glasi:

“5. ne izvaja praznjenja objektov za čiščenje odpadnih
voda ter ustrezne dispozicije odpadne vode in gošče in ne
vodi evidence o greznicah (34.a člen) “.

V drugem odstavku 37. člena odloka se besedilo “od
50.000 do 100.000 SIT“ nadomesti z besedilom “ 60.000
SIT“.

7. člen
V prvem odstavku 38. člena odloka se številka

“300.000“ nadomesti s številko “200.000“.
Črta se celoten drugi odstavek 38. člena odloka in se

nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
“Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekr-

šek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik-
posameznik.

Odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba se
kaznujeta z denarno kaznijo 60.000 SIT“.

8. člen
V prvem odstavku 39. člena odloka se doda 5. točka,

ki se glasi:

“5. ki nima izgrajenega ustreznega lastnega objekta za
čiščenje odpadnih voda ali ne zagotovi rednega čiščenja in
vzdrževanja objekta (34.a člen)“.

Črta se celoten drugi odstavek 39. člena odloka in se
nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi:

“Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik-
posameznik. Odgovorna oseba pravne osebe in fizična ose-
ba se kaznujeta z denarno kaznijo 60.000 SIT“.

9. člen
Črta se celoten drugi odstavek 40. člena odloka in se

nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
“Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek

samostojni podjetnik-posameznik in odgovorna oseba prav-
ne osebe“.

10. člen
41. člen odloka se v celoti črta in nadomesti z novim, ki

se glasi:
“Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati pravil-

nik o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Bled (Uradni list RS,
št. 59/98).

Upravljalec je dolžan do uveljavitve tega odloka pripra-
viti nov tehnični pravilnik o pogojih ter načinu odvajanja in
čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine
Bled, ki se smiselno uporablja s tem odlokom in ga sprejeti v
soglasju z županom Občine Bled.“

11. člen
V 43. členu odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Do začetka izvajanja javne službe s strani koncesio-

narja javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih in pada-
vinskih voda na območju Občine Bled izvaja Infrastruktura
Bled d.o.o.“

12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01503-8/2002
Ljubljana, dne 5. junija 2002.

Podžupan
Občine Bled

Jože Antonič l. r.

3112. Sklep o spremembah sklepa o tarifnih postavkah
oskrbe s pitno vodo v Občini Bled

Na podlagi 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), zakona o kontro-
li cen (Uradni list RS, št. 63/99), 20. člena odloka o oskrbi
s pitno vodo v Občini Bled (Uradni list RS, št. 43/00),
navodila za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih
služb (Uradni list RS, št. 56/01) in 16. člena statuta Občine
Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Ob-
činski svet občine Bled na nadaljevanju 29. redne seje dne
5. 6. 2002 sprejel
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S K L E P

o spremembah sklepa o tarifnih postavkah
oskrbe s pitno vodo v Občini Bled

1. člen
Sklep o tarifnih postavkah oskrbe s pitno vodo v Občini

Bled (Uradni list RS, št. 4/02) se dopolni z naslednjim
besedilom:

Uporabniki pitne vode plačajo ob storitvi zbiranja, či-
ščenja in distribucije vode tudi mesečno števnino na vodo-
vodu, ki se določi na merilno mesto glede na velikost vodo-
vodnega priključka, vodomera ali kombiniranega vodomera
na osnovi formule:

Mš = MA + DE / ZM
Mš = mesečna števnina
MA = material
DE = delo
ZM =predpisan rok menjave števcev po zakonu o mero-

slovju
K = kombinirani vodomer
Izračun števnine po navedeni formuli za leto 2002

znaša:
Vodomer do 1 285 SIT/mesec
Vodomer od 1 do DN 50 (2) 2.800 SIT/mesec K 9.610, 00 SIT/mesec
Vodomer od DN 50 do DN 80 (3) 3.025 SIT/mesec K 10.800,00 SIT/mesec
Vodomer od DN 80 do DN 100 (4) 3.200 SIT/mesec K 11.600,00 SIT/mesec

2. člen
Števnina se usklajuje letno s koeficientom rasti življenj-

skih stroškov, objavljenem v Uradnem listu RS.
V ceni števnine niso upoštevani zakonsko predpisani

davki.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 01503-3/2000
Bled, dne 5. junija 2002.

Podžupan
Občine Bled

Jože Antonič l. r.

BLOKE

3113. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Bloke

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 51/02) in
23. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je
Občinski svet občine Bloke na 22. redni seji dne 4. 7.
2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije

občine Bloke

I
V Občinsko volilno komisijo občine Bloke se imenu-

jejo:

1. Robert Marolt, Zakraj 2, roj. 1969, univ. dipl. prav.
– predsednik,

2. Anton Drobnič, Fara 6, roj. 1928, univ. dipl. prav. –
namestnik,

3. Stanislav Jakopin, roj. 1961 Studeno na Blokah 3,
gradbeni delovodja – član,

4. Viktor Jerič, roj. 1955, Velike Bloke 2 A, varnostni
inženir – namestnik,

5. Jože Rot, roj. 1961, Nova vas 55, avtomehanik –
član,

6. Ivica Oražem, roj. 1955, Runarsko 7, administrator
– namestnik,

7. Ivan Škrlj, roj. 1934, Sleme 6, upokojenec – član,
8. Metod Zabukovec, roj. 1972, Nova vas 11, avtome-

hanik – namestnik.

II
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine

Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas.

III
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

imenovanju Občinske volilne komisije občine Bloke št.
18-1/96-9/98-3 z dne 21. 9. 1998 (Uradni list RS, št.
64/98).

IV
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Nova vas, dne 4. julija 2002.

Župan
Občina Bloke

Jože Doles l. r.

ČRNOMELJ

3114. Odlok o spremembah odloka o oblikovanju
volilnih enot v Občini Črnomelj

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 29/97, 70/97,
10/98, 70/00 in 51/02), 19. do 23. člena zakona o lokal-
nih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 70/95 in
51/2002) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 87/99 in 13/01) je Občinski svet občine Črnomelj
na 32. redni seji dne 9. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o oblikovanju volilnih

enot v Občini Črnomelj

1. člen
V odloku o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj

(Uradni list RS, št. 65/94 in 69/98) se 1. člen spremeni
tako, da se glasi:

“Za izvedbo volitev članov občinskega sveta se na ob-
močju Občine Črnomelj oblikujejo štiri volilne enote v kateri
se voli štiriindvajset članov občinskega sveta. Za volitve
člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti se
oblikuje ena volilna enota, ki obsega celotno območje Obči-
ne Črnomelj. Volilne enote so:
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1. volilna enota, ki zajema območje Krajevne skupnosti
Črnomelj. Voli se devet članov sveta,

2. volilna enota, ki zajema območje krajevnih skupnosti
Dragatuš, Vinica in Sinji Vrh. Voli se šest članov sveta,

3. volilna enota, ki zajema območje krajevnih skupnosti
Adlešiči, Dobliče–Kanižarica, Petrova vas, Butoraj, Tribuče,
Griblje, Talčji Vrh in Stari trg ob Kolpi. Voli se osem članov
sveta

4. volilna enota, ki zajema območje Občine Črnomelj.
Voli se predstavnik romske skupnosti.

2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Člani občinskega sveta se v 1., 2. in 3. volilni enoti

volijo po proporcionalnem načelu, v 4. volilni enoti pa po
večinskem načelu.”

3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Volitve v občinski svet in volitve župana vodi in izvaja

občinska volilna komisija. Za volitve člana občinskega sveta
– predstavnika romske skupnosti se imenuje posebna ob-
činska volilna komisija.”

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 006-01-1/2002
Črnomelj, dne 9. julija 2002.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

3115. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Črnomelj za leto 2002

Na podlagi 3. in 4. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena
statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Ob-
činski svet občine Črnomelj na 32. redni seji dne 9. 7.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Črnomelj za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2002

(Uradni list RS, št. 21/02) se 2. točka spremeni in se glasi:

»2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:

v tisoč tolarjev
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2002

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 1,922.872
Tekoči prihodki (70+71) 891.080

70 Davčni prihodki 828.499
700 Davki na dohodek in dobiček 599.378
703 Davki na premoženje 103.356
704 Domači davki na blago in storitve 125.765
71 Nedavčni prihodki 62.581
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 30.500
711 Takse in pristojbine 15.000
712 Denarne kazni 350
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 550
714 Drugi nedavčni prihodki 16.181
72 Kapitalski prihodki 47.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7.000
722 Prihodki od prodaje zemlj. in
nematerialnega premoženja 40.000
73 Prejete donacije 43.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 43.500
74 Transferni prihodki 941.292
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 941.292
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 1,882.872
40 Tekoči odhodki 326.125
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 85.826
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost 13.585
402 Izdatki za blago in storitve 201.076
403 Plačila domačih obresti 15.049
409 Rezerve 10.589
41 Tekoči tranferi 628.920
410 Subvencije 28.412
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 345.206
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam 50.518
413 Drugi tekoči domači transferi 204.784
42 Investicijski odhodki 840.223
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 840.223
43 Investicijski transferi 87.604
430 Investicijski transferi 87.604
III. Proračunski presežek (I.–II.) 40.000

B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2002

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

C) Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2002

VII. Zadolževanje (500) 75.000
50 Zadolževanje 75.000
500 Domače zadolževanje 75.000
VIII. Odplačila dolga (550) 115.000
55 Odplačila dolga 115.000
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550 Odplačila domačega dolga 115.000
IX. Sprememba stanja sredstev na računu –
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.–VIII.–IX.) –40.000
XI. Neto financiranje (VI.+X.) –40.000

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-
ljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifika-
ciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podsku-
pin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.«

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

dnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na
določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov,
pa se uporabljajo od 1. januarja 2002.

Št. 403-02-3/2001-6
Črnomelj, dne 9. julija 2002.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

3116. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Črnomelj

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razl.,
73/95 – odl. US, 6/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96
– odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US,
74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US,
28/01 – odl. US, 87/01 – Zsam-1, 16/02 – sklep US in
51/02) je Občinski svet občine Črnomelj na 32. redni seji
dne 9. 7. 2002 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
statuta Občine Črnomelj

1. člen
V statutu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99 in

13/01) se spremeni drugi odstavek 14. člena tako, da se
po novem glasi: “Občinski svet šteje štiriindvajset članov, od
tega enega predstavnika romske skupnosti.”

2. člen
V 15. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi: “Ob-

činski svet se voli po proporcionalnem sistemu, predstavnik
romske skupnosti pa po večinskem sistemu.”

Dosedanji drugi odstavek postane tretji.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-02-2/99
Črnomelj, dne 9. julija 2002.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

HORJUL

3117. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Horjul

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95,
20/98 in 51/02) in 15. člena statuta Občine Horjul (Uradni
list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet občine Horjul
na 32. seji dne 4. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije

občine Horjul

I
V občinsko volilno komisijo občine Horjul se imenu-

jejo:
– za predsednika: Vladimir Simič, Vrzdenec 40, roj.

1950, 1354 Horjul,
– za namestnico predsednika: Bevc Štefanija, roj.

1950, Lesno Brdo 21a, 1354 Horjul,
– za članico: Saša Pušnar, Horjul 57, roj. 1974, 1354

Horjul,
– za namestnika članice: Peter Jerala, roj. 1972, Sa-

motorica 8, 1354 Horjul,
– za članico: Katarina Vrhovec, Žažar 8a, roj. 1965,

1354 Horjul,
– za namestnika članice: Simon Čadež, roj. 1972,

Horjul 173, 1354 Horjul,
– za članico: Alenka Praprotnik, roj. 1979, Horjul 196,

1354 Horjul,
– za namestnika članice: Davorin Sečnik, roj.1975,

Horjul 137, 1354 Horjul.

II
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.

III
Z dnem, ko začne veljati ta sklep preneha veljati sklep

o imenovanju Občinske volilne komisije občine Horjul, ki ga
je izdala Republiška volilna komisija, št. 18-1/96-9/98-4 z
dne 21. 9. 1998.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v

Uradnem listu RS.

Štev. 290/2002
Horjul, dne 5. julija 2002.

Župan
Občine Horjul

mag. Daniel Fortuna l. r.

3118. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri OŠ
Horjul

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00) in 6. člena statuta Občine Horjul
(Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet občine
Horjul na 32. seji dne 4. 7. 2002 sprejel



Stran 7386 / Št. 65 / 25. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije

S K L E P
o določitvi cen programov v vrtcu pri OŠ Horjul

I
Cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcu pri OŠ Hor-

jul znašajo mesečno na otroka
– I. starostna skupina – jasli 69.593 SIT,
– II. starostna skupina – vrtec 57.737 SIT,
– kombinirana skupina 59.000 SIT.
Programi varstva do 4 ure z malico in kosilom (skrajšani

programi) se ukinejo.

II
Stroški živil znašajo 340 SIT na dan, oziroma 7.480

SIT mesečno.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu, uporablja pa se od 1. 8. 2002.

Št. 215/2002
Horjul, dne 12. julija 2002.

Župan
Občine Horjul

mag. Daniel Fortuna l. r.

HRPELJE-KOZINA

3119. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Hrpelje-Kozina

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 6. in 16. člena statuta
Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99) je Občin-
ski svet Občine Hrpelje-Kozina na 32. redni seji dne 11. 7.
2002 sprejel

P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj

kmetijstva v Občini Hrpelje-Kozina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo nameni, pogoji in po-

stopki dodeljevanja proračunskih sredstev namenjenih ohra-
njanju in pospeševanju razvoja kmetijstva v Občini Hrpelje-
Kozina.

2. člen
Sredstva za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetij-

stva na območju Občine Hrpelje-Kozina (v nadaljevanju:
sredstva za kmetijstvo) se zagotavljajo v proračunu Občine
Hrpelje-Kozina v višini, ki je določena z odlokom o proraču-
nu za posamezno leto.

3. člen
Sredstva za kmetijstvo se dodeljujejo na podlagi javne-

ga razpisa, ki ga objavi občina. Sklep o razpisu sprejme
župan. V sklepu o razpisu se določi rok za izvedbo javnega

razpisa, višino razpoložljivih sredstev po posameznih name-
nih in imenuje komisija za izvedbo javnega razpisa (v nada-
ljevanju: komisija).

V primerih, ki jih določa ta pravilnik se sredstva lahko
dodeljujejo tudi neposredno na podlagi sklepov občinskega
sveta.

4. člen
Do finančnih sredstev so na podlagi določb tega pravil-

nika upravičene fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in katerih kmetija je vpisana v register kmetijskih
gospodarstev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in se nahaja na območju Občine Hrpelje-Kozina,
kolikor niso pri posameznem ukrepu upravičenci drugače
opredeljeni.

Upravičenci do finančnih sredstev pa so lahko tudi
pravne osebe, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost
na področju kmetijstva.

Upravičenci iz prvega in drugega odstavka lahko prido-
bijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da
za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednaro-
dnih virov.

II. UKREPI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA KMETIJSTVA

5. člen
Sredstva za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetij-

stva na območju Občine Hrpelje-Kozina so razdeljena na
investicijske izdatke in transfere, ter tekoče izdatke in tran-
sfere.

6. člen
V okviru investicijskih izdatkov in transferov se lahko

dodeljujejo sredstva za naslednje namene:
– melioracije in urejanje dostopov do obdelovalnih po-

vršin,
– sofinanciranje urejanja pašnikov za drobnico in živi-

no.

7. člen
V okviru tekočih izdatkov in transferov se lahko dode-

ljujejo sredstva za naslednje namene:
– subvencioniranje reprodukcije v živinorejo,
– subvencioniranje stroškov prevoza mleka,
– sofinanciranje programov društev in organizacij s po-

dročja kmetijstva,
– sofinanciranje stroškov analiz zemlje, krvi, krme, sa-

dja,
– sofinanciranje stroškov poskusnega sajenja novih

sort,
– sofinanciranje inovativnih programov za razvoj pode-

želskih ekonomij,
– drugi ukrepi za pospeševanje kmetijstva.

8. člen
Melioracije in urejanje dostopov do obdelovalnih povr-

šin
1. Namen ukrepa
Namen: sofinanciranje manjših zemeljskih del v smislu

povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin
od 0,2 do 2 ha na lastnika ter dostopnih poti do obdeloval-
nih površin, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje varova-
nja okolja.

2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa objavljenega v sredstvih javnega

obveščanja.
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3. Pogoji za pridobitev in višina sredstev
– na razpis se lahko prijavijo lastniki ali najemniki kme-

tijskih in gozdnih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejav-
nostjo,

– lokacija zemljišča na območju Občine Hrpelje-Ko-
zina,

– ocena pričakovanih učinkov melioracije in ekonom-
ske upravičenosti investicije, ki jo na podlagi ogleda potrdi
komisija iz tretjega člena tega pravilnika,

– predložitev ustreznih računov oziroma investicijske
ocene,

– predložitev mapne kopije, iz katere mora biti razvidna
parcelna številka in katastrska občina, z vrisano lokacijo
melioracije,

– dokazilo o lastništvu ali dolgoročna najemna po-
godba,

– upravno dovoljenje, če gre za poseg v prostor,
– izjava prosilca, da bo meliorirano zemljišče oziroma

urejeno pot, obdeloval oziroma vzdrževal v funkcionalnem
stanju vsaj še 10 let.

Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti melioracij-
skih del.

9. člen
Sofinanciranje urejanja pašnikov
1. Namen ukrepa
Spodbujanje pašništva v občini z ureditvijo novih in

razširitvijo obstoječih pašnikov in s tem preprečevanje zara-
ščanja in vzdrževanje kulturne krajine.

2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa objavljenega v sredstvih javnega

obveščanja.
3. Pogoji za pridobitev in višina sredstev
– na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki se ukvar-

jajo s kmetijsko dejavnostjo,
– lokacija zemljišča na območju Občine Hrpelje-Ko-

zina,
– najmanjša velikost pašnikov je 1 ha za 10 glav dro-

bnice ali ustrezno število glav goveje živine,
– prikaz tehnične izvedbe ureditve pašnikov s finančno

konstrukcijo,
– predložitev mapne kopije, iz katere mora biti razvidna

parcelna številka in katastrska občina, z vrisano lokacijo,
– dokazilo o lastništvu ali dolgoročna najemna po-

godba,
– upravno dovoljenje, če gre za poseg v prostor,
– predložitev ustreznih računov oziroma investicijske

ocene.
Višina sofinanciranja: do 30% vrednosti investicije.

10. člen
Subvencioniranje reprodukcije v živinorejo.
1. Namen ukrepa
Podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave osnov-

ne črede plemenske živine v kmečki reji.
2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi javnega razpisa.
3. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetij-

sko dejavnostjo in katerih kmetija ima dodeljen MID in sedež
na območju občine ter redijo živali v Občini Hrpelje-Kozina.

Financira se do 100% stroškov za prvo osemenitev
govejih plemenic v tekočem letu.

4.Pogoji za dodelitev sredstev
– fotokopija pripustnega lista z računom.

11. člen
Subvencioniranje stroškov prevoza mleka.
1. Namen ukrepa
Sofinanciranje stroškov prevoza mleka kmetom v kra-

jih, kjer prevoznih stroškov zaradi nerentabilnosti odvzema
mleka ne krije mlekarna.

2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa objavljenega v sredstvih javnega

obveščanja.
3. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetij-

sko dejavnostjo in katerih kmetija ima dodeljen MID in sedež
na območju Občine Hrpelje-Kozina.

Subvencionira se do 100% stroškov prevoza mleka po
kilometru.

4. Pogoj za pridobitev sredstev:
– prevzemno mesto na območju Občine Hrpelje-Kozi-

na,
– dovoljenje pristojnega organa Ministrstva za kmetij-

stvo, gozdarstvo in prehrano za oddajo mleka v javno po-
trošnjo,

– račun za prevoz mleka.

12. člen
Sofinanciranje strokovnih programov, ter prireditev in

aktivnosti društev in neprofitnih organizacij s področja kme-
tijstva.

1. Namen ukrepa
Podpora organizirani dejavnosti na področju kmetij-

stva.
2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa objavljenega v sredstvih javnega

obveščanja.
3. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so društva in neprofitne organizacije s po-

dročja kmetijstva, ki imajo sedež na območju Občine Hrpe-
lje-Kozina.

Upravičenci so lahko tudi društva in neprofitne organi-
zacije, ki nimajo sedeža v Občini Hrpelje-Kozina, če izkaže-
jo, da je vsaj ena petina registriranih članov iz Občine Hrpe-
lje-Kozina.

Financira se do 30% priznane vrednosti programa ozi-
roma aktivnosti.

4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji,
– navedba števila vseh članov društva in števila članov

iz Občine Hrpelje-Kozina,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– finančno ovrednoten plan dela za tekoče leto,
– račun o izvedenem delu in nalogah (najem stojnice

na predstavitvah, izdelavo reklamnih biltenov, strokovne ek-
skurzije ...).

13. člen
Sofinanciranje stroškov analiz zemlje, krme, sadja.
1. Namen ukrepa
Analiza krme kot pomoč pri izračunavanju krmnih obro-

kov, analiza zemlje za zmanjšanje stroškov pridelovanja in
zmanjšanje onesnaženosti okolja s pravo porabo manjkajočih
hranil, ter analiza sadja za ugotavljanje tehnološke zrelosti.

2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa, objavljenega v sredstvih javnega

obveščanja.
3. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetij-

sko dejavnostjo in katerih kmetija ima dodeljen MID in sedež
na območju Občine Hrpelje-Kozina.
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Krije se do 50% stroškov analiz po predloženem raču-
nu.

4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišča na območju Občine Hrpelje-Kozi-

na,
– analize zemlje, krme, sadja se izvajajo na podlagi

letnega programa Kmetijsko svetovalne N službe,
– predložitev računa.

14. člen
Sofinanciranje stroškov poskusnega sajenja novih sort.
1. Namen ukrepa
Kvalitetnejši, odpornejši, naravi prijaznejši pridelek.
2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa.
3. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetij-

sko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na
območju Občine Hrpelje-Kozina.

Krije se do 100% materialnih stroškov – to je strošek
nabave semena oziroma sadik po predloženem računu.

4. Pogoji za pridobitev sredstev
– lokacija zemljišča na območju Občine Hrpelje-Kozi-

na,
– poskusno sajenje se izvaja na podlagi letnega pro-

grama Kmetijsko svetovalne službe,
– predložitev računa.

15. člen
Sofinanciranje inovativnih programov za razvoj pode-

želskih ekonomij.
1. Namen ukrepa
A) sofinanciranje izdelave blagovne znamke, izdelave

programov promocije in trženja za območje pomembnih
produktov podeželja in kmetijskih proizvodov, ter drugih
programov pomembnih za razvoj kmetijstva v Občini Hrpe-
lje-Kozina.

B) sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za po-
trebe pospeševanja razvoja podeželskega turizma, ohranja-
nja tradicionalnih obrti, razvijanja storitev na podeželju.

2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa.
3. Upravičenci in višina sredstev
Pod točko A)
Upravičenci so kmetje, ki se ukvarjajo s kmetijsko de-

javnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju
Občine Hrpelje-Kozina, ter društva, združenja in druge ne-
profitne organizacije, ki izvajajo aktivnosti s področja kmetij-
stva s sedežem v Občini Hrpelje-Kozina.

Pogoj za pridobitev sredstev:
– opis projekta oziroma programa, ki naj bi se sofinan-

ciral,
– predložitev ustreznih računov.
Financira se do 30% priznane vrednosti programa.
Pod točko B)
Upravičenci so: Kmetijska svetovalna služba in drugi

izbrani izvajalci izobraževanja ter delavnic na podlagi progra-
ma izobraževanja.

Pogoji za pridobitve sredstev:
– dokazilo izvajalca, da je strokovno usposobljen za

opravljanje storitve,
– račun s seznamom vseh udeležencev in udeležen-

cev iz Občine Hrpelje-Kozina,
– predhodna odobritev izobraževanja s strani strokov-

ne službe občine.
Višina sofinanciranja: do 30% stroškov zunanjih preda-

vateljev in do 50% stroškov najema prostorov.

16. člen
Drugi ukrepi za pospeševanje kmetijstva.
1. Namen ukrepa
Sofinanciranje drugih ukrepov za pospeševanje razvoja

kmetijstva na podlagi prejetih vlog, ter posameznih ukrepov
določenih s sklepi občinskega sveta. Višina sredstev se
določi s sklepom občinskega sveta.

III. JAVNI RAZPIS

17. člen
V primerih, ko se proračunska sredstva dodeljujejo na

podlagi javnega razpisa, je v objavi potrebno navesti:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezne namene,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– dokumentacijo, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od

dne objave razpisa,
– naslov na katerega se pošiljajo vloge,
– rok v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu

razpisa.

18. člen
Komisija obravnava pravočasno prispele popolne prija-

ve, opravlja oglede na terenu in pripravi predlog za razdelitev
proračunskih sredstev za namene iz tega pravilnika.

Na osnovi predloga komisije, župan odloči o dodelitvi
sredstev s sklepom.

Občinska uprava ima od posameznega prosilca pravi-
co zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo,
kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpol-
njevanja pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.

19. člen
Upravičencem, katerim so proračunska sredstva dode-

ljena v skladu s postopki, opisanimi v tem pravilniku, Občin-
ska uprava občine Hrpelje-Kozina nakaže sredstva na pod-
lagi sklepa oziroma sklenjene pogodbe.

Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi dokazil o
plačanih računih oziroma potrdil o realizaciji posameznih
ukrepov ali pa se plačajo računi neposredno izvajalcu, če ni
s pogodbo drugače določeno.

20. člen
Namensko porabo sredstev nadzoruje Občinska upra-

va občine Hrpelje-Kozina. V primeru nenamenske porabe
sredstev je prejemnik dolžan vrniti sredstva skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva
odobritve do dneva vračila sredstev.

IV. KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0622-24/02-7
Hrpelje, dne 11. julija  2002.

Župan
Občine Hrpelje-Kozina

Albert Pečar l. r.
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3120. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Hrpelje-Kozina

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 51/02) je Občinski svet občine
Hrpelje-Kozina na 32. redni seji dne 11. 7. 2002 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
statuta Občine Hrpelje-Kozina

1. člen
Spremeni se 9. točka 2. člena statuta Občine Hrpelje-

Kozina, ki spremenjena glasi:
“9. Krajevna skupnost Ocizla, s sedežem v Ocizli, ki

zajema naselji Ocizla in Beka”.
Doda se 15. točka 2. člena statuta Občine Hrpelje-

Kozina, in sicer:
“15. Krajevna skupnost Klanec pri Kozini, s sedežem v

Klancu pri Kozini, ki zajema naselji Klanec pri Kozini in
Petrinje”.

2. člen
5. členu statuta se dodata peti in šesti odstavek, ki

glasita:
“Dve ali več občin lahko zaradi skupnega urejanja in

izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi izvajanja sku-
pnih razvojnih in investicijskih programov, z aktom o ustano-
vitvi, ki ga sprejmejo njihovi občinski sveti, ustanovijo enona-
menske ali večnamenske interesne zveze”.

“Dve ali več občin lahko zaradi predstavljanja in uveljav-
ljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega za-
gotavljanja svojih interesov ustanovi združenje”.

3. člen
9. členu statuta se doda nov, tretji odstavek, in sicer:
“Od upravljalca Centralnega registra prebivalstva lahko

občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje
osebne podatke:

– enotno matično številko občana,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi

občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski
pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno
prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške pove-
zave.

Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka
tega člena neposredno preko računalniške povezave je po-
trebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister do-
voli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina
zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja
zavarovanje osebnih podatkov. “

4. člen
Spremeni se zadnji odstavek 12. člena, ki se spreme-

njen glasi:
“Odločitev je sprejeta z večino opredeljenih glasov nav-

zočih članov.”

5. člen
V 14. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

“Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja
tudi:

– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvo-
ljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občin-
skega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,

– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvo-
ljeni na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena
po opravljenih rednih volitvah,

– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvo-
ljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na
podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske
svete”.

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.

6. člen
V 21. členu se spremeni drugi stavek prvega odstavka,

in spremenjen glasi:
“Občinski svet sprejema odločitve z večino opredelje-

nih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugač-
no večino.”

7. člen
V 22. členu se v prvem odstavku doda nova šesta

alinea, ki se glasi:
“– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma

če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha oprav-
ljati funkcije ali dela v občinski oziroma državni upravi, ki na
podlagi 37.b člena zakona o lokalni samoupravi ni združlji-
va, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta,
župana in podžupana”.

Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
V petem odstavku 22. člena se dodata nova drugi in

tretji stavek, ki se glasita:
“Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občin-

skega sveta, župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat,
v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno
sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi
odloči vrhovno sodišče v 30 dneh”.

V sedmem odstavku 22. člena se doda nov stavek, ki
se glasi:

“Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, iz-
volitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko
začno po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev
upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po
pravnomočni odločitvi sodišča”.

8. člen
V 29. členu se v prvem odstavku beseda “državljani”

nadomesti z besedo “volivci”.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja

tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadome-

stnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu
pred potekom mandatne dobe,

– mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih
volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih
volitvah,

– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki
so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona
opravljene po rednih volitvah v občinske svete”.

9. člen
V 37. členu se v prvem odstavku doda nova šesta

alinea, ki se glasi:
“– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma

če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha oprav-
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ljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na
podlagi določb 37.b člena zakona o lokalni samoupravni ni
združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega
sveta, župana in podžupana”.

Dosedanji šesta in sedma alinea postaneta sedma in
osma.

V sedmem odstavku se dodata nova drugi in tretji sta-
vek, ki se glasita:

“Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občin-
skega sveta, župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat,
v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno
sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi
odloči vrhovno sodišče v 30 dneh”.

Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
“Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, iz-

volitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko
začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila
vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev
upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po
pravnomočni odločitvi sodišča”.

Dosedanji deveti in deseti odstavek postaneta deseti in
enajsti.

Dodata se nova dvanajsti in trinajsti odstavek, ki se
glasita:

“Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzor-

stvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokov-
nostjo dela občinskih organov in občinske uprave,

– za načelnika upravne enota, ali vodjo notranje orga-
nizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je
občina,

– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v dr-
žavni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z
nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in
strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja.
O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in
občinsko volilno komisijo”.

“Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega od-
stavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne od-
stopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji
odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej fun-
kcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno
obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasne-
je v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v
občini”.

10. člen
V prvem odstavku 39. člena se na koncu drugega

stavka črta pika in doda naslednje besedilo:
“in sicer najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.”

11. člen
Zadnji odstavek 40. člena se spremeni tako, da se

glasi:
“Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila

in predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov
nadzornega odbora, z večino opredeljenih glasov navzočih
članov.”

12. člen
Dopolni se drugi odstavek 47. člena, in sicer se dopol-

njen glasi:
“Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na pre-

dlog tajnika občine, določi župan.
Dodajo se novi drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in

osmi odstavek, ki se glasijo:

“Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog

župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in
notranjo organizacijo.

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občin-
ske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje
župan. Tajnik občine je uradnik po zakonu, ki ureja položaj
javnih uslužbencev.

S splošnimi akti občine se lahko za položaj tajnika
občine določi naziv direktor ali direktorica občinske uprave.

Kadar je v občini ustanovljenih več organov občinske
uprave, pooblasti tajnik za posamezne naloge v zvezi z njiho-
vim vodenjem predstojnike teh organov, katere imenuje in
razrešuje župan.

O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave
odloča župan.

O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zapo-
slenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru
izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če
je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči”.

13. člen
Za drugim odstavkom 48. člena se dodajo novi tretji,

četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
“Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki

so po zakonu ali drugem predpisu naloge občinske uprave,
razen strokovnih in tehničnih nalog.

Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.

Organ skupne občinske uprave, ali skupno službo ob-
čin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave usta-
novijo občinski sveti na podlagi splošnih aktov iz drugega
odstavka 49. člena zakona o lokalni samoupravi.

Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega
organa občinske uprave ali skupne službe iz prejšnjega
odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav”.

14. člen
Doda se nov 48.a člen, ki se glasi:
“Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se
lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpek-
cija.

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občin-
ski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen
inšpekcijski nadzor.

S splošnim aktom, s katerim se določi delovno podro-
čje in organizacija občinskega inšpekcijskega nadzora, se
določijo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati občinski inšpektorji
za posamezno področje občinskega inšpekcijskega nadzo-
ra. Za odločanje v zadevah občinskega inšpekcijskega nad-
zora je lahko pooblaščena uradna oseba, ki ima najmanj
visokošolsko strokovno izobrazbo, strokovni izpit iz uprav-
nega postopka, ali drug strokovni izpit za inšpektorja, ki
vsebuje poznavanje upravnega postopka, če je tako določe-
no s posebnim zakonom.

15. člen
Na koncu prvega odstavka 57. člena se za besedo

Tatre doda vejica, za besedo Vrhpolje črta pika in dodajo
besede:

“in Klanec pri Kozini”.
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16. člen
Spremeni se tretji odstavek 81. člena, tako da spreme-

njen glasi:
“Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če se

je na referendumu za uvedbo samoprispevka izrekla večina
glasovalnih upravičencev oziroma upravičenk na določe-
nem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je
glasovanja udeležila večina”.

17. člen
V prvem odstavku 91. člena se črta beseda “lahko”.

18. člen
Spremeni se 95. člen, tako da se spremenjen glasi:
“V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo

občini ter vsi izdatki občine za posamezne namene.
Vsi prejemki in izdatki se izkazujejo v polnem (bruto)

obsegu brez medsebojnega poračunavanja. Vsi prejemki
služijo za pokrivanje vseh izdatkov, razen če z zakonom ali
odlokom občine ni drugače določeno. Proračun mora biti
uravnotežen med prejemki in izdatki.

(1) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in
načrt razvojnih programov.

(2) Splošni del sestavljajo skupna bilanca prihodkov in
odhodkov; račun finančnih terjatev in naložb ter račun finan-
ciranja.

(3) Posebni del sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov.

(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti
oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabni-
kov; ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega
načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.

(5) V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo
vsa, prejeta sredstva od vrnjenih posojil od prodaje kapital-
skih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapital-
skih naložb.

(7) V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov
in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov
odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov,
presežkov izdatkov nad prejemki finančnih terjatev in naložb
ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V
računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spre-
membe denarnih sredstev na računih proračuna v proračun-
skem letu”.

19. člen
Spremeni se 96. člen tako, da se spremenjen glasi:
“Neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti

in izplačujejo sredstva proračuna v breme proračuna teko-
čega leta samo za namen ter do višine, ki sta določena s
proračunom in če so za to izpolnjeni vsi z ustavo, zakoni in
drugimi predpisi določeni pogoji. Sredstva proračuna se
uporabljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma
občinskimi odloki ter drugimi predpisi”.

20. člen
V 97. členu se za prvim stavkom doda nov stavek ki se

glasi:
“Župan je odgovoren občinskemu svetu”.

21. člen
V 98. členu se v drugem odstavku na koncu stavka črta

pika in doda naslednje besedilo:
“med proračunskim letom”.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Neposredni uporabniki občinskega proračuna so ob-

činski organi ali organizacije ter občinska uprava”.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Posredni uporabniki občinskega proračuna so javni

skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je ob-
čina”.

22. člen
Črta se 99. člen statuta.

23. člen
Črta se 100. člen statuta.

24. člen
Črta se 101. člen statuta.

25. člen
Črta se 102. člen statuta.

26. člen
Spremeni se 103. člen, tako, da se spremenjen glasi:
“Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta,

na katerega se nanaša. Občinski svet mora sprejeti prora-
čun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem
leta, za katero se sprejema proračun.

Če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, na katere-
ga se nanaša, se finaciranje funkcij občine ter njenih nalog
in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe,
kot v preteklem letu. V obdobju začasnega financiranja ne-
posredni uporabniki ne smejo povečati števila zaposlenih
glede na stanje na dan 31. decembra preteklega leta.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v ena-
kem obdobju v proračunu za preteklo leto.

Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme žu-
pan in o tem obvesti občinski svet in nadzorni odbor.Odloči-
tev o začasnem financiranju se objavi v uradnem glasilu
občine.

Obdobje začasnega financiranja traja največ tri mese-
ce. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev
začasnega financiranja se začasno financiranje občinskega
proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine”.

27. člen
Spremeni se 104. člen, tako da se spremenjen glasi:
“Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gi-
banj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lah-
ko župan na predlog za finance pristojne službe v občinski
upravi, največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdat-
kov. Z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja lahko župan:

– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predloga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potre-

bno zaradi prevzemanje obveznosti.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občin-

ski svet takoj po njenem sprejemu.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja

izvrševanja proračuna, proračun ne more uravnovesiti, mora
župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno
zadržanje izvrševanja proračuna predlagati rebalans prora-
čuna.

Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet
na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponov-
no uravnovesijo.
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V obdobju sprejemanje rebalansa proračuna lahko
župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih iz-
datkov.”

28. člen
Doda se nov 104.a člen, ki se glasi:
“Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, ra-

zen pod pogoji in na način, ki jih določa zakon o javnih
financah oziroma odlok s katerim se sprejme občinski pro-
račun, upoštevaje strukturo predloga proračuna.

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmeseč-
no poročati občinskemu svetu.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhod-
kov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom fi-
nanciranja ni dovoljeno.”

29. člen
Doda se nov 104.b člen, ki se glasi:
“Obveznosti iz občinskega dolga, stroškov, poveza-

nih z zadolževanjem in poroštev se poravnajo ne glede na
sredstva, ki so za ta namen izkazana v posebnem delu
proračuna.

Ne glede na določbo tretjega odstavka prejšnjega
člena lahko župan prerazporedi sredstva za pokrivanje ob-
veznosti iz prejšnjega odstavka iz bilance prihodkov in od-
hodkov.

O prerazporeditvi sredstev iz prejšnjega odstavka žu-
pan obvesti občinski svet v 30 dneh.”

30. člen
Spremeni se 105. člen, tako da se spremenjen glasi:
“Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali

odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun vključi župan te obveznosti v proračun in določi
obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih
prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proraču-
nom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih pri-
hrankov sredstev.”

31. člen
Spremeni se 106. člen, tako da se spremenjen glasi:
“Če se med letom spremeni delovno področje oziro-

ma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno
poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposre-
dnega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.

Če se neposredni uporabnik med letom ukine in nje-
govih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko
rezervacijo.”

32. člen
Spremeni se 107. člen, tako da se spremenjen glasi:
“V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za pro-

računsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posamez-

nem primeru do višine, ki jo določa občinski odlok, s
katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na
predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in
o porabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
V drugih primerih uporabe proračunske rezerve, ki prese-
ga višino, določeno z občinskim odlokom o proračunu,
odloča občinski svet s posebnim odlokom.”

33. člen
Spremeni se 108. člen, tako da se spremenjen glasi:
“Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del

skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je
določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 od-
stotka prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v re-
zerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem
računu proračuna za preteklo leto.”

34. člen
Spremeni se 109. člen, tako da se spremenjen glasi:
“Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za fi-

nanciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč,
kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok
sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni,
druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in +ekolo-
ške nesreče.”

35. člen
Spremeni se 110. člen, tako da se spremenjen glasi:
“Zaključni račun proračuna je akt občine v katerem so

prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki
ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.

Občinska uprava pripravi zaključni račun svojega fi-
nančnega načrta za preteklo leto in ga predloži županu do
28. februarja tekočega leta. Župan predloži predlog za-
ključnega računa občinskemu svetu v sprejem in o tem
obvesti pristojno ministrstvo.”

36. člen
Spremeni se 112. člen, tako da se spremenjen glasi:
“Javni skladi, javni zavodi in agencije, javni gospodar-

ski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je obči-
na, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo, če je z
zakonom, ki ureja financiranje občin, to dovoljeno in pod
pogoji, ki jih določi občinski svet.

Pravne osebe v katerih ima občina odločujoči vpliv na
upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva pod
pogoji, ki jih določi občinski svet. Skupna višina zadolžitve
in izdanih poroštev se določi z odlokom, s katerim se
sprejme občinski proračun.”

37. člen
V 134. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Z dnem uveljavitve sprememb in dopolnitev statuta

Občine Hrpelje-Kozina preneha veljati odlok o ustanovitvi
krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje-Kozina (Uradni list
RS, št. 17/97).”

38. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 0622-24/02-6
Hrpelje, 11. julija 2002.

Župan
Občine Hrpelje-Kozina

Albert Pečar l. r.
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IDRIJA

3121. Odlok o občinskih cestah v Občini Idrija

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 23. člena statuta Obči-
ne Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet
občine Idrija na 29. seji dne 8. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah v Občini Idrija

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod

pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa in ta
odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Idrija in posto-

pek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-

ne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Idrija so vse javne
ceste, ki so kategorizirane na podlagi zakona in podzakon-
skih predpisov kot občinske ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste,
javne poti in javne poti za kolesarje.

(2) Lokalne ceste v Občini Idrija se v skladu z merili za
kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji:

– zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste in
– mestne ceste ali krajevne ceste.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Idrija na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenem v predpisu o merilih za
kategorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-
meščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot promet-

ne površine se določijo po postopku iz prejšnje člena tega
odloka.

(2) Pobudo za spremembo kategorizacije občinskih
cest lahko podajo krajevne skupnosti in zainteresirane prav-
ne osebe (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo
biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Idrija na predlog župana.

(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Repu-
blike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ce-
ste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.

(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opra-
vijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževa-
nja občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo oziro-
ma, če se na njej ne opravlja javni promet.

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim oko-
ljem.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta,
prenese med nekategorizirane ceste, če so vsi pogoji pre-
nosa usklajeni z bodočim upravljavcem te ceste.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela oziroma o njenem prenosu med nekategorizi-
rane ceste odloči Občinski svet občine Idrija na predlog
župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravlja-
vec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med ob-
činske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih deset let, če se njen prenos opravi brezplačno oziro-
ma se dogovori primerna odškodnina in je vpisana v zemlji-
ško knjigo.

(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Občinski svet občine na predlog župana, njena
kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega
odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih
gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi
o javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih
koč in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in
drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem
odloku.
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(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dosto-
pu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znameni-
tosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov uprav-
ljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnje-
ga odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljavcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami upravlja Občina Idrija.

12. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Dolgoročni plan razvoja občinskih cest, ki vključuje
novogradnje in rekonstrukcije cest, je sestavni del dolgo-
ročnega plana investicij Občine Idrija, ki ga sprejme Občin-
ski svet občine Idrija na predlog župana.

(2) Letni plan razvoja občinskih cest, s katerim se dolo-
či uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posamez-
nem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postop-
ku, določenem za občinski proračun in je njegov sestavni
del.

(3) Letni plan vzdrževanja občinskih cest v posamez-
nem koledarskem letu sprejema po postopku, določenem
za občinski proračun in je njegov sestavni del.

(4) V letnem planu vzdrževanja občinskih cest se del
sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občin-
skih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in
drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrz-
linskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvi-
denih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih nujnih
ukrepov, ki niso sestavni del rednega vzdrževanja in obnav-
ljanja občinskih cest po tem planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojna služba občinske uprave za ceste. Te obse-
gajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na

občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr-
ževanja občinskih cest;

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in

zagotavljanje podatkov za potrebe vodenja združene eviden-
ce o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve
in/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo
skozi Občino Idrija;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.

14. člen
(financiranje občinskih cest)

(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v občinskem proračunu.

(2) Če je zaradi narave proizvodne ali storitvene dejav-
nosti gospodarske družbe ali podjetnika posameznika ob
občinski cesti potrebno to cesto zgraditi, rekonstruirati ali
obnoviti z boljšimi elementi in v večjem obsegu, kot to zahte-
va povprečen obseg in struktura cestnega prometa, lahko
gospodarska družba ali podjetnik posameznik sofinancira ta
dela v obsegu stroškov dodatno potrebnih del na občinski
cesti. Sofinanciranje se uredi s posebno pogodbo, ki jo
skleneta občina in zainteresirana gospodarska družba ali
podjetnik posameznik.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi
stvarna služnost za takšno izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določi-
jo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstruk-
cijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev ob-
činske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna posta-
jališča in druge prometne površine.

(3) Javna cesta mora biti projektirana in zgrajena tako,
da je omogočeno normalno gibanje oseb z omejeno spo-
sobnostjo gibanja.

17. člen
(priglasitev rekonstrukcije občinske ceste)

Za rekonstrukcijo občinske ceste zaradi izboljšanja nje-
nih prometnih in varnostnih lastnosti, s katero se ne posega
v prostor zunaj varovalnega pasu ob občinski cesti, za kate-
ra so pridobljena potrebna zemljišča v trasi rekonstruirane
ceste in ki je usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč ter
lastniki in upravljavci zakonito zgrajenih objektov, naprav in
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napeljav v tem prostoru, ni potrebno dovoljenje za poseg v
prostor. Ta dela se pred pričetkom priglasijo pristojnemu
upravnemu organu.

18. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re-
konstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom nepremičnine.

19. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine
iz prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za
namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razla-
ščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.

(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razla-
stitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe iz 18.
člena tega odloka.

20. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

(1) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske
ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pri-
stojna služba občinske uprave za ceste ob upoštevanju pre-
dlogov javnih prevoznikov.

(2) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča ob-
činske ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu ali
planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlaga-
telj pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave za
ceste. Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen
predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane
del občinske ceste.

21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in

upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in na-

prav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi iz-
gradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob
njem, krije investitor ceste.

(2) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.

22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti
prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo
namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah.
Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta
ali naprave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povr-
nitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojne službe občinske uprave za
ceste za boljše elemente nadomeščenega dela občinske
ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.

23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objek-
tov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovorna pristojna služba občinske uprave za ceste.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije ob-
jektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste mora o
gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje
oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob ce-
stnem telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko
svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Pristojna služba občinske uprave za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prej-
šnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne
za uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investi-
torje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v občinski cesti.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

25. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnav-
ljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za povezova-
nje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpi-
sov, ki urejajo javne ceste in določbe 29. člena tega odloka
omogočajo varno odvijanje prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka
29. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
Izvajalec vzdrževalnih del je dolžan vzdrževalna dela izvajati
tako, da ne povzroča prekomerne škode na zemljiščih ob
občinskih cestah. V primeru, da pride do nastanka preko-
merne škode je izvajalec le to dolžan povrniti.

(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izva-
janje ukrepov iz prvega odstavka 29. člena tega odloka je
odgovorna pristojna služba občinske uprave za ceste.

26. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodar-
ska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in
organiziranje njihovega obnavljanja.

(2) Naloge povezane z rednim vzdrževanjem občinskih
cest se zagotavlja v režijskem obratu kot nesamostojni no-
tranji organizacijski enoti znotraj pristojne službe občinske
uprave za ceste.

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
lahko Občinski svet občine Idrija na predlog župana odloči,
da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest (npr.
javnih poti) zagotavljajo na svojem območju krajevne sku-
pnosti. Občinski svet občine Idrija hkrati določi tudi program
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rednega vzdrževanja teh cest, potrebna sredstva, ki se za-
gotovijo iz proračuna občine. Za stanje občinskih cest je
Občina Idrija subsidiarno odgovorna.

(4) Obnovitvena dela na občinskih cestah oddaja v
izvedbo pristojna služba občinske uprave za ceste po po-
stopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo
javnih naročil.

27. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizira-
nimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojna služba občin-
ske uprave za ceste.

28. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na
državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovo-
ljen javni promet.

(2) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojna služba občinske uprave za ceste predhodno prido-
biti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega
upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z ob-
činske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovo-
ljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste
ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega
prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve
prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

29. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo pro-

met posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. pose-
bne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega ve-
tra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podo-
bno), lahko predstojnik pristojne službe občinske uprave za
ceste s sklepom začasno, prepove ali omeji promet vseh ali
posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša
dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije
vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

(2) Predstojnik pristojne službe občinske uprave za
ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali
druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občin-
skega inšpektorja najmanj petnajst dni ter javnost po sred-
stvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označi-
tvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma
obvestiti policija, občinski inšpektor za ceste in javnost po
sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževa-
nja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesre-

čah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojno službo
občinske uprave za ceste.

30. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor
ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob
teh cestah določen varovalni pas, v katerem je raba prostora
omejena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varo-
valnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
pristojne službe občinske uprave za ceste.

(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste izda so-
glasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej.

(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:

– pri lokalni cesti 8 m,
– pri javni poti 6 m,
– pri javni poti za kolesarje 3 m,
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti 8 m,
– pri mestni ali krajevni cesti 8 m.
(6) Določbe tega člena se ne upoštevajo na območjih,

kjer so z veljavnimi prostorskimi izvedbenimi akti Občine
Idrija predvidene drugačne rešitve.

31. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-
napetostni električni in drugi napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih in-
vestitor ni Občina Idrija, se smejo napeljevati oziroma po-
stavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega
pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojne službe občinske uprave za ceste.

(2) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali
prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekon-
strukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje
te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preuredi-
tve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v
nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma
postavitev.

(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi
vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej,
bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali more-
bitno rekonstrukcijo te ceste.

32. člen
(dela na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na ob-
činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne
službe občinske uprave za ceste.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstav-
ka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh
del.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potre-
bno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziro-
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ma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora
takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in
napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpo-
staviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občin-
sko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec na-
prav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi pro-
meta in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

33. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, po-
škodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja,
je potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave za
ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.

34. člen
(izredni prevoz)

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev gle-
de osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovo-
rom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, sku-
pno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz.
Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda pristojna služba občinske uprave
za ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste
in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavi-
tve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pristojno službo občinske upra-
ve za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem
obvestiti policijo.

35. člen
(nadzor izrednih prevozov)

(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno ma-
so in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajal-
ci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s poli-
cisti.

(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnje člena, policist izključi iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

36. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojne slu-

žbe občinske uprave za ceste. S soglasjem se določijo
tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter
njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter ob-
jektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvi-
deti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na ob-
činsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.

(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je do-
voljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signa-
lizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.

(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključ-
ka mora sodelovati pristojna služba občinske uprave za ceste
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

37. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojna služba občinske uprave za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razme-
ram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.

38. člen
(ukinitev priključka)

(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 35. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z določbo iz 36. člena
tega odloka.

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

39. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Pristojna služba občinske uprave lahko pristojnemu

upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd
vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben
zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega
vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni
gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogoz-
dujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sode-
lovati s pristojno službo občinske uprave za ceste in prilago-
diti vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

40. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratuje-
jo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.

(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave
za ceste.

41. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
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višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost ce-
stnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojne službe ob-
činske uprave za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod
pogoji, ki jih določa soglasje.

42. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poško-
dovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge teko-

čine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne

nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazivi ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto

ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati
na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali
predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost
ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta
ali poslabša njena urejenost;

6. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;

7. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete na način, ki bi ogrožal varnost prometa
na cesti ali poškodoval brežine ali cesto;

8. nameščati na cesto kakršne koli predmete z na-
menom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega
odvijanja prometa;

9. poškodovati prometno signalizacijo;
10. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključ-

ka nanjo;
11. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli

predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako
drugače onesnaževati cesto;

12. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;

13. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;

14. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi;

15. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;

16. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje na način, ki bi ogrožal varnost
prometa na cesti ali poškodoval cesto;

17. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne
predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora;

18. opravljati dela na vozišču z delovnimi stroji, na-
pravami in priključki, ki nimajo primerne zaščite na naležnih
ploskvah stabilizatorjev.

43. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občin-
skih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

44. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost
odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se
jim s tem ne povzroča škoda.

(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zako-
nom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikoval-
nih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vpli-
vi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.

2. Ukrepi za varstvo prometa

45. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popol-
no zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
46. člena tega odloka.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovolje-
nje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.

(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba prido-
biti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za
občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preu-
smeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore
ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno
zaporo občinske ceste se lahko izjemoma izda tudi v prime-
ru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste,
vendar samo v času izven prometnih konic.

46. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojna služba občinske uprave za ceste. O
izdanih dovoljenjih pristojna služba občinske uprave za ce-
ste obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izva-
jalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora
biti priložena od pristojne službe občinske uprave za ceste
potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne pro-
metne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske
ceste.

(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 45. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
ljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojne
službe občinske uprave za ceste potrjena tehnična doku-
mentacija začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore občinske ceste.

(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zara-
di zapore ceste in čas njenega trajanja.
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(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečani-
mi prometnimi obremenitvami ceste.

(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno upo-
rablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predla-
gatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti javnost po sredstvih javnega obveščanja
najmanj tri dni pred zaporo ceste.

(7) Za uporabo občinskih cest se plačuje komunalna
taksa po odloku o komunalnih taksah v Občini Idrija.

47. člen
(polje preglednosti)

(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto (pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh cestnih
krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja
ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali
storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske
ceste (polje preglednosti).

(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino ure-
dita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojna služba
občinske uprave za ceste v skladu z zakonom.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravi-
čen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemlji-
šča določena v soglasju pristojne službe občinske uprave za
ceste iz 30. člena tega odloka.

48. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
pristojna služba občinske uprave za ceste upoštevaje veljav-
ne predpise s tega področja.

(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napi-
si, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signaliza-
cija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavi-
tev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči pred-
stojnik pristojne službe občinske uprave za ceste s skle-
pom. Pristojna služba občinske uprave za ceste ima pravico
do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdr-
ževanje in odstranitev.

49. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali
naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je
ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varoval-

nem pasu ceste. Pristojna služba občinske uprave za ceste
lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje
samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu
in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem
se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstra-
nitve.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnje-
ga odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postav-
ljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih ce-
stah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojna služba
občinske uprave za ceste. V soglasju določi pogoje postavi-
tve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in
varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstrani-
tve teh objektov in naprav.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se so-
glasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste
lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve,
razstave, sejma ipd). Transparenti morajo biti izobešeni
najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

(4) Postavljanje spominskih znamenj ob občinskih ce-
stah je dovoljeno samo s soglasjem pristojne občinske slu-
žbe za ceste.

50. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))

(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja)
opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podo-
bno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavlja-
nje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu
z določbo 36. in 37. člena tega odloka zagotoviti ustrezen
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število
mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z
javnim parkiriščem.

(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravlja-
nje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mne-
nje pristojne službe občinske uprave za ceste.

51. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojna služba občinske uprave za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 48. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.

VII. Inšpekcijsko nadzorstvo občinskih cest

52. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.

53. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Pogoji za imenovanje občinskega inšpektorja se dolo-

čijo v pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Občinski
upravi občine Idrija.

54. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžno-
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sti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prome-
ta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti zača-
sne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-

struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana. ali
ni izročena prometu.

(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vroči-
tve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in 8.
točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.

(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih prime-
rih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima ob-
činski inšpektor za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospo-
darskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organiza-
cij in skupnosti;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost

oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so

v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih ose-

bah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, po-
trebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;

– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravna-
vani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odlo-
ka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporablja-
jo za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasni-
lo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega od-
stavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvesti-
ti župana, pristojno službo občinske uprave za ceste in
policijo.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

55. člen
(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene ob-
jekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek
30. člena);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne tele-
fonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapeto-
stne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodo-
vod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek
31. člena);

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 32. člena);

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali oprav-
lja izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (33. člen);

5. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek
36. člena);

6. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zava-
ruje občinska cesta (drugi odstavek 39. člena);

7. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, pesko-
kope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (40. člen);

8. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (41. člen);

9. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemlji-
šču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala
cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na
cesti (42. člen);

10. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles,
ki bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 43. člena);

11. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 43. člena);

12. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
45. člena);

13. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja
(drugi odstavek 46. člena);

14. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste
v nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno
zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v
skladu s predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumen-
tacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas
njenega trajanja (tretji odstavek 46. člena).

15. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča
v polju preglednosti (prvi odstavek 47. člena);
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16. brez soglasja postavi spominsko znamenje ob
občinski cesti ali postavi tablo, napis in drug objekt ali na-
pravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob
občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja
(49. člen).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

56. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se za prekršek
kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

57. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob
cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojne službe občinske uprave za ceste ali če ji ne
da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odsta-
vek 24. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba investitorja.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

58. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojni
službi občinske uprave za ceste najkasneje v enem letu po
uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo
ukrepi iz 38. člena tega odloka.

59. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. čle-
na zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87), se morajo prilagoditi določbam 47. in 48. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni sig-
nalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.

(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v naspro-
tju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

60. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka upo-
rabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro v skladu z zakonom.

(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

61. člen
(nadzor nad izvajanjem določil odloka)

Do imenovanja občinskega inšpektorja za ceste oprav-
ljajo nadzor nad izvajanjem določil tega odloka in določb
predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za
občinske ceste, pooblaščeni delavci Občinske uprave obči-
ne Idrija.

62. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 34711-9/97
Idrija, dne 8. julija 2002.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

3122. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi lokalne
turistične organizacije LTO Idrija – zavoda za
pospeševanje turizma

Na podlagi 3. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98 in 21/02), zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 2. člena zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,
8/96 in 36/00) in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na
29. redni seji dne 8. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi lokalne

turistične organizacije LTO Idrija – zavoda
za pospeševanje turizma

1. člen
V 5. členu odloka o ustanovitvi Lokalne turistične orga-

nizacije LTO Idrija – zavoda za pospeševanje turizma (Ura-
dni list RS, št. 39/00 in 63/01) se dodata nov drugi in tretji
odstavek, ki se glasita:

Za organizacijo Čipkarskega festivala v Idriji se kot
organ LTO imenuje upravni svet čipkarskega festivala. Način
imenovanja, sestavo in naloge upravnega sveta se določijo v
odloku o Čipkarskem festivalu v Idriji.

Za izvajanje nadzora zakonitosti dela ter finančnega
poslovanja Čipkarskega festivala v Idriji se kot organ LTO
imenuje nadzorni odbor. Način imenovanja, sestavo in nalo-
ge nadzornega odbora se določijo v odloku o Čipkarskem
festivalu v Idriji.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 33300-1/99
Idrija, dne 8. julija 2002.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.
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3123. Odlok o Čipkarskem festivalu v Idriji

Na podlagi 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 1/01 in 33/01) in drugega odstavka 5. člena odloka
o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije LTO Idrija –
zavoda za pospeševanje turizma (Uradni list RS, št. 39/00
in 63/01) je Občinski svet občine Idrija na 29. redni seji
dne 8. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o Čipkarskem festivalu v Idriji

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
Čipkarski festival v Idriji je osrednja tradicionalna turi-

stična, gospodarska in kulturna prireditev, sloneča na osno-
vah idrijske čipke, zato naj povezuje vse, ki se posredno in
neposredno ukvarjajo z njeno izdelavo in poučevanjem izde-
lave, oblikovanjem, promocijo in trženjem čipke.

II. ORGANIZACIJA ČIPKARSKEGA FESTIVALA

1. Upravni svet

2. člen
Za pripravo in organizacijo festivala imenuje Občinski

svet občine Idrija na predlog odbora za gospodarske dejav-
nosti 15-članski upravni svet čipkarskega festivala, ki deluje
kot organ LTO Idrija.

Mandat članov upravnega sveta traja štiri leta.
Upravni svet vodi predsednik, ki ga imenuje Občinski

svet občine Idrija na predlog odbora za gospodarske dejav-
nosti.

3. člen
Upravni svet čipkarskega festivala je sklepčen, če je na

seji prisotnih večina članov. Odloča z večino glasov prisot-
nih članov.

2. Odbori upravnega sveta

4. člen
Upravni svet festivala sestavljajo:
– programsko-razvojni odbor,
– poslovno-finančni odbor,
– organizacijski odbor.
Odbori upravnega sveta lahko obravnavajo zadeve v

okviru svojih pristojnosti na samostojnih sejah. Odbori so
sklepčni, če je na njihovih sejah prisotnih večina članov,
odločajo pa z večino glasov prisotnih članov.

5. člen
Programsko-razvojni odbor skrbi za vsebinsko ustrez-

nost festivala kulturno-etnološkemu in zgodovinskemu izro-
čilu.

V okviru festivala se izvajajo le tiste aktivnosti, ki jih
potrdi programsko-razvojni odbor.

6. člen
Programsko-razvojni odbor sestavljajo predsednik

upravnega sveta, direktor festivala in devet članov.
Po enega člana imenuje Mestni muzej Idrija, Čipkar-

ska šola Idrija, Občina Idrija, KS Mesto Idrija, Območna

obrtna zbornica, Združenje slovenskih klekljaric in vseh, ki
imajo radi čipke, Antonijev rov in Naravoslovnotehnična
fakulteta, Oddelek za oblikovanje tekstilij. Enega člana se
izbere izmed podanih predlogov društev, ki delujejo v inte-
resu mladih.

7. člen
Poslovno-finančni odbor skrbi in je zadolžen za pozitiv-

ni poslovni rezultat festivala.
Odbor sestavljajo trije člani: predsednik upravnega sve-

ta, računovodski delavec, ki je istočasno tudi blagajnik in
predstavnik gospodarstva.

Delo odbora vodi predsednik upravnega sveta čipkar-
skega festivala.

8. člen
Organizacijski odbor izvaja vodenje organizacije festi-

valskih dejavnosti in skrbi za ustrezno izvedbo redarske
službe, zavarovanja ljudi, prometnega reda in zdravniške
pomoči v času osrednjih dni čipkarskega festivala.

Za izvajanje organizacijskih del po programu praznova-
nja, sprejetem na programsko-razvojnem odboru, lahko
upravni svet podeli koncesijo v skladu z zakonskimi določili.
Koncesija je odplačna. Izbiro koncesionarja opravi upravni
svet z javnim razpisom do konca meseca marca za tekoče
leto.

V primeru nepodeljene koncesije ali večjega preo-
stanka posameznih aktivnosti festivala sme organizacijski
odbor v soglasju s poslovno-finančnim odborom s pogod-
bo oddati posamezne aktivnosti v izvedbo določenim sku-
pinam oziroma organizacijam ob upoštevanju veljavne za-
konodaje o postopku za izvajanje javnega razpisa za odda-
jo javnih naročil.

Koordinacijo in nadzor nad izvajanjem dela iz drugega
in tretjega odstavka tega člena izvaja organizacijski odbor.

9. člen
Odbor sestavljajo trije člani: predstavnik Komunale Idri-

ja, tajnik KS Mesto Idrija in direktor festivala.
Delo odbora vodi direktor festivala.

3. Direktor festivala

10. člen
Lokalna turistična organizacija LTO Idrija izmed zapo-

slenih delavcev zagotovi direktorja festivala, ki je po svoji
funkciji član upravnega sveta. Imeti mora najmanj višjo izo-
brazbo in organizacijske sposobnosti.

Direktor festivala je izvajalec nalog, sprejetih na uprav-
nem svetu festivala.

4. Nadzorni odbor

11. člen
Občinski svet imenuje nadzorni odbor, ki ima tri člane.
Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela ter finančno

poslovanje festivala. Sprejema zaključno finančno poročilo
festivala.

5. Častni pokrovitelj

12. člen
Upravni svet čipkarskega festivala v protokolarno–pro-

mocijske namene imenuje častnega pokrovitelja festivala.
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6. Častni odbor

13. člen
V primeru organiziranja jubilejnega festivala lahko uprav-

ni svet imenuje častni odbor festivala, katerega člani so
fizične in pravne osebe, ki sodelujejo v protokolarnih in
družabnih srečanjih v okviru festivala.

III. PRIPRAVA FESTIVALA

14. člen
Programsko-razvojni odbor pripravi predlog programa

festivala, poslovno-finančni odbor pa finančni plan festivala
do konca meseca decembra za prihodnje leto.

Finančni plan festivala mora vključevati tudi pokritje
stroškov dveh mesečnih plač direktorja festivala ter pripada-
joče materialne stroške.

15. člen
Upravni svet čipkarskega festivala do začetka marca

sprejme dokončen program festivala in finančni načrt za
njegovo izvedbo.

Tako dogovorjen program je temelj za izvedbo festival-
skih aktivnosti.

Vsaka izvedena aktivnost mora imeti dovoljenje pro-
gramsko-razvojnega odbora glede vsebine in odobritev po-
slovno-finančnega odbora glede finančnih sredstev, ki jih ta
aktivnost zahteva.

IV. FINANCIRANJE ČIPKARSKEGA FESTIVALA

16. člen
Finančni viri za pripravo in organizacijo festivala so:
– donacije fizičnih in pravnih oseb,
– proračunska sredstva,
– prihodki na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe,
– prispevki gostinskih in trgovskih lokalov,
– najemnine za stojnice,
– sredstva pridobljena na razpisih,
– drugo.

17. člen
Gostinski lokali na območju festivala, ki so na osrednja

dneva festivala (praviloma sobota in nedelja) odprti in tisti
trgovski lokali, ki so na osrednja dneva odprti preko rednega
obratovalnega časa, plačajo poseben prispevek upravnemu
svetu čipkarskega festivala.

Višino prispevka in morebitnih olajšav ter oprostitev se
določi s sklepom občinskega sveta, ki ga sprejme vsako
leto najmanj mesec dni pred festivalom.

Gostinski in trgovski lokali so dolžni poravnati prispe-
vek najkasneje 14 dni pred pričetkom festivala.

18. člen
Poslovno-finančni odbor sproti spremlja prihodke in

odhodke festivala.
Do 31. decembra pripravi celotno finančno poročilo, ki

ga obravnava upravni svet, sprejme nadzorni odbor in se
posreduje v potrditev občinskemu svetu.

19. člen
Upoštevaje finančni rezultat festivala pripravi poslovno-

finančni odbor plan razdelitve presežka oziroma plan porav-
nave primanjkljaja, ki ga obravnava upravni svet.

V. OBVEZNOST POSAMEZNIH SUBJEKTOV
DO FESTIVALA

20. člen
Občina nudi strokovno pomoč upravnemu svetu festi-

vala.

21. člen
Lokalna turistična organizacija Idrija nudi administrativ-

no, računovodsko in tehnično pomoč pri organizaciji festiva-
la. Dolžna je poskrbeti tudi za pravočasno in strokovno
ustrezno zaposlitev direktorja festivala ter pravočasno izved-
bo postopka za imenovanje upravnega sveta čipkarskega
festivala.

Iz finančnih sredstev festivala se pokrije stroške dveh
mesečnih plač direktorja festivala ter pripadajoče materialne
stroške.

22. člen
Krajevna skupnost Mesto Idrija nudi opremo, rekvizite

in prostore, ki so last KS, za izvedbo festivala ter skrbi za
medsebojno sodelovanje vseh dejavnikov v KS, ki lahko
pripomorejo k uspešnosti festivala.

23. člen
Izložbe lokalov v območju festivala morajo biti na ustre-

zen način urejene.

VI. ČAS, OBMOČJE IN PROMETNI RED FESTIVALA

24. člen
Festival se izvaja vsako leto v zadnjem tednu meseca

avgusta.

25. člen
Območje festivala obsega center mesta Idrija in vklju-

čuje naslednje ulice: Trg sv. Ahacija, Mestni trg, Ulica sv.
Barbare in IX. Korpusa, Kosovelova, Prelovčeva, Študentov-
ska, Rožna, Lapajnetova, Bazoviška, Tomšičeva, Vodniko-
va, Arkova, Rudarska ulica ter Ulica Carla Jakoba.

26. člen
Na prireditvenem območju festivala velja za čas festiva-

la poseben prometni režim, ki ga na predlog upravnega
sveta čipkarskega festivala z odločbo predpiše pristojna
služba Občinske uprave občine Idrija.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
Določbe o imenovanju upravnega sveta in nadzornega

odbora čipkarskega festivala se začnejo uporabljati z imeno-
vanjem novega upravnega sveta v letu 2003.

28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

pripravi in organizaciji Čipkarskega festivala v Idriji (Uradni
list RS, št. 23/96).
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Št. 33300-1/02
Idrija, dne 8. julija 2002.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

3124. Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti v
Občini Idrija

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 109. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 70/95 in
51/02) in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št.
1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 29. redni
seji dne 8. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o volitvah v svete krajevnih skupnosti

v Občini Idrija

1. člen
Sveti krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija šte-

jejo naslednje število članov:
– Svet KS Črni Vrh devet članov,
– Svet KS Dole deset članov,
– Svet KS Godovič sedem članov,
– Svet KS Mesto Idrija sedem članov,
– Svet KS Kanomlja šest članov,
– Svet KS Krnice Masore pet članov,
– Svet KS Ledine devet članov,
– Svet KS Spodnja Idrija sedem članov,
– Svet KS Vojsko pet članov,
– Svet KS Zavratec sedem članov.

2. člen
Za volitve v svet krajevne skupnosti se v KS Črni Vrh

oblikuje 6 volilnih enot:
– volilna enota 1 obsega območje naselja Črni Vrh nad

Idrijo, v volilni enoti se voli tri člane sveta KS
– volilna enota 2 obsega območje naselja Zadlog, v

volilni enoti se voli dva člana sveta KS,
– volilna enota 3 obsega območje naselja Idrijski Log,

v volilni enoti se voli enega člana sveta KS,
– volilna enota 4 obsega območje naselja Predgriže, v

volilni enoti se voli enega člana sveta KS,
– volilna enota 5 obsega območje naselja Lome, v

volilni enoti se voli enega člana sveta KS,
– volilna enota 6 obsega območje naselij Javornik,

Kanji Dol, Strmec in Mrzli Log, v volilni enoti se voli enega
člana sveta KS.

3. člen
Za volitve v svet krajevne skupnosti se v KS Dole obli-

kuje 4 volilne enote:
– volilna enota 1 obsega območje naselja Gore, v volil-

ni enoti se voli tri člane sveta KS,
– volilna enota 2 obsega območje naselja Dole, v volil-

ni enoti se voli tri člane sveta KS,
– volilna enota 3 obsega območje naselja Jelični Vrh –

razen hišnih številk 15 in 30 do 33 s pristavki, v volilni enoti
se voli tri člane sveta KS,

– volilna enota 4 obsega območje naselja Idršek, v
volilni enoti se voli enega člana sveta KS.

4. člen
Za volitve v svet krajevne skupnosti se v KS Kanomlja

se oblikuje 2 volilni enoti:
– volilna enota 1 obsega območje naselja Srednja Ka-

nomlja, v volilni enoti se voli tri člane sveta KS,
– volilna enota 2 obsega območje naselja Gorenja Ka-

nomlja, v volini enoti se voli tri člane sveta KS.

5. člen
Za volitve v svet krajevne skupnosti se v KS Krnice

Masore se oblikuje 2 volilni enoti:
– volilna enota 1 obsega območje naselja Idrijske Krni-

ce, v volilni enoti se voli tri člane sveta KS,
– volilna enota 2 obsega območje naselja Masore, v

volilni enoti se voli dva člana sveta KS.

6. člen
Za volitve v svet krajevne skupnosti se v KS Ledine

oblikuje 9 volilnih enot:
– volilna enota 1 obsega območje naselja Mrzli Vrh,
– volilna enota 2 obsega območje naselja Korita,
– volilna enota 3 obsega območje naselja Ledinske

Krnice,
– volilna enota 4 obsega območje naselja Ledine,
– volilna enota 5 obsega območje naselja Pečnik,
– volilna enota 6 obsega območje naselja Govejk,
– volilna enota 7 obsega območje naselja Gornji Vr-

snik,
– volilna enota 8 obsega območje naselja Spodnji Vr-

snik,
– volilna enota 9 obsega območje naselja Žirovnica.
V vsaki volilni enoti se voli po enega člana sveta KS.

7. člen
V krajevnih skupnostih Godovič, Mesto Idrija, Spodnja

Idrija, Vojsko in Zavratec se volijo člani sveta KS v krajevni
skupnosti kot eni volilni enoti.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

volitvah v svete krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 26/96)
in sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti
v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 63/98).

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

listu RS.

Št. 00608-1/02
Idrija, dne 8. julija 2002.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

3125. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju Občine Idrija

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), določil 4. člena pravilnika o merilih
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kme-
tij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS,
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št. 78/99 in 107/00) ter na podlagi 23. člena statuta Obči-
ne Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet
občine Idrija na 29. redni seji dne 8. 7. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o merilih za določitev podaljšanega

obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost

na območju Občine Idrija

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih

služba za gospodarske dejavnosti Občinske uprave občine
Idrija (v nadaljevanju: pristojna služba) izda soglasje k podalj-
šanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine
Idrija.

2. člen
Gostinec oziroma kmet določi podaljšani obratovalni

čas gostinskega obrata samostojno, v skladu s svojimi po-
slovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.

Če v okviru gostinskega obrata obratuje več enot, ki
samostojno opravljajo gostinsko dejavnost, je dolžan gosti-
nec prijaviti podaljšan obratovalni čas tudi za vsako enoto
posebej.

3. člen
Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj

gostinski obrat prijaviti pristojni službi 15 dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje ko-

ledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.

4. člen
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu in na način,

ki ga določa pravilnik o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00).

II. PODALJŠAN OBRATOVALNI ČAS

5. člen
Podaljšan obratovalni čas je obratovanje gostinskega

obrata izven rednega obratovalnega časa, ki ga določata 3.
in 4. člen pravilnika o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost.

6. člen
Pristojna služba izda soglasje za obdobje koledarskega

leta. Po preteku obdobja mora gostinec oziroma kmet vlogo
obnoviti, sicer mu pravica do podaljšanega obratovalnega
časa preneha.

7. člen
Kot merila za določitev obratovalnega časa gostinskih

obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času se upoš-
teva naslednje značilnosti območja Občine Idrija:

– možnosti, ki jih gostinski obrat nudi za spodbujanje
razvoja turizma v občini (kulturne, športne, turistične priredi-
tve in programi ter druge zabavne prireditve)

– potrebe gostov in značilnosti območja, kjer se naha-
ja gostinski lokal ali kmetija,

– interesi gostincev in kmetov,
– krajevni običaji ob praznikih in dela prostih dnevih,
– vrsto in lokacijo gostinskega obrata,
– število pritožb oziroma kršitev javnega reda in miru,

posredovanje policije in inšpekcijskih služb in
– mnenje krajevne skupnosti.

8. člen
Gostinski obrati, ki so v stanovanjskih objektih ali v

objektih v stanovanjskih naseljih in katerih redni obratovalni
čas je med 6. in 22. uro, lahko določijo podaljšan obratoval-
ni čas največ kot sledi:

– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije
od ponedeljka do četrtka in v nedeljo najdlje do 24. ure, ob
petkih in sobotah najdlje do 1. ure naslednjega dne,

– slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči od po-
nedeljka do četrtka in v nedeljo najdlje do 23. ure, ob petkih
in sobotah najdlje do 24. ure,

– nočni bari in diskoteke ob petkih in sobotah najdlje
do 4. ure naslednjega dne,

– gostinske terase in letni vrtovi smejo obratovati od
ponedeljka do četrtka in v nedeljo največ do 23. ure, v
petek in soboto največ do 24. ure,

– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (tr-
govsko-poslovni objekti, kulturne ustanove, športni objekti)
obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma pro-
gramom prireditev oziroma ne dlje, kot to določajo zgornje
alinee.

9. člen
Restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije, sla-

ščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči, ki se nahajajo
izven stanovanjskih naselij, lahko podaljšajo redni obratoval-
ni čas za 1 uro.

10. člen
V času večjih prireditev lahko gostinski obrati in kmetije

v kraju prireditve obratujejo do ure, ki je določena kot čas
trajanja prireditve v odločbi, s katero upravna enota dovoli
javno prireditev, na podlagi prijave podaljšanega obratoval-
nega časa in upoštevajoč pogoje.

11. člen
Občinska uprava lahko v roku 15 dni od dneva, ko je

od organov nadzora izvedela za neizpolnjevanje pogojev, z
odločbo prekliče že izdano soglasje k podaljšanem obrato-
valnem času v naslednjih primerih:

– večkratne prekoračitve dovoljenega podaljšanja obra-
tovalnega časa,

– večkratna posredovanja s strani policije oziroma in-
špekcijskih organov v času podaljšanega obratovalnega ča-
sa,

– utemeljene pritožbe občanov, ki jih zbere krajevna
skupnost in posreduje občini,

– neizpolnjevanje drugih pogojev, določenih s strani
občinske uprave.

V primeru odvzema soglasja, na podlagi prejšnjega
odstavka tega člena, je gostincu odvzeta možnost pridobitve
soglasja za najmanj 6 mesecev vnaprej.

12. člen
Občinska uprava občine Idrija lahko posameznemu go-

stincu izda odločbo za enodnevno izjemno podaljšanje obra-
tovalnega časa gostinskega lokala v primeru, kadar se v
gostinskem obratu odvijajo različne prireditve zaprtega tipa
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(poroke, proslave, različna srečanja, degustacije in podo-
bno).

Gostinec si mora za izjemno podaljšanje obratovalnega
časa pridobiti predhodno soglasje pristojne službe, za kate-
ro zaprosi najmanj 3 dni pred nameravano prireditvijo.

Soglasja so vezana na točno določene datume in ne
veljajo za druge dni.

13. člen
Ne glede na preostale določbe tega pravilnika lahko

občinska uprava izda soglasja k podaljšanemu obratovalne-
mu času gostinskega obrata oziroma kmetije veže na zago-
tovitev pogojev (parkirišče, protihrupna zaščita, prometna
varnost, nemoten odhod gostov iz gostinskega lokala …)

Dokler ti pogoji niso izpolnjeni, se soglasje k podaljša-
nemu obratovalnemu času ne izda.

14. člen
V primeru pritožb, kršitev javnega reda in miru ali po-

sredovanja policije ali tržne inšpekcije v času obratovanja v
izjemnem podaljšanju obratovalnega časa se gostinskemu
lokalu najmanj 3 mesece od zadnjega izjemnega podaljša-
nja ne odobri ponovnega izjemnega podaljšanja obratoval-
nega časa.

15. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzoruje pristoj-

na tržna inšpekcija in policija.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 30600-1/02-1
Idrija, dne 8. julija 2002.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

KOČEVJE

3126. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Kočevje za leto 2002

Na podlagi določb zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 27. člena
statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99
– popravek) je Občinski svet občine Kočevje na 31. redni
seji dne 11. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Kočevje za leto 2002

1. člen
V 2. členu odloka o proračunu Občine Kočevje za leto

2002 se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov Rebalans proračuna 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 2.060,955.259,63
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.142,543.070,13
70 DAVČNI PRIHODKI 954,267.000,00
700 Davki na dohodek in dobiček 702,176.000,00
703 Davki na premoženje 88,700.000,00
704 Domači davki na blago in storitve 163,391.000,00
706 Drugi davki –
71 NEDAVČNI PRIHODKI 188,276.070,13
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 103,777.067,52
711 Takse in pristojbine 12,000.000,00
712 Denarne kazni 85.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 6,500.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 65,914.002,61
72 KAPITALSKI PRIHODKI 52,000.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev 35,500.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja 16,500.000,00
73 PREJETE DONACIJE 1,528.064,50
730 Prejete donacije iz domačih virov 1,528.064,50
731 Prejete donacije iz tujine –
74 TRANSFERNI PRIHODKI 864,884.125,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 864,884.125,00
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43) 2.446,590.640,79
40 TEKOČI ODHODKI 492,452.252,92
400 Plače in drugi izdatki zaposleni 123,190.354,00
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost 18,104.602,00
402 Izdatki za blago in storitve 333,086.047,92
403 Plačila domačih obresti 10,571.249,00
409 Rezerve 7,500.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI 674,586.187,50
410 Subvencije 4,500.000,00
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 115,693.362,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 63,978.519,00
413 Drugi tekoči domači transferi 490,244.306,50
414 Tekoči transferi v tujino 170.000,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.082,918.252,37
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev 1.082,918.252,37
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 196,633.948,00
430 Investicijski transferi 196,633.948,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –385,635.381,16
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB –
IV.PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKI
DELEŽEV (750+751+752) –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –
750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev 1,000.000,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV –
440 Dana posojila –
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441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.) –
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 242,960.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 242,960.000,00
500 Domače zadolževanje 242,960.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 31,200.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA 31,200.000,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH 172,875.381,16
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – proračun 160,724.496,40
– krajevne skupnosti 12,150.884,77
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) –38,884.618,84
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) +38,884.618,84

2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki

bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta
postavka v proračunu tekočega leta.

Neposredni uporabnik lahko v letu 2002 za odhodke
za investicije in investicijske transfere sklene pogodbe iz
prejšnjega odstavka in s tem predobremeni proračun do:

100% obsega pravic porabe, zagotovljenih na prora-
čunski postavki proračuna za leto 2002;

Neposredni uporabnik lahko v letu 2002 za odhodke
za blago in storitve ali za tekoče transfere sklene pogodbe iz
prvega odstavka in s tem predobremeni proračun do:

80% obsega pravic porabe, zagotovljenih na proračun-
ski postavki proračuna za leto 2002.

Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih,
se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se
nanašajo.

3. člen
Prvi odstavek 8. člena se črta.

4. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se Občina Kočevje v letu 2002 zadolži
do višine 127,000.000 tolarjev za izgradnjo nove osnovne
šole in zadolži do višine 115,960.000 tolarjev za izgradnjo
stanovanjskega bloka.

5. člen
Vsa ostala določila v odloku o proračunu Občine Koče-

vje za leto 2002 ostanejo nespremenjena.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 40100/21-00-120
Kočevje, dne 12. julija 2002.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

KOZJE

3127. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kozje za leto 2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta
Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občin-
ski svet občine Kozje na 28. redni seji dne 16. 5. 2002
sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kozje

za leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za

leto 2001.

2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin

kontov naslednje:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v 000 SIT
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 408.410
Tekoči prihodki (70+71) 135.437
70 Davčni prihodki (700+703+704+706) 113.370
700 davki na dohodek in dobiček 82.933
703 davki na premoženje 10.089
704 domači davki na blago in storitve 20.348
706 drugi davki –
71 Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714) 22.067
710 udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja 7.189
711 takse in pristojbine 2.549
712 denarne kazni 194
713 prihodki od prodaje blaga in storitev –
714 drugi nedavčni prihodki 12.135
72 Kapitalski prihodki (720+721+722) –
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev –
721 prihodki od prodaje zalog –
722 prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja –
73 Prejete donacije (730+731) –
730 prejete donacije iz domačih virov –
731 prejete donacije iz tujine –
74 Transferni prihodki (740) 272.973
740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 272.973
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 406.026
40 Tekoči odhodki (400+401+402+403+409) 42.239
400 plače in drugi izdatki zaposlenim 24.237
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost 2.256
402 izdatki za blago in storitve 13.746
403 plačila domačih obresti 200
409 rezerve 1.800
41 Tekoči transferi (410+411+412+413+414) 220.110
410 subvencije 62.975
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom 43.164
412 transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam 15.133
413 drugi tekoči domači transferi 98.838
414 tekoči transferi v tujino
42 Investicijski odhodki (420) 128.956
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev 128.956
43 Investicijski transferi (430) 14.721
430 investicijski transferi 14.721
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III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.) 2.384
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752) –
75 Prejeta vračila danih posojil –
750 prejeta vračila danih posojil –
751 prodaja kapitalskih deležev –
752 kupnine iz naslova privatizacije –
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442) –
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
440 dana posojila –
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije –
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev –
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500) –
50 Zadolževanje
500 domače zadolževanje –
VIII. Odplačila dolga (550) –
55 Odplačila dolga
550 odplačila domačega dolga –
IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) –
X. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 2.384

3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna

se prenese v leto 2002 in se izkazuje v računu financiranja.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-28-002/02
Kozje, dne 16. maja 2002.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

3128. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2002

Na podlagi 1., 10., 11. in 13. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), 57. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) in
na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS,
št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 27.
redni seji dne 4. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kozje za leto 2002

1. člen
S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v

skladu z ustavo in zakoni opravlja občina.

2. člen
Proračun Občine Kozje za leto 2002 se določa v na-

slednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v 000 SIT
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 464.027
Tekoči prihodki (70+71) 154.170
70 Davčni prihodki (700+703+704+706) 129.023
700 davki na dohodek in dobiček 93.243
703 davki na premoženje 25.023
704 domači davki na blago in storitve 10.757
706 drugi davki –
71 Nedavčni prihodki
(710+711+712+713+714) 25.147
710 udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 9.501
711 takse in pristojbine 2.979
712 denarne kazni 117
713 prihodki od prodaje blaga in storitev –
714 drugi nedavčni prihodki 12.550
72 Kapitalski prihodki (720+721+722) 8.000
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 8.000
721 prihodki od prodaje zalog –
722 prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja –
73 Prejete donacije (730+731) –
730 prejete donacije iz domačih virov –
731 prejete donacije iz tujine –
74 Transferni prihodki (740) 301.857
740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 301.857
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 466.827
40 Tekoči odhodki (400+401+402+403+409) 49.650
400 plače in drugi izdatki zaposlenim 30.532
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost 2.518
402 izdatki za blago in storitve 14.000
403 plačila domačih obresti 600
409 rezerve 2.000
41 Tekoči transferi (410+411+412+413+414) 173.940
410 subvencije 10.000
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom 56.487
412 transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam 19.532
413 drugi tekoči domači transferi 87.921
414 tekoči transferi v tujino
42 Investicijski odhodki (420) 216.887
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev 216.887
43 Investicijski transferi (430) 26.350
430 investicijski transferi 26.350
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.) –2.800
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752) –
75 Prejeta vračila danih posojil –
750 prejeta vračila danih posojil –
751 prodaja kapitalskih deležev –
752 kupnine iz naslova privatizacije –
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442) –
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 dana posojila –
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev –
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500) –
50 Zadolževanje
500 domače zadolževanje –
VIII. Odplačila dolga (550) –
55 Odplačila dolga
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550 odplačila domačega dolga –
IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) –
X. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –2.800

3. člen
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po fun-

kcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in
posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofi-
nančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter
finančni načrti neposrednih uporabnikov proračunskih sred-
stev so priloga k temu odloku.

4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma ena-

komerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v odloku, v
splošnem delu proračuna, posebnem aktu občine ali s po-
godbo med občino in uporabnikom drugače določeno.

5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti le v okviru

sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne na-
mene.

6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v

proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana
in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju
z njimi.

7. člen
Sredstva proračuna se lahko razporejajo do konca le-

ta, za katero je proračun sprejet.

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njiho-
vim pritekanjem.

9. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvi-

deni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnove-
sje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem
delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali za-
časno zadrži uporabo teh sredstev.

10. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih

sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v prora-
čunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bis-
tveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovlje-
na sredstva. O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora žu-
pan poročati svetu.

11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva splo-
šne proračunske rezervacije ali najame posojilo največ 5%
sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca pro-
računskega leta. O najetju posojila odloča župan.

12. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago

listino, s katero se ugotavlja obveznost in višina izplačila.

13. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razpo-

rejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni
organ uporabnika oziroma druga pooblaščena oseba kot
odredbodajalec.

Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito
uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri
uporabniku.

14. člen
Župan odloča o uporabi splošne proračunske rezerva-

cije, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali prema-
lo predvidenih proračunskih odhodkov.

15. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini

2,000.000 tolarjev.
Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, do-

končno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo
leto.

16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev

proračunske rezerve Občine Kozje za namene iz drugega
odstavka 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00).

17. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše

oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

18. člen
Občinski svet opravlja nadzor nad politiko in smotr-

nostjo uporabe sredstev, ki so iz proračuna razporejena za
posamezne namene. Da bi občinski svet ali od njega poo-
blaščeni organ lahko opravljal ta nadzor, mu morajo upora-
bniki na njegovo zahtevo pošiljati poročila in podatke o
izvajanju nalog.

19. člen
Za proračun pristojni organ občine opravlja nadzor nad

finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem upo-
rabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sred-
stev.

Če za proračun pristojni organ pri opravljanju proračun-
skega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva ne
uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem
obvesti župana.

20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-27-004/02
Kozje, dne 4. aprila 2002.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.
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3129. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Kozje

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95, 51/02)
in 15. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99,
98/00) je Občinski svet občine Kozje na 29. redni seji dne
4. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

občinskega sveta in župana Občine Kozje

I
Za volitve članov Občinskega sveta občine Kozje se

določijo tri volilne enote, kjer se skupno voli petnajst članov
sveta.

II
Za volitve članov občinskega sveta se določijo nasled-

nje volilne enote:
1. volilna enota obsega območja KS Lesično in KS

Zagorje, v njej se voli pet članov sveta;
2. volilna enota obsega območje KS Kozje, v njej se

voli pet članov sveta;
3. volilna enota obsega območja KS Buče, KS Osre-

dek pri Podsredi in KS Podsreda, v njej se voli pet članov
sveta.

III
Za volitve župana se določi ena volilna enota, ki obse-

ga celotno območje Občine Kozje.

IV
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 06202-29-0008/02
Kozje, dne 4. julija 2002.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

3130. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v svete
krajevnih skupnosti v Občini Kozje

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02) ter v
skladu z 61. členom statuta Občine Kozje (Uradni list RS,
št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 29.
redni seji dne 4. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve v svete

krajevnih skupnosti v Občini Kozje

I
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v

svete krajevnih skupnosti v Občini Kozje.

II
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Buče se

določijo 4 volilne enote in število članov, ki se volijo v posa-
mezni volilni enoti kot sledi:

1. volilna enota zajema območje naselja Buče.
V prvi volilni enoti se volita dva člana Sveta KS Buče.
2. volilna enota zajema območje naselja Vrenska gor-

ca.
V drugi volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Buče.
3. volilna enota zajema območje naselja Ortnice.
V tretji volilni enoti se voli en član Sveta KS Buče.
4. volilna enota zajema območje naselja Zeče pri Bu-

čah.
V četrti volilni enoti se voli en član Sveta KS Buče.

III
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Kozje se

določi 6 volilnih enot in število članov, ki se volijo v posa-
mezni volilni enoti kot sledi:

1. volilna enota zajema območje naselja Kozje od hi-
šne številke 1 do vključno 100.

V prvi volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Kozje.
2. volilna enota zajema območje naselja Kozje od hi-

šne številke 101 do vključno 197.
V drugi volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Kozje.
3. volilna enota zajema območje naselja Ješovec pri

Kozjem.
V tretji volilni enoti se volita dva člana Sveta KS Kozje.
4. volilna enota zajema območje naselja Zdole.
V četrti volilni enoti se voli en član Sveta KS Kozje.
5. volilna enota zajema območje naselja Spodnji Veter-

nik.
V peti volilni enoti se voli en član Sveta KS Kozje.
6. volilna enota zajema območje naselja Zgornji Veter-

nik.
V šesti volilni enoti se voli en član Sveta KS Kozje.

IV
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Lesično se

določi 5 volilnih enot in število članov, ki se volijo v posa-
mezni volilni enoti kot sledi:

1. volilna enota zajema naslednja območja: Lesično,
Drensko rebro od hišne št. 1 do vključno 14.

V prvi volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Lesično.
2. volilna enota zajema območje naselja Drensko rebro

od hišne številke 15 naprej.
V drugi volilni enoti se volita dva člana Sveta KS Lesič-

no.
3. volilna enota zajema območje naselja Gubno.
V tretji volilni enoti se volita dva člana Sveta KS Lesič-

no.
4. volilna enota zajema območje naselja Dobležiče.
V četrti volilni enoti se volita dva člana Sveta KS Lesič-

no.
5. volilna enota zajema naslednja območja: Pilštanj,

Klake.
V peti volilni enoti se volita dva člana Sveta KS Lesično.

V
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Podsreda

se določi 5 volilnih enot in število članov, ki se volijo v
posamezni volilni enoti kot sledi:

1. volilna enota zajema območje naselja Podsreda.
V prvi volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Podsre-

da.
2. volilna enota zajema območje naselja Gradišče.
V drugi volilni enoti se voli en član Sveta KS Podsreda.
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3. volilna enota zajema območje naselja Gorjane.
V tretji volilni enoti se volita dva člana Sveta KS Pod-

sreda.
4. volilna enota zajema območje naselja Poklek.
V četrti volilni enoti se volita dva člana Sveta KS Pod-

sreda.
5. volilna enota zajema območje naselja Vojsko.
V peti volilni enoti se voli en član Sveta KS Podsreda.

VI
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Osredek pri

Podsredi se določi ena volilna enota, ki zajema območje
naselja Osredek pri Podsredi.

V tej volilni enoti se voli pet članov Sveta KS Osredek
pri Podsredi.

VII
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Zagorje se

določijo 3 volilne enote in število članov, ki se volijo v posa-
mezni volilni enoti kot sledi:

1. volilna enota zajema območje naselja Zagorje od
hišne št. 1 do vključno 54.

V prvi volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Zagorje.
2. volilna enota zajema območje naselja Zagorje od

hišne št. 55 naprej.
V drugi volilni enoti se volita dva člana Sveta KS Za-

gorje.
3. volilna enota zajema naslednja območja: Bistrica,

Topolovo.
V tretji volilni enoti se volita dva člana Sveta KS

Zagorje.

VIII
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvedejo Občinska

volilna komisija, volilne komisije krajevnih skupnosti in volilni
odbori.

IX
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-29-0009/02
Kozje, dne 4. julija 2002.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

3131. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Kozje

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99, 98/00), 31. člena zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 12/96), v skladu s pravilnikom o plačilih staršev
za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98,
84/98, 102/00 in 111/00) je Občinski svet občine Kozje
na 28. redni seji dne 16. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcu Kozje

1. člen
Ekonomska cena celodnevnih vzgojno-varstvenih pro-

gramov v VIZ OŠ Kozje, enota vrtec Kozje, znaša mesečno
po starostnih skupinah:

1. I. starostna skupina
(od 1. do 3. leta – jaslični oddelek) 69.980 SIT,
2. II. starostna skupina
(od 3. leta do vstopa v šolo) 65.560 SIT.

Cena poldnevnega programa za obe starostni skupini
znaša 70% cene celodnevnega programa, ki ga plačajo
starši.

Cena prehrane znaša dnevno 340 SIT.

2. člen
Za otroka, ki ga starši izpišejo iz vrtca za dva meseca ali

več, se plača 50% cene od plačilnega razreda, v katerega
se razporeja.

3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep Občin-

skega sveta občine Kozje št. 06202-23-006/01 z dne 27.
9. 2001 o določitvi cene programa v vrtcu Kozje.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5.
2002 dalje.

Št. 06202-28-004/02
Kozje, dne 16. maja 2002.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

3132. Tržni red na javni tržnici Kozje

Na podlagi drugega odstavka 28. in 29. člena pravilni-
ka o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na objekte
za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo
blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34/93 in
57/93), ter na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Ura-
dni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje
na 28. redni seji dne 16. 5. 2002 sprejel

T R Ž N I  R E D
na javni tržnici Kozje

1. člen
S tem tržnim redom se določa upravljanje javne tržnice,

obratovalni čas, dneve za prodajo, seznam blaga, s katerim
se trguje in postopek za pridobitev soglasja za prodajo.

2. člen
Upravljavec javne tržnice v Kozjem je Občina Kozje (v

nadaljnjem besedilu: upravljavec).

3. člen
Javna tržnica bo na odprtem prostoru na lokaciji, ki jo

bo določil upravljavec. Tržnica lahko posluje čez vse leto,
praviloma v soboto med 8. in 13. uro. Upravljavec izjemoma
dovoli poslovanje tržnice tudi druge dni.

Trgovanje se opravi na premičnih stojnicah, ki so last
upravljavca.
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4. člen
Na javni tržnici se trguje na drobno z naslednjim bla-

gom:
1. živila:
– žita in mlevski izdelki;
– vrtnine;
– sadje in izdelki iz sadja;
– med in izdelki na bazi medu;
– ostali izdelki rastlinskega izvora;
2. neživilski izdelki:
– zdravilna zelišča;
– semena;
– sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin;
– izdelki domače obrti.

5. člen
Pravico do prodaje na javni tržnici Kozje imajo fizične

osebe in podjetja, katera izpolnjujejo zakonske pogoje:
– za kmetijsko pridelavo in imajo stalno prebivališče in

kmetijska zemljišča v lasti ali v najemu v Občini Kozje,
– za izdelavo in prodajo izdelkov domače obrti in imajo

stalno prebivališče ter sedež podjetja v Občini Kozje.

6. člen
Prodaja je možna na podlagi soglasja, ki ga izda Občin-

ski urad občine Kozje. Soglasje je veljavno za en mesec.
Soglasje se pridobi na podlagi vloge, katero je potrebno
vložiti najmanj pet delovnih dni pred začetkom meseca. Iz
vloge mora biti razviden termin prodaje na tržnici v tekočem
mesecu. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o lastni kmetijski
proizvodnji oziroma o registraciji dejavnosti. V primeru, ko je
število prispelih vlog za posamezen tržni dan večje od števila
stojnic, imajo prednost vloge po zaporednem času vložitve.

7. člen
Prodajalci na tržnici so dolžni vzdrževati čistočo in higi-

eno na stojnicah oziroma na celotnem tržnem prostoru. Po
končanem tržnem dnevu morajo opraviti čiščenje stojnice in
prostora okrog nje ter odstraniti vse odpadke. Prodajalci
odgovarjajo materialno tudi za morebitne poškodbe stojnic.

8. člen
Prodajalci na tržnici so poleg tržnega reda dolžni spoš-

tovati tudi ostale zakonske pogoje za prodajo, če so le-ti
določeni posebej za izdelke, ki so predmet prodaje.

9. člen
Za prodajo na tržnici v Kozjem se ne plačuje komunal-

na taksa ali ostale predpisane dajatve s strani Občine Kozje.

10. člen
Nadzor nad uporabo tržnice opravlja do pričetka de-

lovanja občinskega redarja pooblaščena oseba Občine
Kozje.

11. člen
Tržni red začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 06202-28-003/02
Kozje, dne 16. maja 2002.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

KUNGOTA

3133. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kungota za leto 2001

Na podlagi 96., 97., in 98. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in statuta Občine Kun-
gota (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine
Kungota na 25. redni seji dne 10. 7. 2002 sprejel

O D L OK
o zaključnem računu proračuna Občine Kungota

za leto 2001

1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Kungota za

leto 2001.

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki, dosežena izvršitev pro-

računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po
zaključnem računu znašajo:

Občinski proračun Bilanca prihodkov Račun finančnih Račun
v SIT in odhodkov terjatev in naložb financiranja

Skupaj prihodki 468,644.349
Prenos sredstev 8,948.319,33
Skupaj odhodki 473,911.468
Proračunski presežek 3,681.200,33

–5,538.000

3. člen
Vsi presežki prihodkov nad odhodki, navedeni v prej-

šnjem členu se prenesejo v leto 2002 za iste namene.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-09/2002
Kungota, dne 10. julija 2002.

Župan
Občine Kungota

Jožef Karner, inž. grad. l. r.

LITIJA

3134. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji

Na podlagi 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02), 2. in 6.
člena zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih obmo-
čij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 69/94, 56/98, 75/98
in 52/02) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS,
št. 110/00 in 2/01) je Občinski svet občine Litija na 36.
redni seji z dne 11. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
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1. člen
Občinski svet občine Litija s tem odlokom določa volil-

ne enote za volitve članov občinskega sveta in volitev župa-
na v Občini Šmartno pri Litiji. Območje občine obsega Obči-
no Šmartno pri Litiji, kot jo določa zakon o ustanovitvi občin
ter določitvi njihovih območij.

2. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo tri volil-

ne enote, v katerih se skupno voli šestnajst članov sveta:
1. volilna enota obsega območje naselij: Bukovica pri

Litiji, Cerovica, Gradišče pri Litiji, Gradiške Laze, Jablaniške
Laze, Jablaniški potok, Selšek, Spodnja Jablanica, Zgornja
Jablanica, Bogenšperk, Dvor, Jelša, Liberga, Lupinica, Pre-
ska nad Kostrevnico, Velika Kostrevnica, Dolnji vrh, Gornji
vrh, Gradišče – k.o. Gradišče in Poljane, Ježče, Ježni vrh,
Kamni vrh pri Primskovem, Mihelca, Mišji dol, Mulhe, Obla
gorica, Poljane na Primskovem, Primskovo, Razbore – k.o.
Ježni vrh, Razbore – k.o. Poljane del, Sevno, Stara gora pri
Velikem gabru, Vinji vrh, Višnji grm, Zagrič, v kateri se voli
šest članov občinskega sveta,

2. volilna enota obsega območje naselij: Mala Kostrev-
nica, Šmartno pri Litiji, v kateri se voli pet članov občinskega
sveta,

3. volilna enota obsega območje naselij: Javorje, Le-
skovica pri Šmartnem, Vrata, Črni potok, Podroje, Riharje-
vec, Vintarjevec, Dragovšek, Gozd Reka, Jastrebnik, Ščit,
Štangarske poljane, Volčja jama, Koške poljane, Mala Štan-
ga, Račica, Velika Štanga in Zavrstnik, v kateri se voli pet
članov občinskega sveta.

3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne

Občine Šmartno pri Litji.

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

listu RS in se uporablja za izvedbo lokalnih volitev – volitev
članov občinskega sveta in župana v letu 2002.

Št. 008-4/2002
Litija, dne 11. julija 2002.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

3135. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Litija

Na podlagi 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02) in 12.
člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00 in
2/01) je Občinski svet občine Litija na 36. redni seji z dne
11. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

Občinskega sveta občine Litija

1. člen
Občinski svet občine Litija s tem odlokom določa volil-

ne enote za volitve članov občinskega sveta in volitev župa-
na v Občini Litija. Območje Občine Litija obsega Občino

Litija, kot jo določa zakon o ustanovitvi občin ter določitvi
njihovih območij.

2. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo tri volil-

ne enote, v katerih se skupno voli triindvajset članov sveta:
1. volilna enota obsega območje naselij: območje me-

sta Litija, Podšentjur, Pogonik, Širmanski hrib, Veliki vrh pri
Litiji, Zagorica, Zgornji log, Breg pri Litiji, Tenetiše in Zagori-
ca, v kateri se voli dvanajst članov občinskega sveta,

2. volilna enota obsega območje naselij: Golišče, Jev-
nica, Kresniške Poljane, Zgornja Jevnica, Kresnice, Kresni-
ški vrh, Ribče, Boltija, Cirkuše, Kanderše – del, Klenik,
Laze pri Vačah, Mala Sela, Podbukovje pri Vačah, Potok pri
Vačah, Ržišče, Slivna, Široka set, Tolsti vrh, Vače, Vovše,
Leše, Ponoviče, Sava, Spodnji log Bitiče, Jesenje, Konj,
Spodnji Hotič, Vernek, Zapodje, Zgornji Hotič, v kateri se
voli šest članov občinskega sveta,

3. volilna enota obsega območje naselij: Berinjek, Bis-
trica, Čeplje, Dobje, Dobovica, Dole pri Litiji, Gorenje Jele-
nje, Gradišče – k.o. Št. Lovrenc, Hude ravne, Jelenska
Reber, Ježevec, Kal pri Dolah, Ljubež v Lazih, Mogolnik,
Mala Goba, Prelesje, Prevale, Preženjske njive, Radgonica,
Selce, Slavina, Sopota, Spodnje Jelenje, Strmec, Suhado-
le, Velika Goba, Zagozd, Zavrh, Brezje pri Kumpolju, Brezo-
vo, Brglez, Čateška gora, Gabrovka, Gabrska gora, Gobnik,
Gabrska gora, Gobnik, Gornje Ravne, Hohovica, Javorje pri
Gabrovki, Kamni vrh, Klanec pri Gabrovki, Kamni vrh, Kla-
nec pri Gabrovki, Kržišče pri Čatežu, Kumpolje, Laze pri
Gobniku, Lukovec, Moravče pri Gabrovki, Moravška gora,
Nova gora, Okrog, Pečice, Podpeč pod Skalo, Tihaboj,
Tlaka, Vodice pri Gabrovki, Borovak pri Polšniku, Dolgo
Brdo, Mamolj, Polšnik, Preveg, Renke, Stranski vrh, Šum-
nik, Tepe, Velika Preska, Zglavnica, Konjšica, Ravne, v
kateri se voli pet članov občinskega sveta.

3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne

Občine Litija.

4. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati odlok o dolo-

čitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine
Litija (Uradni list RS, št. 64/94 in 65/94).

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS in se uporablja za izvedbo lokalnih volitev – volitev
članov občinskega sveta in župana v letu 2002.

Št. 008-5/2002
Litija, dne 11. julija 2002.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

3136. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času
volilne kampanje za lokalne volitve 2002 in
volitve predsednika države 2002

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) je Občinski svet občine Litija na
36. redni seji dne 11. 7. 2002 sprejel
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S K L E P
o določitvi mest za plakatiranje v času volilne
kampanje za lokalne volitve 2002 in volitve

predsednika države 2002

I
Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred

dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur
pred dnevom glasovanja.

II
Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati, pre-

dlagatelji kandidatov ali list kandidatov oziroma politične
stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje.

Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakoni-
tost volilne kampanje.

III
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagan-

dnimi sporočili je dovoljeno na brezplačnih in odplačnih
plakatnih mestih iz tega sklepa.

Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih s tem skle-
pom je dovoljeno s soglasjem lastnika, pod pogoji iz zako-
na.

Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizator-
jev volilne kampanje je prepovedano.

V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma
nameščati nove plakate.

IV
V Občini Litija se za nameščanje plakatov z volilno

propagandnimi sporočili določijo naslednja brezplačna pla-
katna mesta:

A) na dvostranskih reklamnih panojih (velikost 3 × 4 m):
– ob Zasavski cesti (pri športni dvorani),
– ob Ljubljanski cesti (od Cerarja v smeri proti Ljublja-

ni),
– ob avtobusnem postajališču Na Dobravi,
– na avtobusnem obračališču v Šmartnem pri Litiji,
– ob Zasavski cesti (pri OMW),
– ob Zasavski cesti (pri odcepu za Šmartno),
– na parkirišču pred IUV v Šmartnem pri Litiji,
– na Ustju (pri spomeniku);
B) na betonskih stebrih:
– na Prvomajski ulici (pred trgovino Na Dobravi),
– na Cankarjevi ulici (ob železniški postaji),
– na Ponoviški ulici (pred b. SDK),
– na Ul. Mire Pregljeve (pred športno dvorano),
– na Maistrovi ulici (pred trgovino),
– na Staretovem trgu v Šmartnem pri Litiji (pred pekar-

no);
C) na aluminijastih panojih:
– na Cankarjevi ulici; 2 panoja,
– na Ponoviški ulici (pred b. SDK),
– na Ljubljanski c. (pred mostom),
– na Jerebovi ulici (pred občino); 2 panoja,
– na Ulici Mire Pregljeve (pred športno dvorano),
– na Ulici Mire Pregljeve (nasproti OŠ Litija); 2 panoja,
– na Savski c. (pri črpalki);
D) v krajevnih središčih se plakatna mesta določijo v

dogovoru s krajevno skupnostjo. Tako določena brezplačna
plakatna mesta se objavijo v glasilu »Litijski občan« in drugih
lokalnih medijih, najkasneje do konca meseca avgusta
2002.

V
Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji vo-

lilne kampanje plakate nameščajo sami, pod pogoji iz tega
sklepa.

V skladu z načelom enakopravnosti organizatorjev volil-
ne kampanje bodo brezplačni oglasni panoji razdeljeni na
oštevilčeno mrežo polj, lokacija plakatov za posameznega
organizatorja volilne kampanje pa se določi z javnim žre-
bom, ki bo v veliki sejni dvorani Občine Litija, Jerebova 14,
Litija, v sredo, 9. 10. 2002 ob 16. uri.

Organizatorji volilne kampanje so dolžni do petka,
4. 10. 2002 do 12. ure, v tajništvo Občinske uprave občine
Litija (soba 44, I. nadstropje) pisno sporočiti namero za
sodelovanje v volilni kampanji za lokalne volitve 2002 (voli-
tve občinskih svetnikov in volitve župana) in za volitve pred-
sednika države 2002.

VI
Organizator volilne kampanje sme plakatirati samo na

zanj določenem mestu.

VII
Po dogovoru z upravljalcem in proti plačilu sme organi-

zator volilne kampanje plakate z volilno propagandnimi spo-
ročili nameščati na reklamnih panojih (3 × 4 m) in aluminija-
stih panojih, ki jih za ta namen določi upravljalec.

VIII
Upravljalec plakatne površine bo na stroške organiza-

torja volilne kampanje nemudoma odstranil ves propagandni
material, ki ne bo nameščen v skladu s tem sklepom.

IX
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v

15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in
druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest iz
tega sklepa, sicer ga bo na njihove stroške odstranil uprav-
ljalec.

X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS in glasilu »Litijski občan«, izvleček pa se
objavi tudi v drugih lokalnih medijih (ATV Signal, Radio
Geoss).

Št. 008-7/2002
Litija, dne 11. julija 2002.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

3137. Sklep o delni povrnitvi stroškov za organizacijo
volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Litija

Na podlagi 20. in 24. člena zakona o volilni kampanji
(Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 12. člena statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00 in 2/01) je Občin-
ski svet občine Litija na 36. redni seji z dne 11. 7. 2002
sprejel
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S K L E P
o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne

kampanje za lokalne volitve v Občini Litija

I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandida-
tom za volitve župana in list kandidatov za Občinski svet
občine Litija.

II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.

III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za čla-

ne občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volil-
ne kampanje v višini, kot je določeno v 2. točki sklepa, pri
čemer skupno znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.

IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer do
višine določene v 2. točki sklepa za vsak dobljeni glas.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višine določene v 2. členu sklepa za dobljeni glas in le na
osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.

V
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sve-

ta ali kampanje za župana oziroma kandidat za župana mora
v šestdesetih dneh po dnevu glasovanja poslati občinskemu
svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

VI
Po sklepu občinskega sveta se organizatorju volilne

kampanje za volitve članov občinskega sveta ali za volitve
župana oziroma kandidatom volilni stroški na njegovo zahte-
vo vrnjeno iz občinskega proračuna v treh mesecih po pre-
dložitvi dokončnega poročila občinskemu svetu in račun-
skemu sodišču.

VII
Vsi zneski iz tega sklepa, ki določajo višino povrnitve

stroškov za volilno kampanjo, se za vsake volitve revalorizira-
jo v skladu z 32. členom zakona o volilni kampanji.

VIII
Sklep se smiselno uporablja tudi za organizatorje volil-

ne kampanje za volitve članov občinskega sveta in kandida-
te za župana za prve lokalne volitve Občine Šmartno pri Litiji.

IX
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 008-6/2002
Litija,dne 11. julija 2002.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

3138. Sprememba statuta Občine Litija

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine
Litija na 36. redni seji z dne 11. 7. 2002 sprejel

S P R E M E M B O  S T A T U T A
Občine Litija

1. člen
Besedilo drugega odstavka 10. člena statuta Občine

Litija (Uradni list RS, št. 110/00 in 2/01) »Občinski svet
šteje šestindvajset članov« se nadomesti z besedilom »Ob-
činski svet šteje triindvajset članov«.

2. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS in se prvič uporabi za izvolitev občinskega
sveta na lokalnih volitvah 2002.

Št. 013-1/2002
Litija, dne 11. julija 2002.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

LJUTOMER

3139. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu za dom starejših občanov v
Ljutomeru

Na predlog župana in na podlagi 39. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/86 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93, 44/97 in 23/02), 21. člena zako-
na o lokalni samoupravi Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 –
odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl.
US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 –
odl. US, 39/96 – ugotovitev neskladnosti z ustavo, 44/96
– odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 –
odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa
US št. U-I-4/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01),
13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99
in 20/01) in 25. člena poslovnika Občinskega sveta občine
Ljutomer (Uradni list RS, št. 71/00 in 20/01) je Občinski
svet občine Ljutomer na korespondenčni seji dne 30. 5.
2002 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu za dom starejših občanov
v Ljutomeru

1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o zazidalnem načrtu (Ura-

dni list RS, št. 80/98, 109/99 in 56/00).

2. člen
Dopolni se 1.a člen tako, da se doda nov drugi odsta-

vek, ki se v celoti glasi:
»Spremeni se grafični del tako, da se spremeni uredi-

tvena in zakoličbena situacija.«

3. člen
Doda se nov 4.a člen.
Prvi odstavek novega 4. a člena se v celoti glasi:
»Poslovno-stanovanjski objekt se zgradi v gabaritih:
– krak ob Prešernovi ulici 33 m x 10 m
– krak ob Ulici I. slovenskega tabora 11 m x 12 m
– povezovalni del med krakoma v radiju 8 m.«
Drugi odstavek novega 4.a člena se v celoti glasi:
»V horizontalnih odmikih so možna odstopanja ±2m.
Tretji odstavek novega 4.a člena se v celoti glasi:
»Vertikalni gabariti so možni P + 2.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 062-01-801/2002
Ljutomer, dne 30. maja 2002.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

MIRNA PEČ

3140. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih
posegov v prostor, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje na območju Občine Mirna
Peč

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) ter 6. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 18/99 in 52/01) je Občinski svet občine Mirna Peč
na 29. redni seji dne 9. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov

v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje na območju Občine Mirna Peč

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja veli-

kost in način gradnje pomožnih objektov, posegi v prostor in

dela, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč
zadostuje odločba o dovolitvi priglašenih del.

II. POMOŽNI OBJEKTI IN POSEGI V PROSTOR

2. člen
Za pomožne objekte in posege v prostor v smislu prej-

šnjega člena se štejejo:
1. pri enostanovanjskih, večstanovanjskih hišah in indi-

vidualnih stanovanjskih hišah:
– drvarnice, garaže za en osebni avto, shrambe za

vrtno orodje, zimski vrtovi, pokrite terase in drugi pritlični
objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanj-
skih in gospodarskih objektov največ do bruto tlorisne povr-
šine 30 m2; objekt je lahko lesen, zidan ali montažen, pritli-
čen ter situiran v sklopu stanovanjskih in gospodarskih ob-
jektov;

– pergole, nadstreški nad obstoječimi terasami ter do-
stopom oziroma dovozom za osebne avtomobile ob obstoje-
čih stanovanjskih objektih ter nadstreški za nadkritje parki-
rišč osebnih avtomobilov, avtomobilskih prikolic, do maksi-
malne bruto tlorisne površine 30 m2 pod pogojem, da je
konstrukcija na točkovnih temeljih,

– dimniki, sončni kolektoriji, vetrolovi, zunanje stopni-
ce, strešne okenske odprtine in fičare, lahko so enokapne
ali dvokapne, zatrep je lahko v obliki trapeza, če to ustreza
tipologiji naselja,

– boksi za pse, kurniki, zajčniki in drugi manjši objekti z
žičnimi ograjami do bruto tlorisne površine 15 m2,

– greznice in kapnice, locirane neposredno ob obsto-
ječih objektih, s tem da so greznice v neprepustni izvedbi
brez izpusta v teren,

– zunanji bazeni za individualno rabo v sklopu funkcio-
nalnega zemljišča stanovanjske hiše, maksimalne bruto tlo-
risne površine 30 m2,

– tople grede in zaprti rastlinjaki do bruto tlorisne povr-
šine 30 m2,

– vrtne in medposestne ograje (lesene, kovinske, žič-
nate ali različnih kombinacij) do višine največ 2 m ter zidane
do višine 1 m z odmikom 1 m od posestne meje s sosednjim
zemljiščem, pod pogojem, da so upoštevani odmiki od jav-
nih prometnic v skladu s predpisi o javnih cestah: odmik od
posestne meje je lahko tudi manjši, če investitor pridobi
pismeno soglasje lastnika sosednjega zemljišča,

– oporni in podporni zidovi do višine 1,20 m z odmi-
kom 1 m od posestne meje s sosednjim zemljiščem, s tem
da je temeljna peta zidu v minimalnem odmiku 0,5 m od
posestne meje s sosednjim zemljiščem ter da ne povzroča
izliva meteornih voda na sosednje zemljišče in da so upošte-
vani odmiki od javnih prometnic v skladu s predpisi o javnih
cestah, odmik od posestne meje je lahko tudi manjši, če
investitor pridobi pismeno soglasje lastnika sosednjega zem-
ljišča,

– stabilni nadzemni ali podzemni rezervoarji za plin s
prostornino 5 m3, če so grajeni, opremljeni, postavljeni in
upoštevani odmiki (najmanj 3 m od posestne meje) v skladu
s pogoji določenimi v pravilniku o utekočinjenem naftnem
plinu (Uradni list RS, št. 22/91),

– namestitev zunanjih klima naprav na fasadah ali stre-
hi objekta,

– pokrito zbirno mesto za komunalne odpadke s sogla-
sjem upravljalca javne poti ob objektu;

2. ostali pomožni objekti in posegi v prostor:
– agromelioracije,
– gradnja komunalnih naprav in objektov, ki niso pri-

marne in sekundarne rabe, kot so: obnova komunalnih na-



Uradni list Republike Slovenije Št. 65 / 25. 7. 2002 / Stran 7417

prav in njihova zamenjava – vodovoda, kanalizacije, zemelj-
ske telefonske instalacije, instalacij javne razsvetljave in re-
konstrukcije občinskih cest v obsegu, ki jih dovoljujejo dr-
žavni predpisi,

– ureditev pokopališč, ki ne zahtevajo večjih ureditve-
nih del,

– mali plinski kontejnerji za prodajo gospodinjskega
plina do velikosti 2 x 50 jeklenk z minimalnim odmikom 5 m
od posestne meje v skladu z določili pravilnika o utekočinje-
nem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91),

– mikrourbana oprema (klopi, igrala, korita za rože in
smetnjaki) kot dopolnitev opreme parkov in otroških igrišč,

– objekti za odpravljanje arhitektonskih ovir za ljudi z
omejeno možnostjo gibanja – izvedba vseh za ta namen
prirejenih dvigal v obstoječih objektih in v njih, gradnja klan-
čin ter gradnja nadstrešnic nad temi objekti,

– montažne ali klasično grajene nadstrešnice ali čakal-
nice na avtobusnih postajališčih,

– reklamni, obvestilni in drugi panoji, pritrjeni na obsto-
ječe objekte, zidove, ograje in samostojni reklamni, obve-
stilni in podobni panoji, ki so namenjeni plakatiranju in obve-
ščanju,

– obeležja in manjši sakralni objekti (kapelice) do bruto
tlorisne površine 5 m2,

– postavitev umetniških del in vodnjakov z vodometom,
– ureditev funkcionalnih zemljišč (tlakovanje, asfaltira-

nje) in postavitev robnikov do višine 20 cm;
3. pri objektih, namenjenih kmetijstvu, lovstvu, športu

in turizmu:
– zidani goveji in svinjski hlevi, hlevi za drobnico, kun-

ce in perutnino do bruto tlorisne površine 60 m2, če so
pritlični in umeščeni v sklop drugih objektov kmetije,

– vsa lesena gospodarska poslopja brez pasovnih te-
meljev (hlevi, skednji, kašče, lope za shrambo kmetijskih
pridelkov, orodja in strojev) do bruto tlorisne površine 80
m2, če so pritlični in umeščeni v sklop drugih objektov
kmetije,

– leseni kozolci za sušenje ali shranjevanje krme eno-
vrstne in dvovrstne izvedbe brez pasovnih temeljev ter pre-
stavitve obstoječih kozolcev in skednjev za potrebe kmetij-
skega gospodarstva; lahko se postavijo izven sklopa drugih
objektov, vendar mora biti njihova raba strogo namenska,

– čebeljnaki na točkovnih temeljih, leseni, nepodklete-
ni, če so umeščeni izven naselij in v bruto tlorisni višini ne
posegajo 25 m2 ter ob predhodnem pismenem mnenju
čebelarskega društva pripadajočega pašnega katastra,

– zidane mlekarnice ali individualne zbiralnice ali hladil-
nice mleka, locirane v sklopu kmetije do bruto tlorisne povr-
šine 30 m2, opremljene v skladu s pravilnikom o veterinar-
sko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora
ter oddajo v promet za javno potrošnjo (Uradni list RS, št.
91/99),

– koritasti, stolpni in montažni silosi za shranjevanje
krme in žita, umeščeni v sklop gospodarskih objektov in
ustrezno oddaljeni od sosednjih stanovanjskih objektov (naj-
manj 25 m od najbližjih stanovanjskih objektov oziroma ob
pismenem soglasju lastnikov sosednjih stanovanjskih objek-
tov tudi bližje), ki skupaj z nadstrešnico ne presegajo višine
sosednjih objektov do bruto tlorisne površine 150 m2 oziro-
ma 300 m3 prostornine,

– gnojne jame in gnojišča za skladiščenje živinskih gno-
jil s kmetijskega gospodarstva – obe vrsti objektov morata
biti izvedeni po navodilih za gradnjo gnojnih jam in gnojišč v
neprepustni izvedbi in locirani ob obstoječih objektih kmeti-
je v velikostih: gnojne jame s prostornino do 150 m3, gnoji-
šča z bruto tlorisno površino pa do 80 m2,

– rastlinjaki do bruto tlorisne površine 400 m2 in vse
vrste plastenjakov,

– ograditev trajnih nasadov in pašnikov z ograjo s toč-
kovnimi temelji, nosilnimi konzolami stebri do višine 2 m z
odmikom 1 m od posestne meje s sosednjim zemljiščem,

– manjša vodna zajetja oziroma zadrževalniki vode za
potrebe namakanja kmetijskih zemljišč do bruto tlorisne po-
vršine 150 m2 s soglasjem in pogoji upravljalca vodotoka,
pri čemer mora biti zajetje označeno in ograjeno s primerno
varnostno ograjo,

– planiranje, krčenje drevesne zarasti, grmičja, izved-
ba manjših osuševanj kmetijskih zemljišč ter druga manjša
zemeljska dela na površini do 1 ha z namenom izboljšanja
rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zem-
ljišč,

– vzdrževanje in urejanje brežin manjših vodotokov s
soglasjem in s pogoji upravljalca vodotoka,

– leseni, montažni, enoetažni objekti za skladiščenje
gozdarske opreme in materiala ali opreme in materiala za
lovsko dejavnost, postavljeni na gozdnem zemljišču, do bru-
to tlorisne površine 30 m2 ob soglasju Zavoda za gozdove
Slovenije, Območne enote Novo mesto,

– samostoječe lovske preže.

III. POGOJI IN OMEJITVE

3. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov je potrebno upoštevati

naslednje pogoje in omejitve:
– upoštevana mora biti namenska raba zemljišč, ki je

določena v prostorskih planskih aktih in prostorsko-izvedbe-
nih aktih,

– s postavitvijo pomožnih objektov se ne smejo poslab-
šati pogoji rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,

– s postavitvijo ne smejo biti zahtevani novi komunalni
in drugi priključki na javne komunalne objekte in naprave,

– s postavitvijo objektov ne smejo biti prizadete pravice
in interesi drugih oseb,

– zahtevana je skladnost z zahtevami v zvezi z varstvom
okolja, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, vodnogospodarstve-
nimi, obrambnozaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z
varovanjem naravne in kulturne dediščine,

– da zaradi enostavne konstrukcije, velikosti in druge
tehnike ne potrebujejo statičnega in drugega gradbenote-
hničnega preverjanja,

– da se z odstranitvijo začasnih objektov omogoči vzpo-
stavitev zemljišč v prvotno stanje pred samim posegom ali
gradnjo.

Objekti oziroma posegi v prostor ne smejo biti v na-
sprotju z rešitvami v prostorsko izvedbenih aktih. Na obmo-
čjih, kjer veljajo prostorsko izvedbeni akti, se za postavitev
objektov iz 2. člena tega odloka uporabljajo določbe iz
prostorsko-izvedbenih aktov, če je v njih obravnavana posta-
vitev pomožnih objektov.

4. člen
Posebne omejitve:
– pomožni objekti se lahko postavljajo v območju stav-

bnih zemljišč,
– za posege v varovalnem pasu občinskih cest mora

stranka pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega
organa, če je priglašen objekt oddaljen manj kot:

1. pri lokalni cesti 8 m,
2. pri javni poti 6 m,
3. pri javni poti za kolesarje 3 m,
4. pri zbirni krajevni cesti 10 m,
5. pri mestni ali krajevni cesti 8 m:
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– izjemoma se za potrebe kmetijske predelave dovolju-
je gradnja pomožnih objektov in drugi posegi v prostor,
navedeni v 3. točki 2. člena tega odloka, tudi izven območij
naselij in območij razpršene gradnje oziroma na »drugih«
kmetijskih zemljiščih v skladu z drugo alineo 2. člena in
3. členom zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
59/96), vendar ob izpolnjevanju enega od naslednjih pogo-
jev:

– predložitvi potrdila o zaščiteni kmetiji iz registra zašči-
tenih kmetij Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
upravne enote Novo mesto;

– predložitvi potrdila o statusu kmeta iz evidence Od-
delka za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano upravne enote
Novo mesto;

– predložitvi kopije obvestila o višini katastrskega do-
hodka za napoved za odmero dohodnine za preteklo leto,
izdanega s strani Davčne uprave Republike Slovenije, Dav-
čnega urada – izpostave Novo mesto, poslanega vsem za-
vezancem za plačilo davka od dohodka iz kmetijstva za
preteklo leto;višina katastrskega dohodka kmetijskih in goz-
dnih zemljišč v preteklem letu mora dosegati najmanj 30.000
tolarjev na kmetijsko gospodarstvo; ta znesek se valorizira v
skladu s splošnimi predpisi o ugotavljanju katastrskega do-
hodka.

K posamezni individualni stanovanjski stavbi je možno
postaviti le en pomožen objekt za isti namen iz 1. točke
prve, druge, četrte, sedme in desete alinee in 2. točke
četrte alinee 2. člena. V primeru potrebe po gradnji pomož-
nih objektov za več namenov je možno po priglasitvi dovoliti
postavitev le enega skupnega objekta z bruto tlorisno površi-
no največ do 40 m2.

Odločbo o dovolitvi priglašenih del za postavitev po-
možnih objektov, ki služijo kmetijski dejavnosti, je možno
dovoliti gradnjo le enega objekta za isti namen iz 3. točke
prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in osme
alinee 2. člena.

Vsi objekti za rejo živali so lahko postavljeni samo na
območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana.

Za vse posege, ki bodo izvedeni v območjih in na
objektih, ki so evidentirani kot kulturni, arheološki, zgodo-
vinski, naravni ali etnološki spomenik, je potrebno pridobiti
ustrezno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine.

5. člen
Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve:
– objekti po tem odloku so lahko največ pritlični ali

vkopani,
– objekti morajo biti oblikovno prilagojeni že obstoje-

čim objektom in zasnovani tako, da se čimbolj vklopijo v
okolje,

– izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen kra-
jinskim in oblikovnim značilnostim območja,

– nakloni streh in smeri slemena morajo biti prilagojeni
streham obstoječih objektov, skladna mora biti tudi vrsta
kritine; v strnjenih vaških naseljih se smer slemena lahko
spreminja v skladu z vaško tipiko,

– tipi in materiali ograj v naseljih naj bodo čim bolj
enotni,

– objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in
energetskih vodih, razen ob izdanem soglasju in pogojih
upravljalca posameznega komunalnega voda,

– objekti ne smejo biti locirani med prometno površino
in obstoječo gradbeno linijo, razen če so oddaljeni najmanj
3 m od prometne površine oziroma je pridobljeno soglasje
pristojnega organa za promet za manjši odmik ter da niso
locirani v preglednostnem trikotniku križišča,

– za posege, ki bodo izvedeni na večstanovanjskih
hišah, je potrebno soglasje projektanta.

Upravni organ, pristojen za izdajo odločbe o dovolitvi
priglašenih del, mora v odločbi o dovolitvi priglašenih del za
postavitev objektov, navedenih v 1. točki prve, druge, četr-
te, sedme, enajste alinee, 2. točki četrte, sedme, osme
alinee ter 3. točki prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste in
osme alinee 2. člena tega odloka posebej določiti tudi arhi-
tekturno-urbanistične pogoje. Pred izdajo odločbe o dovoli-
tvi priglašenih del lahko upravni organ, če meni, da je to
potrebno, pridobi za postavitev posameznih objektov in po-
segov v prostor predhodno mnenje Občinske uprave občine
Mirna Peč.

IV. ODMIKI

6. člen
Odmiki pomožnega objekta od sosednje parcelne me-

je mora biti najmanj 3 m, ob pismenem soglasju lastnika
sosednjega mejnega zemljišča pa je odmik lahko tudi ma-
njši.

Predpisani odmik ne velja za objekte iz 1. točke osme,
devete, desete alinee, 2. točke četrte alinee in 3. točke
šeste, sedme in devete alinee 2. člena tega odloka.

V. PRIGLASITEV DEL

7. člen
Investitor, ki namerava zgraditi objekt ali kako drugače

poseči v prostor po določilih iz 2. člena tega odloka, mora
le-to priglasiti pri pristojnem upravnem organu na podlagi
62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ura-
dni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97).

Vloga za priglasitev del mora vsebovati:
– opis nameravane graditve in zemljišča, na katerem

naj bi objekt stal s tehničnim opisom, dimenzije objekta,
naklone strešin, uporabljene materiale ter konstrukcijske
rešitve in stanje komunalnih naprav na zemljišču, na kate-
rem naj bi stal objekt,

– kopijo načrta parcele,
– kopijo načrta parcele z vrisanim predvidenim objek-

tom,
– skico objekta z dimenzijami, vrisanimi odprtinami ter

položajem glede na sosednje objekte,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem naj

bi objekt stal.
Pristojni upravni organ glede na priglašena dela v po-

stopku določi, katera mnenja, soglasja in pogoje je potre-
bno pridobiti pred izdajo odločbe.

VI. NADZOR

8. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcijska

služba.

VII. KAZENSKA DOLOČBA

9. člen
Kot kazenske določbe se uporabljajo določbe zakona

o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
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VIII. KONČNI DOLOČBI

10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v
prostor za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 33/96).

11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/02-47
Mirna Peč, dne 10. julija 2002.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

3141. Sklep o potrditvi regionalnega razvojnega
programa za območje jugovzhodne Slovenije

Na podlagi10. člena zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) in 15. člena
statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) in
52/01) je Občinski svet občine Mirna Peč na 29. redni seji
dne 9. 7. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1
Občinski svet občine Mirna Peč potrjuje regionalni

razvojni program za območje jugovzhodne Slovenije
(2002–2006).

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/48-02
Mirna Peč, dne 9. julija 2002.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

MORAVSKE TOPLICE

3142. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega
sveta občine Moravske Toplice prešel na
naslednjega kandidata

Na podlagi ugotovitvenega sklepa 33. redne seje Ob-
činskega sveta občine Moravske Toplice z dne 18. 6. 2002,
da je član Občinskega sveta Franc Nežič umrl, je Občinska
volilna komisija občine Moravske Toplice na seji dne 10. 7.
2002 na podlagi 30. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
51/02)

u g o t o v i l a,

da je mandat člana Občinskega sveta občine Morav-
ske Toplice prešel na naslednjega kandidata z liste kandida-
tov Liberalne demokracije Slovenije – LDS v II. volilni enoti.

Ta kandidat je Andželko Janjić, roj. 11. 11. 1965,
stanuje v Prosenjakovcih 71.

Kandidat je podal izjavo, da sprejema mandat.

Št. 1/2002
Moravske Toplice, dne 10. julija 2002.

Predsednik
Občinske volilne komisije

Emil Vučkič l. r.

NOVO MESTO

3143. Odredba o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Novo mes-
to (Uradni list RS, št. 68/2001), tretjega odstavka 4. člena,
tretjega odstavka 5. člena, prvega odstavka 16. člena, četr-
tega odstavka 17. člena, četrtega odstavka 30. člena, četr-
tega odstavka 49. člena in 58. člena odloka o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list
RS, št. 84/2001) je Občinski svet Mestne občine Novo
mesto na 38. seji dne 30. 5. 2002 sprejel naslednjo

O D R E D B O
o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega

prometa v Mestni občini Novo mesto

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
Ta odredba določa:
– višino takse za izdajo dovoljenja za promet tovornih

vozil,
– javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina ter

njeno višino in način plačevanja,
– višino takse za uporabo parkirnih površin, namen-

jenih za izključno parkiranje določenih vozil,
– višino takse za izdajo dovoljenja za dostavo,
– višino stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozi-

la in stroškov varovanja vozila,
– višino in način plačila stroškov za priklenitev, upo-

rabo in odstranitev lisic.

II. VIŠINA TAKSE ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA PROMET
TOVORNIH VOZIL

2. člen
V tem poglavju odredbe se določi taksa za izdajo do-

voljenja:
– za promet tovornih vozil na območju ožjega mest-

nega središča, katerih največja dovoljena masa presega
3,5 tone in

– za promet vozil na glavnih mestnih vpadnicah in na
cestah, ki oklepajo ožje mestno središče, v času jutranje in
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popoldanske prometne konice, katerih največja dovoljena
masa presega 7,5 tone, delovnih vozil in delovnih strojev.

Taksa za izdajo dovoljenja znaša:
– za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa

presega 3,5 tone do 5 ton, 70.000 SIT na leto,
– za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa

presega 5 ton do 7,5 ton, 100.000 SIT na leto,
– za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa

presega 7,5 ton do 10 ton, 150.000 SIT na leto,
– za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa

presega 10 ton največje dovoljene mase, 200.000 SIT na
leto,

– za delovna vozila in stroje 70.000 SIT na leto.

3. člen
Dnevna taksa za izdajo dovoljenja za promet tovornih

vozil je enaka višini 1/200 tarife letne takse iz prejšnjega
člena.

V primeru, da znaša znesek izračunane takse po tarifi iz
drugega člena te odredbe manj kot 10.000 SIT, se plača
taksa v višini 10.000 SIT.

4. člen
Plačila takse so oproščena intervencijska vozila in voz-

ila iz 26. člena odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni
občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 84/01) ter vozila
obvezne gospodarske javne službe.

Izvajanje določila iz prve alinee prvega odstavka
2. člena te odredbe, ki se nanaša na vožnjo tovornih vozil po
glavnih mestnih vpadnicah, se odloži do zgraditve parkirnih
prostorov ob vpadnicah, kjer bi lahko tovorna vozila parkira-
la do izteka prometnih konic.

III. JAVNE PARKIRNE POVRŠINE, KJER SE PLAČUJE
PARKIRNINA TER NJENA VIŠINA IN NAČIN PLAČEVANJA

5. člen
V tem poglavju odredbe se določijo javne parkirne pov-

ršine, ki so v upravljanju izvajalca gospodarske javne službe
urejanja javnih parkirišč, kjer se plačuje parkirnina in višina
ter način plačevanja parkirnine.

Javne parkirne površine v upravljanju izvajalca gospo-
darske javne službe urejanja javnih parkirišč so razdeljene v:

– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu
parkiranju do največ ene ure (modre cone),

– parkirne površine, namenjene dolgotrajnemu
parkiranju (več kot ena ura),

– posebej urejene in za parkiranje določene površine
izven vozišča javnih cest in

– javne parkirne prostore za invalidne osebe.

6. člen
Javne parkirne površine, kjer je parkiranje časovno

omejeno in se plačuje parkirnina, so vsi označeni deli voz-
išča oziroma javne površine ob ali izven vozišča, namenjeni
ustavljanju in parkiranju vozil, znotraj ožjega mestnega sre-
dišča, širšega območja mesta ali v drugih naseljih Mestne
občine Novo mesto, ki so določeni z odlokom.

7. člen
Za plačilo parkirnine se uporabljajo naprave za izdajan-

je parkirnih listkov (parkomati). Do postavitve teh naprav se
parkirnina plačuje na kraju samem pri pooblaščeni osebi
izvajalca gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč
na javnih površinah.

8. člen
Območje kratkotrajnega parkiranja, kjer je parkiranje

dovoljeno le eno uro (modra cona), obsega:
– del Glavnega trga od Sokolske ulice do Jenkove

ulice (desna stran Glavnega trga v smeri Rozmanove ulice),
– Rozmanovo ulico od Kastelčeve ulice do Prešern-

ovega trga,
– Kettejev drevored (od službenega uvoza na dvorišče

Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1 do zapornic).
V območju modre cone se za dovoljeno eno uro

parkiranja plačuje taksa v višini 100 SIT.

9. člen
Stanovalci z območij, kjer je parkiranje časovno ome-

jeno, lahko pridobijo dovolilnico za parkiranje z veljavnostjo
določenega termina v pavšalnem znesku v višini:

– 2.000 SIT na mesec,
– 15.000 SIT za tekoče leto.
Izda se lahko le po ena dovolilnica na gospodinjstvo.

10. člen
Območje dolgotrajnega parkiranja (več kot ena ura),

kjer se plačuje parkirnina, obsega:
1. tarifni razred:
– Glavni trg
– Prešernov trg,
– Florijanov trg,
– parkirni prostor med Prešernovim trgom in Kapiteljsko

ulico (pod kapitljem),
– Kapiteljska ulica,
– Na Loko,
– Kettejev drevored (parkirni prostori med Seidlov uli-

co in Kettejevim drevoredom),
– Sokolska ulica (nasproti Jakčevega doma),
– Rozmanova ulica (od Glavnega trga do Kastelčeve

ulice),
– Detelova ulica,
– Novi trg (ploščad),
– Novi trg 7 (za pošto),
– Novi trg 6 (pred Mestno občino Novo mesto),
– Seidlova cesta (do službenega uvoza Mestne občine

Novo mesto),
– Jerebova ulica (ob stanovanjskem bloku št. 20),
– območje UN Bršljin (med Ljubljansko cesto in Koče-

varjevo ulico).
V območju prvega tarifnega razreda se plačuje taksa v

naslednji višini:
– območje ožjega središča mesta zunaj modre cone:

100 SIT za prvo uro, za vsako naslednjo začeto uro pa
150 SIT, parkirnina se plača v času od 7. do 17. ure,

– območje UN Bršljin: 170 SIT za vsako začeto uro,
parkirnina se plača od 6. do 19. ure,

– parkirna hiša Novi trg: 150 SIT za prvo uro parkiran-
ja, za vsako naslednjo začeto uro 120 SIT. Parkirna hiša
posluje vsak dan od ponedeljka do petka od 6.30 do
22. ure in ob sobotah od 7.30 do 13.30.

2. tarifni razred:
– parkirni prostori ob Težki vodi in,
– Trdinova ulica (pri Novi Ljubljanski banki).
V območju drugega tarifnega razreda se plačuje taksa v

naslednji višini: 100 SIT za vsako začeto uro, parkirnina se
plačuje v času od 7. do 15. ure.

3. tarifni razred
– parkirni prostori ob športnem kompleksu Portoval,
– parkirni prostori Cikava pri Komunali,
– parkirni prostori Pokopališče Srebrniče.
V območju tretjega tarifnega razreda je parkiranje brez-

plačno.
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11. člen
Parkirni prostori za invalide, kjer je parkiranje časovno

omejeno, so:
– na Glavnem trgu,
– na Novem trgu.
Invalidi z 80% in več odstotno okvaro organizma, zaradi

katere jim je oteženo gibanje, lahko parkirajo dve uri brez-
plačno na vseh javnih parkirnih prostorih, namenjenim za
invalide. Na parkirnih mestih se prihod označi s parkirno
uro.

Invalidske organizacije in društva, ki imajo poslovne
prostore na območju, kjer se parkiranje plačuje, lahko pri-
dobijo letno ali mesečno dovolilnico za parkiranje, z vel-
javnostjo določenega termina v pavšalnem znesku v višini:

– 2.000 SIT za mesec,
– 15.000 SIT za tekoče leto.
Minibusi in kombi vozila, ki prevažajo invalidne osebe

in so registrirane pri invalidskih organizacijah in društvih,
imajo brezplačno parkiranje na vseh javnih parkirnih pros-
torih, namenjenih za invalide.

12. člen
Uporaba parkirnih prostorov se plačuje vsak dan, razen

ob sobotah, nedeljah in dela prostih dneh.

13. člen
Javne parkirne površine, namenjene parkiranju tovornih

vozil, kjer je parkiranje časovno omejeno, so na Cikavi
(parkirni prostori med Šentjernejsko cesto, Podbevškovo
ulico in Trgovskim kompleksom Mercator).

Javne parkirne površine, namenjene parkiranju avto-
busov, kjer je parkiranje časovno omejeno, so nasproti avto-
busne postaje Novo mesto. Na tem prostoru se uredijo
parkirni prostori tudi za turistične avtobuse.

Višina takse za parkiranje znaša:
Za tovorna vozila:
–  do 10 t skupne mase za vsako začeto uro 1000 SIT,

za celodnevno parkiranje (več kot 8 ur) 5000 SIT,
– nad 10 t skupne mase, priklopniki in polpriklopniki

za vsako začeto uro 1100 SIT, za celodnevno parkiranje
(več kot 8 ur) 9000 SIT.

Za avtobuse za vsako začeto uro 500 SIT, celodnevno
parkiranje (več kot 8 ur) 4.500 SIT.

Za turistične avtobuse za vsako začeto uro 300 SIT.
Uporaba parkirnih prostorov se plačuje vse dni v letu.

14. člen
Davek na dodano vrednost je že vključen v zgoraj opre-

deljene zneske takse parkirnin.

IV. VIŠINA TAKSE ZA UPORABO PARKIRNIH POVRŠIN
NAMENJENIH ZA IZKLJUČNO PARKIRANJE DOLOČENIH

VOZIL

15. člen
V tem poglavju odredbe se na parkirnih površinah, ki jih

določi župan, določi posebna taksa za uporabo, in sicer za:
– osebna vozila občinskih in državnih organov za

službene potrebe, ki znaša:
· 20.000 SIT mesečno, za uporabo enega parkirnega

mesta od 0.00 do 24.00 ure vse dni v mesecu
· 15.000 SIT mesečno, za uporabo enega parkirnega

mesta od 7.00 do 17.00 ure od ponedeljka do petka,
– osebna vozila stanovalcev z območij za pešce v višini

10.000 SIT letno za eno vozilo.

V. VIŠINA TAKSE ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DOSTAVO

16. člen
V tem poglavju odredbe se določi višina takse za izdajo

dovoljenja za dostavo na območjih za pešce v dostavnem in
izven dostavnega časa za vozila različne skupne mase.

Višina takse za izdajo dovoljenja za dostavo na ob-
močju za pešce znaša:

Skupna masa Za izdano letno Za izdano letno Za izdano
(tona) dovoljenje dovoljenje izven dnevno

v dostavnem dostavnega časa dovoljenje
času na vozilo na vozilo na vozilo

3,5-5 5.000 10.000 1.500
5-7,5 15.000 70.000 3.000
7,5-10 20.000 100.000 5.000
Nad 10 25.000 120.000 10.000
Osebno vozilo – 50.000 1.500

17. člen
Dostava z osebnimi vozili se obravnava kot dostava

z dostavnimi vozili. Letno dovoljenje se izda za tekoče
koledarsko leto.

VI. VIŠINA STROŠKOV ZA ODVOZ NEPRAVILNO
PARKIRANEGA VOZILA IN STROŠKOV VAROVANJA

VOZILA

18. člen
V tem poglavju odredbe se določijo stroški odvoza

nepravilno parkiranega vozila in stroški varovanja vozila.

19. člen
Višina stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila

znaša 16.000 SIT za en odvoz, višina stroškov varovanja
vozila znaša 500 SIT na dan. Davek na dodano vrednost je
vključen v višino stroška.

20. člen
Če pride voznik k vozilu po tem, ko je občinski redar že

napisal odredbo za odvoz in pozval izvajalca odvoza, vendar
vozilo še ni bilo odpeljano, mora voznik ob prihodu plačati
50% višine stroškov za odvoz.

VII. VIŠINA IN NAČIN PLAČILA STROŠKOV
ZA PRIKLENITEV, UPORABO IN ODSTRANITEV LISIC

21. člen
V tem poglavju odredbe se določijo stroški za prikleni-

tev, uporabo in odstranitev lisic po Odloku o ureditvi cest-
nega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS,
št. 84/01) ter način plačevanja teh stroškov.

22. člen
Višina stroškov priklenitve, uporabe in odstranitve lisic

znaša 8.500 SIT. Davek na dodano vrednost je vključen v
višino stroška.

23. člen
Stroški iz prejšnjega člena te odredbe se poravnajo na

blagajni izvajalca priklenitve in odstranitve lisic.

24. člen
Če pride voznik k vozilu med postopkom priklepanja

lisic na vozilo, plača 50% višine stroškov priklenitve in
odstranitve lisic. Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilu
nameščene lisice zaklenjene.
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25. člen
V primeru odvoza z lisicami priklenjenega vozila na

varovan prostor v skladu z drugim odstavkom 59. člena
Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 84/01), se stroški odvoza in
varovanja vozila ter stroški priklenitve, uporabe in odstran-
itve lisic poravnajo na blagajni izvajalca priklenitve in odstran-
itve lisic, kjer se po plačilu stroškov vozilo tudi izda.

VIII. KONČNE DOLOČBE

26. člen
Z uveljavitvijo te odredbe prenehajo veljati vsi predpisi

občine, ki so do sprejetja te odredbe urejali določitev javnih
površin, kjer se plačuje parkirnina, njeno višino in način
plačevanja, višino takse za izdajo dovoljenja za promet
tovornih vozil, višino takse za uporabo parkirnih površin,
namenjenih za izključno parkiranje določenih vozil, višino
takse za izdajo dovoljenja za dostavo, višino stroškov za
odvoz nepravilno parkiranega vozila in stroškov varovanja
vozila ter višino in način plačila stroškov za priklenitev, upo-
rabo in odstranitev lisic.

27. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-11/2001
Novo mesto, dne 30. maja 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r

PUCONCI

3144. Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih
volitev članov občinskega sveta in župana
Občine Puconci

Na podlagi 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 51/02)
ter 16. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št.
35/99, 24/01) je Občinski svet občine Puconci na
38. redni seji dne 27. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih volitev

članov občinskega sveta in župana
Občine Puconci

1. člen
Ta odlok določa sestavo volilnih enot za izvedbo rednih

volitev članov občinskega sveta in župana Občine Puconci.

2. člen
Občinski svet občine Puconci šteje sedemnajst čla-

nov.
Za volitve članov občinskega sveta se občina razdeli na

4 volilne enote.

3. člen
1. volilna enota Puconci obsega:
Krajevno skupnost Puconci z naseljem Puconci,
Krajevno skupnost Bokrači z naseljem Bokrači,

Krajevno skupnost Dolina z naseljem Dolina,
Krajevno skupnost Gorica z naseljem Gorica,
Krajevno skupnost Vaneča z naseljem Vaneča,
Krajevno skupnost Šalamenci z naseljem Šalamenci,
Krajevno skupnost Brezovci z naselji: Brezovci,

Predanovci in Lemerje.
Voli se šest članov.
2. volilna enota Bodonci obsega:
Krajevno skupnost Bodonci z naseljema Bodonci in

Vadarci,
Krajevno skupnost Zenkovci z naselji: Zenkovci, Bez-

novci, Puževci in Strukovci.
Voli se pet članov.
3. volilna enota Mačkovci obsega:
Krajevno skupnost Mačkovci z naselji: Mačkovci, Dan-

kovci, Kuštanovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Poznanov-
ci in Prosečka vas.

Voli se pet članov.
4. volilna enota – predstavnik romske skupnosti
Volilna enota obsega območje cele občine. V tej volilni

enoti pripadniki romske skupnosti volijo enega člana občin-
skega sveta.

4. člen
Za volitve župana Občine Puconci je volilna enota ob-

močje celotne Občine Puconci.

5. člen
Volitve občinskega sveta in župana vodi in izvaja Volilna

komisija občine Puconci.

6. člen
Volitve člana občinskega sveta predstavnika romske

skupnosti vodi in izvaja posebna Volilna komisija občine
Puconci.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta
občine Puconci (Uradni list RS, št. 67/98).

Št. 06202-7/2002
Puconci, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.

3145. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Puconci

Na podlagi 16. člena zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/02)
je Občinski svet občine Puconci na 38. seji dne 27. 6.
2002 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
statuta Občine Puconci

V statutu Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99 in
23/01) se drugi odstavek 14. člena spremeni tako, da se
glasi:

»Občinski svet šteje sedemnajst članov, od katerih je
en član predstavnik romskih skupnosti.«
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Št. 06202-7/2002
Puconci, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.

RADEČE

3146. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta
2002 in srednjeročnega plana Občine Laško za
obdobje od 1986 do leta 1990 za Občino
Radeče (dopolnitev v letu 2002)

Na podlagi odloka o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbe-
nega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99) in 14. člena
statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občin-
ski svet občine Radeče na 16. redni seji dne 7. 6. 2002
sprejel

P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Laško

za obdobje od leta 1986 do leta 2002
in srednjeročnega plana Občine Laško

za obdobje od 1986 do leta 1990 za Občino
Radeče (dopolnitev v letu 2002)

I. VSEBINA PROGRAMA PRIPRAVE

1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
1. vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostor-

skih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje
1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za ob-
dobje 1986-1990 za območje Občine Radeče (dopolnitve)

2. (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinske-
ga prostorskega plana v letu 2002, oziroma SDOPP v letu
2002) in strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti za
SDOPP v letu 2002;

3. organizacija priprave SDOPP v letu 2002;
4. subjekti, ki bodo vključeni v postopek priprave in

sprejema SDOPP v letu 2002 ter roki za njihovo vključeva-
nje in sodelovanje;

5. terminski plan priprave in sprejemanja SDOPP v letu
2002 (osnutek; datum javne razgrnitve in način vključevanja
javnosti, priprava stališča do pripomb iz javne razgrnitve,
usklajevanje s pripravljalci usmeritev in pogojev za izdelavo
SDOPP v letu 2002, predlog pridobitev soglasij k predlogu,
uskladitev predloga s soglasji, vloga za pridobitev mnenja
Vlade RS o usklajenosti predloga z državnimi obveznimi
izhodišči, sprejem SDOPP v letu 2002 na Občinskem svetu
občine Radeče, objava odloka o SDOPP v letu 2002, način
arhiviranja dokumenta SDOPP v letu 2002);

6. sredstva za pripravo in sprejemanje SDOPP v letu
2002.

II. VSEBINA IN OBSEG SDOPP V LETU 2002

2. člen
SDOPP v letu 2002 se v vsebinskem smislu pripravijo

tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju:
ZUPr), navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostor-
skih strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih ak-
tov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA)
in strokovno priporočilo o izvrševanju odloka o spremem-
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št.
11/99) pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov ob-
čin ter ugotavljanje njihove usklajenosti z obveznimi izhodi-
šči iz prej navedenega odloka (Urad RS za prostorsko
planiranje, 26. 5. 1999, v nadaljevanju: SP) ter tako, da
bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela razde-
ljene na naslednje sklope:

1. zasnove organizacije dejavnosti v prostoru z usmer-
janjem poselitve predvsem v ureditvena območja naselij ob
sočasnem omejevanju razpršene gradnje (omrežje naselij;
razporeditev stanovanj, razporeditev družbenih, oskrbnih in
storitvenih dejavnosti, razporeditev proizvodnih dejavnosti,
infrastrukturno omrežje in povezave ter vodnogospodarske
ureditve);

2. zasnovane namenske rabe prostora (območja kme-
tijskih zemljišč, gozdov za raziskovanje in pridobivanje ru-
dnin, voda, območja in objekti varovanja naravne in kulturne
dediščine, ureditvena območja naselij, druge površine zno-
traj ureditvenih območij naselij, območja večjih infrastruktur-
nih objektov in drugih ureditev) (zunaj ureditvenih območij
naselij);

3. podrobnejša določitev prostorske organizacije de-
javnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je
predvidena kompleksna gradnja, prenova in drugi zahtev-
nejši posegi; upošteva se ZUPr ter NPA v povezavi z določili
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 2/93);

4. obvezna izhodišča republiškega in občinskega dol-
goročnega plana;

5. opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin
dolgoročnega plana (načini nadaljnjega urejanja posamez-
nih območij s prostorskimi izvedbenimi akti, merila za ugo-
tavljanje odstopanj od sprejetega dolgoročnega plana, ki
narekujejo postopek spremembe plana, skupne naloge s
sosednjimi občinami);

6. elaborat za spremembe v 1. območju kmetijskih
zemljišč na območjih, kjer je to nujno potrebno.

V SDOPP v letu 2002 se bodo upoštevale utemeljene
pobude in predlogi občanov, lokalnih skupnosti, organov,
podjetij in organizacij za izvzem iz 1. varovanih kmetijskih
zemljišč za namene stavbnih zemljišč in za določitev stav-
bnih zemljišč na nezazidljivih območjih Občine Radeče.

Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim
upoštevanjem določil NPA.

3. člen
Strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti za

SDOPP v letu 2002, določi Občina Radeče na predlog
izdelovalca SDOPP v letu 2002.

III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SDOPP V LETU 2002

4. člen
Koordinator postopka priprave in sprejemanja SDOPP

v letu 2002 bodo župan Občine Radeče ter strokovne slu-
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žbe in občinski odbori pristojni za prostor, za kmetijstvo in za
gospodarstvo.

Izdelovalec SDOPP v letu 2002 ter morebitnih drugih
strokovnih podlag in strokovnih gradiv se določi na podlagi
zakona o javnih naročilih.

IV. SODELUJOČI V PRIPRAVI SDOPP V LETU 2002 – VIRI

5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopol-

nitev občinskih planskih aktov so:
1. Za zasnove kmetijstva in gozdarstva:

1. RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano,

2. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ce-
lje.

2. Za zasnove vodnega gospodarstva in (6) za zasnovo
sanacij:

3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS
za okolje, Novo mesto,

4. JP Komunala Radeče,
5. Krajevne skupnosti Radeče, Svibno, Vrhovo, Jag-

njenica.
3. Za zasnovo rudnin:

1. RS, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
4. Za zasnovo naravne in kulturne dediščine:

2. RS, Ministrstvo za kulturo,
a) RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS

za okolje,
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v

Celju.
5. Za zasnovo rekreacije v naravnem okolju:

a) Planinsko društvo, Občina Radeče.
6. Za zasnovo naselij in območij za poselitev:

1. Občina Radeče,
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor.

7. Za zasnovo prometnega omrežja:
3. RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS

za ceste,
4. VOC Celje,
5. Slovenske železnice Ljubljana.

8. Za zasnovo omrežja zvez:
1. RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška

uprava za telekomunikacije,
2. Telekom Slovenije, p.o., PE Trbovlje.

9. Za zasnovo energetskega omrežja:
1. RS, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
2. ELES Elektro Slovenija, p.o., javno podjetje za

prenos električne energije,
3. Elektro Ljubljana, PE Trbovlje, Elektro Celje,
4. Geoplin, d.o.o. Slovenska plinska družba.

10. Za zasnovo območij za potrebe SLO in DS:
5. RS, Ministrstvo za obrambo.

Subjekti iz prejšnjega odstavka določijo, v roku 30 dni
po prejemu vloge Občine Radeče, pogoje in usmeritve, ki
jih mora izdelovalec SDOPP v letu 2002 upoštevati pri njiho-
vi pripravi.

Subjekti, katerih soglasje je potrebno pridobiti k pre-
dlogu SDOPP v letu 2002, morajo svoje soglasje podati v
roku 30 dni po prejemu vloge Občine Radeče.

V. TERMINSKI PLAN PRIPRAVE IN SPREJEMANJA
SDOPP V LETU 2002

Terminski plan je orientacijski in se bo prilagodil glede
na izvajanje programa.

6. člen
1. Sprejem programa priprave sprememb in dopolni-

tev prostorskega plana Občine Radeče v letu 2002.
2. Poziv občanom, da podajo pobude – vloge za

poseg v prostor (za prekategorizacijo kmetijskih zemljišč),
končni rok za sprejemanje pobud je določen z datumom
september 2002. Vse pobude – vloge, ki bodo prispele na
naslov Občine Radeče po tem datumu, se bodo obravna-
vale pri prvih naslednjih spremembah in dopolnitvah pro-
storskega plana Občine Radeče.

3. S sprejetjem programa priprave SDOPP v letu 2002
in izborom izvajalca (predvidoma avgust 2002) se prične s
pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve
prostorskega plana Občine Radeče v letu 2002.

4. Osnutek SDOPP v letu 2002 se izdela v roku 90
dni, koordinatorji postopka priprave SDOPP v letu 2002
opravijo predhodno obravnavo osnutka (predvidoma no-
vember 2002), delovni osnutek se pripravi v roku enega
tedna po opravljeni predhodni obravnavi (predvidoma de-
cember 2002).

5. Župan Občine Radeče sprejme (predvidoma de-
cember 2002) sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka
SDOPP v letu 2002, sklep o javni razgrnitvi se objavi v
Uradnem listu RS.

6. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Ra-
deče trideset dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi
in se zaključi predvidoma januar – februar 2003.

7. Javna razprava se izvede na sedežu Občine Rade-
če in v Krajevnih skupnostih v času trajanja javne razgrnitve
(predvidoma marec 2003).

8. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresi-
rani, oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe
v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in do-
polnitev prostorskega plana Občine Radeče v letu 2003.

9. Izdelovalec SDOPP v letu 2003 pripravi odgovore
na pripombe iz javne razgrnitve v roku 14 dni po končani
javni razgrnitvi (predvidoma do marec 2003).

10. Občinski svet zavzame na osnovi predloga župa-
na Občine Radeče (predvidoma april 2003) stališče do
pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrni-
tve, na podlagi poročila občinske strokovne službe, ki pred-
hodno obravnava pripombe in predloge.

11. Občinski svet v roku 30 dni po sprejetju stališča
do pripomb in predlogov naloži strokovni službi (izvajalec),
da poskrbi za pripravo dopolnjenega osnutka SDOPP v
letu 2003, oziroma za dopolnitev in popravke tistih njego-
vih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripom-
be in predlogi ter ga posreduje sektorskim upravljalcem
prostora in zbere soglasja. Usklajen osnutek posreduje
Občina Radeče (predvidoma maj 2003) na Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, s pre-
dlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi iz-
hodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeroč-
nega plana RS.

12. Župan Občine Radeče posreduje, po sprejetju
obvestila Vlade RS o usklajenosti osnutka SDOPP v letu
2002 z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega pla-
na, oziroma po poteku roka 45 dni po posredovanju pre-
dloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izho-
dišči republiškega prostorskega plana na MOP, usklajeni
predlog SDOPP v letu 2002 na občinski svet s predlogom,
da o spremembah in dopolnitvah občinskih planskih aktov
razpravlja in jih sprejme z odlokom v enofaznem (skrajša-
nem) postopku (predvidoma junij 2003).
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VI. SREDSTVA ZA PRIPRAVO IN SPREJEM SDOPP
V LETU 2002

7. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega pro-

storskega plana Občine Radeče v letu 2002, se potrebna
sredstva za pripravo strokovnih gradiv, za organizacijske in
druge stroške, zagotovijo iz proračuna Občine Radeče.

Za pripravo posebnih strokovnih podlag na utemeljeno
in potrjeno pobudo občanov in za tiste dejavnosti, ki so
usklajene s strategijo razvoja Občine Radeče bo kritje do
50% stroškov zagotovljeno v proračunu Občine Radeče.

Cena posebnih strokovnih podlag za občane bo dolo-
čena s posebnim sklepom, cena posebnih strokovnih pod-
lag za ostale pa bo odvisna od obsega pobude.

8. člen
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 03200-1/02-63
Radeče, dne 7. junija 2002.

Župan
Občine Radeče

Ludvik Sotlar, inž. l. r.

3147. Program priprave ureditvenega načrta za
območje deponije Hotemež

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi 14. člena statuta
Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet
občine Radeče na 16. redni seji dne  7. 6. 2002 sprejel

P R O G R A M
priprave ureditvenega načrta za območje

deponije Hotemež

I. PREDMET IN CILJ

1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
1. vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in

naloge, ki jih je potrebno,
2. opraviti v postopku priprave in sprejema ureditvene-

ga načrta;
3. subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi ureditvenega načr-

ta;
4. način njihovega sodelovanja oziroma naloge in ob-

veznosti, ki jih morajo pri tem opraviti;
5. roki za posamezne faze priprave ureditvenega načr-

ta.
Predvidena je izgradnja centra za sortiranje ločeno zbra-

nih odpadkov, centra za ekološko razgradnjo starih telefon-
skih central, nadomestne betonarne, spremljajočih objektov
in objektov ter naprav prometne, komunalne, energetske in
teleprenosne infrastrukture.

II. VSEBINA IN OBSEG PRIPRAVE

2. člen
Ureditveni načrt se pripravi v obsegu in vsebini kot je

predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ura-
dni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in s
podzakonskim navodilom o vsebini posebnih strokovnih pod-
lag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 18/85).

Osnutek
Osnutek ureditvenega načrta se pripravi skladno s pred-

hodnimi mnenji, pogoji in soglasji organizacij in skupnosti
ter z elementi in sestavinami kot jih predpisuje ZUNDPP ter
navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorsko izvedbenih aktov. Smiselno se pripravita tekstu-
alni in grafični del.

Predlog
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripomba-

mi izdela dopolnjeni in usklajeni osnutek ureditvenega načr-
ta. Po pridobitvi soglasij soglasodajalcev se kompletira pre-
dlog ureditvenega načrta. Ustrezno tekstualnemu delu se
dopolni tudi grafični del.

Izdelava ureditvenega načrta:
Razvojni center Planiranje, d.o.o., Celje na podlagi

naročila ureditvenega načrta.

III. SUBJEKTI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI

3. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopol-

nitev so:
1. JP Komunala Radeče,
2. Telekom Slovenije, PE Trbovlje,
3. Elektro Celje,
4. RS, MOP, Agencija RS za okolje, Novo mesto,
5. Direkcija RS za ceste,
6. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Ce-

lje,
7. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za var-

stvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, OE Celje,
8. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat

RS, OE Celje,
9. Občina Radeče,
10. Ostali soglasodajalci, če se v postopku ugotovi, da

so njihova soglasja potrebna.
Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom

zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor podati
svoje pogoje, mnenja in soglasja v 30 dneh od zahteve.

Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, mnenj in
soglasij se šteje, da nimajo pogojev, oziroma da z rešitvami v
zazidalnem načrtu soglašajo.

IV. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK SPREJEMANJA

4. člen

Faza dela Rok
1. Gradivo za pridobitev 35 dni od podpisa pogodbe
predhodnih pogojev in po prejemu vseh obveznosti

s strani naročnika
2. Pridobitev predhodnih 30–40 dni od posredovanja
pogojev in mnenj gradiva iz točke 1
3. Usklajevanje in priprava 30 dni od pridobitve
osnutka za JR predhodnih pogojev in mnenj
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Faza dela Rok
4. Predlog stališč do 10 dni po dostavi pisnih
pripomb iz JR pripomb in predlogov z JR
5. Dopolnjen osnutek UN 20 dni po sprejetju

stališč do pripomb
6. Pridobitev soglasij 20–30 dni od izdelave

dopolnjenega osnutka UN
7. Predlog UN 10 dni od pridobitve soglasij

V. KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta program priprave ureditvenega načrta se objavi v

Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 03200-1/02-56
Radeče, dne 7. junija 2002.

Župan
Občine Radeče

Ludvik Sotlar, inž. l. r.

SEŽANA

3148. Sklep o odvajanju komunalnih in padavinskih
voda

Na podlagi 25. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 8. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Sežana (Uradni list RS, 73/98 in 102/00)
in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št.
40/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet občine Sežana na
seji dne 8. 7. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1
Izvajanje dejavnosti odvajanje komunalnih in padavin-

skih voda, kot obvezne javne gospodarske službe na obmo-
čju Občine Sežana, izvaja Komunalno stanovanjsko podje-
tje d.d., Sežana.

2
Čiščenje odpadnih voda kot obvezno javno gospodar-

sko službo izvaja Adriaplin d.o.o., Ljubljana.

Št. 06202-5/02-30
Sežana, dne 8. julija 2002.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

3149. Sklep o ravnanju s komunalnimi odpadki

Na podlagi 25. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 8. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 73/98 in
102/00) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS,

št. 40/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet občine Sežana
na seji dne 8. 7. 2002 sprejel

S K L E P

1
Dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki, kot obvez-

no javno gospodarsko službo na območju Občine Sežana,
izvaja Komunalno stanovanjsko podjetje d.d., Sežana.

Št. 06202-5/02-31
Sežana, dne 8. julija 2002.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

SLOVENJ GRADEC

3150. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izvajanje
socialno varstvenih programov

Na podlagi 59. člena zakona o socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 54/92, 1/99, 41/99, 36/00 in 54/00), 3.
člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91,
55/92, 66/93, 8/96 in 36/00), 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna
razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 –
odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in
70/00) in 7. ter 16. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) in 21. člena statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 20/00 – prečiščeno
besedilo in 115/00) sta Občinski svet mestne občine Slo-
venj Gradec na 41. seji, dne 21. 5. 2002 in Občinski svet
občine Mislinja, na 37. seji dne 5. 6. 2002 sprejela

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda za izvajanje

socialno varstvenih programov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska

ulica 5, Slovenj Gradec in Občina Mislinja, Šolska ulica 34,
Mislinja (v nadaljevanju: ustanoviteljici) ustanavljata, za oprav-
ljanje nalog s področja socialnega varstva, javni zavod za
izvajanje socialno varstvenih programov (v nadaljevanju: jav-
ni zavod).

2. člen
Javni zavod je pravna oseba.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti zavoda izvršujeta

občinska sveta ustanoviteljic. Medsebojne pravice in obvez-
nosti dogovorita s pogodbo.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

3. člen
Ime zavoda se glasi: Mavrica – zavod za izvajanje soci-

alno varstvenih storitev. Sedež zavoda je v Slovenj Gradcu,
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Ronkova ulica 4. Zavod ima pečat, njegovo obliko in vsebi-
no določa statut zavoda. Zavod ima lahko tudi znak ali gra-
fično obliko imena. Ta se določi s statutom zavoda.

III. DEJAVNOSTI IN ORGANIZACIJA ZAVODA

4. člen
Zavod izvaja v javnem interesu naslednje dejavnosti:
– javno službo pomoč družini na domu in osebno po-

moč,
– socialni servis,
– razvijanje mreže neformalnih pomoči,
– izobraževanje prostovoljcev,
– koordiniranje dela neprofitnih organizacij,
– druge dejavnosti po pooblastilu ustanoviteljic.
Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se razvrščajo

v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
85.329 – druge socialno varstvene dejavnosti
80.422 – drugo izobraževanje
74.500 – dejavnosti agencije za zaposlovanje in po-

sredovanje delovne sile
93.050 – druge storitvene dejavnosti, d.n.

5. člen
Zavod deluje enovito in brez organizacijskih enot.

IV. ORGANI ZAVODA

6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda.
Mandat organov traja pet let.

7. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje štiri člane.
Svet zavoda sestavljajo en predstavnik Mestne občine

Slovenj Gradec, en predstavnik Občine Mislinja, en pred-
stavnik zainteresirane javnosti (uporabnikov) in en predstav-
nik iz vrst zaposlenih delavcev zavoda.

Imenovanje članov sveta zavoda se določi v statutu
zavoda.

8. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejme statut in druge splošne akte zavoda, ki jih

določata zakon in akt o ustanovitvi,
– sprejme program dela zavoda in spremlja njegovo

izvrševanje,
– odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski

organ,
– sprejme finančni načrt in zaključni račun,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in tem

odlokom.

9. člen
Zavod vodi direktor zavoda, ki opravlja funkcijo poslov-

nega in programskega direktorja.
Direktor zavoda organizira in vodi strokovno delo in

poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgo-
voren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

10. člen
Direktorja zavoda imenujeta in razrešujeta Občinski svet

mestne občine Slovenj Gradec in Občinski svet občine Mi-

slinja na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju
sveta zavoda. Razpisni postopek vodi Občinska uprava me-
stne občine Slovenj Gradec.

Za direktorja se lahko imenuje kdor izpolnjuje z zako-
nom določene pogoje.

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN DELO ZAVODA

11. člen
Ustanoviteljici zagotovita sredstva za ustanovitev zavo-

da in za začetek opravljanja dejavnosti.

VI. FINANCIRANJE

12. člen
Sredstva za izvajanje dejavnosti pridobiva zavod:
– iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec in Obči-

ne Mislinja,
– iz državnega proračuna,
– s plačili uporabnikov storitev,
– s pridobivanjem subvencij in donacij.

13. člen
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljav-

nimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.

14. člen
O načinu razpolaganja s presežki prihodkov nad od-

hodki odloča svet zavoda v soglasju z ustanoviteljicama.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih javni zavod pridobi
pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja
javni zavod izključno za izvajanje in razvoj te dejavnosti.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda o
tem odločata ustanoviteljici.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

15. člen
Javni zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem

prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravi-
cami in obveznostmi, v svojem imenu in na svoj račun.

Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s kate-
rimi razpolaga.

16. člen
Premoženje zavoda je last ustanoviteljic. Zavod je dol-

žan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobre-
ga gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je zavod od-
govoren ustanoviteljicama.

17. člen
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda, ki so

povezane z izvajanjem javne službe do višine vrednosti pre-
moženja, s katerim zavod upravlja.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
USTANOVITELJA

18. člen
Ustanoviteljici imata do zavoda naslednje pravice in

obveznosti:
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– dajeta soglasje k statutu zavoda, k statusnim spre-
membam ter notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih
mest zavoda,

– spremljata skladnost porabe sredstev z letnimi pro-
grami in s finančnimi načrti,

– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda
s plani in programi občin.

19. člen
Javni zavod vsako leto pripravi program dela in finančni

plan ter ju posreduje ustanoviteljicama v soglasje.
Zavod je dolžan ustanoviteljicama posredovati zaključ-

ni račun ter poročilo o izvrševanju letnega programa dela in
razvoja zavoda.

IX. KONČNI DOLOČBI

20. člen
Občinska sveta mestne občine Slovenj Gradec in Ob-

čine Mislinja imenuje v.d. direktorja, ki mora v roku dveh
mesecev pripraviti vse potrebno za konstituiranje organov
zavoda in izpeljati druge postopke v zvezi z ustanovitvijo
zavoda.

21. člen
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda začne veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Slovenj Gradec, dne 17. junija 2002.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

Mislinja, dne 1. julija 2002.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

3151. Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine
Slovenska Bistrica

Na podlagi 4. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96 in 22/00),
21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63 – obvezna razlaga, 9/96 –
odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98
– odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 –
sklep US, 87/01 in 16/02 – sklep US, 3. in 25. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, popravek
36/83, 42/85, popravek 2/86, 47/87 in 5/90 ter Uradni
list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US,
35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00 in
24/01), statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 34/95 in 72/99) in odloka o gospodarskih javnih slu-
žbah v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/96)
je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 31. redni
seji dne 1. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o oskrbi z vodo na območju Občine

Slovenska Bistrica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa splošne pogoje oskrbe s pitno vodo iz

vodovodov, gospodarjenje z napravami in objekti, pravice,
dolžnosti in odgovornosti upravljavcev in uporabnikov v zvezi
z dobavo in odjemom pitne vode, nadzor nad izvajanjem
tega odloka v Občini Slovenska Bistrica in prenos javnega
vodovoda v last Občine Slovenska Bistrica.

2. člen
Oskrba z vodo je obvezna lokalna javna služba, ki jo

Občina Slovenska Bistrica zagotavlja z javnim podjetjem, z
oddajo koncesije ali s podelitvijo pooblastila krajevnim sku-
pnostim.

3. člen
Vodovodno omrežje je vsako vodovodno omrežje s

pripadajočimi objekti in napravami, ki preskrbuje uporabni-
ke s pitno vodo. Vodovodna omrežja se delijo glede na
lastništvo na javna ter zasebna vodovodna omrežja.

4. člen
Vodooskrba v Občini Slovenska Bistrica se lahko zago-

tavlja pod pogoji, ki so določeni s tem odlokom in odlokom
o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 34/96).

5. člen
Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi

objekti in napravami, ki zagotavlja oskrbo z vodo:
– najmanj petih gospodinjstev ali več kot dvajsetih ljudi,
– javnih objektov,
– objektov za proizvodnjo in promet z živili,
– javnih prometnih sredstev.

6. člen
Lastnik javnega vodovoda je Občina Slovenska Bis-

trica.
Ostala vodovodna omrežja, ki niso v lasti Občine Slo-

venska Bistrica in ki oskrbujejo z vodo do pet gospodinjstev,
lahko po pooblastilu lastnika upravljajo posamezne krajevne
skupnosti.

7. člen
Upravljavci morajo biti tehnično opremljeni in strokov-

no usposobljeni za kakovostno izvajanje javne službe. Zago-
tavljati morajo zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost
oskrbe z vodo. Upravljavec mora imeti odgovorno osebo za
vprašanja zdravstvene ustreznosti in varnosti javne oskrbe z
vodo, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo naravoslov-
no tehnične usmeritve.

8. člen
Uporabniki javnega vodovoda so fizične in pravne ose-

be, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda za katerekoli
namene, tudi za požarnovarnostno funkcijo.

Vsi uporabniki javnega vodovoda imajo pravico do oskr-
be s kakovostno vodo pod enakimi pogoji, ki so določeni z
zakonodajo in s predpisi Občine Slovenska Bistrica oziroma
upravljavcev javnega vodovoda.
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9. člen
Javna služba oskrbe z vodo obsega:
– upravljanje z objekti in napravami za oskrbo z vodo,
– zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode upora-

bnikom,
– varnost vodooskrbe v skladu z veljavnimi predpisi,
– vzdrževanje objektov in naprav,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izbo-

ljšav z namenom ohranjati in izboljševati kakovost pitne vode,
– izvajanje meritev in monitoringa kakovosti pitne vode,
– obveščanje uporabnikov o meritvah in moritoringu

kakovosti pitne vode,
– razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih objektov

in naprav ter priključevanje novih uporabnikov na omrežje,
– vodenje in razvijanje katastra ter registra komunalnih

naprav in
– izdajanje soglasij za priključitev na javni vodovod s

strani upravljavca po javnem pooblastilu Občine Slovenska
Bistrica.

II. NAPRAVE IN OBJEKTI OSKRBE Z VODO

10. člen
Objekti in naprave uporabnikov so:
a) Sekundarno omrežje in naprave:
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje

porabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem ob-
močju (industrijsko območje, turistično območje, manjše
naselje),

– omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidran-
tna mreža),

– omrežje za vzdrževanje javnih površin,
– črpališča in naprave za dviganje ali reduciranje tlaka

vode na sekundarnem omrežju,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundar-

nem omrežju;
b) Primarno omrežje in naprave:
– omrežje in naprave, ki služijo za oskrbovanje dveh ali

več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju
naselja (industrijskih območij, turističnih območij) kot so:
vodnjaki, črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za boga-
tenje podtalnice,

– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju,

– vodohrani,
– cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vo-

dovodnega omrežja ali vodohranov,
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugi-

mi območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi
območji, turističnimi območji, manjšimi naselji);

c) Magistralno omrežje in naprave:
– objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so

pomembni za oskrbo več občin ali regije,
– tranzitni cevovodi od črpališča ali zajetja do primar-

nega omrežja,
– vodna črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za

bogatenje podtalnice in naprave za pripravo vode, ki služijo
več občinam ali regiji,

Objekti in naprave upravljavcev so v lasti Občine Slo-
venska Bistrica, upravljajo in vzdržujejo pa jih upravljavci na
stroške uporabnikov.

11. člen
Objekti in naprave uporabnikov:
– interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje, ki

ga od javnega ločuje merilno (obračunsko) mesto ali s po-
godbo dogovorjeno mesto,

– vodovodni priključek, t.j. spojna cev med sekundar-
nim oziroma primarnim omrežjem in obračunskim vodome-
rom, vključno s priključnim ventilom, odvzemnim jaškom ter
vsemi vgrajenimi elementi in obračunski vodomer s pripada-
jočim ventilom pred njim in nepovratnim ventilom za njim,

– vodomerni jašek ali niša,
– interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduci-

ranje ali dvigovanje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno,
požarno in industrijsko vodo, naprave za ogrevanje, mehča-
nje, dezinfekcijo vode in drugi objekti in naprave, ki so
nameščeni za obračunskim vodomerom ali pogodbeno do-
govorjenim mestom.

Objekti in naprave uporabnikov so v lasti oziroma osnov-
no sredstvo uporabnikov, ki jih zgradijo na osnovi dovoljenja
za gradnjo objekta na lastne stroške ter jih tudi upravljajo in
vzdržujejo na lastne stroške.

Če objekt in naprava v lasti uporabnikov nima gradbe-
nega dovoljenja, se sme priključiti na javni vodovod samo na
podlagi ustrezne odločbe upravnega organa, ki izdaja grad-
bena dovoljenja.

12. člen
Naprave in objekti upravljavca se glede na namen upo-

rabljajo bodisi za individualno bodisi za skupno rabo. Vse
naprave in objekti so praviloma namenjeni za individualno
rabo, razen tistih, za katere ta odlok izrecno določa, da so
namenjene za skupno rabo.

13. člen
Naprave in objekti za skupno rabo so:
– objekti in naprave za oskrbo prebivalstva s požarno

vodo v javni rabi (hidrant in hidrantna omrežja),
– vodovodna omrežja za vzdrževanje javnih površin.
Vzdrževanje naprav in objektov za skupno rabo se fi-

nancira iz sredstev pridobljenih s prodajo vode in iz proraču-
na Občine Slovenska Bistrica, zato so dolžni upravljalci vsa-
ko leto, najkasneje do 30. novembra, za naslednje leto
predložiti občinski strokovni službi, pristojni za okolje in
prostor, finančno ovrednoten plan vseh del, ki so povezani z
vzdrževanjem in obnavljanjem teh naprav in objektov.

14. člen
Upravljavci vzdržujejo kataster vodovodnega omrežja in

register vodnih priključkov ter hidrantov. Kataster in register
sta last Občine Slovenska Bistrica.

Upravljavci so dolžni hraniti evidenco izdanih soglasij
za priključitev objektov na javni vodovod.

15. člen
Tehnična izvedba in uporaba javnih vodovodov se do-

loči s pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi objektov in
naprav javnega vodovoda na območju Občine Slovenska
Bistrica.

III. POGOJI PRIKLJUČITVE NA JAVNI VODOVOD

16. člen
Kjer je javni vodovod že zgrajen ali se gradi ali rekon-

struira, je priključitev vsakega novega objekta na javni vodo-
vod obvezna.

17. člen
Objekt se priključi na javni vodovod samo s pisnim

soglasjem upravljavca, ki priključitev tudi izvede. V kolikor
uporabnik oziroma investitor sam ne zaprosi za izdajo sogla-
sja za priključitev na javni vodovod, ga mora upravljavec
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obvestiti, da je priključitev obvezna in mu posredovati pogo-
je za izdajo soglasja za priključitev na javni vodovod.

18. člen
Uporabnik oziroma investitor je dolžan zagotoviti izved-

bo priključka v okvirih, ki so določeni s soglasjem. Za vsak
odmik v postopku izvedbe priključka ali za vse kasnejše
spremembe na priključku, mora uporabnik ponovno pridobi-
ti soglasje upravljavca.

19. člen
Upravljavci dajejo soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in k

vlogi za spremembo namembnosti prostora,
– vlogi za priključitev, če ni bilo že izdano v postopku

za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za začasni priključek.

20. člen
Upravljavec sodeluje kot strokovni sodelavec pri te-

hničnih pregledih objektov.

21. člen
Uporabnik oziroma investitor mora k vlogi za izdajo

soglasja ali pred priključitvijo objekta predložiti upravljavcu
naslednjo dokumentacijo:

a) za soglasje k prostorsko izvedbenemu aktu:
– predlog prostorsko izvedbenega akta z izračunom

potrebnih količin pitne vode;
b) za soglasje k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

drugem merilu, ki je dostopen v katastru,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s

predvideno potrošnjo vode;
c) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega

dovoljenja in za spremembo namembnosti prostora:
– pravnomočno lokacijsko dovoljenje,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s podro-

bnim projektom za priključitev na javni vodovod (detajl izved-
be priključka),

– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi
komunalnimi vodi (po potrebi),

– soglasja lastnikov oziroma oseb, ki razpolagajo z zem-
ljišči, po katerih bo potekal priključek ali pravnomočna so-
dna odločba oziroma drug ustrezen pravni akt, ki nadomesti
njihovo soglasje;

d) soglasje za priključitev, če ni bilo že izdano v postop-
ku za pridobitev gradbenega dovoljenja:

– pravnomočno gradbeno dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

drugem merilu, ki je dostopen v katastru,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s podro-

bnim projektom za priključitev na javni vodovod (detajl izved-
be priključka),

– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi
komunalnimi vodi (po potrebi),

– soglasja lastnikov oziroma oseb, ki razpolagajo z zem-
ljišči, po katerih bo potekal priključek ali pravnomočna so-
dna odločba oziroma drug ustrezen pravni akt, ki nadomesti
njihovo soglasje;

e) soglasje za začasni priključek (za gradbišče ali za
začasni objekt), katero se izda za največ dve leti:

– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
drugem merilu, ki je dostopen v katastru,

– odločbo upravnega organa o začasnem objektu ali
gradbeno dovoljenje za objekt, ki se gradi,

– soglasja lastnikov oziroma oseb, ki razpolagajo z zem-
ljišči, po katerih bo potekal priključek ali pravnomočna so-
dna odločba oziroma drug ustrezen pravni akt, ki nadomesti
njihovo soglasje,

– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi
komunalnimi vodi (po potrebi),

– opis predvidene porabe vode,
– predviden datum odstranitve začasnega priključka.

22. člen
Če uporabnik oziroma investitor pridobiva enotno do-

voljenje za gradnjo, mora za pridobitev soglasja upravljavca
za priključitev upoštevati pogoje, ki veljajo za pridobitev grad-
benega dovoljenja.

23. člen
Soglasje oziroma ustrezno upravno odločbo izdajajo

upravljavci tudi k tistim gradnjam objektov, ki se priključujejo
na lastni vir oskrbe s pitno vodo (vodovodni sistemi, ki jih ne
upravlja upravljavec oziroma ne sodijo med javne vodovo-
de), kakor tudi v primerih, ko objekt ne potrebuje vode in v
primerih, kadar je potrebna prestavitev cevovoda zaradi grad-
nje objekta.

24. člen
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se upo-

rabljajo določbe člena, ki določa, katera dokumentacija se
prilaga k vlogi za soglasje za pridobitev gradbenega dovolje-
nja in za spremembo namembnosti.

25. člen
Pri izdaji soglasja za priključitev objekta na vodovodno

omrežje mora upravljavec določiti:
– minimalni odmik objektov od vodovodnega omrežja,
– pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja

pred vplivom ostalih objektov, predvsem novogradenj,
– traso, globino in profil priključnih cevi in priključno

mesto na javno omrežje,
– profil vodomera,
– lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,
– posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na

območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali na območjih,
predvidenih za zajem pitne vode,

– pogoje križanja komunalnih vodov z vodovodnim
omrežjem,

– mesto priključitve na naprave in objekte, za katere je
odgovoren upravljavec in zahteve oziroma pogoje zunanje
ureditve objektov na mestih, kjer je predvidena trasa vodo-
voda.

26. člen
Uporabnik oziroma investitor si mora pridobiti soglasje

upravljavca za vse gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije, ki
bi imele zaradi svoje lokacije posledice ali vpliv na objekte in
naprave za pitno vodo.

Uporabnik oziroma investitor, izvajalec, pravne in fizič-
ne osebe, ki opravljajo dela v bližini vodovodnega omrežja
ali naprav, si morajo za ta dela pridobiti soglasje upravljavca
ter pokriti vse s tem nastale stroške, vključno z upravljavče-
vim nadzorom in pri opravljanju teh del zagotoviti, da ostane
vodovodno omrežje ali naprave nepoškodovane.

Stroške za morebitne poškodbe vodovoda, ki jih pov-
zroči izvajalec del po svoji krivdi, nosi izvajalec sam. Ti
stroški zajemajo neposredne stroške za odpravo napak in
posledično vse stroške, ki pri tem nastanejo.
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27. člen
Pri izvajanju del na vodovodnem omrežju oziroma del,

katerih posledica bo priključitev na vodovodno omrežje, so
dolžni lastniki zemljišč oziroma osebe, ki razpolagajo z zem-
ljiščem, dopustiti pooblaščenim osebam upravljavca dostop
do naprav in objektov vodovodnega omrežja.

Pooblaščene osebe upravljavca morajo pri izvajanju
delih paziti, da je poseg v prostor čim manjši. Upravljavec je
dolžan povrniti vso škodo, ki jo je lastnik oziroma oseba, ki
razpolaga z zemljiščem zaradi posega utrpela.

28. člen
Upravljavec je dolžan izdati soglasje za vodovodni pri-

ključek in priključiti uporabnika na vodovodno omrežje, če
je uporabnik oziroma investitor izpolnil vse pogoje soglasja,
ko je k svoji vlogi predložil predpisano dokumentacijo, ko
poravna priključno takso in če to dopuščajo razpoložljive
kapacitete vodovodnih virov in prepustnost omrežja. V pri-
meru, da razmere ne dovoljujejo novih priključkov, je uprav-
ljavec dolžan obvestiti uporabnika oziroma investitorja o ra-
zmerah ter pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.

29. člen
Vodovodni priključek izdela upravljavec na stroške upo-

rabnika. Po končani gradnji se priključek brezplačno prene-
se v upravljanje upravljavcu, ki vpiše lastnika objekta v kata-
ster javnega vodovoda in v register priključkov in hidrantov.

Priključek je del objekta in je last uporabnika. Priklju-
ček vključno z obračunskim vodomerom vzdržuje upravlja-
vec na stroške uporabnika. Stroški vzdrževanja vodomera
so zajeti v števnini, ki se zaračuna ob ceni vode.

30. člen
Uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih

lastnikov na svojo interno vodovodno instalacijo ali na svoj
vodovodni priključek brez soglasja upravljavca.

31. člen
Podrobnejši pogoji izvedbe vodovodnega priključka bo-

do določeni v pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi objek-
tov in naprav javnega vodovoda na območju Občine Sloven-
ska Bistrica.

32. člen
Izvajalec del na javnem vodovodu je upravljavec ali

strokovna usposobljena oseba, ki jo pooblasti upravljavec.
Ne glede na izvajalca mora upravljavec zagotoviti strokovni
nadzor nad deli v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov.

IV. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV ZA OSKRBO
Z VODO V UPRAVLJANJE

33. člen
Prenos tistega sistema, ki še ni prenesen v upravljanje

izvajalcu javne gospodarske službe, se opravi zapisniško v
šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka. Za prenos vodovo-
dnega sistema se smiselno uporabljajo določbe 34. člena.

34. člen
Za prenos novozgrajenega infrastrukturnega sistema,

ki ima status javnega vodovoda, v upravljanje upravljavcu
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

a) vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno
dokumentacijo (uporabno dovoljenje, vpisan v kataster in v

evidenco priključkov in hidrantov, vpisan v evidenco osnov-
nih sredstev in navedene njihove vrednosti, urejena lastnin-
ska razmerja),

b) vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregle-
dani in žigosani skladno s predpisi Republike Slovenije,

c) izračunani morajo biti stroški vzdrževanja vodovoda,
ki se predaja in stroški v zvezi s prevzemom,

d) sprejet in ocenjen mora biti program sanacije, avto-
matizacije in razvoja vodovoda, ki se prevzema in zanj izde-
lan predračun,

e) izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferenci-
rana cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje
prevzetih naprav,

f) postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano
z zapisniki o primopredaji: dokumentacije, evidence, knjigo-
vodskih podatkov, blagajniških podatkov, listin o lastništvu,
podatkih o terjatvah in dolgovih, in ostalih poslovnih zadev.

V. MERITVE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE

35. člen
Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodo-

meri. Z velikimi porabniki vode lahko upravljavec sklene
posebno pogodbo o meritvi porabljene vode.

Kadar meritev ni možna, se lahko z uporabniki sklenejo
posebne pogodbe s pavšalnim odjemom. Za pavšalni odjem
pri porabi pitne vode v gospodinjstvu se za enoto vzame 4–
9 m3 na osebo na mesec, vendar to velja le za obstoječe
vodovodne sisteme.

36. člen
Porabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo

vodne vire na območju, ki ga oskrbuje z vodo javni vodovod,
morajo stalno meriti količino načrpane vode.

37. člen
Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec vo-

dovoda obračunski vodomer. Stroški nabave in namestitve
obračunskega vodomera bremenijo uporabnika.

Tip, velikost in mesto namestitve določi upravljavec
samostojno oziroma v skladu s projektom. Uporabnik ne
sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vo-
domera. Vsak obračunski vodomer mora pregledati in žigo-
sati pristojni organ. Upravljavec vzdržuje obračunske vodo-
mere, skrbi za njihove redne preglede in za zamenjavo.

38. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za

vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali poobla-
ščenim osebam upravljavca. Vsako okvaro na priključku ali
vodomeru mora uporabnik prijaviti upravljavcu.

Uporabnik ima poleg rednih pregledov, pravico zahte-
vati izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če
je sporna njegova točnost. Če se ugotovi, da je točnost
obračunskega vodomera izven dopustnih toleranc, nosi stro-
ške preizkusa upravljavec, v nasprotnem primeru pa upora-
bnik.

Vse okvare, ki so nastale na vodomeru ali na priključku
po krivdi uporabnika (npr. zaradi zmrzali, udara tople vode in
mehanskih poškodb) bremenijo uporabnika.

39. člen
Vodomeri v interni napeljavi, ki so nameščeni za obra-

čunskim vodomerom, služijo uporabniku ali upravljavcu in-
terne napeljave za kontrolo porabe na različnih mestih in jih
upravljavec javnega vodovoda ne vzdržuje in ne odčituje za
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obračun stroškov, razen če upravljavec javnega vodovoda in
upravljavec internega vodovoda skleneta o tem posebno
pogodbo.

40. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v

kubičnih metrih po odčitku obračunskega vodomera na pri-
ključku. Cena kubičnega metra vode se določa skladno s
predpisi o oblikovanju cen storitev.

Tarifni sistem za obračun oskrbe z vodo sprejme občin-
ski svet, skladno z veljavnimi predpisi v roku šest mesecev
od uveljavitve tega odloka.

41. člen
Če upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je obračun-

ski vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe,
ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega
vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba
v zadnjem, na osnovi odčitkov obračunanem obdobju. Če
še ni bilo nobenega obračuna in vgradnja vodomera ni mo-
goča, se določi povprečna poraba na osnovi standardov
porabe.

42. člen
Uporabniki – fizične in pravne osebe plačujejo porab-

ljeno vodo na podlagi izdanih računov mesečno (akontaci-
ja). Akontacija se določi na podlagi povprečne porabe vode
v zadnjem obračunskem obdobju.

43. člen
Upravljavec praviloma opravi odčitke obračunskih vo-

domerov dvakrat letno in opravi obračun porabljene vode za
vsakega uporabnika.

Upravljavec je dolžan objaviti spremembo cene vode
na krajevno običajen način.

Če se spremeni cena vode, upravljavec obračuna po-
rabljeno vodo, vendar ne odčita vodomerov, temveč se sta-
nje vodomera na dan uveljavitve cene vode izračuna iz pov-
prečne porabe vode v preteklem obračunskem obdobju.

44. člen
V primerih, ko je na internem vodovodu več uporabni-

kov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na katerem
se meri poraba z enim obračunskim vodomerom, izda uprav-
ljavec račun pooblaščenemu upravljavcu internega vodovo-
da.

Pooblaščeni upravljavec internega vodovoda porazdeli
račun na porabnike v dogovorjenem razmerju med porabni-
ki. Če več uporabnikov ne določi pooblaščenega upravljav-
ca internega vodovoda, so vsi uporabniki solidarni dolžniki
za plačilo računa.

Upravljavec javnega in internega vodovoda se lahko s
posebno pogodbo dogovorita o izdajanju računov posamez-
nim porabnikom na osnovi med porabniki dogovorjenih ra-
zmerij, katerih osnova so lahko odčitki v internem vodovodu
vgrajenih vodomerov.

45. člen
Uporabnik mora plačati račun v roku, navedenem na

položnici oziroma na računu. V primeru, da uporabnik ne
poravna vodarine v določenem roku po prejemu računa, ga
je upravljavec dolžan opomniti. V opominu mora določiti
dodaten rok za plačilo in opozoriti uporabnika na posledice
neplačila. Če uporabnik zamudi s plačilom, mu upravljavec
zaračuna zakonsko veljavne zamudne obresti.

46. člen
Uporabnik, ki se s prejetim računom ne strinja, lahko

sporoči upravljavcu pisni ugovor na obračun najkasneje v
osmih dneh po prejemu položnice oziroma računa. Upravlja-
vec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor porabnika v pet-
najstih dneh in v tem času ne sme prekiniti dobavo vode.
Ugovor ne zadrži plačila. Če porabnik ne plača zneska raču-
na na položnici oziroma računu niti v petnajstih dneh po
izdanem opominu, lahko upravljavec prekine dobavo vode
brez ponovnega opomina.

VI. PREKINITEV DOBAVE VODE

47. člen
Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti

dobavo vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del
na objektih in napravah vodovodnega omrežja, vendar mora
o času trajanja prekinitve dobave vode, pravočasno obvestiti
uporabnike bodisi preko sredstev javnega obveščanja, na
krajevno običajen način bodisi neposredno.

48. člen
Upravljavec ima pravico za krajši čas prekiniti dobavo

vode brez predhodnega obvestila uporabnikov v primerih:
– če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška

ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kakovost vode v
vodovodnem omrežju,

– če je priključek na vodovod izveden brez soglasja ali
ni v skladu s soglasjem upravljavca,

– če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in upora-
bnik ne izboljša stanja,

– če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priklju-
čitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali če
razširi svojo napeljavo,

– če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca odči-
tavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka in
notranjih napeljav, ki jih ta izvaja v skladu z določili tega
odloka,

– če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani
plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni
izvedbo priključka, glede na stanje ob priključitvi,

– če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z
vodo,

– če uporabnik ne poravna stroškov po izdanem raču-
nu niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode v
roku, ki je na njem naveden,

– z odvodom odpadne vode ali nedopustnim ravna-
njem z odpadki, ki ogrožajo vire ali distribucijo vode, povzro-
ča nevarnost onesnaževanja vode,

– če uporabnik pismeno odpove priključek ali zahteva
prekinitev dobave vode.

49. člen
Upravljavec ukine priključek tako da:
– fizično odstrani priključni ventil in cev,
– izbriše priključek iz katastra,
– vnese v evidenco uporabnikov njegovo ukinitev.
Stroške ukinitve priključka nosi uporabnik.

50. člen
Dobava vode je prekinjena za čas, dokler ni odpravljen

vzrok prekinitve.
Stroške prekinitve in stroške morebitne ponovne pri-

ključitve nosi uporabnik v kolikor ne izpolnjuje določil
48. člena odloka.
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VII. ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV

51. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem

požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni, v brezhibnem
stanju in redno vzdrževani. Javne hidrante vzdržuje upravlja-
vec. Za uporabo vode iz hidrantov mora imeti uporabnik
tehnično brezhiben hidrantni nastavek, ki ga registrira uprav-
ljavec. Spremembe na hidrantih upravljavec redno sporoča
pristojni gasilski enoti.

52. člen
Iz hidrantov se sme odvzemati voda brez soglasja uprav-

ljavca le za gašenje požarov in za odpravljanje posledic
elementarne nesreče. Zaradi registracije odvzete vode, je
potrebno najkasneje naslednji delovni dan obvestiti uprav-
ljavca o odvzemu vode iz hidranta. Upravljavec po obvestilu
nemudoma pregleda hidrant in o morebitnih poškodbah
obvesti uporabnika hidranta.

53. člen
Odvzem vode iz hidrantov za primere:
– čiščenja ulic, cest in trgov,
– zalivanja parkov in javnih nasadov,
– izpiranja kanalov,
– utrjevanja cestišč in drugih gradbenih del,
– javnih prireditev,
– gasilskih vaj,
– polnjenja cistern za razvoz vode (suša ipd.),
je dovoljen samo s soglasjem upravljavca. Za takšen

odvzem vode se sklene pogodba o odvzemu vode, v kateri
se določijo pogoji odvzema in plačilo vodarine.

54. člen
Za uporabo hidrantov v lasti uporabnika (interni hidran-

ti), ki se napaja direktno iz javnega vodovoda in je brez
vodomera, veljajo prav tako določbe tega poglavja. Te hi-
drante plombira upravljavec, vzdržuje pa jih lastnik na lastne
stroške. O odstranitvi plombe mora uporabnik obvestiti
upravljavca najkasneje naslednji delovni dan.

Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju. V
primeru, da uporabnik poškoduje hidrant, nosi vse stroške
popravila.

VIII. IZREDNE RAZMERE IN VARČEVANJE Z VODO

55. člen
Upravljavec je dolžan porabo vode stalno nadzirati. V

primeru čezmerne uporabe oziroma pomanjkanja vode, lah-
ko izda navodilo za racionalno uporabo vode, ki so ga upo-
rabniki dolžni upoštevati.

V primeru višje sile kot so potres, požar, suša, onesna-
ženje vodnih virov, izpad energije, velike okvare in podo-
bno, ima upravljavec pravico brez povračila škode prekiniti
ali zmanjšati dobavo vode. V teh primerih mora postopati
skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere in poro-
čati pristojnim občinskim službam.

56. člen
Upravljavec mora v primeru izrednih razmer in varčeva-

nja z vodo skrbeti predvsem za prednostno preskrbo z vodo
osnovnih življenjskih potreb občanov in za požarno varnost.

57. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izko-

riščajo isti vodni vir kot javni vodovod, so pri nastopu višje

sile dolžni po potrebi zmanjšati uporabo vodnega vira ali dati
svoje črpališče na razpolago za prednostno preskrbo osnov-
nih življenjskih potreb občanov in za požarno varnost.

IX. OBVEZNOST IN NALOGE UPRAVLJAVCA
TER UPORABNIKOV

58. člen
Upravljavec ima pri oskrbi z vodo naslednje obveznosti:
a) zagotavljati mora normalno obratovanje vodovoda v

okviru razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljati pre-
dlog za planiranje obnove, širitve in dopolnitve oskrbovalne-
ga sistema in varovanja, zaščite in izkoriščanje vodnih virov,

b) redno vzdrževati vse objekte in naprave javnega
vodovoda,

c) vzdrževati in obnavljati vodovodne priključke,
d) redno vzdrževati obračunske vodomere in skrbeti za

redne preizkuse skladno z zakonodajo Republike Slovenije
in predpisi Občine Slovenska Bistrica oziroma upravljavca
ali na zahtevo uporabnika,

e) redno kontrolirati kakovost vode skladno s predpisi,
ki urejajo to področje,

f) obveščati uporabnike o času trajanja in ukrepih ob
prekinitvah dobave vode v sredstvih javnega obveščanja, na
krajevno običajen način ali neposredno,

g) voditi kataster in register vodovoda ter ostale eviden-
ce,

h) odčitovati vodomere in redno obračunavati stroške
po veljavnem tarifnem sistemu,

i) izdajati soglasja in omogočiti priključitev na javni vo-
dovod, kot to določa ta odlok,

j) organizirati preskrbo v primeru višje sile in poročati o
nastopu višje sile pristojnim občinskim organom,

k) sistematično pregledovati omrežje, ugotavljati izgu-
be ter skrbet za avtomatizacijo,

l) preizkušati in vzdrževati hidrante,
m) kontrolirati ustreznost interne napeljave v objektih

uporabnikov pred priključitvijo na javni vodovod,
n) opraviti pregled interne napeljave in opraviti kontrolo

kakovosti vode, če je podan utemeljen sum, da je voda
neustrezna,

o) meriti količino načrpane vode na lastnih črpališčih,
p) skrbi, da so javni vodovodi zgrajeni iz atestiranih

materialov in v skladu z geotehničnimi pogoji,
q) pri vzdrževanju, saniranju ali rekonstrukciji vodovo-

dnega omrežja, preverja in po potrebi obnavlja vodovode, ki
ne ustrezajo več veljavnim normativom za hidrantno omrežje,

r) pripravlja načrte za izvedbo del iz zbranih amortizacij-
skih in investicijskih sredstev.

59. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovo-

da samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z vodo
drugih porabnikov, priključenih na javni vodovod ali, ki bi
vplival na kakovost vode v javnem vodovodu.

Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in
hkrati lastnega vodnega vira le, če sta priključek in interna
napeljava na javni vodovod in lastni vodni vir izvedena loče-
no, brez kakršnekoli medsebojne povezave.

60. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
a) na javni vodovod se priključijo le s soglasjem uprav-

ljavca,
b) redno vzdržujejo interno napeljavo, vodomerni jašek

ali nišo in interne hidrante, jih ščitijo pred zmrzovanjem in
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čistijo dostope do njih pred snegom, ledom in ostalimi ne-
prilikami,

c) ščitijo pred zmrzovanjem obračunski vodomer,
d) dovoljujejo vstop v svoj objekt, kadar gre za odčito-

vanje in vzdrževanje vodomera, ugotavljanje vzrokov motenj
ali okvar, meritve tlakov ali odvzem vzorcev vode,

e) kontrolirajo stvarno porabo vode in jo primerjajo z
dovoljeno ob priključitvi,

f) javljajo upravljavcu vse okvare na javnem vodovodu,
priključku in vodomerih in o odjemu vode iz požarnih hidran-
tov za sekundarni sistem na katerega so priključeni,

g) pismeno obveščajo upravljavca o spremembi naslo-
va, lastništva in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na
odvzem in obračun vode,

h) redno plačujejo vodo in priključno moč na podlagi
izdanih računov,

i) urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo
obračun preko enega obračunskega vodomera in sporočijo
upravljavcu naslovnika in plačnika računov,

j) se drže varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru višje
sile ali upravičene prekinitve dobave vode,

k) pridobijo soglasje upravljavca za večja dela pri pre-
delavi in popravilih interne inštalacije,

l) povrnejo škodo povzročeno na javnem vodovodu, ki
je povzročena zaradi del v zvezi z njihovim objektom, ali
zaradi motenj.

61. člen
Izvajalci del pri vzdrževanju, rekonstrukciji ali gradnji

cest, ulic, trgov in drugih objektov morajo pred začetkom
del pridobiti soglasje upravljavca javnega vodovoda. Po za-
ključku del morajo vzpostaviti vodovodno omrežje in napra-
ve v prvotno stanje.

Upravljavci drugih komunalnih instalacij (PTT, elektro,
javna razsvetljava, toplovod, plinovod, kabelska TV, kanali-
zacija, itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in
napravah zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave in ob-
jekti nepoškodovane.

X. NADZOR

62. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka oprav-

ljajo pristojne inšpekcijske službe, pooblaščeni delavci
upravljavca pa strokovni nadzor.

XI. KAZENSKE DOLOČBE

63. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje upravljavec

javnega vodovoda:
a) če prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila

uporabnikom in je s tem povzročena materialna škoda,
b) če z nestrokovnim delom onesnaži vodo v vodovo-

dnem omrežju,
c) če ne dopusti priključitve ob predhodni izpolnitvi

pogojev,
č) če ne izpolnjuje obveznosti prednostne oskrbe z

vodo za osnovne potrebe občanov v času pomanjkanja ob
nastopu višje sile,

d) če ne izpolnjuje svojih obveznosti po 58. členu tega
odloka.

Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se z denar-
no kaznijo 60.000 SIT kaznuje tudi odgovorna oseba uprav-
ljavca.

64. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek

uporabnik – fizična oseba, če:
a) se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda,
b) se priključi na javni vodovod brez soglasja uprav-

ljavca,
c) ne izpolnjuje svojih obveznosti iz 60. člena,
č) prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z nes-

trokovnim delom onesnaži vodo v napeljavi,
e) neupravičeno odvzema vodo iz hidranta.
Za prekrške iz prejšnjega odstavka tega člena se kaz-

nuje uporabnik – fizična oseba v zvezi z opravljanjem dejav-
nosti z denarno kaznijo 150.000 SIT.

Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje
uporabnik – pravna oseba z denarno kaznijo 200.000 SIT,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
60.000 SIT.

Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje pravna
oseba, ki:

a) ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest
ali ulic in trgov ostanejo vodovodni objekti in naprave v
prvotnem stanju,

b) pri opravljanju del na svojih objektih in napravah ne
zagotovijo, da ostanejo objekti in naprave javnega vodovoda
nepoškodovane,

c) ne merijo načrpane vode.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek

odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prej-
šnjega odstavka tega člena.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

65. člen
Obstoječi infrastrukturni sistem (infrastrukturni objekti,

naprave oziroma omrežja) je postal last Občine Slovenska
Bistrica na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93). Z dnem prenosa v javno
lastnino, t.j. z dnem uveljavitve omenjenega zakona so uga-
snile tudi vse terjatve do Občine Slovenska Bistrica.

66. člen
Upravljavec in uporabniki vodovodnega omrežja, ki

je v lasti občine, se morajo zahtevam tega odloka prilago-
diti najkasneje v roku enega leta po začetku veljave tega
odloka.

67. člen
Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme v ro-

ku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka pravilnik o
tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodo-
voda.

68. člen
Za odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS. Z dnem njegove uveljavitve preneha veljati odlok o
dobavah in odjemu pitne vode na območju Občine Sloven-
ske Bistrice (Uradni list SRS, št. 22/89).

Št. 10/032-01/31-6/2002
Slovenska Bistrica, dne 1. julija 2002.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.
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3152. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Slovenska Bistrica

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 10. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 70/00), določil zakona o samoprispevku
(Uradni list RS, št. 87/01) in 10. člena statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99), je
Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 31. redni seji
dne 1. 7. 2002 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
statuta Občine Slovenska Bistrica

1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se sprejmejo spre-

membe in dopolnitve statuta Občine Slovenska Bistrica (Ura-
dni list RS, št. 34/95 in 72/99).

2. člen
V prvem odstavku 2. člena se pri naselju »Pragersko-

Gaj« črta beseda »Gaj«, črta pa se tudi naselje »Zgornje
Grušovje«.

3. člen
V drugem odstavku 6. člena dosedanja četrta alinea

postane peta, ker se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– lahko uvede samoprispevek skladno z določili zako-

na o samoprispevku«.

4. člen
18. člen se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino

opredeljenih glasov navzočih članov.
Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča veči-

na članov občinskega sveta.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako

določa zakon, ta statut oziroma poslovnik občinskega sveta
ali kadar takšno odločitev sprejme svet z večino glasov
prisotnih članov sveta«.

5. člen
22. člen se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če

meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahte-
vo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali
drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu
svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta žu-
pan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odlo-
čitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev,
lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve«.

6. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se spre-

menjen glasi:
»Nadzorni odbor ima 5 članov.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed

občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nad-
zornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne
izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravne-
ga področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine
predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja«.

7. člen
72. člen se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine se objavljajo v

Uradnem listu RS in pričnejo veljati osmi dan po objavi,
kolikor ni v posameznem aktu določeno drugače«.

8. člen
80. člen se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Krajevna skupnost opravlja naloge na način kot je to

določeno v odloku o krajevnih skupnostih Občine Sloven-
ska Bistrica.

Najvišji organ odločanja v krajevni skupnosti je svet
krajevne skupnosti.«

9. člen
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Slovenska

Bistrica pričnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 10/032-01/ 31-5/2002
Slovenska Bistrica, dne 1. julija 2002.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

3153. Pravilnik o spremembah pravilnika o merilih za
izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost v Občini Slovenska
Bistrica

V skladu z 12. členom zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), 4. členom pravilnika o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št.
79/99) ter 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet občine
Slovenska Bistrica na 31. seji dne 1. 7. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o merilih za izdajo

soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja

gostinska dejavnost v Občini Slovenska Bistrica

1. člen
V pravilniku o merilih za izdajo soglasja za podaljšan

obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost v Občini Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 4/01; v nadaljevanju: pravilnik), se v
3. členu, v 2. točki črta beseda »bari«, v 3. točki pa se črta
beseda »nočni« ter besedi »in diskoteke«.
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2. člen
V 8. členu pravilnika se črtata besedi »in policija«.

3. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati osmi dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 10/032-01/31-7/2002
Slovenska Bistrica, dne 1. julija 2002.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

3154. Program priprave zazidalnega načrta »Gradišče«

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 71/93 in 44/97), 10. člena statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je
Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 31. redni seji
dne 1. 7. 2002 določil

P R O G R A M
priprave zazidalnega načrta »Gradišče«

1. IZHODIŠČA

Območje obdelave je trg Gradišče, ki se nahaja med
Trgom svobode za zahodu, Kolodvorsko ulico na severu in
Vošnjakovo ulico na vzhodu ter jugu v mestu Slovenska
Bistrica. Trg predstavlja najstarejši del mesta.

Bistven problem trga je njegova anonimnost. Gradišče
ne diha kot tržna površina, temveč kot zadnje dvorišče me-
sta. Bistveni razlogi so dostopi na trg, neprimeren program
in neprimerna ureditev trga. Na trgu skoraj ni javnega pro-
grama, ne na stavbah, ne na odprti tržni površini. Trg je
stekališče stranskih cest, njegova površina je namenjena
predvsem parkiranju. Problem obravnavanega prostora so
raznolike fasade okoliških stavb oziroma neenotno tvorjeni
gabariti objekta. Trg je zaradi posameznih objektov, ki so bili
v preteklosti porušeni, izgubil svojo značilno srednjeveško
podobo. Objekti so bili nadomeščeni z novogradnjami in
novo cesto. Prostor utesnjuje tudi obstoječa tratna ploskev
pred objekti, ki nima javnega značaja in funkcionalno ni
povezana s trgom.

Z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slo-
venska Bistrica (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97 in
72/99) je območje Gradišča opredeljeno kot zazidano stav-
bno zemljišče.

Velikost območja je približno 18.000 m2.
V skladu z urbanistično zasnovo za mesto Slovenska

Bistrica, ki je bila sprejeta v postopku sprememb in dopolni-
tev dolgoročnega plana v letu 1999, je za navedeno obmo-
čje predvidena izdelava zazidalnega načrta.

Namen izdelave zazidalnega načrta je pridobitev prav-
nih podlag za izdajo dovoljenj za posege v prostor.

S tem programom se podrobneje opredelijo:
– vsebina in obseg zazidalnega načrta – v nadaljeva-

nju: zazidalnega načrta,
– izvajalci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti,

– seznam ministrstev in drugih organov in organizacij,
ki sodelujejo v postopku,

– postopek in roki priprave in sprejemanja.

2. ORGANIZACIJA PRIPRAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA

Naročnik zazidalnega načrta je Občina Slovenska Bis-
trica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.

Izdelovalca zazidalnega načrta izbere naročnik v skladu
z zakonom o javnih naročilih.

3. VSEBINA IN OBSEG ZAZIDALNEGA NAČRTA

3.1. Veljavna prostorska dokumentacija
Za območje obdelave je veljavna naslednja planska

dokumentacija, ki mora biti upoštevana pri pripravi zazidal-
nega načrta:

– prostorskih sestavin planskih aktov – odlok o spre-
membah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97 in 72/99).

Za območje obdelave so veljavni naslednji prostorski
izvedbeni akti, ki jih mora izvajalec upoštevati pri pripravi
zazidalnega načrta:

– odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za
centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slo-
venska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93, 79/01 in 35/02).

3.2. Pravne podlage za pripravo zazidalnega načrta
Pri pripravi zazidalnega načrta bodo upoštevani nasled-

nji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor

(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),

– zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84,
15/89 in 71/93),

– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85),

– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96) ter na njegovi osnovi v letih 1994-1999 sprejeti us-
trezni podzakonski predpisi,

– zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97),

– navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99),

– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
7/99),

– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.

59/96),
– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
– zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84,

29/86, Uradni list RS, št. 40/94, 69/94, 29/95, 59/96),
– podzakonski predpisi, sprejeti oziroma izdelani na

podlagi navedenih zakonov,
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine

okolja ter predmete poslovanja gospodarskih javnih služb.

3.3. Prehodno izdelane strokovne podlage
Strokovna podlaga za ureditev trga Gradišče je bila

izdelana leta 2001 in se nahaja pri naročniku zazidalnega
načrta.
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3.4. Potrebna strokovna podlaga
Za pripravo zazidalnega načrta se izdela digitalni geo-

detski posnetek v merilu 1:500 za območje obdelave potr-
jen na Geodetski upravi RS, izpostava Slovenska Bistrica.

Navedeno strokovno podlago zagotovi naročnik.

3.5. Vsebina in obseg zazidalnega načrta
Zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z

zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in z navo-
dilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 48/85).

Osnutek zazidalnega načrta bo vseboval:
a) tekstualni del:
– obrazložitev in utemeljitev zazidalnega načrta,
– povzetek in usklajenost s prostorskimi sestavinami

planskih aktov Občine Slovenska Bistrica,
– analiza obstoječega stanja in morfološka analiza,
– opis prostorskih pogojev za realizacijo programa v

območju urejanja,
– opis rešitev posegov in ureditev, vsebovanih v osnut-

ku zazidalnega načrta,
– potrebni infrastrukturni objekti in naprave za delova-

nje predlaganih posegov in ureditev ali njihove rušitve, pre-
stavitve in druge prilagoditve,

– opis prostorskih ureditev po posameznih področjih,
– varovanje naravne in kulturne dediščine,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
– potrebne vodnogospodarske ureditve,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– opis rešitev v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugi-

mi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravna-

vanega območja (številka parcele in katastrska občina, povr-
šina, vrsta rabe, lastništvo),

– ocena stroškov za izvedbo zazidalnega načrta,
– etape izvajanja zazidalnega načrta,
– pogoji organov oziroma organizacij;
b) kartografski del:
– pregledna karta s prikazom območja obdelave v me-

rilu 1:5000,
– izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine

Slovenska Bistrica,
– ureditvena situacija v merilu 1:500 s funkcionalnimi

rešitvami, krajinskimi, oblikovalskimi, arhitekturnimi, okolje-
varstvenimi in vodnogospodarskimi; glede na obsežnost te-
matike bo vsebina po potrebi razdeljena na več tematskih
kart,

– načrt komunalne in energetske infrastrukture ter
omrežja zvez v merilu 1:500,

– načrt prometnih ureditev z možnostjo navezave na
obstoječo cestno omrežje zunaj trga in ureditev mirujočega
prometa;

c) osnutek odloka o zazidalnem načrtu:
– opis meje območja po parcelnih mejah,
– funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto pose-

gov v prostor,
– pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko obli-

kovanje območja in posegov v prostor na območju obdela-
ve,

– pogoji glede komunalnega in energetskega urejanja
območja,

– drugi pogoji, pomembni za izvedbo predvidenih po-
segov,

– etape izvajanja posegov,

– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne
zazidajo v prvi etapi oziroma se jim spremeni namembnost v
času gradnje,

– tolerance pri legi, velikosti in funkciji objektov in na-
prav,

– obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju zazi-
dalnega načrta.

4. PRIPRAVA IN SPREJEMANJE ZAZIDALNEGA NAČRTA

4.1. Priprava gradiva za pridobitev pogojev za
izdelavo osnutka zazidalnega načrta

Izdelovalec bo na osnovi razpoložljive prostorske doku-
mentacije ter pripravljenih strokovnih podlag, izdelal gradivo
za pridobitev pogojev za izdelavo zazidalnega načrta z opi-
som in utemeljitvijo predvidenih posegov.

4.2. Pridobitev pogojev za izdelavo osnutka
zazidalnega načrta

Izdelovalec bo poslal gradivo za pridobitev pogojev za
izdelavo zazidalnega načrta organom, ki morajo skladno s
predpisi podati pogoje za izdelavo osnutka zazidalnega na-
črta:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-
lje, izpostava Maribor – področje varstva narave, vodnega
gospodarstva, Krekova ul. 17, Maribor,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
Rotovški trg, Maribor,

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Maribor,

– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, Vetrinjska 2, Maribor,

– Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje za komunal-
ne in druge storitve, d.o.o.,

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,

– Zavod RS za varstvo naravne dediščine, OE Maribor,
Slomškov trg 6, Maribor,

– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor,
Slomškov trg 6, Maribor,

– Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova c. 38,
Maribor,

– Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, Vodnogo-
spodarski sektor Maribor, Ljubljanska ul. 9, Maribor,

– Društvo za upravljanje KTV, Trg svobode 16, Sloven-
ska Bistrica.

Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v
30 dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo,
da nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo
soglaša.

4.3. Izdelava osnutka zazidalnega načrta
Na osnovi strokovnih podlag in pridobljenih pogojev

organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki
tega programa, bo izdelovalec pripravil osnutek zazidalnega
načrta v vsebini iz 3.5. točke tega programa.

4.4. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka
zazidalnega načrta

V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo občinski svet
občine Slovenska Bistrica določil osnutek zazidalnega načr-
ta in sprejel sklep o javni razgrnitvi.
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4.5. Javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij

in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgr-
nitvi osnutka zazidalnega načrta. Javna razgrnitev bo trajala
en mesec.

V času javne razgrnitve bo Oddelek za okolje in prostor
občine Slovenska Bistrica organiziral javno obravnavo. Ob-
čani in drugi zainteresirani bodo o javni obravnavi obveščeni
na krajevno običajen način.

4.6. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javne obravnave bo Oddelek

za okolje in prostor občine Slovenska Bistrica zbiral in eviden-
tiral vse pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov,
organov in organizacij k osnutku zazidalnega načrta in jih
najkasneje po zaključku javne razgrnitve predal izdelovalcu.

Izdelovalec zazidalnega načrta bo pripravil strokovna
stališča do pripomb in predlogov. O utemeljenosti pripomb
in predlogov bo odločil občinski svet.

Oddelek za okolje in prostor občine Slovenska Bistrica
bo vsem organom, organizacijam in skupnostim, ki so dali
pripombe in predloge, pa jih ni sprejel, poslal obrazložitev
razlogov, zaradi katerih pripomb in predlogov ni sprejel.

4.7. Priprava usklajenega predloga zazidalnega
načrta

Na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov iz
javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec dopolnil osnutek
zazidalnega načrta v usklajen predlog zazidalnega načrta.

Predlog zazidalnega načrta bo vseboval enake sestavi-
ne kot osnutek zazidalnega načrta; od osnutka se bo razli-
koval v tistih vsebinah, kjer so bile upoštevane pripombe iz
obravnav, vseboval bo tudi soglasja pristojnih organov in
organizacij k zazidalnemu načrtu ter tehnične elemente za
zakoličenje objektov in naprav, ki jih določa zazidalni načrt.

4.8. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja
k predlogu zazidalnega načrta

Na usklajeni predlog zazidalnega načrta bo izdelovalec
zazidalnega načrta pridobil soglasja pristojnih organov in
organizacij, navedenih v nadaljevanju.

V skladu z zakonskimi pooblastili morajo podati sogla-
sje k predlogu zazidalnega načrta naslednji organi in organi-
zacije:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-
lje, izpostava Maribor – področje varstva narave, vodnega
gospodarstva, Krekova ul. 17, Maribor,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
Rotovški trg, Maribor,

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Maribor,

– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, Vetrinjska 2, Maribor,

– Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje za komunal-
ne in druge storitve, d.o.o.,

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,

– Zavod RS za varstvo naravne dediščine, OE Maribor,
Slomškov trg 6, Maribor,

– Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova c. 38,
Maribor,

– Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, Vodnogo-
spodarski sektor Maribor, Ljubljanska ul. 9, Maribor,

– Društvo za upravljanje KTV, Trg svobode 16, Sloven-
ska Bistrica.

V primeru, da kdo od navedenih organov oziroma orga-
nizacij o izdaji soglasja oziroma mnenja ne bi odločil v 30
dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlogom
zazidalnega načrta soglaša.

4.9. Sprejetje odloka o zazidalnem načrtu
Občinski svet bo obravnaval usklajen predlog zazidal-

nega načrta in sprejel odlok o zazidalnem načrtu, ki se
objavi v Uradnem listu RS.

5. ROKI ZA PRIPRAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
Zazidalni načrt bo pripravljen v naslednjih rokih:

izbira izvajalca 30 dni po potrditvi programa
priprave

izdelava gradiva za
pridobitev pogojev in
verifikacija na urbanistični
komisiji 60 dni po podpisu pogodbe
pridobitev pogojev 30 dni
izdelava osnutka 30 dni
javna razgrnitev osnutka 30 dni od objave sklepa v

Uradnem listu RS
javna obravnava v času javne razgrnitve
predaja pripomb izdelovalcu 7 dni po zaključeni javni

razgrnitvi
priprava strokovnih stališč
do pripomb in predlogov 15 dni
izdelava predloga 30 dni po sprejetju stališč
pridobitev soglasij 30 dni
sprejem UN na občinskem
svetu 30 dni od izdelave predloga
priprava končnega
elaborata 14 dni po sprejemu odloka

na občinskem svetu

6. ZAČETEK VELJAVNOSTI

Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije in začne veljati z dnem objave.

Št. 10/032-01/31-11/2002
Slovenska Bistrica, dne 1. julija 2002.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

3155. Program priprave zazidalnega načrta za
kompleks “Vojašnica”

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 71/93 in 44/97), 10. člena statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je
Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 31. redni seji,
dne 1. 7. 2002 določil

P R O G R A M
priprave zazidalnega načrta za kompleks

“Vojašnica”
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1. IZHODIŠČA

Območje obdelave je ožje območje vojašnice. Kom-
pleks »vojašnice« je lociran ob robu starega mestnega jedra
ob glavni vpadnici (Ljubljanska cesta – Mariborska cesta) v
Slovensko Bistrico in je obdan s stanovanjskimi objekti na
severu in zahodu.

Na območju vojašnice se predvideva izgradnja šolske-
ga centra, mladinskega centra, kulturnega doma, internata
– dijaški dom, prostori za državno in občinsko upravo, pro-
stori za agencije in servise, razvojni center (center za razvoj
podjetništva, inovativnih proizvodov in tehnologij), tržnica –
večnamenski javni prostor, sejmi, hotel, restavracija, preno-
čišča, blagovnica, garaža – parkirna hiša in parkirišča.

V okviru vojašničnega kompleksa je že določena loka-
cija za srednjo šolo.

Z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slo-
venska Bistrica (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97 in
72/99) je območje, ki zajema parc. št. 1305 in 1306/1
k.o. Slovenska Bistrica opredeljeno kot zazidano stavbno
zemljišče.

Velikost območja je približno 9 ha.
V skladu z urbanistično zasnovo za mesto Slovenska

Bistrica, ki je bila sprejeta v postopku sprememb in dopolni-
tev dolgoročnega plana v letu 1999, je za navedeno obmo-
čje predvidena izdelava zazidalnega načrta.

Namen izdelave zazidalnega načrta je pridobitev pravnih
podlag za izdajo dovoljenj za posege v prostor in graditev.

S tem programom se podrobneje opredelijo:
– vsebina in obseg zazidalnega načrta – v nadaljeva-

nju: zazidalnega načrta,
– izvajalci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti,
– seznam ministrstev in drugih organov in organizacij,

ki sodelujejo v postopku,
– postopek in roki priprave in sprejemanja.

2. OSNOVE ZA PRIPRAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA

2.1. Naročnik in izdelovalec zazidalnega načrta
Naročnik zazidalnega načrta je Občina Slovenska Bis-

trica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
Izdelovalca zazidalnega načrta izbere naročnik v skladu

z zakonom o javnih naročilih.

2.2. Zakonske podlage in obseg priprave zazidalnega
načrta

Pri izdelavi zazidalnega načrta bodo upoštevani nasled-
nji predpisi:

– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),

– zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84,
15/89 in 71/93),

– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85),

– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96) ter na njegovi osnovi v letih 1994-1999 sprejeti us-
trezni podzakonski predpisi,

– zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97),

– navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99),

– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
7/99),

– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.

59/96),
– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
– zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84,

29/86, Uradni list RS, št. 40/94, 69/94, 29/95, 59/96),
– podzakonski predpisi, sprejeti oziroma izdelani na

podlagi navedenih zakonov,
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine

okolja ter predmete poslovanja gospodarskih javnih služb.

2.3. Izdelane strokovne podlage in veljavni planski
akti

Zazidalni načrt bo izdelan z upoštevanjem prostorskih
sestavin planskih aktov - odlok o spremembah in dopolni-
tvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 42/92,
35/94, 41/97 in 72/99). Za območje zazidalnega načrta
je bila izvedena urbanistična delavnica.

3. PRIPRAVA IN SPREJEMANJE ZAZIDALNEGA NAČRTA

3.1. Za izdelavo zazidalnega načrta je potrebno
izdelati:

– geotehnično poročilo,
– geodetski posnetek v merilu 1:500 za območje ob-

delave zagotovi naročnik.

3.2. Vsebina in obseg zazidalnega načrta
Zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z

zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodi-
lom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini pro-
storskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 48/85).

Osnutek zazidalnega načrta bo vseboval:
a) tekstualni del
– obrazložitev in utemeljitev zazidalnega načrta,
– povzetek in usklajenost s prostorskimi sestavinami

planskih aktov Občine Slovenska Bistrica,
– analiza obstoječega stanja in morfološka analiza,
– opis prostorskih pogojev za realizacijo programa v

območju urejanja,
– opis rešitev posegov in ureditev, vsebovanih v osnut-

ku zazidalnega načrta,
– potrebni infrastrukturni objekti in naprave za delova-

nje predlaganih posegov in ureditev ali njihove rušitve, pre-
stavitve in druge prilagoditve,

– opis prostorskih ureditev po posameznih področjih,
– varovanje naravne in kulturne dediščine,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
– potrebne vodnogospodarske ureditve,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– opis rešitev v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugi-

mi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravna-

vanega območja (številka parcele in katastrska občina, povr-
šina, vrsta rabe, lastništvo),

– ocena stroškov za izvedbo zazidalnega načrta,
– etape izvajanja zazidalnega načrta,
– pogoji organov oziroma organizacij;
b) kartografski del
– pregledna karta s prikazom območja obdelave v me-

rilu 1:5000,
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– izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine
Slovenska Bistrica,

– zazidalna situacija v merilu 1:500 s funkcionalnimi
rešitvami, krajinskimi, oblikovalskimi, arhitekturnimi, okolje-
varstvenimi in vodnogospodarskimi; glede na obsežnost te-
matike bo vsebina po potrebi razdeljena na več tematskih
kart,

– načrt komunalne in energetske infrastrukture ter
omrežja zvez v merilu 1:500,

– načrt prometnih ureditev,
– načrt gradbenih parcel ter določitev funkcionalnega

zemljišča v merilu 1:500;
c) osnutek odloka o zazidalnem načrtu
– opis meje območja po parcelnih mejah,
– funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto pose-

gov v prostor,
– pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko obli-

kovanje območja in posegov v prostor na območju obdelave,
– pogoji glede komunalnega in energetskega urejanja

območja,
– drugi pogoji, pomembni za izvedbo predvidenih po-

segov,
– etape izvajanja posegov,
– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne

zazidajo v prvi etapi oziroma se jim spremeni namembnost v
času gradnje,

– tolerance pri legi, velikosti in funkciji objektov in na-
prav,

– obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju zazi-
dalnega načrta.

3.3. Priprava gradiva za pridobivanje pogojev za
izdelavo osnutka zazidalnega načrta

Izdelovalec bo na osnovi razpoložljive prostorske doku-
mentacije ter pripravljenih strokovnih podlag izdelal gradivo
za pridobitev pogojev za izdelavo zazidalnega načrta z opi-
som in utemeljitvijo predvidenih posegov.

3.4. Pridobitev pogojev za izdelavo osnutka
zazidalnega načrta

Izdelovalec bo poslal gradivo za pridobitev pogojev za
izdelavo zazidalnega načrta organom, ki morajo skladno s
predpisi podati pogoje za izdelavo osnutka zazidalnega na-
črta:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-
lje, izpostava Maribor – področje varstva narave, vodnega
gospodarstva, Krekova ul. 17, Maribor,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
Rotovški trg, Maribor,

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Maribor,

– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, Vetrinjska 2, Maribor,

– Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje za komunal-
ne in druge storitve, d.o.o.,

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,

– Zavod RS za varstvo naravne dediščine, OE Maribor,
Slomškov trg 6, Maribor,

– Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova c. 38,
Maribor,

– Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, Vodnogo-
spodarski sektor Maribor, Ljubljanska ul. 9, Maribor,

– Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000
Ljubljana,

– Društvo za upravljanje KTV, Trg svobode 16, 2310
Slovenska Bistrica.

Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30
dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo, da
nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo so-
glaša.

3.5. Izdelava osnutka zazidalnega načrta
Na osnovi strokovnih podlag in pridobljenih pogojev

organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki
tega programa, bo izdelovalec pripravil osnutek zazidalnega
načrta v vsebini iz 3.2. točke tega programa.

4. SPREJEMANJE ZAZIDALNEGA NAČRTA

4.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka
zazidalnega načrta

V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo Občinski svet
občine Slovenska Bistrica določil osnutek zazidalnega načr-
ta in sprejel sklep o javni razgrnitvi.

4.2. Javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij

in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgr-
nitvi osnutka zazidalnega načrta. Javna razgrnitev bo trajala
en mesec.

V času javne razgrnitve bo Oddelek za okolje in prostor
občine Slovenska Bistrica organiziral javno obravnavo. Ob-
čani in drugi zainteresirani bodo o javni obravnavi obveščeni
na krajevno običajen način.

4.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javne obravnave bo Odde-

lek za okolje in prostor občine Slovenska Bistrica zbiral in
evidentiral vse pisne in ustne pripombe in predloge posa-
meznikov, organov in organizacij k osnutku zazidalnega
načrta in jih najkasneje po zaključku javne razgrnitve pre-
dal izdelovalcu.

Izdelovalec zazidalnega načrta bo pripravil strokovna
stališča do pripomb in predlogov. O utemeljenosti pripomb
in predlogov bo odločil občinski svet.

Oddelek za okolje in prostor občine Slovenska Bistrica
bo vsem organom, organizacijam in skupnostim, ki so dali
pripombe in predloge, pa jih ni sprejel, poslal obrazložitev
razlogov, zaradi katerih pripomb in predlogov ni sprejel.

4.4. Priprava usklajenega predloga zazidalnega
načrta

Na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov iz
javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec dopolnil osnutek
zazidalnega načrta v usklajen predlog zazidalnega načrta.

Predlog zazidalnega načrta bo vseboval enake sestavi-
ne kot osnutek zazidalnega načrta; od osnutka se bo razli-
koval v tistih vsebinah, kjer so bile upoštevane pripombe iz
obravnav, vseboval bo tudi soglasja pristojnih organov in
organizacij k zazidalnemu načrtu ter tehnične elemente za
zakoličenje objektov in naprav, ki jih določa zazidalni načrt.

4.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja
k predlogu zazidalnega načrta

Na usklajeni predlog zazidalnega načrta bo izdelovalec
zazidalnega načrta pridobil soglasja pristojnih organov in
organizacij, navedenih v nadaljevanju.
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V skladu z zakonskimi pooblastili morajo podati sogla-
sje k predlogu zazidalnega načrta naslednji organi in organi-
zacije:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-
lje, izpostava Maribor – področje varstva narave, vodnega
gospodarstva, Krekova ul. 17, Maribor,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
Rotovški trg, Maribor,

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Maribor,

– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, Vetrinjska 2, Maribor,

– Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje za komunal-
ne in druge storitve, d.o.o.,

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,

– Zavod RS za varstvo naravne dediščine, OE Maribor,
Slomškov trg 6, Maribor,

– Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova c. 38,
Maribor,

– Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, Vodnogo-
spodarski sektor Maribor, Ljubljanska ul. 9, Maribor,

– Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000
Ljubljana,

– Društvo za upravljanje KTV, Trg svobode 16, 2310
Slovenska Bistrica.

V primeru, da kdo od navedenih organov oziroma orga-
nizacij o izdaji soglasja oziroma mnenja ne bi odločil v 30
dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlogom
zazidalnega načrta soglaša.

4.6. Sprejetje odloka o zazidalnem načrtu
Občinski svet bo obravnaval usklajen predlog zazidal-

nega načrta in sprejel odlok o zazidalnem načrtu, ki se
objavi v Uradnem listu RS.

5. ROKI ZA PRIPRAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA

Zazidalni načrt bo pripravljen v naslednjih rokih:
izbira izvajalca 30 dni po potrditvi programa

priprave
izdelava gradiva za pridobitev
pogojev in verifikacija na
urbanistični komisiji 60 dni po podpisu pogodbe
pridobitev pogojev 30 dni
izdelava osnutka 30 dni
javna razgrnitev osnutka 30 dni od objave sklepa

v Uradnem listu RS
javna obravnava v času javne razgrnitve
predaja pripomb izdelovalcu 7 dni po zaključeni javni

razgrnitvi
priprava strokovnih stališč
do pripomb in predlogov 15 dni
izdelava dopolnjenega
osnutka 30 dni po sprejetju stališč
pridobitev soglasij 30 dni
sprejem ZN na občinskem
svetu 30 dni od izdelave predloga
priprava končnega
elaborata 14 dni po sprejemu odloka

na občinskem svetu

6. ZAČETEK VELJAVNOSTI

Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije in začne veljati z dnem objave.

Št. 10/032-01/31-10/2002
Slovenska Bistrica, dne 1. julija 2002.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

3156. Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi kulturnih
in zgodovinskih spomenikov v Občini Šentjur pri
Celju

Na podlagi 9. člena zakona o varstvu kulturne dedišči-
ne (Uradni list RS, št. 7/99) in 15. člena statuta Občine
Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) je
Občinski svet občine Šentjur na 29. seji dne 1. 7. 2002
sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o razglasitvi kulturnih

in zgodovinskih spomenikov
v Občini Šentjur pri Celju

1. člen
Dopolni se odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih

spomenikov v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št.
47/96 in 57/98), tako da se v 7. členu razglasi dodaten
etnološki spomenik.

Tako se v 7. členu doda nova točka, ki se glasi:
52. Loka pri Žusmu 104, stanovanjska hiša, parc. št.

248; k.o. Loka pri Žusmu.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 004-6/02-120
Šentjur pri Celju, dne 1. julija 2002.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l.r.

3157. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka
zazidalnega načrta Dramlje

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 15. člena statuta Občine Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) je Občinski svet občine
Šentjur pri Celju na 29. seji dne 1. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvah odloka zazidalnega

načrta Dramlje

1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o zazidalnem načrtu

naselja Dramlje (Uradni list SRS, št. 16/75, 23/88 in Ura-
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dni list RS, št. 1/91, 20/94 in 32/97). Spremembe in
dopolnitve so obdelane v projektih, ki jih je izdelal Zavod za
urbanizem Velenje, v avgustu 2001, št. proj. 1886/01 ter v
decembru 2001 št. proj. 1881/01.

2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območja

urejanja z oznakami in parcelnimi številkami:
Proizvodno poslovni del: 824/3, 824/8, 824/10,

824, //, 257/2, vse k.o. Marija Dobje;
SD I – 1478/6, k.o. Dramlje
SD II – 823/1, 823/2,823/8,823/9, k.o. Dramlje.

3. člen
Območja sprememb in dopolnitev ZN po tem odloku

so namenjena:
Proizvodno poslovni del: kovinska ali lesna obrt s pri-

padajočimi utilitarnimi prostori ter samostojna garaža na fun-
kcionalnem zemljišču,

SD I: stanovanjska hiša z bazenom s pripadajočo zuna-
njo ureditev in potrebno

infrastrukturo,
SD II: stanovanjske hiše s pripadajočo zunanjo uredi-

tev in potrebno infrastrukturo.

4. člen
V območju sprememb in dopolnitev ZN pogoji za arhi-

tektonsko oblikovanje so naslednji:
a) tlorisni gabariti
proizvodno poslovni del 10,50 m x 15,50 m in garaža

4,50 m x 7 m
SD I: stanovanjski objekt 12 m x 12 m , bazen 8 m x

5 m,
SD II: 4 stanovanjske hiše 13 m x 9 m
b) višinski gabariti:
proizvodno poslovni del: pritličje
SD I: K + P + IP
SD II: K + P + IP
c) način gradnje, oblikovanje objektov:
proizvodno poslovni objekt: klasično grajeni objekt z

AB elementi in kovinsko strešno konstrukcijo. Odstopanja
od konstrukcije so mogoča. Streha je dvokapnica. Garaža
je klasična gradnja, z enokapno streho.

SD I in SD II: stanovanjski objekti klasične gradnje z
dvokapno streho,

5. člen
V območju sprememb in dopolnitev ZN so dovoljene

tolerance.
Tolerance na namembnost:
proizvodno poslovni del – stanovanjska hiša s poslov-

nimi prostori,
Tolerance na tlorisne gabarite:
proizvodno poslovni del; ± v vse smeri, razen proti

jugu, garaža ± v vse smeri oziroma z namenom uskladitve
prizidka z obstoječim objektom,

SD I ; + 1 m (v minus poljubno) v južni in zahodni smeri,
SD II ; + 1 m (v minus poljubno) v severni, vzhodni in

zahodni smeri,
Tolerance na višinske gabarite:
proizvodno poslovni del; ± 0,7 m in možnost dodane

etaže v primeru gradnje stanovanjskega objekta višine ca.
+2,8 m ter prilagoditvijo strešne konstrukcije na naklon
usklajen z okoliškimi objekti in s tem prilagoditev višinskih
kot, za garažo pa je max. višina etaže 3 m,

SD I in SD II: možnost odstopanja skupne višine objek-
ta ± 0,8 m, objekt je lahko z neizkoriščenim, delno izkori-
ščenem ali izkoriščenim podstrešjem.

6. člen
Na območju urejanja je predvidena izgradnja komunal-

nih ureditev, ki so potrebne za predvidene posege.

7. člen
Vsi predvideni objekti so vezani na komunalno in ener-

getsko infrastrukturo, skladno z zasnovo.

8. člen
Projekta iz 1. točke odloka sta na vpogled v Občini

Šentjur.

9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 352-92/01-130
Šentjur, dne 1. julija 2002.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

3158. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ZN industrijska cona Šentjur

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) ter na podlagi 15. člena statuta Občine Šentjur pri
Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) je Občinski svet
občine Šentjur pri Celju na 29. seji dne 1. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ZN industrijska cona Šentjur

1. člen
S tem odlokom se spremeni zazidalni načrt industrijske

cone Šentjur (projekt Zavoda za urbanizem Velenje, št.
877/91-ZN-P), odlok o zazidalnem načrtu (Uradni list RS,
št. 29/91, 11/94, 37/97, 38/01 in 104/01 – v nadaljeva-
nju: osnovni odloki) po projektu, ki ga je pod št. 418/02
izdelalo podjetje URBANA urbanizem projektiranje Kočar in
Kočar d.o.o. iz Velenja, in ki je sestavni del tega odloka.

2. člen
Na koncu 3. člena osnovnih odlokov se doda besedi-

lo, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na obmo-

čja urejanja z oznakami A, E1, E2, K in S. Meje prej navede-
nih območij urejanja so grafično opredeljene v projektu iz 1.
člena tega odloka.

Območja urejanja po tem odloku vključujejo parcele:
območje A: 981/1, 981/8, 981/17, 981/13, 981/2,

982/1, 982/3, 981/14, 981/3, 981/10, 981/7, 981/6,
968/1 vse k.o. Šentjur;

območje E1: 133/1, 133/3, 270/4, 271/, 270/4,
129/12, 129/8, 129/9 vse k.o. Tratna;
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območje E2: 129/11, 129/9, 129/10, 132/2,
127/1 vse k.o. Tratna,

območje S: 822/12, 822/6, 822/13, 822/31,
822/30, 822/18, 822/30, 822/28, 822/29, 822/27,
822/26, 822/2, 822/19, 822/10, 963/1, 962, 963/2,
964/2, 822/57, 965/2 vse k.o. Šentjur;

območje K: 92/2, 92/1, 90/1, 90/2, 101/1, 105/1,
129/13, 101/2, 101/4 vse k.o. Tratna.«

3. člen
V 5. členu osnovnih odlokov se za zadnjim odstavkom

doda nov odstavek, ki se glasi:
»Območja sprememb in dopolnitev ZN po tem odloku

so namenjena:
območje A: poslovni in proizvodni dejavnosti,
območje E1: proizvodna in storitvena dejavnost,
območje E2: proizvodna in poslovna dejavnost,
območje S: stanovanjsko, poslovni in storitvene dejav-

nosti,
območje K: poslovno, trgovska, skladiščna dejavnost

in stanovanjske enote.«

4. člen
V 6. členu osnovnih odlokov se pod točko a) Coniranje

površin – opredelitev dejavnosti doda nov odstavek, ki se
glasi:

»v območju S se objekt z oznako S9 ohranja in se
namenja stanovanjski poslovni dejavnosti«

5. člen
V 7. členu osnovnih odlokov se pod točko a) Coniranje

površin – opredelitev dejavnosti doda nov odstavek, ki se
glasi:

»v območju A: gradnja žerjavne proge ( AC1), podaljša-
nje žerjavne proge (AC 2), vodohran industrijske vode (AC3),
povečanje sedanje proizvodne hale na JZ in JV strani (AC4
in AC5);

v območju E1: proizvodna hala (PE5) s parkirišči;
v območju E2: skladišče (E2-1), lakirnica (E2-2), proiz-

vodna hala aluminijastih izdelkov (E2-3), proizvodna hala
pohištvenih izdelkov (E2-3), nadstrešnice (E2-5);

območje K: gradnja objektov za potrebe lastnikov zem-
ljišč; dejanski namen se posebej obdela v lokacijski doku-
mentaciji, ki se izdela za posamezni objekt. Za vse obstoje-
če objekte na tem delu velja možnost prenove, dozidave ali
spremembe namembnosti, kot so predvidene v 6. členu
osnovnih odlokov za območja S.«

6. člen
V 8. členu osnovnih odlokov se v točki 2. Pogoji za

nove – predvidene objekte doda nova alinea, ki se glasi:
»Pogoji za arhitektonsko oblikovanje območij urejanja,

ki so opredeljena v 3. in 4. členu tega odloka, so naslednji:
a) tlorisni gabariti objektov (okvirno):
AC1 – hala za škarje: 115m x 26m
AC2 – žerjavna proga: L = 267m
AC3 – rezervoar za hladilno vodo: 15m x 10m x 3m
AC4 – proizvodna hala: 42m x 34m
AC5 – proizvodna in skladiščna hala: 66m x 56m
PE5 – proizvodna in skladiščna hala: 60m x 32m
E2-1 – skladišče: 55m x 40m
E2-2 – dograditev lakirnice: 122m x 20m
E2-3 – proizvodna hala s skladiščem za aluminijaste

izdelke: 120m x 60m
E2-4 – proizvodna hala s skladiščem za kovinsko po-

hištvo: 120m x 80m

E2-5 – nadstrešnice v podaljških objektov v širini 10m,
druga stranica pa je enaka širini osnovnega objekta

K – veljajo enaki pogoji iz tč. 2 (Pogoji za nove – pred-
videne objekte) 8. člena v osnovnem odloku

b) višinski gabariti:
proizvodni deli objektov so lahko višine do 7m, pri

skladiščnih delih pa do 12m, stanovanjski objekti imajo
etažnost P + IP, poslovni del objektov je lahko do višine 4m.

c) način gradnje, oblikovanje objektov:
Proizvodne in skladiščne hale so montažni objekti, po-

slovni in stanovanjski objekti pa so klasične gradnje. Strehe
na proizvodnih in skladiščnih halah so ravne ali z minimalnim
strešnim naklonom z vgrajenimi strešnimi svetlobnimi kupo-
lami. Na poslovno stanovanjskih objektih so strehe dvoka-
pnice z nakloni strešin nad 30°. Obdelava fasad na j upošte-
va dosežke stroke tako v materialih kot v oblikovanju, s
poudarki na oblikovanju cestnih in vhodnih fasad.«

7. člen
Za 9. členom osnovnih odlokov se doda nov 9.b člen,

ki se glasi:
»Pri izvajanju sprememb in dopolnitev ZN so dovoljene

naslednje tolerance:
a) dovoljeno je postavljanje zaščitnih ograj, ki bodo

namenjene za ograditev objektov ali večjih funkcionalno za-
ključenih površin,

b) dovoljena je izvedba prizidkov oziroma dozidav k
objektom, če nova tlorisna kvadratura ne presega 1/3 ob-
stoječega tlorisa objekta ter v primeru spremembe ali poso-
dobitve delovnih procesov obstoječih dejavnosti v industrij-
ski coni,

c) dovoljena je postavitev nadstrešnic za potrebe te-
hnološkega postopka industrijske dejavnosti in pridobitve
drugih pokritih površin za potrebe obstoječih delovnih pro-
cesov,

d) dovoljene so izvedbe nasipov ali drugih pregrad do
skupne višine 2m za preprečevanje poplav oziroma za zava-
rovanje obrobja poplavnega območja,

e) dovoljene so rekonstrukcije ali adaptacije obstoječih
industrijskih kompleksov v obsegu, ki ne presega zunanjih
gabaritov obstoječih objektov oziroma gradbenih linij,

f) dovoljene so tolerance v tlorisnem gabaritu do + 2m,
z upoštevanjem obveznih odmikov od prometne infrastruktu-
re (cesta, železnica, vodotok) ter ob zagotavljanju zadostnih
manipulativnih površin,

g) dovoljene so tolerance v višinskih gabaritih do + 2m,
oziroma v skladu s tehnološkimi zahtevami skladiščenja,

h) dovoljene so dodatne zunanje ureditve v smislu pre-
ureditev parkirnih površin, pešpoti in drugih utrjenih in par-
kovnih površin,

i) dovoljene so izvedbe ravnih strešnih konstrukcij ali z
minimalnimi nakloni strešin, tam kjer so arhitekturni in kon-
strukcijski pogoji izvedbe objekta ne izvedljivi ali bi drugačna
izvedba poslabšala izgled objekta.«

8. člen
V 10. členu osnovnih odlokov se na koncu besedila

doda nova točka, ki se glasi:
»Na območju urejanj, ki so določena v 3. in 4. členu

tega odloka, je predvidena izvedba dovoznih priključkov z
lokalnih cest in javnih poti skladno z ureditveno zasnovo v
projektu iz 1. člena tega odloka«

9. člen
Za 14. členom osnovnih odlokov se doda nov 14.c člen,

ki se glasi:
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»Objekti v območjih urejanja A, E1, E2, K in S bodo
priključeni na komunalno in energetsko infrastrukturo ter
omrežje zvez skladno z zasnovo v projektu iz 1. člena tega
odloka in skladno s pogoji upravljavcev.«

10. člen
Za 25. členom osnovnih odlokov se doda nov 25.b

člen, ki se glasi:
»Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled na Obči-

ni Šentjur.«

11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 352-258/01-130
Šentjur, dne 1. julija 2002.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

3159. Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o
določitvi volilnih enot za volitve članov sveta
krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje
pri Jelšah

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US,
39/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99,
70/00 in 51/02), določb zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02), tretjega
odstavka 64. člena in 16. člena statuta Občine Šmarje pri
Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet
občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 11. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi

volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih
skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah

1. člen
Svet krajevne skupnosti Dol – Spodnje Mestinje bo v

prihodnjem mandatnem obdobju štel pet članov.
Svet krajevne skupnosti Kristan Vrh bo v prihodnjem

mandatnem obdobju štel devet članov.
Svet krajevne skupnosti Lemberg bo v prihodnjem man-

datnem obdobju štel pet članov.
Svet krajevne skupnosti Mestinje bo v prihodnjem man-

datnem obdobju štel sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Sladka Gora bo v prihodnjem

mandatnem obdobju štel sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Sveti Štefan bo v prihodnjem

mandatnem obdobju štel sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah bo v prihod-

njem mandatnem obdobju štel petnajst članov.
Svet krajevne skupnosti Šentvid pri Grobelnem bo v

prihodnjem mandatnem obdobju štel devet članov.

Svet krajevne skupnosti Tinsko bo v prihodnjem man-
datnem obdobju štel pet članov.

Svet krajevne skupnosti Zibika bo v prihodnjem man-
datnem obdobju štel devet članov.

2. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se območje

Krajevne skupnosti Dol – Spodnje Mestinje določi kot ena
volilna enota, kjer se voli vseh pet članov sveta KS.

3. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na obmo-

čju Krajevne skupnosti Kristan Vrh določijo štiri volilne eno-
te, ki obsegajo območja naselij v KS. Volilne enote se dolo-
čijo v naslednjem obsegu:

1. volilna enota: obsega območja naselja Kristan Vrh –
v njej se volijo trije člani sveta;

2. volilna enota: obsega območja naselja Hajnsko – v
njej se volita dva člana sveta;

3. volilna enota: obsega območja naselja Grliče – v
njej se volita dva člana sveta;

4. volilna enota: obsega območja naselja Laše – v njej
se volita dva člana sveta.

4. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se območje

Krajevne skupnosti Lemberg določi kot ena volilna enota,
kjer se voli vseh pet članov sveta KS.

5. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na obmo-

čju Krajevne skupnosti Mestinje določijo štiri volilne enote,
ki obsegajo območja naselij oziroma delov naselij v KS.
Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:

1. volilna enota: obsega območje naselja Mestinje – v
njej se volijo trije člani sveta;

2. volilna enota: obsega območje naselja Stranje – v
njej se volita dva člana sveta;

3. volilna enota: obsega območje naselja Krtince – v
njej se voli en član sveta.

4. volilna enota: obsega območje dela naselja Pijovci
od hišne št. 1 do 39 – v njej se voli en član sveta.

6. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na obmo-

čju Krajevne skupnosti Sladka Gora določijo tri volilne eno-
te, ki obsegajo območja naselij oziroma delov naselij v KS.
Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:

1. volilna enota: obsega območje naselij Sladka Gora,
Nova vas in dela naselja Pijovci od hišne št. 40 do 65 – v
njej se volijo trije člani sveta;

2. volilna enota: obsega območje naselij Polžanska vas
in Polžanska gorca – v njej se volijo trije člana sveta;

3. volilna enota: obsega območje naselij Pečica, Je-
rovska vas in Beli Potok – v njej se voli en član sveta.

7. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na obmo-

čju Krajevne skupnosti Sveti Štefan določi sedem volilnih
enot, ki obsegajo območja naselij v KS. Volilne enote se
določijo v naslednjem obsegu:

1. volilna enota: obsega območje naselja Grobelce – v
njej se voli en član sveta;

2. volilna enota: obsega območje naselja Sveti Štefan
– v njej se voli en član sveta;

3. volilna enota: obsega območje naselij Lekmarje in
Brezje pri Lekmarju – v njej se voli en član sveta;
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4. volilna enota: obsega območje naselja Babna Reka
– v njej se voli en član sveta;

5. volilna enota: obsega območje naselja Babna Gora
– v njej se voli en član sveta;

6. volilna enota: obsega območje naselja Babna Brda
– v njej se voli en član sveta;

7. volilna enota: obsega območje naselja Bukovje – v
njej se voli en član sveta.

8. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na obmo-

čju Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah določi dvanajst
volilnih enot, ki obsegajo območja naselij oziroma delov
naselij v KS. Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:

1. volilna enota: obsega območje dela naselja Šmarje
pri Jelšah, in sicer ulice: Trubarjeva ulica 1, Ulica Marice
Strnadove, Celjska cesta od hišne številke 1 do 42, Rožna
ulica, Finžgarjeva ulica, Tavčarjeva ulica, Bevkova ulica,
Ulica Franca Skaze od hišne številke 1 do 27 in 29, Vošnja-
kova ulica, Prešernova ulica, Zelena ulica, Rakeževa ulica,
Lorgerjeva ulica, Cesta na Sv. Rok, Aškerčev trg, Rimska
cesta od hišne številke 1 do 34, Ulica Mateja Vrečarja,
Obrtniška ulica, Rogaška cesta od hišne številke 1 do 45,
Kettejeva ulica, Murnova ulica, Ulica na Livado, Sončna
ulica, Vegova ulica, Gallusova ulica, Slomškova ulica, Ko-
lodvorska ulica od hišne številke 1 do 28 in 34 do 37,
Cankarjeva ulica in hišni številki naselja Vinski vrh pri Šmarju
2a in 4 in Zastranje – v njej se volijo trije člani sveta;

2. volilna enota: obsega območje naselja Dvor in del
naselja Šmarje pri Jelšah, in sicer del ulice Grajski log od
hišne številke 1 do 11 – v njej se voli en član sveta;

3. volilna enota: obsega območje naselij Sotensko in
Vodenovo – v njej se voli en član sveta;

4. volilna enota: obsega območje naselij Vrh in Močle
– v njej se voli en član sveta;

5. volilna enota: obsega območje naselij Zadrže, Glo-
boko in del naselja Šmarje pri Jelšah, in sicer ulice: Grajski
log 12 in 13, Kolodvorska ulica od hišne številke 29 do 33,
Celjska cesta od hišne številke 43 do 53, Trubarjeva ulica
od hišne številke 2 do 20, Ulica v Zadrže, Kartinova ulica in
Gubčeva ulica – v njej se volita dva člana sveta;

6. volilna enota: obsega območje naselij Senovica in
Predel – v njej se voli en član sveta;

7. volilna enota: obsega območje naselij Mala Pristava,
Bobovo, Preloge in Belo – v njej se voli en član sveta;

8. volilna enota: obsega območje naselij Predenca,
Gaj, Korpule in del naselja Šmarje pri Jelšah, in sicer ulice:
Rimska cesta od hišne številke 35 do 49 in Rogaška cesta
52 – v njej se voli en član sveta;

9. volilna enota: obsega območje naselij Dragomilo in
Dol – v njej se voli en član sveta;

10. volilna enota: obsega območje naselij Brecljevo in
Jazbine – v njej se voli en član sveta;

11. volilna enota: obsega območje naselij Cerovec,
Vinski Vrh, Ješovec in Kamenik in del naselja Šmarje pri
Jelšah, in sicer ulica: Ulica Franca Skaze 28 – v njej se voli
en član sveta;

12. volilna enota: obsega območje naselij Koretno,
Konuško in Šerovo – v njej se voli en član sveta.

9. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na ob-

močju Krajevne skupnosti Šentvid pri Grobelnem določi
štiri volilne enote, ki obsegajo območja naselij oziroma
delov naselij v KS. Volilne enote se določijo v naslednjem
obsegu:

1. volilna enota: obsega območje naselij Šentvid pri
Grobelnem, Gornja vas, Bodrišna vas, Spodnja Ponkvica,
Spodnje Selce – v njej se voli tri člane sveta;

2. volilna enota: obsega območje naselij Završe, Plati-
novec in dela naselja Grobelno od hišne št. 1 do 71 – v njej
se voli tri člane sveta;

3. volilna enota: obsega območje naselij Rakovec in
Lipovec – v njej se volita dva člana sveta;

4. volilna enota: obsega območje naselja Bodrež – v
njej se voli en član sveta.

10. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na obmo-

čju Krajevne skupnosti Tinsko določita dve volilni enoti, ki
obsegajo območje naselij v KS.

Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:
1. volilna enota: obsega območje naselja Spodnje Tin-

sko – v njej se volita dva člana sveta;
2. volilna enota: obsega območje naselja Zgornje Tin-

sko – v njej se volijo trije člani sveta.

11. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na obmo-

čju Krajevne skupnosti Zibika določi osem volilnih enot, ki
obsegajo območja naselij v KS. Volilne enote se določijo v
naslednjem obsegu:

1. volilna enota: obsega območje naselja Zibika – v
njej se volita dva člana sveta;

2. volilna enota: obsega območje naselja Zibiška vas –
v njej se voli en član sveta;

3. volilna enota: obsega območje naselja Pustike – v
njej se voli en član sveta;

4. volilna enota: obsega območje naselja Bezgovica –
v njej se voli en član sveta;

5. volilna enota: obsega območje naselja Škofija – v
njej se voli en član sveta;

6. volilna enota: obsega območje naselja Vršna vas – v
njej se voli en član sveta;

7. volilna enota: obsega območje naselja Strtenica – v
njej se voli en član sveta;

8. volilna enota: obsega območje naselja Orehovec – v
njej se voli en član sveta.

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-42/02
Šmarje pri Jelšah, dne 12. julija 2002.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

3160. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitva-
mi), 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list
RS, št. 41/99 in 91/01) in na podlagi določb zakona o
nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00 in 30/01)
je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 30. seji dne
11. 7. 2002 sprejel
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P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj

kmetijstva v Občini Šmarje pri Jelšah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, na-

men, pogoji in oblike dodelitve sredstev, namenjenih za
finančne intervencije v kmetijstvu v Občini Šmarje pri Jelšah,
ki se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Šmarje pri
Jelšah.

2. člen
Obseg ukrepov, višino in razdelitev sredstev za pro-

gram ohranjanja in razvoj kmetijstva predlaga odbor za kme-
tijstvo na predlog strokovne službe Občine Šmarje pri Jel-
šah in jo potrdi občinski svet z odlokom o proračunu občine
za tekoče leto.

3. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva

Občine Šmarje pri Jelšah se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje

razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje
ekonomsko stabilnih gospodarskih enot,

– okolju prijaznejšo tehnologijo pridelave kmetijskih
proizvodov in s tem v zvezi izboljšanje kvalitete kmetijskih
proizvodov,

– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno koriščenje
kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,

– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokov-
nega izobraževanja (tečaji, predavanja ...),

– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem
območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetij-
stvo.

4. člen
Do finančnih sredstev so na podlagi določb tega pravil-

nika upravičene fizične osebe – državljani Republike Slove-
nije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetije
so vpisane v register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem
državnem upravnem organu in so locirane na območju Ob-
čine Šmarje pri Jelšah.

Upravičenci do finančnih sredstev pa so lahko tudi
pravne osebe, ki izvajajo dejavnost na področju kmetijstva.

Upravičenci iz prvega in drugega odstavka lahko prido-
bijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da
za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednaro-
dnih virov. Dodeljena sredstva posameznim upravičencem
morajo biti izkazana kot nujna, od katerih je odvisen obstoj
kmetije.

5. člen
Finančna sredstva v kmetijstvu se dodeljujejo kot finan-

čne intervencije za namene iz II. poglavja (nepovratna sred-
stva) in v obliki subvencionirane obrestne mere pri najema-
nju kreditov iz III. poglavja tega pravilnika, v višini kot so
zagotovljena z vsakoletnim proračunom Občine Šmarje pri
Jelšah.

6. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do intervencijskih sred-

stev na osnovi izkazanih računov ustreznih služb ter na osnovi
in pod pogoji določenimi s tem pravilnikom in z razpisi
Občine Šmarje pri Jelšah, ki morajo vsebovati:

– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezne namene iz

tega pravilnika,
– pogoje za pridobitev razpisanih sredstev,
– subjekte, ki lahko zaprosijo za razpisana sredstva,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prosilec predložiti

k prijavi na razpis,
– rok za vložitev prijav, ki ne sme biti krajši kot 15 dni

od dneva objave razpisa.

7. člen
Javni razpis izvede odbor za kmetijstvo (v nadaljnjem

besedilu: odbor).
Odbor pripravi razpisno dokumentacijo, objavi javni raz-

pis v sredstvih javnega obveščanja, obravnava pravočasno
prispele popolne prijave, opravlja oglede na terenu in pripra-
vi predlog za razdelitev sredstev, ki ga potrdi župan občine v
okviru proračunskih sredstev za namene iz tega pravilnika.

8. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja

Oddelek za gospodarstvo in Oddelek za finance občine
Šmarje pri Jelšah.

9. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik

dolžan takoj vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamu-
dnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunavajo od dne-
va prejema do dneva vračila sredstev.

V primeru, da so prejemniki sredstev pravne osebe, se
obveznost vrnitve nenamenske porabe sredstev zavaruje s
pogodbo.

10. člen
Prednost pri dodeljevanju finančnih sredstev imajo pro-

silci, ki še niso prejeli sredstev za namene iz tega pravilnika.

II. FINANČNE INTERVENCIJE

11. člen
Finančne intervencije so namenjene za ohranjanje in

razvoj kmetijstva v Občini Šmarje pri Jelšah, in sicer za:
– rastlinsko proizvodnjo,
– živinorejo,
– podporo razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti,
– izobraževanje in društvene dejavnosti,
– razvoj podeželja,
– urejanje kmetijskih zemljišč.
1. Rastlinska proizvodnja
1.1. Sofinanciranje težjih pogojev obdelave
Namen: ohranjanje obdelovalnih površin s težjimi po-

goji obdelave in ohranjanje avtohtonih specifičnih rastlin. Za
težje pogoje se štejejo razmere ročne košnje, težjega dosto-
pa, nagib terena oziroma ugotovljene druge posebne okoli-
ščine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišča na območju Občine Šmarje pri

Jelšah,
– prosilec mora rediti najmanj 1 GVŽ/ha,
– skupna površina, za katero se uveljavlja subvencija,

mora biti velika najmanj 1 ha,
– zemljišče mora biti pokošeno do 30. junija tekočega

leta,
– prosilci za podporo morajo imeti obdelane vse lastne

površine in površine v zakupu.
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Način izplačila: na podlagi predhodnega ogleda in pre-
dloga sklepa odbora.

1.2. Regresiranje analize krme in zemlje
Namen: analiza krme kot pomoč pri izračunavanju krm-

nih obrokov in analiza zemlje za zmanjšanje stroškov pride-
lovanja in zmanjšanju onesnaženosti okolja s pravo porabo
manjkajočih hranil.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišča na območju Občine Šmarje pri

Jelšah,
– na razpis se lahko prijavijo pooblaščene organizaci-

je, ki opravljajo storitve analize krme in zemlje za upravičen-
ce iz tega pravilnika,

– k računu je potrebno predložiti seznam upravičencev
z navedbo deleža občine za posameznega upravičenca.

1.3. Sofinanciranje dosejevanja trave
Namen: izboljšanje travne ruše
Pogoji za pridobitev sredstev:
– parcela na območju Občine Šmarje pri Jelšah,
– zapisnik izvajalca setve,
– velikost parcele najmanj 0,2 ha.
2. Živinoreja
2.1. Sofinanciranje osemenjevanja živine
Namen: podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdra-

ve osnovne črede plemenske živine v kmečki reji.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– osemenitev telic in krav, ki je izkazana na podlagi

potrdila o osemenitvi,
– na razpis se lahko prijavijo pooblaščene organizaci-

je, ki opravljajo storitve osemenjevanja za upravičence iz
tega pravilnika,

– k računu je potrebno predložiti seznam upravičencev
ter kopije potrdil o osemenitvi.

2.2. Sofinanciranje analize somatskih celic in uree
Namen: podpora pridobivanju kvalitetnega mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pri prosilcu mora biti izvršena analiza somatskih celic

in uree,
– prosilec mora predložiti račun o opravljeni storitvi v

tekočem letu.
2.3. Sofinanciranje zavarovanja živine
Namen: podpora ohranjanju zdrave črede.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– na razpis se lahko prijavijo pooblaščene organizaci-

je, ki opravljajo storitve zavarovanja živali za upravičence iz
tega pravilnika,

– k računu je potrebno predložiti seznam upravičencev
z navedbo števila zavarovanih živali za posameznega upravi-
čenca in deleža zneska občine k sklenjenemu zavarovanju
posameznega upravičenca.

2.4. Sofinanciranje pregledov molznih strojev
Namen: preprečevanje obolenj vimena, pridelava kvali-

tetnejšega mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– opravljen strokovni pregled molznega stroja s strani

pooblaščene organizacije, ki je usposobljena za te pregle-
de,

– prosilci morajo predložiti račun z dokazilom o oprav-
ljeni storitvi

2.5. Sofinanciranje ureditve gnojišč in gnojnih jam
Namen: urejena okolja kmetij
Pogoji za pridobitev sredstev.
– predloženi predračuni,
– gradbena dokumentacija.
3. Spodbujanje razvoja kmetijstva, dopolnilnih dejav-

nosti in ekološkega kmetovanja

3.1. Podpora ekološkemu kmetovanju
Namen: okolju prijaznejša tehnologija pridelave kmetij-

skih proizvodov in s tem v zvezi izboljšanje kvalitete kmetij-
skih proizvodov.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišč na območju Občine Šmarje pri Jel-

šah,
– prosilci morajo predložiti dokazila o izvedeni ekološki

kontroli – račun o opravljeni storitvi in zapisnik pristojne
komisije.

3.2. Sofinanciranje investicij hladilnih naprav za mleko
in zbiralnic mleka

Namen: izboljšati kvaliteto mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o številu krav – kopija zbirne vloge MKGP,
– izjava upravičenca, da bo napravo uporabljal vsaj pet

let oziroma je ne bo odtujil brez ustrezne zamenjave,
– mnenje kmetijske svetovalne službe;
– prosilec mora predložiti račun o nakupu hladilne na-

prave,
– za gradnjo ali adaptacijo zbiralnice mleka pa mora

prosilec predložiti naslednjo dokumentacijo: dovoljenje za
gradnjo oziroma adaptacijo, dokazila o zagotovljenih lastnih
sredstvih oziroma investicijski program in dokazila o izvede-
nih plačilih v tekočem letu za investicijo, ki ni bila začeta
pred pričetkom tekočega leta.

4. Izobraževanje in društvene dejavnosti
4.1. Izvajanje izobraževanja in dopolnilnih dejavnosti

na kmetijah
Namen: izobraževanje kmečkih žena, kmetov predvsem

na področju dopolnilnih dejavnosti v smislu pospeševanja
registracije kmetij, seznanjanja z obstoječo zakonodajo in
predstavitev možnosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti
ter organiziranje strokovnih seminarjev.

a) Upravičenci so: kmetijska svetovalna služba in drugi
izbrani izvajalci izobraževanja ter delavnic na podlagi progra-
ma izobraževanja.

Pogoji za pridobitve sredstev:
– dokazilo izvajalca, da je strokovno usposobljen za

opravljanje storitve,
– račun s seznamom udeležencev,
– predhodna odobritev izobraževanja s strani strokov-

ne službe občine.
b) Upravičenci so: kmetje Občine Šmarje pri Jelšah.
Pogoji za pridobitve sredstev:
– plačan račun,
– potrdilo o opravljenem izobraževanju,
– predhodne odobritve izobraževanja s strani strokov-

ne službe občine (glede na vrsto, trajanje in stroške izobra-
ževanja).

4.2. Podpora za delovanje strokovnih društev, ki delu-
jejo na področju kmetijstva

Namen: podpora organizirani dejavnosti na področju
kmetijstva.

Pravico za pridobitev sredstev imajo društva in organi-
zacije na področju kmetijstva, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje:

– na razpis se lahko prijavijo registrirana društva s po-
dročja kmetijstva in gozdarstva (prednost imajo društva, ki
so registrirana v Občini Šmarje pri Jelšah),

– dejavnost mora potekati na območju Občine Šmarje
pri Jelšah,

– finančno ovrednoten program dela,
– račun o izvedenem delu in nalogah (najem stojnice

na predstavitvah, izdelavo reklamnih biltenov, strokovne
ekskurzije ...).
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5. Podpora ohranjanju kulturne dediščine in tradicije
na področju kmetijstva – razvoj podeželja

5.1. Projekti regionalnega in celostnega razvoja pode-
želja

V okviru navedene postavke se zagotavljajo sredstva
za:

– pripravo in izdelavo projektov CRPOV,
– izvedbo letnih del iz naslova CRPOV, v skladu z dolo-

čenimi prioritetami,
– pripravo regionalnih projektov za razvoj podeželja,
– izvedbo aktivnosti iz naslova regionalnih projektov,
– posamezni projekti s področja kmetijstva,
– druge raziskovalne naloge za potrebe kmetijstva.
Namen in pogoji so definirani v posameznih republiških

razpisih.
V občinskem proračunu se zagotovi razlika med dode-

ljenimi državnimi in celotnimi potrebnimi sredstvi za te name-
ne.

5.2. Obujanje tradicionalnih kmečkih opravil
Namen: podpora ohranjanja kulturne dediščine in obu-

janje opuščenih oblik tradicionalnih kmečkih opravil in obi-
čajev.

Pogoj za pridobitev sredstev:
– na razpis se lahko prijavijo društva in posamezniki, ki

v okviru kulturnih in drugih prireditev, organizirajo prikaz
določenega tradicionalnega kmečkega opravila.

5.3. Obnova kozolcev
Namen: podpora ohranjanja kulturne dediščine.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– na razpis se lahko prijavijo kmetje Občine Šmarje pri

Jelšah,
– prosilec mora predložiti mapno kopijo, iz katere mo-

ra biti razvidna parcelna številka in katastrska občina ter na
njej označena lokacija kozolca,

– odločba o dovolitvi priglašenih del.
Prednost imajo prosilci, ki kozolce uporabljajo za prvot-

ni namen in sredstev iz tega naslova še niso koristili.
6. Varstvo kmetijskih zemljišč
6.1. Melioracije in dostopi do obdelovalnih površin
Namen: sofinanciranje manjših zemeljskih del v smislu

povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin
od 0,2 do 2 ha na lastnika ter dostopnih poti do obdeloval-
nih površin, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje varova-
nja okolja.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišča na območju Občine Šmarje pri

Jelšah,
– na razpis se lahko prijavijo lastniki ali najemniki kme-

tijskih in gozdnih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejav-
nostjo,

– ocena pričakovanih učinkov melioracije in ekonom-
ske upravičenosti investicije, ki jih na podlagi ogleda potrdi
komisija,

– predložitev mapne kopije, iz katere mora biti razvidna
parcelna številka in katastrska občina, z vrisano lokacijo
melioracije,

– zemljiškoknjižni izpisek ali dolgoročna najemna po-
godba,

– dovoljenje ustreznega organa, če gre za poseg v
prostor,

– izjava prosilca, da bo meliorirano zemljišče oziroma
urejeno pot, obdeloval oziroma vzdrževal v funkcionalnem
stanju vsaj še 10 let.

12. člen
Kriterije oziroma delež sofinanciranja za finančne inter-

vencije iz tega poglavja predlaga odbor v sodelovanju s

strokovno službo občine, v skladu z višino razpoložljivih
sredstev za posamezne namene. Sredstva se dodeljujejo do
porabe sredstev za posamezni namen.

13. člen
S proračunom potrjena sredstva za finančne interven-

cije se za posamezne namene iz II. poglavja tega pravilnika
lahko prerazporejajo glede na prispele prijave.

14. člen
V primeru elementarnih nesreč se lahko določena

sredstva prerazporedijo za te namene v skladu s sklepom
odbora.

III. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE
ZA DODELJEVANJE KREDITOV

15. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
1. nakup, graditev ali adaptacijo prostorov za potrebe

kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti;
2. pridobitev in posodobitev turističnih kapacitet na

kmetijah;
3. nakup strojne opreme za primarno kmetijsko dejav-

nost;
4. nakup opreme za izvajanje turistične dejavnosti na

kmetijah;
5. pospeševanje ostalih dopolnilnih dejavnosti na kme-

tijah;
6. obnova fasad objektov kmetijskega gospodarstva;
7. obnova kritine objektov kmetijskega gospodarstva.
Upravičeni stroški za posamezne namene:
1. račun o izvedenem nakupu, račun za projektno do-

kumentacijo, potrjene situacije o graditvi ali adaptaciji pro-
storov za potrebe kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti ter
dokazila o plačilu teh situacij,

2. račun o nakupu opreme in strojev za potrebe turi-
stičnih kapacitet na kmetiji, račun za projektno dokumenta-
cijo, potrjene situacije o graditvi ali adaptaciji turističnih ka-
pacitet na kmetiji in dokazila o plačilu teh situacij,

3. račun o nakupu kmetijskih strojev,
4. račun o nakupu opreme za turistične sobe na kme-

tiji,
5. račun za projektno dokumentacijo, potrjene situaci-

je o graditvi ali adaptaciji in dokazila o plačilu teh situacij,
račun za nakup opreme in pripomočkov za dopolnilne dejav-
nosti,

6. račun za nakup materiala in izvedenih obrtniških del,
7. račun za nakup kritine, nakup ali razrez lesa za

ostrešje, za prevoze materiala, račun za izvedbo obrtniških
del.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju,

sklenjeno med Občino Šmarje pri Jelšah in izbrano banko,
– na podlagi razpisa za subvencioniranje obrestne me-

re,
– investicija ne sme biti začeta pred pričetkom tekoče-

ga leta,
– podana mora biti ocena možnosti preživetja kmetije

od Kmetijske svetovalne službe.
Za posojilo lahko zaprosijo lastniki kmetij, ki so vpisane

v register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem državnem
upravnem organu.

Sedež prosilca in lokacija objekta mora biti na območju
Občine Šmarje pri Jelšah.



Uradni list Republike Slovenije Št. 65 / 25. 7. 2002 / Stran 7449

Višina posojila ne sme biti višja od 50% predračunske
vrednosti investicije in je odvisna od višine razpoložljivega
kreditnega potenciala. Posojila se dodeljujejo kmetom z
najdaljšo dobo vračila do sedem let, kratkoročna posojila
kmetom do enega leta. Višina obrestne mere se vsako leto
izoblikuje glede na ponudbo finančnega trga.

Sklep o razpisu za dodelitev posojil oziroma subvencij
sprejme odbor in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.

Postopke v zvezi s to točko vodi Razvojna agencija
Sotla, v primeru da agencija na opravlja teh del za občino,
prevzame to funkcijo odbor in definira pravila v skladu s tem
pravilnikom.

IV. KONČNA DOLOČBA

16. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 06202-0041/02
Šmarje pri Jelšah, dne 11. julija 2002.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

ŠTORE

3161. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času
volilne kampanje v Občini Štore

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine
Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in 102/00) je Občinski svet
občine Štore, na 26. redni seji dne 11. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne

kampanje v Občini Štore

1. člen
S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja

na plakatnih mestih v lasti Občine Štore v času volilne kam-
panje.

2. člen
Brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno

propagandnimi sporočili je dovoljeno na vseh obstoječih
plakatnih mestih, ki so v lasti občine. Na navedenih plakat-
nih mestih Občina Štore enakopravno in na celotnem obmo-
čju občine zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje
objavo volilno propagandnih sporočil. Objekti, s pomočjo
katerih se izvaja volilna kampanja so:

– enostranske table (skupno število 2),
– dvostranske table (skupno število 3).

3. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, navedenih v 2. členu

tega odloka je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le
s soglasjem lastnika objekta, na katerem se bo izvedlo pla-
katiranje.

4. člen
Vloge in volilni propagandni material je potrebno naj-

prej 40 dni pred dnem glasovanja dostaviti občinski upravi
Občine Štore, ki izda dovoljenje za plakatiranje. Pooblašče-
ni izvajalec bo namestil dostavljeni material v skladu z določ-
bami zakona o volilni kampanji.

5. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, vključ-

no s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno upo-
rabljajo določbe zakona o volilni kampanji.

Seznam obstoječih plakatnih mest v lasti Občine Štore
je dostopen v tajništvu občinske uprave.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 00607-0002/2002-001
Štore, dne 12. julija 2002.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

3162. Odlok o spremembi območja naselja Štore in
imenovanju ulice

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), 14. člena pravilnika o določanju
imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb
(Uradni list SRS, št. 11/80) in 16. člena statuta Občine
Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in 112/00) je Občinski svet
občine Štore na 26. redni seji dne 11. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi območja naselja Štore

in imenovanju ulice

1. člen
Spremeni se območje naselja Štore, tako da se na

vzhodu razširi za območje, ki ga obsega Obrtno trgovska
cona Štore – vzhod, in ga omejuje na severu cesta G II –
107, na jugu železniška proga Dunaj – Trst, na vzhodu
stanovanjska stavba na naslovu Prožinska vas 6, na zahodu
pa nasip pri stavbi s hišno številko Cesta XIV. divizije 62,
Štore.

Meja med naseljema Štore in Prožinska vas poteka po
posestnih mejah parcel.

2. člen
Območje določeno v 1. členu tega odloka se imenuje v

ulico z imenom Ob Dragi.

3. člen
Kartografski prikaz spremenjenega območja naselja

Štore in prikaz novega stanja je sestavni del tega odloka in je
razviden iz kartografskega prikaza Registra prostorskih enot,
ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna
geodetska uprava Celje, izpostava Celje.
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4. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije in pristojni

upravni organ, na podlagi določil tega odloka, izvedejo spre-
membe v evidencah oziroma na terenu.

5. člen
Lastniki poslovnih objektov na območju nove ulice mo-

rajo na stavbe namestiti tablice s hišnimi številkami, ki jih
določi Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna
geodetska uprava Celje, izpostava Celje.

6. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije mora pripraviti

sezname stanja pred in po uveljavitvi tega odloka.

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00405-0001/2002-001
Štore, dne 12. julija 2002.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

3163. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Štore

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine
Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in 112/00) je Občinski svet
občine Štore na 26. redni seji dne 11. 7. 2002

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Štore

1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Štore.

2. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za čla-

ne občinskega sveta, katerim listam so pripadli mandati za
člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.

3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini

40 tolarjev za dobljeni glas, so upravičeni tudi organizatorji

volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je
glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravi-
čencev, ki so glasovali.

Če pride do ponovitve glasovanja, sta kandidat, ki kan-
didirata na tem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 40 tolarjev za vsak dobljeni glas na ponovnem glaso-
vanju.

4. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Ob-
čine Štore v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.

5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 00607-0001/2002-003
Štore, dne 12. julija 2002.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

TREBNJE

3164. Odlok zaključnem računu proračuna Občine
Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi
Občine Trebnje za leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94, – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US, 16/99
– odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 – odl. US),
na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 19. člena statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je
Občinski svet občine Trebnje na 27. redni seji dne 3. 7.
2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje,

vključno s krajevnimi skupnostmi Občine
Trebnje za leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trebnje

za leto 2001, ki obsega:
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Bilanca prihodkov Račun finančnih Račun financiranja Skupaj
in odhodkov terjatev in naložb

Prihodki 2.191,974.498,92 2.191,974.498,92
Odhodki 2.155,705.198,35 268.569,32 2.155,973.767,67
Primanjkljaj 268.569,32 268.569,32
Presežek 36,269.300,57 36,269.300,57

2. člen
Presežek prihodkov nad odhodki znaša

36,000.731,25 SIT in se prenaša v splošni sklad Občine
Trebnje in se lahko uporabi za pokrivanje odhodkov prora-
čuna v letu 2002.

3. člen
Sprejmejo se zaključni računi krajevnih skupnosti Ob-

čine Trebnje za leto 2001, ki obsegajo:

Bilanca prihodkov Račun finančnih Račun Sredstva Skupaj
in odhodkov terjatev in naložb financiranja na računu

Prihodki 377,110.859,73 377,110.859,73
Odhodki 376,243.999,07 376,243.999,07
Primanjkljaj
Presežek 866.860,66 866,800,66

Presežek prihodkov krajevnih skupnosti za leto 2001
znaša 866.800,66 SIT in se prenese v splošni sklad posa-
mezne krajevne skupnosti, uporabi pa se lahko za pokritje
odhodkov v letu 2002.

4. člen
Sprejme se zaključni račun Rezervnega sklada za leto

2001, ki obsega

Prihodke 12,979.567,40
Odhodke 21,383.019,70
Primanjkljaj 8,403.452,30
Pokrivanje iz sredstev na računu 8,403.452,30

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 403-03-1/2002
Trebnje, dne 4. julija 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

3165. Odlok o zazidalnem načrtu “Industrijska –
trgovska – podjetniška cona Trebnje” – 1. faza

Na podlagi 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 50/95 in 80/98) in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet
občine Trebnje na 27. redni seji dne 3. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu »Industrijska – trgovska –

podjetniška cona Trebnje« – 1. faza

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme Zazidalni načrt »Industrijska

– trgovska – podjetniška cona Trebnje« – 1. faza (v nadalje-
vanju: ITP cona oziroma ZN).

Zazidalni načrt »Industrijska – trgovska – podjetniška
cona Trebnje« – 1. faza je bil izdelan z upoštevanjem:

– usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000
(Skupščinski Dolenjski list, št. 2/90 in Uradni list RS, št.
35/93, 50/97, 61/98 in 18/00) in družbenega plana Ob-
čine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skup-
ščinski Dolenjski list, št. 19/86 in 16/90 ter Uradni list RS,
št. 35/93, 50/97, 61/98 in 18/00) – v nadaljnjem besedi-
lu: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih
aktov občine,

– Posebnih strokovnih podlag za programsko zasnovo
in zazidalni načrt »Industrijska cona Trebnje« – 1. faza,

– Idejne zasnove za ZN »Industrijska cona Trebnje« –
1. faza« in

– Programske zasnove za zazidalni načrt »Industrijska
– trgovska – podjetniška cona Trebnje« – 1. faza.

Zazidalni načrt je izdelal Topos d.o.o., Dolenjske Topli-
ce, pod št. 117/00-ZN v januarju 2002. Sestavljata ga
tekstualni del in grafične priloge.

2. člen
Območje predvidene industrijske – trgovsko – podjet-

niške cone Trebnje se nahaja v vzhodnem delu mesta Treb-
nje, severno od regionalne ceste RIII 651 Trebnje – Novo
mesto, odsek 1198 Trebnje–Mirna Peč, med ureditvenim
območjem P3 (območje tovarne Akripol) na zahodu in ob-
stoječo individualno stanovanjsko pozidavo na vzhodu (Do-
lenja Nemška vas).

Meja območja urejanja poteka na severnem delu preko
parcel št. 808, 802/2, 807/1, 804 in 757 do poti parc. št.
1189, kjer zavije proti jugu in teče po vzhodnih mejah parcel
št. 813, 812/1, 818, 820/6, 820/5, 820/3, 827, 833/1
in 841/3, se tu obrne proti zahodu in poteka po južni meji
parcele št. 841/3 in nato proti jugu, preko parcele št.



Stran 7452 / Št. 65 / 25. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije

840/3 in preko poti s parc. št. 1192/4. V območje urejanja
nato vključuje pot s parc. št. 1192/1 ter del parc. št. 845/1,
na južnem delu pa meja poteka ob regionalni cesti s parc.
št. 1193, vse v k.o. Češnjevek, na jugozahodnem vogalu pa
vključuje še del parcele št. 612 v k.o. Trebnje. Meja se nato
nadaljuje po zahodni strani do izhodiščne točke tako, da sta
v območje urejanja vključena še pot s parc. št. 836/5 in
1185 v k.o. Češnjevek.

V območje zazidalnega načrta so tako vključena zemlji-
šča z naslednjimi parc. št.: 1185 (pot), 808 del, 802/2 del,
807/1 del, 804 del, 757 del, 1105 (pot), 807/2, 812/3,
836/1, 809, 812/2, 813, 812/1, 818, 820/2, 820/1,
820/4, 820/6, 820/5, 820/3, 827, 833/1, 835, 836/3,
841/3, 840/3 del, 836/2, 838/3, 838/1, 838/6, 838/2,
838/4, 845/1 del, 838/5, 1192/1 (cesta), 1192/4 (ce-
sta) ter 836/5 (cesta) k.o. Češnjevek in parc. št. 612 k.o.
Trebnje.

Celotna površina meri 10,80 ha, od tega je za gradnjo
primernih 8,52 ha.

Specifikacija površin:
Ureditvena enota P1 10.994 m2

Ureditvena enota P2 24.723 m2

Ureditvena enota P3 49.529 m2

Ureditvena enota Z1 2.667 m2

Ureditvena enota Z2 1.922 m2

Javne cestne površine 18.233 m2

Skupaj 108.068 m2

II. NAMEMBNOST PROSTORA

3. člen
Območje urejanja je namenjeno poslovnim dejavno-

stim (predvsem proizvodnim in servisnim ter delno trgov-
skim). Razdeljeno je na tri ureditvene enote namenjene po-
slovnim objektom, na dve ureditveni enoti, ki obsegata zele-
nice in gozd ter na ureditveno enoto, ki zajema javno cestno
omrežje:

– ureditveni enoti P1 in P2: servisni, proizvodni in stori-
tveni progami. Glede na to, da je med storitvenimi dejavnos-
tmi dovoljena tudi trgovska, v ti dve ureditveni enoti ni dovo-
ljeno uvajati servisnih in proizvodnih programov, ki onesna-
žujejo okolje oziroma so zaradi svoje narave dela nezdružljivi
s trgovsko dejavnostjo,

– ureditvena enota P3: servisni in proizvodni progami v
celoti. V tej ureditveni enoti so dovoljene tudi industrijske
prodajalne,

– v okviru servisnih programov lahko najdejo svoj pro-
stor tudi skladišča, carinski terminal in parkirišče za tovor-
njake, kolikor bodo obstajali interes investitorjev in prostor-
ske možnosti,

– ureditveni enoti Z1 in Z2 predstavljata zeleno bariero
nasproti stanovanjskim objektom,

– ureditvena enota C zajema javno cestno (glavne preč-
ne ceste a, b, c ter napajalne ceste d in e) in komunalno
infrastrukturo.

4. člen
Za realizacijo posegov iz prejšnjega člena odloka je

znotraj območja urejanja potrebno izvesti primarno javno in
sekundarno infrastrukturo in uravnave terena, izven obmo-
čja zazidalnega načrta pa bodo potrebni naslednji ukrepi
oziroma posegi:

– gradnja novega kanala za odvod meteornih vod od
območja urejanja z ZN do vodotoka Temenica,

– gradnja novega kanala za odvod odpadnih fekalnih in
industrijskih vod iz območja ZN od območja urejanja do
centralne čistilne naprave,

– izgradnja cestnih priključkov v industrijsko-trgovsko-
podjetniško cono na odseku, ki bo tangiran s posegi v ITP
coni (križišče na regionalni cesti je potrebno oblikovati z
elementi za tovorni promet in ureditvijo pasov za leve zavijal-
ce – z minimalno širino 3,25 m),

– dograditev oziroma povečanje centralne ČN Trebnje
na 8000 EE,

– dimenzioniranje elektrokabelske kanalizacije od RTP
Trebnje do območja urejanja z ZN na 12 cevi 12 x 160 mm
ter gradnja 20 kV daljnovoda od TP OMV Trebnje do RTP
Trebnje za rezervno napajanje.

III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE
POSEGOV V PROSTOR

5. člen
Koncept urejanja
Cilj tega zazidalnega načrta je zagotoviti prostorski do-

kument, s katerim se je možno prilagajati sodobnim tržnim
razmeram, ki zahtevajo hitre odločitve in realizacije ter fleksi-
bilne prostorske dokumente (da so lahko aktualni daljše
časovno obdobje in ustrezajo različnim potrebam), hkrati pa
zadostiti javnemu interesu po premišljenih in kontroliranih
posegih v prostor.

Zato sta cestna in komunalna infrastruktura, ki spadata
k javnemu dobru, obdelani do nivoja lokacijskega načrta,
medtem ko so pri arhitektonsko-urbanističnih rešitvah začr-
tani samo robni pogoji (saj so investitorji v glavnem še ne-
znani), ki pa kljub temu zagotavljajo celovito urbanistično
ureditev obravnavanega predela.

Izhodišča za urejanje območja so:
– zelo natančno se obdelata javna primarna cestna in

komunalna infrastruktura,
– vzpostavi se “parcelacijska mreža”, ki predstavlja

osnovo za določitev parcel obrtnikov, sekundarnega infra-
strukturnega omrežja in prostorsko umestitev objektov,

– vsak posamezen graditelj na stavbnih otokih naj ima
neposreden dostop do javne ceste in možnost direktne
priključitve na javno komunalno infrastrukturo,

– določijo se gradbene linije objektov ter smer orienta-
cije glavnih fasad,

– stavbam se določijo najvišja in najnižja dopustna viši-
na kakor tudi višinska kota pritličja ter okvirna tlorisna površi-
na, ki jo lahko stavbe zasedejo na parceli (v procentih),

– določijo se usmeritve za zunanjo ureditev,
– vsakega investitorja se obveže, da v okviru svoje

parcele zagotovi parkirišča za zaposlene in za obiskovalce,
– določijo se dejavnosti, ki so primerne in sprejemljive

za to območje,
– za lažje oblikovanje bodočih parcel, načrtovanje in

razporeditev objektov se h grafičnemu delu zazidalnega
načrta kot DODATEK priloži predlog možnih parcelacij,
zasnove in razporeditve objektov, v primeru povpraševanja
tako po velikih kot po majhnih parcelah. DODATEK pome-
ni pomoč pri izdelavi izvlečka/izrisa iz ZN in ni obvezen;
rešitve so lahko tudi drugačne v primeru, da so skladne z
vsebino ZN.

6. člen
Usmeritve za gradnjo objektov in zunanjo ureditev
Obravnavana lokacija se nahaja v predelu, kjer je me-

sto Trebnje odločno zakoračilo v širitev na svoje podeželsko
obrobje. Načrtovana ITP cona spada v ta kontekst in se
morfološko gledano združuje z obstoječim območjem veli-
kih industrijskih objektov.
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Navezuje se na obstoječi industrijski kompleks ob regi-
onalni cesti Trebnje-Mirna Peč, obenem pa meji na predel
obsežnejše stanovanjske gradnje, zato je proti stanovanj-
skemu predelu predvidena zelena zaščitna bariera Z1.

V vizualnem smislu predstavlja načrtovana ITP cona
skupaj z obstoječo zaokroženo celoto, izpostavljeno pogle-
dom iz okolice, zato mora biti kvalitetno oblikovana in jasno
razpoznavna kot urejena celota.

Vodilna geometrija na obravnavani lokaciji izhaja iz rela-
tivno položnega terena in iz okoliških cest, katerih glavna
smer je premočrtna, njihova križišča pa pravokotna. Objekti
in poti načrtovanega proizvodnega območja so tako lahko
pravokotni na glavno cesto Trebnje–Mirna peč ali pa vzpore-
dni z njo.

Nova ITP cona v območju ceste Trebnje-Mirna Peč
nadaljuje tipičen proizvodni značaj tega predela, proti seve-
ru in vzhodu pa se stika z mirnim podeželskim oziroma
predmestno-stanovanjskim okoljem. Gre za velik mentalen
preskok od izrazitega miru in naravnega okolja k živahni
mestni prvini, pri kateri je potrebno nujno paziti na to, da se
hrup in kakršnakoli onesnaženja zmanjšajo do najmanjše
možne mere.

Bodoča ITP cona se mora priključevati na regionalno
cesto Trebnje–Mirna Peč, saj ta predstavlja glavno promet-
nico tega območja. Pri tem mora upoštevati obstoječe pri-
ključke lokalnih cest in industrijskega kompleksa “Trimo”, ki
so razporejeni dokaj na gosto.

Osončenost predela je zaradi lokacije na severnem
robu doline reke Temenice dobra.

Ureditvene enote P1, P2 in P3:
– namembnost:
– ureditveni enoti P1 in P2: servisni, proizvodni in stori-

tveni progami. Glede na to, da je med storitvenimi dejavnos-
tmi dovoljena tudi trgovska, v ti dve ureditveni enoti ni dovo-
ljeno uvajati servisnih in proizvodnih programov, ki onesna-
žujejo okolje oziroma so zaradi svoje narave dela nezdružljivi
s trgovko dejavnostjo. V okviru servisnih programov lahko
najdejo svoj prostor tudi skladišča, carinski terminal in parki-
rišče za tovornjake, kolikor bosta obstajala interes investitor-
jev in prostorske možnosti,

– ureditvena enota P3: servisni, proizvodni in storitveni
progami. V okviru servisnih programov lahko najdejo svoj
prostor tudi skladišča in parkirišče za tovornjake, v okviru
trgovskih pa tudi industrijske prodajalne,

– gradbeni in oblikovalski pogoji:
– objekti morajo biti preprostih, pravokotnih oblik,
– lega objektov na parceli ni pomembna, važno je, da

so stranice objektov vzporedne oziroma pravokotne na lini-
je, ki so osnova za parcelacijo in odmaknjene od parcelne
meje ter cestnega telesa oziroma roba hodnika za pešce
najmanj 5 m (ta odmik od parcelne meje ne velja, kolikor so
objekti grajeni kot en objekt – v nizu - ki se razteza čez več
parcel),

– pozidanost zemljišča s stavbami je lahko od 30% do
70%. S tem je določena površina etaže vidnega dela objekta
z največjim tlorisom v primerjavi s tlorisno površino ureditve-
ne enote. Sem niso vštete morebitne parkirne površine pod
zemljo, ki lahko zasedejo tudi večji del parcele, vendar
morajo biti od meje ureditvene enote odmaknjene najmanj
5 m. V tlorisno površino stavb se ne štejejo pomožni objekti.

– nivo terena v ureditvenih enotah ne sme biti nižji od
javnih cest na katere mejijo,

– višinska kota pritličja:
ne sme biti nižja od javnih cest na katere meji zemljišče

s stavbo. V teh ureditvenih enotah je to +268 ±1 m,
– etažnost: višina stavb nad koto pritličja ne sme pre-

segati 15 m do vrha strehe, kletne etaže, ki jih je lahko več,

morajo biti v celoti vkopane. Predpisana najvišja dovoljena
višina ne velja za delovne stroje kot so na primer žerjavi,
silosi ipd. – ti so lahko tudi višji,

– strehe objektov morajo biti ravne, ločne ali nizke
dvokapnice,

– fasade naj bodo enostavne, moderne in obložene z
lahko, nesvetlečo fasadno oblogo, ki je lahko kombinirana s
fasadno opeko. Pretirano členjenje in drobljenje fasad ni
dovoljeno. Glavne fasade morajo biti orientirane proti javnim
cestam,

– odprte površine se uredijo skladno z delovnim proce-
som posameznega obrata. Pri tem je treba težiti k dobri
organizaciji aktivnosti zunaj objektov, saj bo s tem dosežen
urejen videz parcel. Vse kar je možno opraviti znotraj zaprtih
prostorov, naj se odvija v njih. Proti javnim cestam naj bodo
orientirane bolj javno usmerjene dejavnosti, v notranjosti pa
naj bodo interne,

– pomožni objekti in naprave v sklopu funkcionalnih
zemljišč proizvodnih in drugih poslovnih objektov znotraj IPT
cone v posameznih UE morajo biti smiselno ukomponirani v
celotno stavbno kompozicijo; njihova funkcija, lega, arhitek-
turna zasnova in materiali morajo biti usklajeni z osnovnim –
glavnim objektom gradbenega otoka; kot pomožni objekti
se štejejo nadsteršnice za kolesa ter motorna kolesa, pokriti
parkirni prostori za osebne avtomobile, nadstrešnice za po-
trebe odprtih skladišč, v katerih se ne skladiščijo nevarne in
eksplozivne snovi do tlorisne površine 70 m2, žične ali mon-
tažne ograje do višine 2 m, zasteklitve vhodov, manjše za-
steklitve razstavnih prostorov in podobno,

– za začasne objekte, kot so na primer šotori, se ravno
tako pripravi izvleček iz zazidalnega načrta, v katerem se
natančneje določi njihova funkcija, lega, arhitekturna zasno-
va, materiali in časovno obdobje, v katerem bo objekt stal,

– za ograditev posameznih objektov in njihovih funkci-
onalnih zemljišč je dovoljena postavitev ograj. Ograje naj
bodo enotne iz montažnih elementov ali kot žična ograja do
višine 2 m.

– prometna ureditev:
– v okviru ureditvenih enot mora biti zagotovljeno zado-

stno število parkirišč za potrebe dejavnosti v objektih. Par-
kirna mesta je možno urediti tudi v podzemnih parkiriščih,

– pri določanju števila parkirnih mest je potrebno upoš-
tevati veljavne predpise glede zagotavljanja števila parkirišč
za posamezne dejavnosti,

– dostopne poti za motorna vozila k objektom morajo
biti urejene z javne poti in odmaknjene od križišč javnih cest
najmanj 25 m.

Ureditvena enota Z1:
– namembnost:
– javna zelenica znotraj ITP cone in gozdna bariera

namenjena zmanjšanju vplivov industrijske cone na stano-
vanjsko naselje,

– v območju so možne ureditve za rekreacijo v naravi z
upoštevanjem poudarjene ekološke vloge prostora,

– pogoji urejanja:
– v območju se zasadijo predvsem iglavci z gostimi

krošnjami, saj le-ti ohranjajo zeleno krošnjo skozi vse leto in
na tak način omogočajo neprekinjeno delovanje zelenega
tampona,

– ni dovoljena gradnja objektov,
– kakršnokoli urejanje in poseganje v ta prostor mora

biti sonaravno,
– za zaščito bližnjega naselja na vzhodu pred hrupom

in drugimi vplivi se lahko v tej UE oblikuje umeten relief
(protihrupni nasip), za kar se uporabi izkopni material in
humus pri gradnji objektov in infrastrukture v ITP coni.
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Ureditvena enota Z2:
– namembnost:
– javna zelenica znotraj obrtne cone,
– pogoji urejanja:
– območje se uredi kot zelenica s travo, grmovjem in

manjšo skupino dreves,
– ni dovoljena gradnja objektov.
Ureditvena enota C:
– zajema cestno omrežje in je opisana v 7. členu tega

odloka oziroma v poglavju iz ZN Rešitve prometnega, ener-
getskega, vodovodnega, kanalizacijskega omrežja ter omre-
žja zvez.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA

7. člen
Prometna infrastruktura
Cestno omrežje
Regionalno cesto R III 651 Trebnje-Novo mesto, od-

sek 1198 Trebnje-Mirna Peč, je potrebno na odseku, ki bo
tangirana z gradnjo ITP cone rekonstruirati, kar pa ni pred-
met obdelave v sklopu zazidalnega načrta za ITP cono.
Prometni pasovi regionalne ceste so 2 x 3 m z robnim
pasom 2 x 0,25 m. Pri ureditvi glavnega križišča v območje
se mora upoštevati minimalni radij R15.

Ceste znotraj kompleksa se zasnujejo kot napajalne
ceste; širina cest znotraj kompleksa je 6 m (2 x 3 m vozni
pas + 2 x 0,25 m robni pas). Skupna širina hodnika za
pešce in kolesarske steze je na eni strani minimalno 2,50
m. Ob severnem robu regionalne ceste se v območju ureja-
nja z ZN predvidi koridor za širitev regionalne ceste zaradi
izgradnje hodnika za pešce, kolesarske in zavijalnih pasov v
križiščih.

Celotno omrežje sestavljajo ceste:
– glavna centralna prečna povezovalna cesta (cesta c);

pri prečnem profilu se upošteva hodnik za pešce, kolesar-
ska steza in zavijalni pasovi za levo zavijanje v križišču – za
potrebe izvedbe parkirišča na zemljišču s parc. št. 838/1 in
838/3 k.o. Češnjevek (1. etapa) ali za druge namene v
okviru kasnejših etap,

– zahodna prečna povezava mimo kompleksa Akripol
(cesta a) ostane nespremenjena,

– vzhodna prečna povezava (cesta b) – 1.etapa, ki se
po izgradnji centralne ceste c v naslednji etapi uredi kot
slepa ulica s severa (fizično se zapre za promet iz regionalne
ceste in onemogoči izvoz na regionalno cesto), ki pa jo je
mogoče uporabiti kot intervencijsko in gasilsko cesto, soča-
sno se prestavi cesta za Dolenji Podboršt vzhodneje ob
kompleksu Surovina,

– napajalne ceste znotraj kompleksa (cesta d in cesta e).
Pri projektiranju cestnega omrežja je potrebno upošte-

vati zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), pravil-
nik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste
in njihovi elementi zunaj naselja s stališča prometne varnosti
(Uradni list SFRJ, št. 31/81), zakon o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98), pravilnik o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list
RS, št. 46/00) ter odlok o občinskih cestah (Uradni list RS,
št. 38/00) in odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Trebnje (Uradni list RS, št. 95/99).

Za parkiranje se predvidijo odprti parkirni prostor, kate-
rih dimenzioniranje se izvede po pridobitvi posameznih pro-
gramov.

Pri projektiranju se upoštevajo Tehnični normativi za
projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (PTI, Ljub-
ljana).

Dimenzioniranje cestišča
Cestišča vseh cest se dimenzionira na maksimalno

obremenitev, to je osno nosilnost 25 t. Končno debelino
posameznega sloja bo podal PGD glede na ugotovljeno
nosilnost osnovne posteljice in geoloških raziskav.

Peš in kolesarski promet
Za peš promet so zagotovljeni posebni hodniki, ki so

dvignjeni od cestišča. Kolesarski promet znotraj cone se
odvija po cestišču, ob glavni centralni prečni povezavi (cesta
c) pa je nivojsko ločen od cestišča.

8. člen
Komunalna infrastruktura
Vodovod
Za potrebe oskrbe obravnavanega območja s pitno,

tehnološko in požarno vodo je predvidena izgradnja sekun-
darnega hidrantnega in vodovodnega omrežja ter postavitev
hidrantov. Oskrba s pitno vodo se zagotavlja s priključitvijo
na glavni vodovod ob regionalni cesti RIII 651 Trebnje –
Novo mesto. Profil obstoječega cevovoda je LTŽ ∅150.
Vodovod kompleksa je predviden kot zanka in se na glavni
vodovod priključuje v križišču prečnih cest z regionalno
cesto.

Pri dimenzioniranju cevovoda naj se predvidi maksimal-
na poraba z upoštevanjem požarne vode, Qp=12 l/s. Vodo-
vod se v celoti izvede iz LTŽ ali duktil cevi različnih profilov.
Profili se definirajo po znanem končnem odvzemu. Minimal-
ni profil je DN 100. Priključke objektov naj se izvede preko
kontrolnega vodomernega jaška. Minimalna globina polaga-
nja je 1,20 m zaradi zagotovitve minimalnih vertikalnih odmi-
kov pri križanju z ostalimi komunalnimi napravami. Pri pola-
ganju cevi v cestišče se uporabljajo jeklene cevi ali LTŽ. Za
kompleks se upošteva en požar istočasno. Pri projektiranju
se upošteva pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno
mrežo (Uradni list RS, št. 30/91) in požarno vodo 12 l/s.

Pri projektiranju in izvedbi vodovoda se upošteva:
– odlok o pogojih dobave, načinu odjema in oskrbi

naselij s pitno vodo na območju Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 4/91) in

– Tehnični pravilnik o javnem vodovodu Komunale Treb-
nje.

Kanalizacija
– Fekalna kanalizacija:
Predviden je ločen sistem odvajanja odpadnih in mete-

ornih vod. Kanalizacija znotraj ITP cone je zasnovana tako,
da omogoča priključevanje na zbirni kanal, ki poteka ob
centralni prečni cesti (cesta c) v desnem robu hodnika za
pešce. Vse naprave in objekti se morajo izvesti vodotesno.
Pri dejavnostih, pri katerih se pojavljajo obremenjene odpa-
dne vode, se morajo predhodno dodatno obdelati tako, da
je možna kontrola pred izpustom v javno kanalizacijo. Kvali-
teta odpadne vode v javno kanalizacijo mora ustrezati Ured-
bi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz
virov onesnaževanja, Uradni list RS, št. 32/93. Za odvajanje
odpadnih fekalnih in industrijskih voda iz ITP cone, ki se
zbirajo v zbirnem kanalu ob cesti c, bo potrebno zgraditi nov
odvodni kanal od ITP cone do čistilne naprave, le to pa bo
potrebno za odpadne vode iz ITP cone povečati iz sedanjih
3.000 PE na 8.000 PE.

– Meteorna kanalizacija:
Odvod padavinskih vod s parkirišč in utrjenih površin v

okviru posameznih lokacij se izvede preko ustrezno dimen-
zioniranih lovilcev olja in usedalnikov blata in peska direktno
v meteorno kanalizacijo in naprej v naravni odvodnik – reko
Temenico, s tem da bo potrebno za odvajanje meteorne
vode iz ITP cone zgraditi nov meteorni kanal z izpustom v
Temenico. V meteorno kanalizacijo se smejo spuščati zgolj
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meteorne vode s parkirišč, cest in platojev preko lovilcev
olja in usedalnikov blata in peska ter vodo s streh in drugih
strešin in površin. Posebej se izvede meteorna kanalizacija
cestnega telesa, ki se jo na posameznih mestih izvede na
teren.

Pri projektiranju in dimenzioniranju kanala se uporab-
ljajo podatki Hidrometeorološkega zavoda RS Ljubljana, Hi-
drometeorološke postaje Novo mesto za opazovalno ob-
dobje 6 let. Zaradi zmanjšanja količin odvodnih voda v kanal
se priporoča izvedba parkirnih površin z betonskimi tlakovci,
ki nimajo zalitih fug.

Pri projektiranju kanalizacije je potrebno upoštevati
odlok o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 67/93) in te-
hnični pravilnik o javni kanalizaciji komunale Trebnje.

Ogrevanje in oskrba s plinom
Plinskega omrežja na tem območju ni. Dolgoročno se

predvidi koridor plinovoda, ki je lociran v levi bankini ceste
1m od fekalne kanalizacije. Kot vmesno fazo se za ogreva-
nje predvidi ekstra lahko kurilno olje oziroma cisterne za plin
na posamezni lokaciji. Točno situacijo in pogoje se glede na
predvidene programe in zunanjo ureditev določi z izsekom iz
zazidalnega načrta.

Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj ob-

močja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo
Trebnje. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (em-
balaža /papir, kartoni, lesni odpadki idr./, steklovina ter
ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati
ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.

Odpadna olja kot nevarni odpadki s kvalif. št. 13 se
morajo skladiščiti v posebnih posodah. Posebej je potrebno
deponirati tudi prazno embalažo olj. O končni dispoziciji
odpadka mora povzročitelj odpadka voditi posebno eviden-
co. Odjemno mesto za posode z odpadki mora biti dosto-
pno s specialnim vozilom za odvoz odpadkov.

9. člen
Energetska infrastruktura
Visoko napetostni razvod in trafo postaja
Poraba energije bo definirana glede na potrebe posa-

meznih dejavnosti konkretnih investitorjev. Celotno obmo-
čje se priključi preko 20 kV na RTP Trebnje. Preko kom-
pleksa sedaj potekata 2 dvosistemska DV in 1 enosistemski
DV ter nizkonapetostno omrežje. Vse zračne vode se kabli-
ra. Predvidi se nova kabelska kanalizacija, in sicer 12-cevna
– 160 mm od regionalne ceste ob centralni prečni cesti
(cesta c) do nove trafo postaje in 6 cevna kanalizacija od TP
naprej vzdolž centralne prečne ceste (cesta c) proti severu.
Vsa ostala kabelska kanalizacija je dimenzionirana na 4 cevi
160 mm oziroma na število odjemalcev, ki tangirajo TP.
Novo trafo postajo se locira ob križišču napajalne (cesta d)
in centralne prečne ceste (cesta c). Dimenzionira se na
predvideni novi odjem. Območje se z 20 kV daljnovodi
dvojno, zanka in sicer se napajanje TP v ZN izvede z novim
20 kV daljnovodom od RTP Trebnje - 1. etapa. V ta namen
se kablirajo obstoječi 20kV daljnovodi preko kompleksa ter
tranzitni 20 kV daljnovod Trebnje – Dolnji Podboršt. V drugi
etapi se TP v ZN naveže na TP Akripol, TP Akripol pa poveže
z 20 kV daljnovodom do obrtne cone ob regionalni cesti
Trebnje–Mirna.

Nizkonapetostni razvod
Električne vode vodimo po kabelski kanalizaciji. Kabel-

sko kanalizacijo vodimo v bankini internih cest, in sicer od
priključevanja na trafo postajo in do posameznih odjemnih
mest. Za vsak objekt posebej se predvidijo odvzemna mesta
in samostojno merilno mesto v prostostoječi omarici na stal-
no dostopnem mestu. V 1. fazi se za objekte ureditvene

enote P1 na vzhodnem delu električne vode priključi na
obstoječe nizkonapetostne vode.

Javna razsvetljava
Predvidena je klasična javna razsvetljava. Medsebojna

oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m.
Ničenje in ozemljitev
Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko

napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede
tudi s pocinkanim valjancem FeZN.

10. člen
Zveze
Telefonska kabelska kanalizacija se predvidi ob ce-

stah in se priključuje na obstoječo TK kanalizacijo ob regi-
onalni cesti. Kabelsko kanalizacijo znotraj ZN se vodi v
hodniku za pešce ob robu centralne prečne ceste (cesta
c) in ob robu ostalih cest v koridorju skupaj z ostalo komu-
nalno infrastrukturo ter se jo naveže na obstoječe teleko-
munikacijsko omrežje.

11. člen
Ogrevanje
Objekti bodo imeli vsak svojo kotlovnico na plinsko ali

oljno gorivo. Možna je tudi izvedba skupne kotlovnice za več
objektov hkrati na plin ali olje.

V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

12. člen
Splošno
Dejavnosti, ki naj bi se odvijale na območju ZN ITP

cona Trebnje –1. faza, so opredeljene le okvirno, zato je
potrebno pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor za vsako
posamezno lokacijo in dejavnost v sklopu izvlečka/izrisa iz
ZN definirati točno namembnost objekta in vpliv dejavnosti
na okolje. Program, ki se na območju obravnave uvaja,
predvideva določene obremenitve okolja, zato je potrebno v
posameznih primerih v skladu z uredbo o vrstah posegov v
okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ura-
dni list RS, št. 66/96 in 12/00), pred izdajo lokacijskega
dovoljenja, pripraviti poročilo o vplivih na okolje in izvesti
postopek presoje vplivov na okolje.

13. člen
Varstvo pred hrupom
Pri projektiranju in izvedbi objektov je investitor dolžan

upoštevati zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93
in 1/96), uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96), na podlagi katere za
obravnavano območje veljata IV. stopnja varstva pred hru-
pom, kjer je dopustna mejna vrednost hrupa 70 db podnevi
in ponoči, oziroma III. stopnja, kjer je dopustna mejna vre-
dnost hrupa 60 db podnevi in 50 db ponoči ter uredbo o
hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list
RS, št. 70/96).

14. člen
Varstvo zraka
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih

količin vsebnosti snovi, določenih z uredbo o mejnih, opo-
zorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Ura-
dni list RS, št. 73/94), uredbo o emisiji snovi v zrak iz
kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98).

Investitor je dolžan takoj odpraviti ugotovljene prekora-
čene emisije ter tekoče opravljati meritve emisij v okolje, o
rezultatih pa obveščati lokalno skupnost.
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15. člen
Varstvo plodne zemlje
Investitor mora plodno zemljo pred izkopom deponirati

v delovnih pasovih v nasipu višine največ 2 m in ločeno od
ostalega izkopa. Po izvršenih delih se humus uporabi ob
zunanjih ureditvah (park, zelenice ipd.). Odvečni izkopni
material se lahko uporabi za oblikovanje reliefa v ureditveni
enoti Z1 kot protihrupni ukrep, ki se ga ustrezno humuzira in
zazeleni.

16. člen
Varstvo vegetacije
Območje je praktično neporaslo z gozdom; v naravi so

to travniki in pašniki. V predelih, kjer to predvideva zazidalni
načrt, bodo javne zelenice zazelenjene na podlagi izvlečkov
iz zazidalnega načrta.

17. člen
Varstvo voda
Odvajanje odpadnih voda iz ITP cone mora biti urejeno

v skladu s pogoji, določenimi v uredbi o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 35/96). Na meteorno kanalizacijo je
dovoljeno priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo
dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu
z določili zgoraj nevedene uredbe.

18. člen
Ravnanje z odpadki
Za zbiranje in odvoz odpadkov iz ITP cone je potrebno

upoštevati pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.
84/98 in 45/00) in pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni
list RS, št. 5/00). Za komunalne odpadke se namesti tipske
posode ob objektih ali v okviru zunanjih površin ter uredi
odvoz na komunalno deponijo, surovinske odpadke pa se
vrača v predelavo.

19. člen
Varstvo kulturne dediščine
Na podlagi poročila o ekstenzivnem arheološkem pre-

gledu na območju zazidalnega načrta za industrjsko cono v
Trebnjem, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Novo mesto, april 2001, je potrebno na zemljišču s parc. št.
813 k.o. Češnjevek pred pričetkom gradnje opraviti inten-
zivni terenski pregled in morebitne geofizikalne meritve, ki
bodo natančno opredelile vrsto arheoloških ostalin. Na osta-
lih površinah je ob gradnji potrebno zagotoviti stalen arheo-
loški nadzor.

20. člen
Varstvo pred požarom
Požarno varstvo vseh objektov in lokacije mora biti

urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
Objekti morajo biti locirani z ustreznimi medsebojnimi požar-
nimi odmiki ter glede na tehnološke postopke imeti name-
ščene gasilne aparate za gašenje morebitnih začetnih poža-
rov. Notranji (krožni) cestni sistem omogoča dostop do ob-
jektov z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za
intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce (v skladu z
SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano hidrantno omrežje
pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.

21. člen
Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energiji

je predvidena postavitev nove transformatorske postaje, ki

predstavlja nizkofrekvenčni vir sevanja. Za njeno postavitev
in obratovanje se mora upoštevati uredba o elektromagnet-
nem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list
RS, št. 70/96) ter pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih
za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).

22. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri načrtovanju dozidave in gradnje novih objektov je

potrebno upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in
izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list
SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. sto-
pnje lestvice Mercalli-Cancan-Seiberg.

V območju urejanja tega zazidalnega načrta ni pose-
bnih zahtev s strani Ministrstva za obrambo. Ravno tako v
tem območju ne bo objektov iz 64. člena zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
64/94). Za zaposlene v novozgrajenih objektih bodo zado-
ščala javna zaklonišča.

VI. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

23. člen
Etapnost izgradnje industrijskih in drugih objektov zno-

traj gradbenih otokov je odvisna od zainteresiranosti posa-
meznih investitorjev za gradnjo in pogojena s sočasno, kom-
pleksno ali fazno izvedbo infrastrukturne opreme posamez-
nih zazidalnih otokov ter določena z zahtevo, da je posa-
mezna etapa izvedljiva samo, če funkcionira kot celota.

Zazidalni načrt se bo tako izvajal v več etapah, pri
čemer je za gradnjo objektov v 1. etapi, na zemljiščih s parc.
št. 838/2, 838/6 in 838/4 k.o. Češnjevek ter parkirišč na
parc. št. 838/1 in 838/3 iste k.o. potrebno zagotoviti:

– prestavitev obstoječih DV 20 kV in postavitev nove
TP z izdelavo celotne kabelske kanalizacije,

– izgradnjo ceste c do priključka do teh lokacij, pri
čemer se do izgradnje pripadajoče cestne in komunalne
infrastrukture ti objekti lahko priključijo na vzhodno prečno
povezavo (cesto b), ki bo po izgradnji cestnega omrežja ITP
cone v funkciji slepe ulice.

Objekti 1. etape, predvideni na zemljiščih, navedenih v
prejšnjem odstavku, se lahko priključijo na:

a) obstoječo elektroenergetsko infrastrukturo ob pogo-
jih, da:

– se odstranitev in prestavitev obstoječih 20 kV nad-
zemnih vodov izvede na stroške investitorjev (na zemljiščih s
parc. št. 838/2, 838/6 in 838/4 k.o. Češnjevek),

– investitorji zgradijo lastni tokokrog iz TP Dol. Nemška
vas z razdelilno omarico,

– za objekt na zemljišču parc. št. 838/1 in 838/3
investitor zagotovi njegovo napajanje iz svojih kapacitet in
lastne TP Trimo.

b) obstoječo kanalizacijo Akripola in Trima v skladu s
soglasji upravljalcev ob pogoju, da se po izgradnji kanaliza-
cijskega omrežja celotnega kompleksa izvede priključitev na
nov, ločen kanalizacijski sistem na stroške investitorjev teh
objektov.

Površina za izvedbo parkirišč za tovornjake na vzho-
dnem delu območja, predvidenega za realizacijo v 1. etapi
se lahko poveča proti severu, če predvidena površina ne
omogoča ustreznih prometno-tehničnih rešitev.

Naslednje etape vključujejo nadaljevanje ceste c in
izgradnjo ostalih napajalnih cest ter zazankanje elektroener-
getskega omrežja na obrtno cono ob regionalni cesti Treb-
nje–Mirna in izvedbo posameznih priključkov na novo TP.
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Za zazidavo v naslednjih etapah morajo biti izpolnjeni
pogoji, določeni v prvem odstavku tega člena.

VII. NAČRTOVANE JAVNE POVRŠINE IN ZASEBNA
ZEMLJIŠČA

24. člen
Razmejitev med javnimi cestnimi površinami in ostalimi,

predvsem zasebnimi zemljišči, je opredeljena na karti Par-
celacija in funkcionalna zemljišča.

VIII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

25. člen
Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi etapi, se lahko

uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred ve-
ljavnostjo tega odloka.

IX. PREDPISANA VSEBINA IZVLEČKA IZ ZAZIDALNEGA
NAČRTA

26. člen
Glede na to, da so pogoji izgradnje javnega primarnega

infrastrukturnega omrežja v tem zazidalnem načrtu določeni
zelo podrobno, pogoji za sekundarno infrastrukturno omre-
žje, gradnjo objektov na zasebnih zemljiščih, njihovo priklju-
čevanje na infrastrukturna omrežja in naprave ter zunanjo
ureditev okrog objektov pa samo okvirno, je potrebno pri
slednjemu za posamezne investitorje pripraviti podroben iz-
vleček iz zazidalnega načrta.

Tako je za vsak poseg v posamezne ureditvene enote
potrebno pripraviti izvleček/izris iz ZN, ki mora izhajati iz
izhodišč in določil Zazidalnega načrta «Industrijska-trgov-
ska-podjetniška cona Trebnje« – 1. faza. Priporočljivo je, da
se v primeru zahtev po manjših parcelah posamezni izvlečki
pripravljajo kot skupinski izvlečki, to je da se več posamez-
nih lokacijskih zahtevkov obravnava v skupnem prostorskem
sklopu zaradi lažje izvedbe morebitnega sekundarnega in-
frastrukturnega omrežja in bolj organiziranega pristopa k
izgradnji in urejanju ITP cone.

V vsakem izvlečku se natančno določi:
1. na zazidalni situaciji:
– namembnost objektov in odprtih prostorov,
– oblika in razporeditev predvidenih objektov ali naprav

ter odprtih prostorov,
– velikost objektov in površin odprtih prostorov,
– ureditev zunanjih površin z dostopi in dovozi,
– višine in oblika vertikalnih gabaritov predvidenih ob-

jektov ali naprav (prerezi skozi tipične dele objektov M
1:500),

– prikaz glavnih dostopov in dovozov,
– funkcionalne površine, ki pripadajo objektom (s po-

datki o njihovi velikosti,
2. v tekstualni obliki:
– opis zasnove objektov in ureditve zunanjih površin

(vključno s podatki o bruto površinah posameznih objektov),
– organizacija programa po etažah predvidenih objek-

tov (s površinami posameznih dejavnosti),
– opis rešitve infrastrukturnega omrežja in naprav (s

podatki o obremenitvah posameznih javnih infrastrukturnih
objektov in naprav),

– rešitve glede varnosti objektov ali naprav v primeru
naravnih in drugih nesreč.

3. na situaciji infrastrukturnih omrežij in naprav se opi-
šejo interna infrastrukturna omrežja in naprave, njihovi pri-

ključki na javna infrastrukturna omrežja in naprave ter pri-
ključki objektov na interno omrežje za:

– prometno ureditev (motorni, mirujoči, urgentni in peš
promet),

– elektroomrežje in naprave,
– vodovodno omrežje in naprave,
– kanalizacijsko omrežje in naprave,
– plinsko omrežje in naprave,
– telekomunikacijsko omrežje in naprave,
– drugo.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

27. člen
Pred izgradnjo objektov v ITP coni ali sočasno z njimi je

potrebno zgraditi ustrezno cestno in komunalno infrastruktu-
ro, ki se lahko izvaja v več etapah po posameznih ureditve-
nih enotah. Obratovanje posameznih objektov znotraj posa-
mezne ureditvene enote ter pred priključitvijo na primarno
infrastrukturo ni dovoljeno.

V ITP cono ni dovoljeno umestiti dejavnosti, ki bi še
dodatno obremenjevale okolje s škodljivimi vplivi, predvsem
je to težka primarna industrija (železarne, livarne, cementar-
ne, cinkarne ipd…).

V ITP cono tudi ni dovoljeno umeščati dejavnosti, ki bi s
svojim obratovanjem v nočnem času hrupno preobremenje-
vale okolje (diskoteke, nočni klubi in podobno).

Za funkcioniranje ITP cone je potrebno dograditi cen-
tralno čistilno napravo in izvesti rekonstrukcijo regionalne
ceste RIII Trebnje-Novo mesto na odseku, ki je tangiran z
ITP cono.

V projektni dokumentaciji za komunalne naprave mora
biti podan tudi hidravlični izračun kanalizacije.

XI. ODSTOPANJA

28. člen
Vzdolž vseh cest znotraj območja ZN se vzpostavi grad-

bena linija, ki je od roba cestišča oziroma hodnika za pešce
oddaljena 5 m in vanjo ni dovoljeno posegati z gradnjo
objektov, razen zunanjih ureditev in ograj. Kolikor se v fazi
izgradnje ITP cone izkaže potreba po večjih parcelah oziro-
ma po več manjših parcelah, je možno parcele združevati ali
jih v nasprotnem primeru tudi razmejiti.

Od določil tega zazidalnega načrta so možna 15%
odstopanja, ki pa v horizontalnem smislu ne smejo segati v
smer, ki je določena z gradbeno linijo.

Kolikor terenske razmere in komunalni priključki dopu-
ščajo, je možno objekte podkletiti. Vkopati je možno tudi
prostore funkcionalno vezane na objekte, ki sicer odstopajo
od pozidane površine objekta, ne smejo pa odstopati od
gradbenih linij. Ti prostori so v parterni ureditvi pohodni in so
s tem del zunanje ureditve.

Pri trasah cestnega omrežja je dovoljeno prilagajanje
trase v prostoru zaradi lastništva, ni pa dovoljeno zmanjševa-
nje predvidenih širin vozišč in hodnikov za pešce.

Pri komunalni infrastrukturi je možno odstopanje pote-
kov predvidenih tras, kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi
zaradi lastništva zemljišč ali ustreznejše tehnološke rešitve.

29. člen
Dodatek h grafičnemu delu zazidalnega načrta z naslo-

vom Dodatek – predlog možnih parcelacij, zasnove in raz-
poreditve objektov v »Industrijsko-trgovski-podjetniški coni
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Trebnje – 1. Faza« ne predstavlja obveznega dela tega
zazidalnega načrta temveč predstavlja priporočilo oziroma
možni način parcelacije in izgradnje objektov.

XII. KONČNE DOLOČBE

30. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega ureditve-

nega načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor,
enota Novo mesto.

31. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled na Občini Trebnje,

Oddelku za okolje in prostor.

32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 350-05-36/1999
Trebnje, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

3166. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
družbenega plana Občine Trebnje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 “Programska
zasnova za zazidalni načrt industrijsko-trgovske-
podjetniške cone Trebnje”

Na podlagi 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 50/95 in 80/98), 43. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter prvega
odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00) je
Občinski svet občine Trebnje na 27. redni seji dne 3. 7.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in

družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 “Programska zasnova za
zazidalni načrt industrijsko-trgovske-podjetniške

cone Trebnje”

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve dolgoročne-
ga plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/90 in Uradni list RS,
št. 35/93, 50/97, 61/98, 18/00 in 46/01 – v nadaljnjem
besedilu: dolgoročni plan) in družbenega plana Občine Treb-
nje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski
Dolenjski list, št. 19/86 in 16/90 in Uradni list RS, št.
35/93, 50/97, 61/98, 18/00 46/01 – v nadaljnjem bese-
dilu: družbeni plan), ki se nanašajo na podrobnejšo določi-
tev namenske rabe in organizacije dejavnosti v prostoru za

predvideno območje industrijske-trgovske-podjetniške co-
ne Trebnje (v nadaljevanju: ITP cona), za katero je bilo
stavbno zemljišče že določeno v okviru dolgoročnega plana
Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000
(Skupščinski Dolenjski list, št. 2/90).

2. člen
(spremembe in dopolnitve družbenega plana)

V poglavju 8. se doda novo podpoglavje 8.2, ki glasi:
8.2 Programska zasnova za zazidalni načrt »industrij-

ska-trgovska-podjetniška cona Trebnje«
8.2.1. opredelitev območja urejanja
Območje predvidene ITP cone Trebnje se nahaja v

vzhodnem delu mesta Trebnje, severno od regionalne ceste
RIII 651 Trebnje–Novo mesto, odsek 1198 Trebnje–Mirna
Peč med ureditvenim območjem P3 (območje tovarne Akri-
pol) na zahodu in obstoječo individualno stanovanjsko pozi-
davo na vzhodu (Dolenja Nemška vas).

Meja območja poteka po severnem robu parcele št.
796/1, nato zavije proti jugu, ob zunanjem robu parcele št.
798 do parcele št. 764/1 in gre po njenem severnem robu
in robu parcele št. 764/3, zavije še enkrat proti jugu in teče
po zahodnem robu poti s parc. št. 1189 ter nato seka pot s
parc. št. 1185. Nadalje teče proti jugu po zahodnem robu
poti s parc. št. in 1191 do parcele št. 833/1, jo seka in
nato poteka po vzhodni meji parcel št. 833/1 in 841/3,
zavije proti zahodu po severni meji parcele št. 840/3, se
nato obrne proti JV in seka parc. št. 840/3. Meja nato
prečka parcelo št. 1192/4 in teče po vzhodnem robu poti
parc. št. 1192/1, na njenem J robu zavije proti V in seka del
parcele št. 845/1, se obrne do S meje regionalne ceste
parc. št. 1193, kjer nadaljuje pot proti SZ po južnih robovih
parcel št. 838/4, 838/1, 838/3 in 836/5 vse k.o. Češnje-
vek; nadaljuje pot proti Z ter se obrne proti S, seka parcelo
612 k.o. Trebnje, zavije nazaj proti V do poti 836/5 k.o.
Češnjevek, zavije proti severu in teče po zahodni meji parcel
št. 836/5 in 1185 obe k.o. Češnjevek do izhodiščne točke.

V območje zazidalnega načrta so tako vključene na-
slednje parcele: 796/1, 798, 764/1, 764/3, 800, 761,
801, 760, 802/1, 802/2, 759, 803, 758, 1185 (pot),
808, 807/1, 804, 757, 807/2, 812/3, 836/1, 809,
812/2, 813, 812/1, 818, 820/2, 820/1, 820/4, 820/6,
820/5, 820/3, 827, 833/1, 835, 836/3, 841/3, 840/3
del, 836/2, 838/3, 838/1, 838/6, 838/2, 838/4, 845/1
del, 838/5, 1192/1 (cesta), 1192/4 (cesta) ter 836/5
(cesta) k.o. Češnjevek in parc. št. 612 k.o. Trebnje.

Celotna površina meri 14,96 ha.
8.2.2. Namenska raba površin in organizacija dejav-

nosti
Območje nove ITP cone Trebnje je namenjeno v prvi

vrsti celotnemu spektru proizvodnih in servisnih dejavnosti,
torej tistim programom, ki zaradi posebnosti pri odvijanju
delovnih procesov zahtevajo ločeno lokacijo in ne dopušča-
jo združevanja z bolj mestotvornimi programi. Glede na to
pa, da so sodobne tehnologije proizvodnje vse bolj ekolo-
ško naravnane in so škodljivi vplivi različnih tehnoloških pro-
cesov privedeni na minimum, ali pa jih sploh ni, je možno v
okvir te ITP cone umestiti tudi večje trgovske, skladiščne in
podobne objekte, kolikor bo obstajal ustrezen interes pri
investitorjih.

Glede na to, da je večina investitorjev oziroma njihovih
natančnih programov še neznana, je potrebno infrastruktur-
no omrežje, parcelacijo in pozidavo v zazidalnem načrtu
predpisati tako, da je možna čim večja prilagodljivost v smi-
slu velikosti parcel in objektov, lege objektov na terenu ter
zagotovitve direktne priključitve na javno infrastrukturo za
vse posamezne parcele.
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8.2.3. Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in kra-
jinsko oblikovanje

8.2.3.1. Slošno
Obravnavana lokacija se nahaja v predelu, kjer je me-

sto Trebnje odločno zakoračilo v širitev na svoje podeželsko
obrobje. Načrtovana ITP cona spada v ta kontekst in se
morfološko gledano združuje z obstoječim območjem veli-
kih industrijskih objektov.

Navezuje se na obstoječi industrijski kompleks ob regi-
onalni cesti Trebnje–Mirna Peč, obenem pa meji na predel
obsežnejše stanovanjske gradnje. Zato je potrebno izdelati
primerno zaščito stanovanjskega območja pred vplivi indus-
trije.

V vizualnem smislu predstavlja načrtovana ITP cona
skupaj z obstoječo zaokroženo celoto, izpostavljeno pogle-
dom iz okolice, zato mora biti kvalitetno oblikovana in jasno
razpoznavna kot urejena celota.

Vodilna geometrija na obravnavani lokaciji izhaja iz rela-
tivno položnega terena in iz okoliških cest, katerih glavna
smer je premočrtna, njihova križišča pa pravokotna. Objekti
in poti načrtovanega industrijsko-trgovsko-podjetniškega ob-
močja so tako lahko pravokotni na glavno cesto Trebnje–
Mirna peč ali pa vzporedni z njo.

Nova ITP cona v območju severno od regionalne ceste
Trebnje–Mirna Peč nadaljuje tipičen proizvodni značaj tega
predela, proti severu in vzhodu pa se stikuje z mirnim pode-
želskim oziroma predmestno-stanovanjskim okoljem. Gre za
velik mentalen preskok od izrazitega miru in naravnega oko-
lja k živahni mestni prvini, pri kateri je potrebno nujno paziti
na to, da se hrup in kakršnakoli onesnaženja zmanjšajo do
najmanjše možne mere.

Bodoča ITP cona se mora priključevati na regionalno
cesto Trebnje–Mirna Peč, saj ta predstavlja glavno pot tega
območja. Pri tem mora upoštevati obstoječe priključke lo-
kalnih cest in industrijskega kompleksa “Trimo”, ki so razpo-
rejeni dokaj na gosto.

Osončenost predela je zaradi lokacije na severnem
robu doline reke Temenice dobra.

8.2.3.2. Usmeritve
Zazidalni načrt mora biti prilagojen sodobnim tržnim

razmeram, ki zahtevajo hitre odločitve in realizacije ter fleksi-
bilne prostorske dokumente (da so lahko aktualni daljše
časovno obdobje in ustrezajo različnim potrebam) hkrati pa
mora zadostiti javnemu interesu po premišljenih in kontroli-
ranih posegih v prostor.

Zato morata biti cestna in komunalna infrastruktura, ki
spadata k javnemu dobru, obdelani do nivoja lokacijskega
načrta, medtem ko so pri arhitektonsko-urbanističnih reši-
tvah lahko začrtani samo robni pogoji (saj so investitorji v
glavnem še neznani), ki pa morajo kljub temu zagotavljati
celovito urbanistično ureditev obravnavanega predela.

Izhodišča za urejanje območja so:
– zelo natančno se obdelata javna primarna cestna in

komunalna infrastruktura,
– vzpostavi se “parcelacijska mreža”, ki predstavlja

osnovo za določitev parcel obrtnikov, sekundarnega infras-
trukturnega omrežja in prostorsko umestitev objektov,

– vsak posamezen graditelj na stavbnih otokih naj ima
neposreden dostop do javne ceste in možnost direktne
priključitve na javno komunalno infrastrukturo,

– določijo se gradbene linije objektov ter smer orienta-
cije glavnih fasad,

– stavbam se določijo najvišja in najnižja dopustna viši-
na kakor tudi višinska kota pritličja ter okvirna tlorisna površi-
na, ki jo lahko stavbe zasedejo na parceli (v procentih),

– določijo se usmeritve za zunanjo ureditev,

– vsakega investitorja se obveže, da v okviru svoje
parcele zagotovi parkirišča za zaposlene in za obiskovalce,

– določijo se dejavnosti, ki so primerne in sprejemljive
za to območje,

– za lažje oblikovanje bodočih parcel, načrtovanje in
razporeditev objektov se h grafičnemu delu zazidalnega na-
črta kot DODATEK priloži predlog možnih parcelacij, zasno-
ve in razporeditve objektov v več variantah, v primeru pov-
praševanja tako po velikih kot po majhnih parcelah.

8.2.4. Zasnova infrastrukturnih omrežij
8.2.4.1. Prometna infrastruktura
Območje urejanja se priključuje na regionalno cesto

R III 651 Trebnje–Novo mesto, odsek 1198 Trebnje–Mirna
Peč s centralno prečno cesto (cesta c), ki dolgoročno pred-
stavlja tudi vpadnico v vzhodni del mesta, kolikor bo prišlo
do izgradnje nove povezovalne ceste severno od območja
ITP cone. Regionalno cesto je potrebno na odseku, ki bo
tangirana z gradnjo ITP cone rekonstruirati, kar pa ni pred-
met obdelave v sklopu zazidalnega načrta za industrijsko
cono.

Za funkcioniranje 1. etape 1. faze zazidalnega načrta
se izvede prečna povezava na vzhodni strani območja ureja-
nja (cesta b), ki se po izgradnji centralne ceste c v 2. etapi
uredi kot slepa ulica s severa, je pa tudi v funkciji intervencij-
ske in gasilske ceste. Prečna povezava mimo kompleksa
Aktipol se ohranja.

Poleg voznih pasov se v profilu centralne ceste c pred-
vidi tudi obojestranska kolesarska steza in hodniki za pešce.
V priključkih se izvedejo zavijalni pasovi za smer ITP cone.

Znotraj območja urejanja se cestno omrežje opredeli
glede na predvideno namembnost površin s tem, da se naj v
zasnovi upošteva dvosmerni promet ter nakazane osi cest
(glej grafično prilogo – Namenska raba prostora).

Ceste se naj izvedejo v asfaltu ter naj se niveletno
prilagodijo zahtevam manipulacije. Računska hitrost notra-
njih cest je 50 km/h. Cestišče vseh cest se dimenzionira na
maksimalno obremenitev, to je osno nosilnost 25 t. Ceste v
območju urejanja naj imajo istočasno funkcijo požarnih poti.
Ceste so v 1. fazi ITP cone zasnovane tako, da se v 2. fazi
njihova izgradnja smiselno nadaljuje in navezuje na omrežje
1. faze.

Parkirišča se dimenzionirajo na dejavnost po veljavnih
predpisih.

8.2.4.2. Komunalna infrastruktura
Vodovod:
Oskrba s pitno vodo se zagotavlja s priključitvijo na

glavni vodovod ob regionalni cesti RIII 651 Trebnje–Novo
mesto. Vodovod kompleksa je predviden kot zanka in se na
glavni obstoječi vodovod 150 priključuje pri kompleksu Akri-
pola v križišču prečne ceste z regionalno cesto. Pri projektira-
nju se upošteva pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno
mrežo (Uradni list RS, št. 30/91) in požarno vodo 12 l/s.

Kanalizacija:
Kanalizacija se naj izvede v ločenem sistemu. Fekalne

vode se odvajajo preko nove javne kanalizacije na čistilno
napravo, meteorne vode pa preko novega meteornega ka-
nala v potok Temenica.

8.2.4.3. Energetska infrastruktura
Celotno območje se priključi preko 20 kV voda na RTP

Trebnje. Dovod 20 kV daljnovoda se izvede preko sistema
20 kV zanke in nove kabelske kanalizacije. Kabelsko kanali-
zacijo vodimo v bankini internih cest, in sicer od priključeva-
nja na trafo postajo in do posameznih odjemnih mest. Za
vsak objekt posebej se predvidijo odvzemna mesta in samo-
stojno merilno mesto.

Ob vseh notranjih cestah se naj ob zunanjem robu
cestišča predvidi klasična javna razsvetljava.
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8.2.4.4 Oskrba s plinom
Plinskega omrežja na tem območju ni. Dolgoročno se

predvidi koridor plinovoda, ki je lociran v levi bankini ceste
1m od fekalne kanalizacije. Kot vmesno fazo se za ogreva-
nje se predvidi ekstra lahko kurilno olje oziroma cisterne za
plin na posamezni lokaciji.

8.2.4.5 Telekomunikacije in zveze
Telefonska kabelska kanalizacija se predvidi ob cestah

in se priključuje na obstoječo kanalizacijo ob regionalni
ceste. Kabelsko kanalizacijo znotraj zazidalnega načrta se
vodi v kolesarski stezi ob robu glavne prečne ceste in de-
snem robu ostalih cest v hodniku za pešce, v koridorju
skupaj z ostalo komunalno infrastrukturo in navezavo na
obstoječe telekomunikacijsko omrežje.

8.2.4.6. Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj ob-

močja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo
Trebnje. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (em-
balaža /papir, kartoni, lesni odpadki idr./, steklovina ter
ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati
ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.

Odpadna olja kot nevarni odpadki s klasifik. št. 13 se
morajo skladiščiti v posebnih posodah. Posebej je potrebno
deponirati tudi prazno embalažo olj. O končni dispoziciji
odpadka se mora voditi posebna evidenca.

8.2.4.7. Ogrevanje
Objekti bodo imeli vsak svojo kotlovnico na plinsko ali

oljno gorivo. Možna je tudi izvedba skupne kotlovnice za več
objektov hkrati na plin ali olje.

8.2.5. Usmeritve za varovanje naravne in kulturne de-
diščine

Obravnavano območje ne zajema zavarovanih naravnih
in kulturnih predelov oziroma objektov. Glede na to, da pa
poseg obsega dokaj velik prostor, je bil opravljen ekstenzi-
ven arheološki pregled terena (poročilo izdelal Zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto v aprilu
2001). Rezultati so pokazali, da je potrebno na zemljišču s
parc. št. 813 k.o. Češnjevek pred pričetkom gradnje opravi-
ti intenzivni terenski pregled in morebitne geofizikalne meri-
tve, ki bodo natančno opredelile vrsto arheoloških ostalin.
Na ostalih površinah je ob gradnji potrebno zagotoviti stalen
arheološki nadzor.

8.2.6. Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega
okolja

8.2.6.1. Splošno
Program, ki se na območju obravnave uvaja, predvide-

va določene obremenitve okolja, zato je potrebno v prime-
rih, kjer to zahtevajo predpisi, pred izdajo lokacijskega do-
voljenja pripraviti poročilo o vplivih na okolje in izvesti posto-
pek presoje o vplivih na okolje.

8.2.6.2. Varstvo pred hrupom
Pri projektiranju in izvedbi objektov je investitor dolžan

upoštevati zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93
in 1/96) ter uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96).

8.2.6.3. Varstvo zraka
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih

količin vsebnosti snovi, določenih z uredbo o mejnih, opo-
zorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni
list RS, št. 73/94), uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih
naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98). Investitor je
dolžan takoj odpraviti ugotovljene prekoračene emisije ter
tekoče opravljati meritve emisij v okolje, o rezultatih pa obve-
ščati lokalno skupnost.

8.2.6.4. Varstvo plodne zemlje
Investitorji morajo plodno zemljo pred izkopom deponi-

rati v delovnih pasovih v nasipu višine največ 2m in ločeno

od ostalega izkopa. Po izvršenih delih se humus uporabi ob
zunanjih ureditvah (park, zelenice ipd.).

8.2.6.5. Varstvo vegetacije
Načrtovana industrijska-trgovska-podjetniška cona po-

meni zapolnitev in preoblikovanje travniškega predela med
obstoječima proizvodnima conama na zahodu (»Akripol«) in
jugu (»Trimo«) ter stanovanjskim naseljem (Dolenja nemška
vas) na vzhodu. Z ustreznimi sanacijskimi ukrepi glede one-
snaževanja okolja, bo zagotovljeno varstvo vegetacije v oko-
lici ITP cone.

8.2.6.6. Varstvo voda
Odvajanje odpadnih voda iz ITP cone mora biti urejeno

v skladu s pogoji, določenimi v uredbi o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 35/96). Na meteorno kanalizacijo je
dovoljeno priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo
dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu
z določili zgoraj navedene uredbe.

8.2.6.7. Varstvo pred požarom
Požarno varstvo vseh objektov in lokacije mora biti

urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
Notranji (krožni) cestni sistem omogoča dostop do objektov
z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za inter-
vencijo in za razmeščanje opreme za gasilce (v skladu s
SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano hidrantno omrežje
pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.

8.2.6.8. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri načrtovanju dozidave in gradnje novih objektov je

potrebno upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in
izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list
SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. sto-
pnje lestvice Mercalli-Cancan-Seiberg.

V območju urejanja ni posebnih zahtev s strani Mini-
strstva za obrambo. Ravno tako v tem območju ne bo objek-
tov iz 64. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94). Za zaposlene v no-
vozgrajenih objektih bodo zadoščala javna zaklonišča.

8.2.6.9. Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energiji

je predvidena postavitev nove transformatorske postaje, ki
predstavlja nizkofrekvenčni vir sevanja. Za njeno postavitev
in obratovanje se mora upoštevati uredba o elektromagnet-
nem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list
RS, št. 70/96) ter pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih
za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).

8.2.7. Faznost izgradnje
Programska zasnova območje urejanja deli na dve fazi.

Prva faza obsega južni del območja, za katerega se pripravi
zazidalni načrt »Industrijska-trgovska-podjetniška cona Treb-
nje« – 1. faza, druga pa bo sledila prvi, kolikor se bo izkazala
potreba za to (Zazidalni načrt »Industrijska-trgovska-podjet-
niška cona Trebnje« – 2. faza).

Sama dinamika izgradnje industrijskih in drugih objek-
tov znotraj gradbenih otokov, opredeljenih v posameznem
zazidalnem načrtu, je odvisna od zainteresiranosti posamez-
nih investitorjev za gradnjo. Od dinamike izvajanja javne
infrastrukture je odvisna tudi možnost izgradnje poslovnih in
drugih objektov, ki se bodo nanjo navezovali. Njihova reali-
zacija je možna le vzporedno ali v faznem zamiku glede na
ureditev cest ter komunalnega omrežja in naprav, zato naj
zazidalna načrta naj predvidita tako etapnost realizacije po-
segov, predvsem glede potrebne izgradnje cestne in komu-
nalne infrastrukture znotraj območja in navzven, ki bo zago-
tavljala ustrezno funkcioniranje le-teh znotraj posameznih
ureditvenih enot.
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8.2.8. Poseg na najboljša kmetijska zemljišča
Poseg na najboljša kmetijska zemljišča na območju,

obravnavanem s to programsko zasnovo je bil že usklajen v
okviru dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/90).

8.2.9. Grafični prikaz namenske rabe prostora

3. člen
(kartografski del in kartografska dokumentacija k

dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu)
Programska zasnova za zazidalni načrt »Industrijska-

trgovska-podjetniška cona Trebnje« je kot priloga sestavni
del družbenega plana.

4. člen
(hramba grafičnih prilog)

Elaborat teh sprememb in dopolnitev je izdelan v 4
izvodih, ki jih hranijo:

– Občina Trebnje, občinska uprava (2)
– UE Trebnje, Oddelek za okolje in prostor (1),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostor-

sko planiranje (1).

5. člen
(končne določbe)

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

Št. 350-05-36/1999
Trebnje, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.
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3167. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in 19. člena statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) je Občinski svet občine
Trebnje na 27. redni seji dne 3. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi

za parc. št. 2575/6, pot v izmeri 49 m2 vpisani v seznamu
XXXVIII k.o. Straža.

II
Zemljišče, parc. št. 2575/6, pot v izmeri 49 m2 k.o.

Straža postane last Občine Trebnje in se vknjiži kot lastnina
Občine Trebnje.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 46403-06/2000
Trebnje, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

3168. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in 19. člena statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) je Občinski svet občine
Trebnje na 27. redni seji dne 3. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi

za parc. št. 2451/13, pašnik v izmeri 172 m2, vpisani v
seznamu CIX k.o. Mirna.

II
Zemljišče, parc. št. 2451/13, pašnik v izmeri 172 m2

k.o. Mirna postane last Občine Trebnje in se vknjiži kot
lastnina Občine Trebnje.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 46503/00031/2001.
Trebnje, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

3169. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcih Občine Trebnje

Na podlagi 13. člena statuta Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 50/95 in 80/98) ter zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) je Občinski svet občine Trebnje na 27. seji
dne 3. 7. 2002 v zvezi s predlogom za povišanje cen
programov v vrtcih sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov

v vrtcih Občine Trebnje

1. Cene programov v vrtcih v Občini Trebnje od 1. 7.
2002 znašajo:
– Dnevni program (6–9 ur)
– prva starostna skupina (1-3 let) 73.140 SIT/otroka

mesečno
– druga starostna skupina (3-7 let) 54.480 SIT/otroka

mesečno
– otroci s posebnimi potrebami,
ki so integrirani v redne
oddelke mesečno 122.720 SIT/otroka
– Skrajšan program priprave na šolo 2,520.650 SIT/

oddelek letno.
2. Cena bivanja otrok nad 9 ur dnevno
Staršem, ki podajo pisno izjavo, da je njihova odsot-

nost zaradi službe z upoštevanim časom vožnje prevoza na
delo in z dela, daljša kot 9 ur, se vsaka začeta ura nad 9 ur
zaračuna 150 SIT dnevno.

Staršem, ki ne podajo pisne izjave, da je otrok upravi-
čeno v vrtcu nad 9 ur, se vsaka začeta ura nad 9 ur zaračuna
500 SIT.

Staršem, ki pridejo po otroka po končanem delovnem
času vrtca, se vsaka začeta ura zaračuna 1.500 SIT.

3. Obračun cene v VVZ Trebnje – objekt »Ostržek«
V štirih igralnicah se zaradi prostorske stiske normativ

zmanjša za dva otroka.
Izpad dohodka na ta račun se VVZ Trebnje poračuna iz

sredstev občinskega proračuna, kar pomeni 435.840
SIT/mesec.

4. V Občini Trebnje začne s 1. 9. 2002 veljati tudi
cena za dnevni program starostno kombiniranega oddelka v
višini 57.370 SIT/otroka mesečno.

5. Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa
se začne s 1. 7. 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

3170. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne
komisije

Na podlagi 33. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95) ter
11. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 51/02) je Občinski svet
občine Trebnje na 27. redni seji dne 3. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju posebne občinske

volilne komisije
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1
V posebno občinsko volilno komisijo za izvedbo volitev

predstavnika romske skupnosti za Občinski svet občine
Trebnje se imenujejo:

1. Prijatelj Mitja, roj. 9. 4. 1952, po poklicu dipl. prav-
nik, Stari trg 3, 8210 Trebnje – predsednik

2. Kovič Boštjan, roj. 11. 4. 1971, po poklicu
dipl. pravnik, Goliev trg 10, 8210 Trebnje – namestnik
predsednika

3. Grm Andrej, roj. 11. 4. 1967, Hudeje 26, 8210
Trebnje – član

4. Škoda Boris, roj. 21. 1. 1979, Dolenje Jesenice
18, 8232 Šentrupert – namestnik člana

5. Koščak Damjan, roj. 24. 1. 1983, Glavna cesta 1,
8233 Mirna – član

6. Špelič Darko, roj. 24. 3. 1967, Cankarjeva 6, 8210
Trebnje – namestnik člana.

2
Posebna občinska volilna komisija iz 1. točke tega

sklepa vodi in izvaja volitve v posebni volilni enoti, določeni z
odlokom o določitvi volilnih enot (Uradni list RS, št. 64/94).

3
Posebna občinska volilna komisija ima tajnika, ki ga

imenuje izmed delavcev občinske uprave.

4
Predsednik posebne občinske volilne komisije, name-

stnik predsednika, tajnik ter člani komisije imajo ob vsakih
splošnih volitvah, ko se voli v občinski svet predstavnik
romske skupnosti, pravico do ustreznega nadomestila.

5
Mandat posebne občinske volilne komisije je 4 leta.
Sedež posebne občinske volilne komisije je v Treb-

njem, v prostorih Občinske uprave občine Trebnje, Goliev
trg 5, Trebnje.

6
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 00607-02/2002
Trebnje, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

TURNIŠČE

3171. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Turnišče

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Turnišče (Uradni list
RS, št. 55/96), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 35/97, 47/97, 73/98, 31/00, 33/00 in 24/01)
in 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, 52/99,
9/01 in 108/01) je Občinski svet občine Turnišče na 20.
redni seji dne 10. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih

voda na območju Občine Turnišče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa pogoje in način izvajanja gospodarske

javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih
voda, splošne pogoje gospodarjenja s komunalnimi objekti
in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadnih in
padavinskih voda iz naselij in posameznih objektov upora-
bnikov, ki so oziroma bodo priključeni na javno kanalizacij-
sko omrežje, ter pravice in obveznosti upravljavcev in upora-
bnikov ter objektov in naprav.

2. člen
Gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka ob-

sega:
– odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,

kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije,
– odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,

kjer ni sistemov kanalizacije,
– odvajanje padavinskih voda v meteorno in javno ka-

nalizacijo,
– odvajanje industrijskih odpadnih voda v sisteme jav-

ne kanalizacije,
– gospodarno koriščenje objektov in naprav v skladu s

tem odlokom in drugimi predpisi, normativi in pravilniki,
– redno vzdrževanje objektov in naprav ter izvedbo po-

trebnih rekonstrukcij,
– razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih objektov

in naprav.

3. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna

oseba, ki iz objektov ali z zemljišča vanjo odvaja odpadne ali
padavinske vode.

Občina v svojih planih določi območja, na katerih je
zgrajena ali pa je predvidena izgradnja kanalizacijskega
omrežja.

II. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH
VODA NA OBMOČJIH, KJER OBSTAJAJO SISTEMI

JAVNE KANALIZACIJE

4. člen
Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja ko-

munalnih odpadnih voda na območjih, kjer obstaja sistem
javne kanalizacije zagotavlja občina v režijskem obratu
(upravljalec).

5. člen
Upravljalec mora vsako leto najkasneje do 31. 10.

predložiti občinski upravi finančno ovrednoten plan rednega
in investicijskega vzdrževanja objektov in naprav iz 6. člena
tega odloka.

Javne dobrine

6. člen
Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo magis-

tralno, primarno in sekundarno omrežje in naprave kot jih
definira navodilo o tem, kaj šteje za sekundarno, primarno in
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magistralno omrežje komunalnih objektov in naprav (Uradni
list SRS, št. 27/85).

a) Magistralno omrežje in naprave so:
– kanalski vodi za odvajanje odpadne vode med nase-

lji,
– črpališča za prečrpavanje odpadne vode na magis-

tralnem kanalizacijskem omrežju,
– centralne čistilne naprave.
b) Primarno omrežje in naprave so:
– kanalski vodi za odvajanje odpadne vode med manjši-

mi naslednji oziroma med posameznimi sekundarnimi omre-
žji,

– črpališča za prečrpavanje vode na primarnem kanali-
zacijskem omrežju.

c) Sekundarno omrežje in naprave so:
– kanalski vodi ločenega kanalskega sistema, ki služijo

za neposredno priključevanje uporabnikom na posamez-
nem območju,

– prečrpališča za prečrpavanje odpadne vode na omre-
žju sekundarnega sistema.

7. člen
Za naprave, katere financira in s katerimi upravlja in

razpolaga uporabnik in so njegova last se štejejo:
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napra-

vami v objektu,
– kanalski priključki, priključni jaški ter kanalska mreža

od objekta uporabnika, ne glede na dolžino in profil, do
priključka na javno kanalizacijo,

– naprave in objekti za predčiščenje odpadnih voda
(lokalne čistilne naprave, nevtralizacijske naprave, peskolo-
vi, lovilci olj), za akumulacijo in prečrpavanje ter nevtralizaci-
jo odpadnih voda,

– interna cestna kanalizacija s pripadajočimi objekti
(lovilci peska, olj …).

Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti uprav-
ljati tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih in
padavinskih voda ter da ta voda pred iztekom v javno kanali-
zacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.

Interni kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo
mora biti upravljalcu javne kanalizacije vedno dostopen za
nadzor.

Priključitev na kanalizacijsko omrežje

8. člen
Priključek na javno kanalizacijo je dovoljen samo s

soglasjem upravljalca, ki ga ta izda v skladu z določili tega
odloka in po plačilu priključnine.

9. člen
Upravljalec obvezno izdaja soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za uporabno dovoljenje,
– vlogi za začasni priključek,
– priključitvi obstoječih objektov,
– k vsem posegom v prostor, kjer se nahajajo objekti in

naprave javne kanalizacije,
– posegom v varstvene pasove vodnih virov.

10. člen
1. Predhodno soglasje k lokacijskem dovoljenju
Izdelovalec lokacijske dokumentacije predloži vlogi za

soglasje:

– situacijo z vrisanim obravnavanim in sosednjimi ob-
jekti v M 1:500 in z vsemi komunalnimi objekti in napravami,

– podatke o izpustu in načinu predčiščenja.
2. Soglasje h gradbenemu dovoljenju
Investitor mora predložiti:
– projekt PGD objekta (na vpogled),
– projekt kanalskega priključka, ki ga mora potrditi

upravljalec javne kanalizacije,
– veljavno lokacijsko dovoljenje,
– soglasja posegov na tuja zemljišča za izgradnjo kana-

lizacijskega priključka oziroma sodno odločitev, ki nadome-
sti soglasje.

3. Soglasje k enotnemu dovoljenju za gradnjo
Investitor mora predložiti vse elemente iz 1. in 2. točke

tega člena, razen veljavnega lokacijskega dovoljenja.

11. člen
Upravljalec je dolžan dovoliti priključitev, če uporabnik

izpolni vse pogoje iz soglasja, izdanega na podlagi 8. člena
tega odloka, če je poravnal vse zapadle obveznosti do la-
stnika in upravljalca, predložil vso potrebno dokumentacijo
in da stanje javne kanalizacije glede tehničnih normativov in
standardov dovoljuje priključitev. K vlogi mora uporabnik
predložiti na vpogled načrt hišne kanalizacije.

12. člen
Upravljalec v pogojih soglasja glede na specifičnost

uporabnika zahteva dodatne dopolnitve dokumentacije za
pridobitev soglasja.

13. člen
Investitor javne kanalizacije mora po končani gradnji

prenesti objekte in naprave v upravljanje upravljalcu.
Za prenos javnih kanalizacij v upravljanje upravljalcu

morajo biti izpolnjeni pogoji, ki jih določa ta odlok.

14. člen
Priključitev obstoječih in novih objektov na javno kana-

lizacijsko omrežje je obvezna, če je priključek tehnično iz-
vedljiv. V primeru, da priključitev ni tehnično enostavno iz-
vedljiva ali pa kanalizacijsko omrežje v bližini obravnavanega
objekta ni zgrajeno, je lastnik do zgraditve javne kanalizacije
dolžan interno omrežje za odpadne vode urediti na drug
ustrezen način po navodilih pristojne inšpekcije oziroma v
skladu s projektno dokumentacijo.

V primeru, da bi bili lahko ogroženi vodni viri ali druge
dobrine, lahko upravljalec postavi višje zahteve.

15. člen
Za priključitev objekta na javno kanalizacijo mora bodo-

či uporabnik javne kanalizacije izpolniti prijavo za priključek,
kateri mora priložiti naslednje dokumente:

– ustrezno dovoljenje za gradnjo, za objekte zgrajene
po letu 1967,

– načrt priključenega kanala,
– dokumentacijo o izpolnitvi posebnih pogojev iz so-

glasja za priključitev.

16. člen
Vsa dela na javni kanalizaciji in priključkih ter izvedbo

hišnih priključkov, razen zemeljskih del, lahko opravlja le
upravljalec oziroma, s soglasjem upravljalca, za taka dela
usposobljen izvajalec.

Priključitev hišne kanalizacije na javno se izvede na
stroške uporabnika.

Priključitev mora biti izvedena pred izdajo uporabnega
dovoljenja. O opravljeni priključitvi izda upravljalec potrdilo.
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Priključitev starih obstoječih objektov na javno kanalizacijo
je obvezna v roku 6 mesecev po izgradnji javne kanalizacije.
Pri priključitvi sta uporabnik in upravljalec dolžna upoštevati
pogoje, ki veljajo za nove objekte. Priključitev priključnega
kanala se izvede v revizijskem jašku javne kanalizacije.

Uporabnik javne kanalizacije, ki je po tem odloku dol-
žan na spojnem kanalu zgraditi kontrolni jašek, si mora pred
projektiranjem notranje kanalizacije pridobiti od upravljalca
smernice za izgradnjo kontrolnega jaška.

17. člen
Uporabnik ima pravico odpovedi priključitve le v prime-

ru, da objekt poruši, in sicer najmanj 30 dni pred namerava-
no porušitvijo.

Pravice in obveznosti upravljalca in uporabnikov

18. člen
Uporabnik je v primeru spremenjenih pogojev priključi-

tve dolžan na lastne stroške prilagoditi hišni priključek, ne
glede na prvotne pogoje priključitve. O spremenjenih pogo-
jih je upravljalec dolžan obvestiti uporabnika ter mu podati
rok ureditve, določen glede na obseg potrebnih del.

19. člen
Če uporabnik priključi objekt oziroma izvede priključek

na javno kanalizacijo brez soglasja upravljalca in priključek
ni strokovno izveden, upravljalec lahko priključek izvede na
stroške uporabnika, tako da je ta usklajen z določbami tega
odloka.

20. člen
Upravljalec javne kanalizacije ima vsak čas pravico do-

stopa do kanalizacijskih objektov in naprav zaradi rednega
vzdrževanja, meritev in snemanj ne glede na to, kdo je
lastnik ali upravljalec objektov oziroma zemljišča, na kate-
rem so kanalizacijski vodi in naprave.

Upravljalec mora po opravljenem delu vspostaviti na
zemljišču prvotno stanje in povrniti lastniku nepremičnine
nastalo škodo.

21. člen
Vsakdo, ki povzroči škodo na kanalizacijskih objektih

in napravah ali ki povzroči škodo s škodljivimi odplakami, je
dolžan to škodo povrniti

Odvajanje odpadnih industrijskih voda v javno
kanalizacijsko omrežje

22. člen
Uporabnik, ki odvaja v javno kanalizacijo odpadne te-

hnološke vode, mora izvajati kontrolo le-teh po pravilniku o
prvih meritvah in obratovalnem monitorju odpadnih vod ter o
pogojih za njeno izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96) ter po
uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz objektov in naprav posameznih panog, kolikor ta za dolo-
čeno panogo obstaja. Rezultate in vse spremembe mora
posredovati upravljalcu.

III. ODVAJANJE ODPADNIH KOMUNANIH
IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH, KJER NI

SISTEMOV JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

23. člen
Na območjih kjer ni zgrajena javna kanalizacija je ko-

munalne odpadne vode potrebno odvajati po vodotesni ka-

nalizaciji v greznico z možnostjo izčrpavanja. Greznica mora
biti vodotesna, po volumnu dimenzionirana na dejansko
obremenitev. Zagotavljati je potrebno reden odvoz in pravil-
no ravnanje z odplakami.

Za obstoječe objekte je potrebno stanje v naravi uskla-
diti z določbami tega člena v roku 12 mesecev po uveljavitvi
odloka.

24. člen
V javno fekalno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati pada-

vinskih vod, podtalnice, drenažnih vod, vod odprtih vodoto-
kov ter meteornih vod.

Padavinske vode je potrebno speljati v meteorno kana-
lizacijo, kjer ta obstaja.

Meteorno kanalizacijo okolja, objekta in drenažo je
obvezno speljati izven vplivnega območja objekta tako, da
se uredi razpršena odvodnja po pobočju oziroma terenu na
način, da ne pride do erozije in ogrožanja stanovanjskih in
drugih objektov.

25. člen
Odpadne vode iz gnojiščnih jam in zbiralnikov ter od-

padkov z gnojišč ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo.
Upošteva se strokovno navodilo o urejanju gnojišč in grez-
nic (Uradni list SRS, št. 10/85).

26. člen
Odpadne vode se v nobenem primeru ne smejo odva-

jati na območje varstvenih pasov vodnih virov.

III. VIRI FINANCIRANJA

27. člen
Viri financiranja so lahko:
– cena odvajanja odpadne vode (kanalščina),
– cena čiščenja odpadnih voda,
– sredstva občinskega proračuna,
– lastna sredstva občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– različne dotacije in subvencije,
– takse ob soglasjih h gradnji,
– druge takse,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje

sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih, komunalnih in
padavinskih voda.

28. člen
Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odva-

jajo odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne glede
na oskrbovalni vodni vir.

Stroške čiščenja odpadnih voda so dolžni plačevati vsi
uporabniki, ki preko javnega kanalizacijskega omrežja odva-
jajo odpadne vode do naprav za čiščenje odpadnih voda. Te
stroške plačajo tudi uporabniki, ki izredno, ob dogovoru z
upravljavcem, sami pripeljejo odpadno vodo na napravo za
čiščenje odpadnih voda.

29. člen
Višino kanalščine in način obračunavanja odvajanja in

čiščenja odpadne vode na predlog upravljalca in v skladu z
veljavnimi predpisi potrjuje občinski svet.

Upravljalec mora v predlogu za potrditev cene predloži-
ti posamezne elemente cene.

Kanalščina vsebuje pri uporabnikih, ki odvajajo odpa-
dne vode v kanalizacijsko omrežje stroške enostavne in
razširjene reprodukcije. Količina odvedene odpadne vode
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se meri po stanju vodovodnega števca, in sicer v m3 porab-
ljene vode v primeru, da upravljalec ali uporabnik ugotovita,
da je vodomer v okvari oziroma ni mogoče odčitati dejanske
porabe, se kanalščina obračuna povšalno na osnovi pov-
prečne porabe vode v preteklem obračunskem obdobju.

Občinski svet na predlog upravljalca lahko določi drug
način plačevanja kanalščine.

Kanalščina se ne plačuje od porabljene vode v kmetij-
stvu.

30. člen
Ceno čiščenja odpadnih voda v čistilnih napravah se

določi na podlagi količine odpadne vode in faktorja onesna-
ženosti.

Cene čiščenja odpadnih voda za uporabnike, ki niso
podpisali pogodb o sofinanciranju izgradnje kanalizacije ozi-
roma niso priključeni na javno kanalizacijo, čeprav je za
njihov objekt omogočen priklop na kanalizacijsko omrežje,
se pomnoži z faktorjem 10.

31. člen
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje plača

uporabnik priključnino, ki predstavlja povračilo dela stro-
škov za obnovo in širitev kanalizacijskega sistema. Višino
priključnine na predlog upravljalca potrdi občinski svet.

Priključnino plača uporabnik, kateri ni sofinanciral iz-
gradnjo kanalizacijskega omrežja ter čistilnih naprav na ob-
močju občine.

Priključnina po izgradnji kanalizacije znaša 120% zne-
ska iz pogodb o sofinanciranju izgradnje čistilne naprave in
kanalizacije v Občini Turnišče v posameznih naseljih.

IV. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCEV IN UPORABNIKOV

32. člen
Naloge upravljalca so:
– redno vzdrževanje objektov in naprav, tako da je

uporabnikom omogočeno redno odvajanje odpadnih voda,
– obnavljati dotrajano omrežje ter dotrajane dele ob-

jektov in naprav,
– poskrbeti za razvoj dejavnosti ter pravočasno pripra-

vo planskih dokumentov za dejavnost in sicer za enostavno
in razširjeno reprodukcijo,

– objekte in naprave vzdrževati v skladu s sprejetimi
pravilniki, poslovniki ter ostalimi predpisi,

– nadzirati gradnjo kanalizacijskega omrežja in naprav,
– kontrolirati sestavo odpadne vode in delovanje čistil-

nih naprav v skladu s predpisi,
– voditi evidenco in kataster kanalizacijskih objektov in

naprav,
– izdajati soglasja in omogočati priključitev na javno

kanalizacijo,
– skrbeti za redni obračun odvedenih in očiščenih od-

padnih voda.
Upravljalec ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi

preplavitve v primeru povečanja odtoka ali zamašitve javne-
ga kanala s strani uporabnika.

33. člen
Obveznosti uporabnikov javne kanalizacije:
– gradnja interne kanalizacije v skladu s tehnično do-

kumentacijo in pogoji soglasja upravljalca,
– vzdrževanje hišne kanalizacije, hišnega priključka ter

naprav za predčiščenje tako, da bo iztok izpolnjeval pogoje
iz soglasja in tega odloka,

– uporabnik je dolžan upravljalca obvestiti o poškod-
bah na objektih, s katerimi gospodari sam ter takoj ukrepati,
da ne bo nastala škoda na objektih javne kanalizacije,

– obveščati upravljalca o vseh spremembah pogojev
za priključitev,

– upravljalcu omogočiti dostop in pregled internih ka-
nalizacije,

– redno kontrolirati sestavo odpadne vode in njeno
temperaturo v skladu z določili tega odloka, rezultate pa na
zahtevo posredovati upravljalcu,

– voditi dnevnik obratovanja objektov za predčiščenje
odpadne vode, če jih ima,

– redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadne vode,
na podlagi izdanih računov.

Pravne osebe so dolžne tudi:
– redno kontrolirati sestavo odpadne vode in njeno

temperaturo v skladu z določili tega odloka, rezultate pa na
zahtevo posredovati upravljalcu,

– voditi dnevnik obratovanja čistilnih naprav, lovilcev
vlaken in maščob.

V primeru, da nastane na objektih in napravah javne
kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika,
je ta dolžan upravljalcu poravnati stroške odprave.

34. člen
Vsi izvajalci, pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela v

bližini javne kanalizacije, si morajo za ta dela pridobiti sogla-
sje upravljalca ter mu pokriti vse s tem nastale stroške,
vključno z upravljavčevim nadzorom in pri upravljanju teh del
zagotoviti, da ostane javna kanalizacija nepoškodovana. V
primeru poškodbe so jo dolžni vzpostaviti v prvotno stanje in
poravnati vso morebitno škodo, ki je nastala zaradi poškod-
be ali prekinitve odvajanja in čiščenje.

35. člen
Zagotavljanje varstvo okolja, zaščita vodozbirnih obmo-

čij in vodotokov je pravica in dolžnost tako upravljalca kot
uporabnika.

36. člen
Uporabnikom ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo:
– odpadne vode, katere sestava ne ustreza kriterijem

uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
izvirov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96) oziroma
uredbi za posamezno panogo, kolikor ta obstaja.

Odpadne vode ne smejo vsebovati naslednjih sestavin:
– tekočih goriv, olj in mazil; nafte in naftnih derivatov,
– ostanke lakov, topil in impregnacij,
– gorljivih in eksplozivnih snovi,
– radioaktivnih snovi,
– snovi, ki razvijajo strupene in eksplozivne pline,
– trdih in viskoznih snovi, kot so: les, žagovina, pepel,

plastika, živalski odpadki, slama, krpe itd.,
– drugih škodljivih snovi, ki povzročajo spremembe ke-

mične, fizikalne, biološke in bakteriološke sestave podzem-
nih voda in vodnih tokov,

– gnoja, pepela, kosti, mavca, cementa, peska, tehno-
loških peskov, usnja, konzerv, stekla in drugih tehnoloških
in komunalnih odpadkov,

– neprečiščene tehnološke, industrijske vode, ki ne
ustreza uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih voda izvirov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96),

V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadne vo-
de samo v primeru, da ne vplivajo škodljivo na naprave za
dovod in čiščenje odpadnih voda in na njihovo delovanje.

Snovi oziroma odpadne vode, ki brez predčiščenja ne
ustrezajo pogojem upravljalca glede izpusta, mora uporabnik
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ustrezno očistiti. Upravljalec ima pravico in dolžnost kontro-
le uporabnikov objektov in naprav za predčiščenje na stro-
ške uporabnika ter tudi določiti pogoje delovanja naprave za
predčiščenje.

Brez predhodnega posebnega soglasja upravljalca jav-
ne kanalizacije ni dovoljeno spuščati v javno kanalizacijo
organsko visoko obremenjenih odpadnih voda.

Odpadna voda ne sme imeti izrazito neprijetnega vonja
za okolico.

37. člen
Upravljalec ima pravico odpovedati uporabniku odvaja-

nje in čiščenje odpadnih voda v naslednjih primerih:
– če uporabnik zaradi rušitve zaprosi za začasno ali

trajno zaporo,
– če stanje uporabnikov objektov ogroža življenje in

zdravje ljudi,
– če niso izpolnjeni pogoji iz soglasja za priključitev,
– če uporabnik dovoli drugemu uporabniku priključitev

kanalizacije na svoj priključek brez soglasja upravljalca,
– če uporabnik z odpadno vodo odvaja v javno kanali-

zacijo snovi, navedene v prejšnjem členu,
– če uporabnik, ki je po tem odloku dolžan upravljalcu

predložiti izvide o izpustu, tega ne stori oziroma če izvida ni
izdelal atestiran laboratorij,

– če uporabnik ne poravna stroškov storitve niti po
pisnem opominu,

– če ne izpolnjuje drugih obveznosti po pogojih tega
odloka.

Uporabnik je dolžan poravnati upravljalcu stroške pre-
kinitve in ponovne priključitve, kakor tudi nastalo škodo na
objektih in napravah javne kanalizacije.

Pravico do odpiranja jaškov in do vseh drugih pose-
gov ima izključno upravljalec. Izjemoma to lahko opravi
uporabnik, vendar le s predhodno prijavo in dovoljenjem
upravljalca.

38. člen
Upravljalec ima pravico zaradi del na objektih in napra-

vah začasno prekiniti storitev pod pogoji, da o prekinitvi
obvesti uporabnike, in sicer vsaj 14 dni pred nameravano
prekinitvijo. V primeru, da prekinitev traja dlje kot en dan,
mora upravljalec odvod odpadne vode začasno rešiti na
drug ustrezen način.

Povzročitelj škode je dolžan upravljalcu poravnati stro-
ške za odpravo nepravilnosti na objektih in napravah javne
kanalizacije in stroške izvedbe začasne rešitve za odvod
odpadne vode.

V. KAZENSKE DOLOČBE

39. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek

upravljalec javne kanalizacije, če:
1. ne dovoli priključitve uporabniku, ki izpolnjuje ob-

veznosti iz 15. člena, tega odloka,
2. ne izpolnjuje obveznosti iz 32. člena tega odloka,
3. ne izvede prekinitev odvajanja odpadnih voda v skla-

du z določili 36. in 37. člena tega odloka,
4. ne obvesti uporabnika o spremenjenih pogojih pri-

ključitve, na podlagi katerih je uporabnik dolžan prilagoditi
hišne priključke (18. člen).

V primeru, da upravljalec o začasni prekinitvi odvajanja
odpadnih ali meteornih voda ne obvesti uporabnika o roku,
določenim z 38. členom tega odloka in je zato povzročena
škoda, se z denarno kaznijo 30.000 SIT kaznuje tudi odgo-
vorna oseba upravljalca javne kanalizacije.

40. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek

pravna oseba:
1. ki v javno kanalizacijo odvaja podtalnico, drenažno

vodo, vodo odprtih vodotokov ali meteorno vodo, kjer je to
možno speljati v ponikovalnico ali vodotok (24. člen),

2. ki meteorno kanalizacijo okolja, objekta in drenažo
spelje izven vplivnega območja objekta tako, da pride
do erozije in ogrožanja stanovanjskih in drugih objektov
(24. člen),

3. ki komunalne odpadne vode ne spelje po vodotesni
kanalizaciji v vodotesno greznico po volumnu dimenzionira-
no z odplakami (23. člen),

4. ki se ne priključi na javno kanalizacijo po zahtevah
14. člena tega odloka,

5. ki ne izpolnjuje obveznosti iz prvega odstavka
33. člena tega odloka,

6. ki izvaja posege na objektih in napravah javne
kanalizacije brez predhodne prijave in dovoljenja upravljal-
ca (36. člen).

Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik – posa-
meznik in odgovorna oseba pravne osebe, z denarno kazni-
jo 60.000 SIT se kaznuje tudi fizična oseba.

41. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek

pravna oseba:
1. ki v javno kanalizacijo odvaja odpadno vodo iz gnoji-

ščnih jam, zbiralnikov ali odpadke z gnojišč (25. člen),
2. ki se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja

upravljalca (8. člen),
3. ki izvaja dela na javni kanalizaciji, priključkih ali izvaja

hišni priključek brez soglasja upravljalca (16. člen),
4. ki odvaja v javno kanalizacijo odpadno vodo, ki

vsebuje sestavine, ki jih prepoveduje 23. člen tega odloka.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek

iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik – posa-
meznik in odgovorna oseba pravne osebe, z denarno kazni-
jo 60.000 SIT se kaznuje tudi fizična oseba.

42. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek

pravna oseba, ki po končani gradnji javne kanalizacije ne
prenese v upravljanje upravljalcu (17. člen).

Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek
samostojni podjetnik – posameznik in odgovorna oseba
pravne osebe.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

43. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcije in upravljalec kanalizacije.

44. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 249/02-20
Turnišče, dne 10. julija 2002.

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.
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3172. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
Občinski svet občine Turnišče

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Ura-
dni list RS, št. 77/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
51/02) in 21., 22. in 22.a člena statuta Občine Turnišče
(Uradni list RS, št. 52/99, 9/01 in 108/01) je Občinski
svet občine Turnišče na 20. seji dne 10. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

v Občinski svet občine Turnišče

1. člen
Za volitve trinajstih članov Občinskega sveta občine

Turnišče, ki se volijo po proporcionalnem načelu se določita
dve volilni enoti.

2. člen
Volilni enoti se oblikujeta tako, da se na približno enako

število prebivalcev voli osem oziroma pet članov sveta ter
obsegajo volilne enote območja več naselij Občine Turni-
šče.

3. člen
Za volitve članov občinskega sveta, ki se volijo po pro-

porcionalnem načelu se določijo naslednje volilne enote:
1. Volilna enota obsega območje naselij Turnišče in

Renkovci. Voli se osem članov.
2. Volilna enota obsega območje naselij Gomilica in

Nedelica. Voli se pet članov.

4. člen
Za volitve člana občinskega sveta, predstavnika rom-

ske skupnosti, ki se voli po enokrožnem večinskem sistemu
se določi celotna občina kot ena volilna enota.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, z veljavnostjo tega odloka preneha veljati
odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski
svet občine Turnišče (Uradni list RS, št. 64/94).

Št. 253/02-20
Turnišče, dne 10. julija 2002.

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

3173. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih
pogojev s planskimi akti

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
39/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93)
in 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št.
52/99, 9/01 in 108/01) je Občinski svet občine Turnišče
na 20. seji dne 10. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev

s planskimi akti

1. člen
Sprejme se odlok o uskladitvi Prostorskih ureditvenih

pogojev za območje Občine Turnišče (Uradni list RS, št.
68/97, 41/99) z odlokom o spremembah in dopolnitvah
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Len-
dava za območje Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 65/) –
v nadaljevanju: prostorske sestavine planov.

2. člen
Skladno s prostorskimi sestavinami planov, navedeni-

mi v 1. členu tega odloka, se sprejmejo meje poselitvenih
območij naselij v Občini Turnišče, ki se urejajo s prostorski-
mi ureditvenimi pogoji za območje Občine Turnišče.

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 254-2/02-20
Turnišče, dne 10. julija 2002.

Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.

3174. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lendava za območje Občine Turnišče v
letu 2002

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90), ter na podlagi 19. člena statuta Občine
Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01 in 108/01) je
Občinski svet občine Turnišče na 20. seji dne 10. 7. 2002
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lendava za območje Občine Turnišče

v letu 2002

1. člen
(uvodni določbi)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava (Uradne obja-
ve, št. 13/87, 2/89 in Uradni list SRS, št. 57/92 in 11/95)
in srednjeročnega plana občine Lendava (Uradne objave,
št. 21/88, 2/89, 17/90 in Uradni list SRS, št. 57/92 in
11/95) ter že spremenjenih prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje
Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 26/95, 61/97 in 38/99)
za območje nove Občine Turnišče.

2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo

namenske rabe zaradi ureditve kmetijskega zbirnega centra,
ažuriranja travnatih igrišč, gradnje stanovanjskih objektov ter
zaradi uskladitve z republiškim planom na področju varstva
narave in varstva kulturne dediščine. Spremembe kmetijskih
in gozdnih zemljišč v nezazidana stavbna zemljišča in v
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zemljišča z dvonamensko rabo ter ostale spremembe so
podane v tabeli, ki je sestavni del obrazložitve, ter prikazane
v grafičnih prilogah.

3. člen
(dolgoročni plan)

Spremeni in dopolni se tekstualni del dolgoročnega
plana v poglavju 7.4.3. Območja varovanja naravne in kul-
turne dediščine, in sicer se doda besedilo:

Upoštevana je kulturna dediščina iz zbirnega registra
kulturne dediščine na območju Občine Turnišče.

Dopolni se seznam območij naravne dediščine, in si-
cer:

– naravni rezervat Stara Ledeva,
– ekološko pomembno območje Bistrica–Radmo-

žanci.

4. člen
Na koncu poglavja 7.4.4.1 se doda naslov Geotermal-

na energija in besedilo:
V Občini Turnišče bodo na podlagi predhodnih raz-

iskav izvedli več vrtin za pridobitev geotermalne vode, ki jo
bodo uporabili za gospodarske in rekreacijske namene.

5. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega plana za ob-

močje Občine Turnišče, in sicer:
a) Karte v merilu 1:25000
1. – Zasnova primarne rabe
2. – Zasnova vodnogospodarskih ureditev in varstva

okolja
3. – zasnova rudnin,
4. – zasnova prometnega omrežja,
5. – zasnova energetike,
6. – zasnova omrežja zvez,
7. – zasnova oskrbe z vodo,
8. – zasnova varstva naravne in kulturne dediščine,
9. – usmeritve za urejanje s prostorskimi izvedbenimi

akti;
b) karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del

prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
so obdelane na novo na DKN in sicer karte z oznakami
Turnišče 24, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 45, 46 in 47.

Karte se dopolnijo zaradi spremembe v namenski
rabi zemljišč in zaradi vrisa varovanih območij kulturne
dediščine.

6. člen
(srednjeročni plan)

Spremeni in dopolni se tekstualni del srednjeročnega
plana v poglavju 11.2.3. Urejanje kmetijskih zemljišč, in
sicer se doda besedilo:

Predvideno je namakanje in ogrevanje z geotermalno
vodo kmetijskih površin za intenzivno pridelavo vrtnin in cve-
tja ter poljščin.

7. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del Družbenega

plana občine Lendava za obdobje 1986–1990, in sicer
pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000 za območje nove
Občine Turnišče zaradi uskladitve namenskih površin s po-
vršinami iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dol-
goročnega plana in zaradi obdelave na DNK, in sicer karte,
navedene v 5. členu odloka.

8. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-

ročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za obmo-
čje Občine Turnišče začnejo veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Št. 254-1/02-20
Turnišče, dne 10. julija 2002.

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

3175. Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče
za leto 2002

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 56/98), 20. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 19. člena
statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99) ter
1. člena sprememb in dopolnitev statuta Občine Turnišče
(Uradni list RS, št. 9/01) je Občinski svet občine Turnišče
na 20. redni seji dne 10. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi proračuna Občine Turnišče

za leto 2002

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Turnišče za leto

2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa sprememba
višine proračuna, postopki izvrševanja ter obseg zadolževa-
nja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. člen
Drugi člen odloka o proračunu za leto 2002 (Uradni list

RS, št. 13/02) se spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov pri-

hodkov se določi v skupnem znesku SIT 630,073.815,93
in se razporedi na ravni podskupin kontov odhodkov:
40 tekoči odhodki 48,229.567,93
41 tekoči transferi 140,047.000,00
42 investicijski odhodki 7,694.000,00
43 investicijski transferi 406,791.248,00
2 skupaj drugi odhodki 27,312.000,00

3. člen
Ostala določila ostanejo nespremenjena.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 5/20-2002
Turnišče, dne 11. julija 2002.

Župan
Občina Turnišče
Jože Kocet l. r.
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3176. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Turnišče

Na podlagi ustave Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 33/91-I) in 64. člena zakona o lokalni (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00,
28/01, 16/02 in 51/02) je Občinski svet občine Turnišče
na 20. seji dne 10. 7. 2002 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Turnišče

1. člen
V statutu Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99,

9/01 in 108/01 se prvi odstavek 21. člena nadomesti z
besedilom: »občinski svet ima štirinajst članov, od teh je eden
član občinskega sveta predstavnik romske skupnosti«.

2. člen
Tretji odstavek 22. člena se nadomesti z besedilom

»Trinajst članov občinskega sveta se voli po proporcional-
nem načelu«.

3. člen
Za 22. členom se doda novi 22.a člen, ki se glasi:
»Način volitev romskega predstavnika v občinskem sve-

tu je večinski enokrožni.
Za volitve romskega predstavnika je celotna občina

ena volilna enota«.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 252/02-20
Turnišče, dne 10. julija 2002.

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

VIPAVA

3177. Odlok o ureditvenem načrtu Vipava Center

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Vipava
(Uradni list RS, št. 54 /02) je Občinski svet občine Vipava
na 35. redni seji dne 11. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu Vipava Center

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt Vipava

Center, ki ga je izdelalo Primorje d.d. Ajdovščina pod št.
projekta 168-L/01 novembra 2001.

2. člen
Ureditveni načrt Vipava Center vsebuje:
1. Tehnično poročilo
2. Grafični del:
– geodetski načrt
– situacija delitve parcel
– zakoličbena situacija
– arhitektonska situacija
– situacija komunalnih vodov
3. Smernice in soglasja soglasodajalcev.

II. MEJA IN NAMEMBNOST OBMOČJA

3. člen
Celotno območje pripada k.o. Vipava, natančnejša me-

ja je prikazana v situaciji 1:500.
Severovzhodna meja poteka po zunanjem robu objekta

s stavbo parc. št. 67/3, na Glavnem trgu se obrne proti jugu
na parc. št. 1716/5. Južna meja poteka po severnem robu
objekta na parc. št. 426. Na južni strani območje zajema
tudi parc. št. 1716/3. Na zahodni strani je območje omeje-
no s parc. št. 1713/54, 1713/36, 1713/40 in 1713/61.
Na severni strani je območje omejeno s parc. št. 1713/62,
67/7, 1717/3 in 2612.

4. člen
V ureditvenem območju je predvidena gradnja poslov-

no-stanovanjskega objekta. Pritličje in del objekta na jugo-
zahodnem delu območja sta namenjena javnemu programu,
preostali del objekta pa je namenjen stanovanjem. Javni
program obsega:

1. V PRITLIČJU
– prostore pošte
– prostore zavarovalnice
– prostore mesnice
– prostore drugih dejavnosti neživilske stroke
2. V NADSTROPJU
– zobozdravstveno ordinacijo
– prostor namenjen pisarniški dejavnosti

III. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
OBMOČJA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

OBJEKTOV IN NAPRAV

5. člen
Zazidavo tvori objekt zaključene celote. Tlorisne di-

menzije objektov so določene s tehničnimi elementi za za-
količenje objektov. V zakoličbenem načrtu so možna odsto-
panja največ 1%.

6. člen
Objekt bo lomljene oblike, tlorisnih dimenzij 62,30 x

37,25, po višini bo objekt
P + 2, s tem, da je objekt, ki je obrnjen na Glavni trg

nekoliko višji od objekta, ki je lociran v smeri V–Z.
Objekt obrnjen proti Glavnemu trgu bo naslednje viši-

ne:
– v kopu 10,30 m
– v slemenu 12,35 m
Objekt, obrnjen v smeri V–Z, bo naslednjih višin:
– v kopu 9,40 m
– v slemenu 11,40 m
Objekt, obrnjen proti Glavnemu trgu je odmaknjen od

linije kipov od 7,50 do 11,50 m.
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V območju ureditvenega načrta se uredita dve zelenici,
na južni in zahodni strani objekta. Na vzhodni strani se med
objektom in linijo kipov zasadijo drevesa avtohtone vrste.

IV. POGOJI PROMETNEGA IN KOMUNALNEGA
UREJANJA OBMOČJA

7. člen
Območje se prometno navezuje na obstoječo lokalno

in dovozno cesto za objektom banke ter na ceste, ki tvorijo
mejo ureditvenega območja.

8. člen
V območju je predvidenih 16 parkirnih mest in parkirno

mesto za dostavo pošte.
Za namen parkiranja se uporablja tudi parkirišče pred

banko in parkirišče pred Škofijsko gimnazijo.

V. KONČNI DOLOČBI

9. člen
Ureditveni načrt Vipava Center je stalno na vpogled v

prostorih Občinske uprave občine Vipava.

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka se na območju

Občine Vipava preneha uporabljati odlok o ureditvenem na-
črtu Vipava Center, ki ga je sprejela Skupščina občine Aj-
dovščina dne, 4. 4. 1991 (Uradno glasilo, št. 3/91).

Št. 35003-1/2002
Vipava, dne 11. julija 2002.

Župan
Občine Vipava

Ivan Princes l. r.

VRANSKO

3178. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine
Vransko

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslo-
vanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Ura-
dni list RS, št. 91/01) in 30. člena statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) izdajam

S K L E P
o uradnem elektronskem naslovu Občine

Vransko

1. člen
Občina Vransko, občinska uprava z dnem sprejetja

tega sklepa uradno posluje z elektronskim naslovom Občine
Vransko, ki glasi: obcina.vransko@vransko.si.

Sporočila, sprejeta na ta naslov sprejema in pregleduje
pooblaščeni delavec Občinske uprave občine Vransko.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 031-01/02-38
Vransko, dne 9. julija 2002.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

ŽALEC

3179. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci
Občine Žalec

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91in 8/96), 40., 41., 42. in 140. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96 in 22/96) ter 20. in 24. člena statuta
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 in 43/00, 37/01 in
25/02) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 20. 6.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi vzgojno-varstvenega zavoda
Vrtci Občine Žalec

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Vrtci občine Žalec (Uradni list RS, št. 7/97, 89/98)
se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

“Vrtec posluje pod imenom: Vrtci Občine Žalec.
Skrajšano ime vrtca: Vrtec Žalec.
Sedež vrtca: Tomšičeva 5, Žalec.
Za izvajanje predšolske vzgoje se v vrtcu organizirajo

naslednje enote:
– Enota Žalec I,
– Enota Žalec II,
– Enota Žalec III,
– Enota Ponikva,
– Enota Griže,
– Enota Zabukovica,
– Enota Petrovče,
– Enota Liboje,
– Enota Levec,
– Enota Trje,
– Enota Šempeter.
Vpisi otrok in skupne naloge, ki jih določi ravnatelj, se

opravljajo po enotah.”

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične od
1. 9. 2002 dalje.

Št. 64101-00002/2002
Žalec, dne 20. junija 2001.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.
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3180. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Petrovče

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 40., 41., 42. in 140. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96 in 22/96) ter 20. in 24. člena statuta
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 in 43/00, 37/01 in
25/02) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 20. 6.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Petrovče

1. člen
V odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS, št. 63/01) se 2.
člen spremeni tako, da se glasi:

“Šola posluje pod imenom: Osnovna šola Petrovče
Skrajšano ime šole: OŠ Petrovče
Sedež šole: Petrovče 32, Petrovče”
“V sestavo osnovne šole sodi:
– Podružnična osnovna šola Trje, Galicija 18e, Žalec.”

2. člen
Spremeni se 2. točka 6. člena odloka tako, da se

glasi:
“2. za podružnično osnovno šolo Trje:
– naslednja naselja: Galicija, Hramše, Pernovo, Velika

Pirešica, Zavrh pri Galiciji, Železno.”
3. točka 6. člena se črta.

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena tako, da se glasi:
“Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole: štirje predstavniki

matične šole Petrovče; en predstavnik podružnice Trje
– trije predstavniki staršev.”

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od
1. 9. 2002 dalje.

Št. 64101-00001/2002
Žalec, dne 20. junija 2002.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

KOBILJE

3181. Sklep o določitvi cen programa v vrtcu v Občini
Kobilje

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98 in 84/98)

in 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99
in 72/01) je Občinski svet občine Kobilje na 22. redni seji
dne 7. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programa v vrtcu

v Občini Kobilje

1. člen
Cene programa v vrtcu Kobilje znašajo od 1. 9. 2002

dalje mesečno na otroka:
– dnevni program 62.566 SIT
– preračunano na 10 mesecev 74.079 SIT

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 64-537
Kobilje, dne 7. junija 2002.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.

3182. Spremembe statuta Občine Kobilje

Na podlagi 29. In 64. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99,
36/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01 in 16/02)
ter na podlagi 20. člena statuta občine Kobilje (Uradni list
RS, št. 94/99 in 72/01) je Občinski svet občine Kobilje na
22. redni seji dne 7. 6. 2002 sprejel

S P R E M E M B E   S T A T U T A
Občine Kobilje

1. člen
V statutu Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99 in

72/01) se prvi stavek prvega odstavka 22. člena nadomesti
z naslednjim besedilom:

“Občinski svet šteje sedem članov.“

2. člen
V 23. členu se četrti odstavek nadomesti z naslednjim

besedilom:
“Vsi člani občinskega sveta se volijo v občini kot eni

volilni enoti.“

3. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 535
Kobilje, dne 7. junija 2002.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.
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LJUBLJANA

3183. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70, Ljubljana, v skladu z 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 5.900,23 SIT/MWh
– za obračun tople potrošne vode po

vodomeru za priključno moč 394,15 SIT/m3

– 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 6.734,75 SIT/MWh
– za obračun tople potrošne vode

po vodomeru za priključno moč 449,56 SIT/m3

– 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. 58/02
z dne 4. 7. 2002).

3. člen
Ta cenik začne veljati 30. julija 2002.

VLADA

3184. Uredba o spremembah uredbe za izvajanje
carinskega zakona

Na podlagi 7., 14., 27., 33., 35., 38., 46., 58., 59.,
63., 66., 72., 120., 120.a, 121., 124., 132., 140., 140.c,
141., 146., 148., 154., 155., 157., 157.a, 157.d, 157.e,
157.h, 158. in 167. člena carinskega zakona (Uradni list
RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99, 13/01 in 62/01)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah uredbe za izvajanje carinskega

zakona

1. člen
V uredbi za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS,

št. 46/99, 103/99, 112/00 in 40/01) se priloga 19 spre-
meni tako, kot je določeno v prilogi 1 te uredbe, ki je njen
sestavni del.

2. člen
Priloga 20 se spremeni tako, kot je določeno v prilogi

2 te uredbe, ki je njen sestavni del.

3. člen
Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 424-19/2001-2
Ljubljana, dne 11. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Ljubljana, dne 19. julija 2002.

Prokurist
Igor-Jurij Pogačar l. r.
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PRILOGA 1 
 
9�,,���GHOX�SULORJH�����,]SROQMHYDQMH�SROM�(&/�]D� L]YR]��SRQRYQL� L]YR]��]DþDVQL� L]YR]� LQ�WUDQ]LW�EODJD��VH� L]YHGHMR�
naslednje spremembe: 

9�WUHWMHP�RGVWDYNX�VH�þUWDWD�ãWHYLONL�³��´�LQ�³��´� 

9�REVWRMHþHP�EHVHGLOX�]D�L]SROQMHYDQMH�SROMD����VH�]D�GUugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 

"V tranzitnem postopku se to polje izpolni le: 

- þH�L]SROQL�WUDQ]LWQR�GHNODUDFLMR�LVWD�RVHED�VRþDVQR�V�FDULQVNR�GHNODUDFLMR�DOL�]D�FDULQVNR�GHNODUDFLMR��NL�YVHEXMH�
tarifno oznako,  

 ali 
- þH�VH�WUDQ]LWQD�GHNODUDFLMD�QDQDãD�QD�EODJR�V�VH]QDPD�REþXWOMLYHJD�EODJD�L]�SULORJH�N�WHM�XUHGEL��� 

9�EHVHGLOX�]D�L]SROQMHYDQMH�SROMD����VH�]D�SUYLP�RGVWDYNRP�GRGDMR�QRYL�GUXJL��WUHWML�LQ�þHWUWL�RGVWDYHN��NL�VH�JODVLMR� 

�9�SULPHUX��þH�MH�ELOR�EODJR��Y�VNODGX�]�GRYROMHQjem, deklarirano na podlagi knjigovodskih vpisov, se kot poprejšnji 
carinski postopek vpišejo podatki o knjigovodskih vpisih (šifra nadzornega carinskega organa, "K" kot oznaka za 
NQMLJRYRGVNL� YSLV�� ãHVWPHVWQD�ãWHYLOND� YNQMLåEH�� OHWR��ª��©�NRW� ãWHYLOND�SRVWDYNH� LQ�EUXWR�PDVD�Y�GROåLQL�GHVHWLK�
celih in dveh decimalnih mest). 

ýH� MH� ELO� WUDQ]LWQL� SRVWRSHN� ]DþHW� ]� XSRUDER� SRHQRVWDYLWYH� ªSRREODãþHQL� SRãLOMDWHOM©�� VH� NRW� SRSUHMãQML� FDULQVNL�
postopek navedejo podatki o tem tranzitnem postopku (šifra dovoljenja pooEODãþHQHJD�SRãLOMDWHOMD���3��NRW�R]QDND�
SRREODãþHQHJD�SRãLOMDWHOMD��ãHVWPHVWQD�ãWHYLOND�YNQMLåEH�� OHWR��ª��©�NRW�ãWHYLOND�SRVWDYNH�LQ�EUXWR�PDVD�Y�GROåLQL�
desetih celih in dveh decimalnih mest). 

ýH�VH�WUDQ]LWQL�SRVWRSHN�]DþQH�WDNRM�SR�YVWRSX�QD�FDULQVNR�REPRþMH��VH�WR�SROMH�QH�L]SROQL��� 

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta peti in šesti odstavek. 

2EVWRMHþH�EHVHGLOR�]D�L]SROQMHYDQMH�SROMD����VH�QDGRPHVWL�]�QDVOHGQMLP�EHVHGLORP� 

�1DYHGHMR� VH� LPH� LQ� SULLPHN� R]LURPD� ILUPD� WHU� QDVORY� R]LURPD� VHGHå� JODYQHJD� ]DYH]DQFD� LQ� QMHJRYD� GDYþQD�
ãWHYLOND� DOL� GUXJD� LGHQWLILNDFLMVND� ãWHYLOND� Y� VNODGX� V� FDULQVNLPL� SUHGSLVL��ýH� JUH� ]D� SULPHU� ]DVWRSDQMD� JODYQHJD�
]DYH]DQFD�� PRUDMR� ELWL� QDYHGHQL� ãH� LPH� LQ� SULLPHN� R]LURPD� ILUPD� WHU� QDVORY� R]LURPD� VHGHå� SRREODãþHQHJD�
zastopnika, ki podpisuje glavnega zavezanca. 

,]YRG���(&/��NL�RVWDQH�SUL�RGKRGQHP�RUJDQX��PRUD�GHNODUDQW� ODVWQRURþQR�SRGSLVDWL��ýH�JUH�]D�GHNODUDQWD��NL� MH�
SUDYQD�RVHED��PRUDMR�ELWL�SROHJ�ODVWQRURþQHJD�SRGSLVD�QDYHGHQL�ãH�LPH�LQ�SULLPHN�WHU�IXQNFLMD�RVHEH�Y�SRGMHWju, ki 
je deklaracijo podpisala. 

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko deklaracija, oddana z uporabo sredstev za elektronsko izmenjavo 
podatkov, podpiše v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis.". 

2EVWRMHþH�EHVHGLOR�]D�L]SROQMHYDQMH�SROMD����VH�QDGomesti z naslednjim besedilom: 

"V prvo vrsto prvega podpolja se vpiše: 
- ãWHYLOND�RGORþEH�*HQHUDOQHJD�FDULQVNHJD�XUDGD�R�RSURVWLWYL�]DYDURYDQMD��þH�MH�Y�GUXJHP�SRGSROMX�ãLIUD��� 
- ãWHYLOND�RGORþEH�*HQHUDOQHJD�FDULQVNHJD�XUDGD��þH�MH�Y�GUXJHP�SRGSROMX�ãLIUD 1; 
- ãWHYLOND�NXSRQD�]D�SRVDPH]QR�]DYDURYDQMH��þH�MH�Y�GUXJHP�SRGSROMX�ãLIUD��� 

Druga vrsta prvega podpolja ostane prazna. 

V drugo podpolje se vpiše šifra zavarovanja: 
- 0 za oprostitev zavarovanja za tranzitni postopek; 
- 1 za skupno zavarovanje; 
- 2 za posamezno zavarovanje z izjavo garanta; 
- 3 za posamezno zavarovanje z gotovinskim pologom; 
- 4 za posamezno zavarovanje v obliki kupona; 
- ���þH�VH�]DYDURYDQMH�QH�]DKWHYD� 
- ���þH�VH�]DYDURYDQMH�QH�]DKWHYD�QD�SRGODJL�þOHQD�GUXJHJD�RGVWDYND������þOHQD�XUHGbe za izvajanje carinskega 

zakona." 

9�QDYRGLOLK�]D�L]SROQMHYDQMH�SROMD����VH�GRGD�QRY�þHWUWL�RGVWDYHN��NL�VH�JODVL� 

"Ne glede na drugi in tretji odstavek se lahko deklaracija, oddana z uporabo sredstev za elektronsko izmenjavo 
podatkov, podpiše v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis.". 
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PRILOGA 2 
 
 
 
Priloga 20 se spremeni tako, da se glasi: 
 

»PRILOGA 20 
(KODEKS ŠIFER ZA IZPOLNJEVANJE ECL) 

 
 
Kodeks šifer vsebuje 15 šifrantov: 
1. šifrant carinskih organov 
2. ãLIUDQW�SRVHEQLK�RVHPPHVWQLK�ãLIHU�]D�GRORþHQH�VNupine oseb 
3. šifrant za podatke o vrednosti  
4. ãLIUDQW�GUåDY 
5. šifrant dobavnih pogojev po INCOTERMS-u 
6. šifrant valut 
7. šifrant vrste posla 
8. šifrant vrste transporta 
9. šifrant ugodnosti 
10. šifrant postopkov 
11. šifrant kontingentov 
12. šifrant metod vrednotenja 
13. šifrant posebnih ]D]QDPNRY��SUHGORåHQLK�OLVWLQ��SRWUGLO��GRYROMHQM�«� 
14. šifrant vrst dajatev 
15. ãLIUDQW�QDþLQD�SODþLOD�R]LURPD�]DYDURYDQMD�SODþLOD�GROJD 
 
 
 

1. Šifrant carinskih organov 
 
 
Šifra Naziv carinskega organa 
  
0100 GENERALNI CARINSKI URAD 
1000 CARINSKI URAD LJUBLJANA 
1018 Izpostava Ljubljana  
1026 Izpostava Kranj 
1034 ,]SRVWDYD�/HWDOLãþH�%UQLN 
1042 Izpostava Pošta Ljubljana 
1050 Izpostava Novo mesto 
1069 ,]SRVWDYD�ä3�/MXEOMDQD�� 
1077 Izpostava Jarše  
1085 Izpostava Krško 
1115 Izpostava Metlika 
1174 Izpostava Metlika, mejni prehod Vinica 
1182 ,]SRVWDYD�0HWOLND��PHMQL�SUHKRG�ä3�0HWOLND 
1123 ,]SRVWDYD�2EUHåMH 
1190 ,]SRVWDYD�2EUHåMH��PHMQL�SUHKRG�6ORYHQVND�YDV 
1131 ,]SRVWDYD�ä3�'RERYD 
1212 ,]SRVWDYD�ä3�'RERYD��PHMQL�SUHKRG�5LJRQFH 
1220 ,]SRVWDYD�ä3�'RERYD� mejni prehod Orešje 
1247 Izpostava Škofja Loka 
1255 Izpostava Ribnica 
1140 Izpostava Logatec, mejni prehod Babno Polje 
1158 Izpostava Ribnica, mejni prehod Podplanina 
1166 Izpostava Ribnica, mejni prehod Petrina 
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1301 Izpostava Logatec 
1913 Izpostava Terminal Ljubljana  
1800 Oddelek za trošarine Ljubljana 
1850 Oddelek za trošarine Novo mesto 
2006 CARINSKI URAD CELJE 
2014 Izpostava Velenje 
2040 ,]SRVWDYD�9HOHQMH��PHMQL�SUHKRG�3DYOLþHYR�VHGOR 
2022 Izpostava Celje 
2073 ,]SRVWDYD�ä3�5RJDWHF 
2030 ,]SRVWDYD�ä3�5RJDWHF��PHMQL�SUHKRG�%LVWULFD�RE�6RWOL 
2065 ,]SRVWDYD�ä3�5RJDWHF��PHMQL�SUHKRG�5RJDWHF 
2081 ,]SRVWDYD�ä3�5RJDWHF��PHMQL�SUHKRG�'RERYHF 
2103 ,]SRVWDYD�ä3�5RJDWHF��PHMQL�SUHKRG�,PHQR 
2800 Oddelek za trošarine Celje 
3002 CARINSKI URAD DRAVOGRAD 
3010 Izpostava Holmec 
3088 ,]SRVWDYD�+ROPHF��PHMQL�SUHKRG�0HåLFD 
3029 Izpostava Prevalje 
3037 ,]SRVWDYD�9Lþ 
3061 ,]SRVWDYD�9Lþ��PHMQL�SUHKRG�/LEHOLþH 
3045 Izpostava Radelj  
3070 Izpostava Radelj, mejni prehod Muta 
3090 Izpostava Radelj, mejni prehod Kapla 
3100 Izpostava Radelj, mejni prehod Pernice 
3110 Izpostava Radelj, mejni prehod Remšnik 
3053 Izpostava Dravograd 
3800 Oddelek za trošarine Dravograd 
4009 CARINSKI URAD MURSKA SOBOTA 
4017 Izpostava Murska Sobota 
4025 Izpostava Gornja Radgona 
4033 Izpostava Kuzma 
4050 Izpostava Kuzma, mejni prehod Matjaševci 
4090 Izpostava Kuzma, mejni prehod Sotina  
4190 Izpostava Kuzma, mejni prehod Kramarovci 
4220 Izpostava Kuzma, mejni prehod Fikšinci 
4041 Izpostava Dolga vas 
4173 Izpostava Pince 
4211 Izpostava Dolga vas, mejni prehod Kobilje 
4068 Izpostava Hodoš 
4181 Izpostava Hodoš, mejni prehod Martinje  
4203 Izpostava Hodoš, mejni prehod Prosenjakovci 
4261 ,]SRVWDYD�ä3�+RGRã 
4310 ,]SRVWDYD�+RGRã��PHMQL�SUHKRG�ýHSLQFL 
4076 Izpostava Gederovci 
4230 Izpostava Gederovci, mejni prehod Cankova 
4240 Izpostava Gederovci, mejni prehod Korovci 
4250 Izpostava Gederovci, mejni prehod Gerlinci 
4084 Izpostava Trate 
4260 Izpostava Trate, mejni prehod Sladki Vrh 
4106 ,]SRVWDYD�6UHGLãþH�RE�'UDYL 
4122 ,]SRVWDYD�ä3�6UHGLãþH�RE�'UDYL 
4114 ,]SRVWDYD�2UPRå 
4149 Izpostava Gibina 
4130 ,]SRVWDYD�*LELQD��PHMQL�SUHKRG�5D]NULåMH 
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4157 Izpostava Petišovci 
4165 ,]SRVWDYD�ä3�/HQGDYD 
4800 Oddelek za trošarine Murska Sobota 
5005 CARINSKI URAD JESENICE 
5013 Izpostava Jezersko 
5021 Izpostava Ljubelj 
5048 Izpostava Korensko sedlo 
5056 ,]SRVWDYD�5DWHþH 
5064 ,]SRVWDYD�ä3�-HVHQLFH 
5072 Izpostava Karavanke 
5080 Izpostava Plavški travnik 
5800 Oddelek za trošarine Jesenice 
6001 CARINSKI URAD KOPER 
6028 Izpostava Lazaret 
6010 ,]SRVWDYD�/D]DUHW��PHMQL�SUHKRG�ýDPSRUH 
6070 Izpostava Lazaret, mejni prehod Kaštelir 
6036 Izpostava Koper 
6044 Izpostava Luka Koper 
6060 Izpostava Piran 
6080 Izpostava Piran, mejni prehod Izola 
6090 Izpostava Piran, mejni prehod Koper 
6052 Izpostava Škofije 
6100 Izpostava Škofije, mejni prehod Plavje 
6120 Izpostava Škofije, mejni prehod Osp 
6160 Izpostava Škofije, mejni prehod Socerb 
6117 ,]SRVWDYD�6HþRYOMH 
6170 ,]SRVWDYD�6HþRYOMH��OHWDOLãþH�3RUWRURå 
6125 Izpostava Dragonja 
6133 ,]SRVWDYD�6RþHUJD 
6800 Oddelek za trošarine Koper 
7008 CARINSKI URAD MARIBOR 
7024 Izpostava Šentilj 
7040 ,]SRVWDYD�/HWDOLãþH�0DULERU 
7059 Izpostava Jurij 
7120 Izpostava Jurij, mejni prehod Sv. Duh na Ostrem vrhu 
7140 ,]SRVWDYD�-XULM��PHMQL�SUHKRG�*UDGLãþH 
7150 ,]SRVWDYD�-XULM��PHMQL�SUHKRG�6YHþLQD 
7160 ,]SRVWDYD�-XULM��PHMQL�SUHKRG�âSLþQLN 
7180 ,]SRVWDYD�-XULM��PHMQL�SUHKRG�3ODþ 
7067 Izpostava Maribor 
7075 Izpostava Gruškovje 
7083 Izpostava Gruškovje, mejni prehod Zgornji Leskovec 
7091 ,]SRVWDYD�=DYUþ 
7113 Izpostava Ptuj 
7130 ,]SRVWDYD�ä3�7H]QR 
7032 ,]SRVWDYD�ä3�7H]QR��PHMQL�SUHKRG�0DULERU 
7800 Oddelek za trošarine Maribor 
8004 CARINSKI URAD NOVA GORICA 
8136 Izpostava Tolmin 
8012 ,]SRVWDYD�5RELþ��PHMQL�SUHKRG�3UHGHO 
8050 ,]SRVWDYD�5RELþ��PHMQL�SUHKRG�8þHMD 
8020 ,]SRVWDYD�5RELþ 
8080 ,]SRVWDYD�5RELþ��PHMQL�SUHKRG�0RVW�QD�1DGLåL 
8090 ,]SRVWDYD�5RELþ��PHMQL�SUHKRG�/LYHN 
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8100 ,]SRVWDYD�5RELþ��PHjni prehod Solarji 
8110 ,]SRVWDYD�5RELþ��PHMQL�SUHKRG�5RELGLãþH 
8039 ,]SRVWDYD�5RåQD�'ROLQD 
8150 ,]SRVWDYD�5RåQD�'ROLQD��PHMQL�SUHKRG�âHPSHWHU 
8160 ,]SRVWDYD�5RåQD�'ROLQD��PHMQL�SUHKRG�0LUHQ 
8170 ,]SRVWDYD�5RåQD�'ROLQD��PHMQL�SUHKRG��/RNYLFD 
8180 IzpRVWDYD�5RåQD�'ROLQD��PHMQL�SUHKRG�6RONDQ� 
8190 ,]SRVWDYD�5RåQD�'ROLQD��PHMQL�SUHKRG�3ULVWDYD 
8200 ,]SRVWDYD�5RåQD�'ROLQD��PHMQL�SUHKRG�1RYD�*RULFD� 
8047 ,]SRVWDYD�ä3�1RYD�*RULFD� 
8063 Izpostava Neblo 
8210 Izpostava Neblo, mejni prehod Hum 
8220 IzpostDYD�1HEOR��PHMQL�SUHKRG�9LSROåH 
8230 Izpostava Neblo, mejni prehod Plešivo 
8240 Izpostava Neblo, mejni prehod Golo Brdo 
8250 Izpostava Neblo, mejni prehod Britof 
8071 Izpostava Idrija 
8128 Izpostava Vrtojba 
8144 ,]SRVWDYD�$MGRYãþLQD 
8800 Oddelek za trošarine Nova Gorica 
9000 &$5,16.,�85$'�6(ä$1$ 
9019 ,]SRVWDYD�)HUQHWLþL 
9060 ,]SRVWDYD�)HUQHWLþL��PHMQL�SUHKRG�5HSHQWDERU 
9070 ,]SRVWDYD�)HUQHWLþL��PHMQL�SUHKRG�*RUMDQVNR 
9080 ,]SRVWDYD�)HUQHWLþL��PHMQL�SUHKRG�.ODULþL 
9027 Izpostava Kozina 
9140 IzpRVWDYD�ä3�+USHOMH�– Kozina 
9035 ,]SRVWDYD�ä3�6HåDQD 
9043 ,]SRVWDYD�7HUPLQDO�6HåDQD 
9051 Izpostava Lipica 
9116 ,]SRVWDYD�ä3�,OLUVND�%LVWULFD 
9124 Izpostava Jelšane 
9132 Izpostava Starod 
9159 Izpostava Ilirska Bistrica 
9800 2GGHOHN�]D�WURãDULQH�6HåDQa 
 
 
 

2. âLIUDQW�SRVHEQLK�RVHPPHVWQLK�ãLIHU�]D�GRORþHQH�VNXSLQH�RVHE 
 
 
Šifra Skupina oseb 
  
06000037 tuja diplomatska predstavništva 
06000045 WXMH�IL]LþQH�RVHEH 
05980003 GUXJH�RVHEH��NL�QLPDMR�GDYþQH�ãWHYLONH 
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3. Šifrant za podatke o vrednosti 
 
 
V polje se vpiše: 
  
"A": þH�GHNODUDQW�RE�XSRãWHYDQMX�����GR�����þOHQD�FDULQVNHJD�]DNRQD�LQ����SRJODYMD�WH�XUHGEH�L]MDYOMD�� 

a) da kupec in prodajalec nista povezana in 
b) da ne obstajajo prepovedi za kupca glede prodaje ali uporabe blaga poleg: 

− prepovedi, ki jih doORþDMR�VORYHQVNL�SUHGSLVL� 
− SUHSRYHGL��NL�RPHMXMHMR�JHRJUDIVNR�SRGURþMH�SURGDMH�EODJD� 
− prepovedi, ki ne vplivajo bistveno na vrednost blaga, in 

c) da prodaja ali cena nista podrejena pogojem ali storitvam, katerih vrednost ne more biti 
GRORþHQD�Y�RGQRVX�QD�EODgo, ki ga je treba oceniti, in 

d) GD�QH�REVWDMDMR�Y�]YH]L�]�XYRåHQLP�EODJRP�OLFHQþQLQH��NL�MLK�PRUD�NXSHF�SODþDWL�QHSRVUHGQR�
ali posredno, kot pogoj za prodajo, in 

e) da prodaja ni podrejena sporazumu med stranema, na podlagi katerega del prihodka 
kakršne koli nDGDOMQMH�SURGDMH��RGVWRSLWYH�DOL�XSRUDEH�XYRåHQHJD�EODJD�SULSDGD�QHSRVUHGQR�
prodajalcu. 

Za vpis šifre A morajo biti hkrati izpolnjene vse trditve pod a, b, c, d in e. 
 
"B": þH�GHNODUDQW�RE�XSRãWHYDQMX�����GR�����þOHQD�FDULQVNHJD�]DNRQD�LQ����SRJODYMD�WH�XUedbe izjavlja: 

a) da sta kupec in prodajalec medsebojno povezana, vendar ta povezava ne vpliva na ceno 
XYRåHQHJD�EODJD��LQ 

b) GD�VR�L]SROQMHQH�WUGLWYH�WRþN�E��F��G�LQ�H�ãLIUH�$� 
Za vpis šifre B morajo biti hkrati izpolnjene vse trditve pod a in b. 

 
"C": þH�GHNODUDQW�RE�XSRãWHYDQMX�����GR�����þOHQD�FDULQVNHJD�]DNRQD�LQ����SRJODYMD�WH�XUHGEH�L]MDYOMD� 

a) da kupec in prodajalec nista povezana oziroma da sta kupec in prodajalec medsebojno 
SRYH]DQD��YHQGDU�WD�SRYH]DYD�QH�YSOLYD�QD�FHQR�XYRåHQHJD�EODJD��LQ 

b) da sta izpolnjeQL�WUGLWYL�WRþN�E�LQ�F�ãLIUH�$� 
c) GD�REVWDMDMR�Y�]YH]L�]�XYRåHQLP�EODJRP�OLFHQþQLQH��NL�MLK�PRUD�NXSHF�SODþDWL�QHSRVUHGQR�DOL�

SRVUHGQR��NRW�SRJRM�]D�SURGDMR��LQ�MH�]QHVHN�OLFHQþQLQ�QDYHGHQ�Y�SROMX�����ãLIUD�9�����LQ�DOL 
d) da je prodaja podrejena sporazumu med stranema, na podlagi katerega del prihodka 

NDNUãQH�NROL�QDGDOMQMH�SURGDMH��RGVWRSLWYH�DOL�XSRUDEH�XYRåHQHJD�EODJD�SULSDGD�QHSRVUHGQR�
prodajalcu in je ustrezen znesek naveden v polju 44 (šifra V38). 

Za vpis šifre C morata biti hkrati izpolnjeni trditvi pod a in b ter vsaj ena od trditev pod c ali d. 
 
"D": þH�GHNODUDQW�RE�XSRãWHYDQMX�����GR�����þOHQD�FDULQVNHJD�]DNRQD�LQ����SRJODYMD�WH�XUHGEH�L]MDYOMD� 

a) da sta kupec in prodajalec medsebojno povezana in ta povezava vpliva na uvozno ceno 
blaga ali 

b) da obstajajo prepovedi za kupca glede prodaje ali uporabe blaga poleg: 
− SUHSRYHGL��NL�MLK�GRORþDMR�VORYHQVNL�SUHGSLVL� 
− SUHSRYHGL��NL�RPHMXMHMR�JHRJUDIVNR�SRGURþMH�SURGDMH�EODJD� 
− prepovedi, ki ne vplivajo bistveno na vrednost blaga, ali 

c) da sta prodaja ali cena podrejena pogojem ali storitvam, katerih vrednost ne more biti 
GRORþHQD�Y�RGQRVX�QD�EODJR��NL�JD�MH�WUHED�RFHQLWL��DOL 

d) GD�REVWDMDMR�Y�]YH]L�]�XYRåHQLP�EODJRP�OLFHQþQLQH��NL�MLK�PRUD�NXSHF�SODþDWL�QHSRVUHGQR�DOL�
SRVUHGQR�� NRW� SRJRM� ]D� SURGDMR�� YHQGDU� ]QHVHN� OLFHQþQLQ� zaradi kakršnih koli vzrokov ni 
naveden v polju 44, ali 

e) da je prodaja podrejena sporazumu med stranema, na podlagi katerega del prihodka 
NDNUãQH�NROL�QDGDOMQMH�SURGDMH��RGVWRSLWYH�DOL�XSRUDEH�XYRåHQHJD�EODJD�SULSDGD�QHSRVUHGQR�
prodajalcu, vendar ustrezen znesek zaradi kakršnih koli vzrokov ni naveden v polju 44. 

=D�YSLV�ãLIUH�'�PRUD�ELWL�L]SROQMHQD�HQD�DOL�YHþ�WUGLWHY�SRG�D��E��F��G�DOL�H� 
 
"L": þH�GHNODUDQW�L]MDYOMD� 

a) da je pri vrednotenju programske opreme za naprave za avtomatsko obelavo podatkov 
ORþHQR�Srikazana vrednost podatkov in programskih navodil od vrednosti nosilca podatkov; 

b) da so izpolnjene trditve za vpis šifre A ali B ali C (te šifre se ne vpišejo). 
Za vpis šifre L morata biti hkrati izpolnjena pogoja pod a in b. 



Stran 7480 / Št. 65 / 25. 7. 2002 Uradni list  Republike Slovenije  
 
 

 

Ta šifra se lahko uporabi le prL� EODJX��NL� VH�XYUãþD�Y� WDULIQH�R]QDNH�������������������������� LQ�
8524 91 000. 
Vrednost podatkov ali programskih navodil se vpiše v polje 44/1 (šifra V51). 

 
"M": þH�GHNODUDQW�L]MDYOMD� 

a) da pri vrednotenju programske opreme za naprave za avtomatsko obelavo podatkov na fakturi 
QLVWD� ORþHQR� SULND]DQL� YUHGQRVW� SRGDWNRY� DOL� SURJUDPVNLK� QDYRGLO� LQ� YUHGQRVW� QRVLOFD� WHK�
podatkov (v carinsko vrednost se vštevata obe vrednosti); 

b) da so izpolnjene trditve za vpis šifre A ali B ali C (te šifre se ne vpišejo). 
Za vpis šifre M morata biti hkrati izpolnjena pogoja pod a in b. 
7D�ãLIUD�VH� ODKNR�XSRUDEL� OH�SUL�EODJX��NL� VH�XYUãþD�Y� WDULIQH�R]QDNH�������������������������� LQ�
8524 91 000. 

 
"N": þH�GHNODUDQW�L]MDYOMD��GD�]D�XYRåHQR�EODJR�QL�LQ�QH�ER�QDVWDOD�REYH]QRVW�SODþLOD�GDMatev in hkrati ne 

JUH�]D�EUH]SODþQR�SRãLOMNR��9�WHP�SULPHUX�PRUD�ELWL�L]SROQMHQR�SROMH���� 
 
"O": þH� GHNODUDQW� L]MDYOMD�� GD� ]D� FHORWQR� FDULQVNR� GHNODUDFLMR� QL� SULORåHQLK� SRWUHEQLK� GRNXPHQWRY� ]D�

YUHGQRWHQMH� XYRåHQHJD� EODJD� QD� RVQRYL� WUDQVDNFLMVNH� YUHGQRVWL�� ampak predlaga uporabo drugih 
metod vrednotenja.  
V tem primeru mora biti predlagana metoda vrednotenja vpisana v polju 43. 
 

"R": þH� GHNODUDQW� L]MDYOMD�� GD� Y� GHNODUDFLML� ]� YHþ� SRVWDYNDPL� ]D� YVH� SRVWDYNH� QL� SULORåHQLK� SRWUHEQLK�
dokumentov za vrednotenje uvoåHQHJD� EODJD� QD� RVQRYL� WUDQVDNFLMVNH� YUHGQRVWL�� DPSDN� VH� ]D�
SRVDPH]QH�SRVWDYNH�SUHGODJD�XSRUDED�UD]OLþQLK�PHWRG�YUHGQRWHQMD�� 
Predlagane metode je potrebno pri vsaki postavki vpisati v polje 43. 

 
 
 

4. âLIUDQW�GUåDY 
 
 
V polja 15, 16 in 17 se vpiše z besedo LPH�GUåDYH�L]�WH�SULORJH��Y�SRGSROMD����D�����D��������GUXJR�SRGSROMH�
SROMD�����������LQ����D�SD�WULPHVWQD�ãWHYLOþQD�ãLIUD� 
Uporabljen je standard ISO 3166. 
 
,PH�GUåDYH 'YRþUNRYQD� 

šifra 
âWHYLOþQD�ãLIUD 

   
Afganistan AF 004 
Albanija AL 008 
$OåLULMD DZ 012 
Ameriška Samoa AS 016 
Andora AD 020 
Angola AO 024 
Anguila AI 660 
Antarktika AQ 010 
Antigva in Barbuda AG 028 
Argentina AR 032 
Armenija AM 051 
Aruba AW 533 
Avstralija AU 036 
Avstrija AT 040 
$]HUEDMGåDQ AZ 031 
Bahami BS 044 
Bahrajn BH 048 
Bangladeš BD 050 
Barbados BB 052 
Belgija BE 056 
Belize BZ 084 
Belorusija BY 112 
Benin BJ 204 
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Bermudi BM 060 
Bocvana BW 072 
Bolgarija BG 100 
Bolivija BO 068 
Bosna in Hercegovina BA 070 
Bouvetov otok BV 074 
%RåLþQL�RWRN CX 162 
Brazilija BR 076 
Britansko ozemlje Indijskega oceana IO 086 
Brunej Darussalam BN 096 
Burkina Faso BF 854 
Burundi BI 108 
Butan BT 064 
Centralnoafriška republika CF 140 
Ciper CY 196 
&RRNRYR�RWRþMH CK 184 
ýDG TD 148 
ýHãND�UHSXEOLND CZ 203 
ýLOH CL 152 
Danska DK 208 
Deviški otoki (Britanski) VG 092 
Deviški otoki (ZDA) VI 850 
Dominika DM 212 
Dominikanska republika DO 214 
'åLEXWL DJ 262 
Egipt EG 818 
Ekvador EC 218 
Ekvatorialna Gvineja GQ 226 
Eritreja ER 232 
Estonija EE 233 
Etiopija ET 231 
Falklandski otoki (Malvini) FK 238 
Ferski otoki FO 234 
)LGåL FJ 242 
Filipini PH 608 
Finska FI 246 
Francija FR 250 
Francoska Gvajana GF 254 
Francoska Polinezija PF 258 
)UDQFRVNR�MXåQR�R]HPOMH TF 260 
Gabon GA 266 
Gambija GM 270 
Gana GH 288 
Gibraltar GI 292 
*UþLMD GR 300 
Grenada GD 308 
Grenlandija GL 304 
Gruzija GE 268 
Guadeloupe GP 312 
Guam GU 316 
Gvajana GY 328 
Gvatemala GT 320 
Gvineja GN 324 
Gvineja Bissau GW 624 
Haiti HT 332 
Heardov otok in McDonaldovi otoki HM 334 
Honduras HN 340 
Hongkong HK 344 
Hrvaška HR 191 
Indija IN 356 
Indonezija ID 360 
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Irak IQ 368 
Iran, islamska republika IR 364 
Irska IE 372 
Islandija IS 352 
Italija IT 380 
Izrael IL 376 
Jamajka JM 388 
Japonska JP 392 
Jemen YE 887 
Jordanija JO 400 
Jugoslavija YU 891 
-XåQD�$IULND ZA 710 
-XåQD�*HRUJLMD�LQ�RWRNL�-XåQL�6DQGZLFK GS 239 
Kajmanski otoki KY 136 
.DPERGåD KH 116 
Kamerun CM 120 
Kanada CA 124 
Katar QA 634 
Kazahstan KZ 398 
Kenija KE 404 
Kirgizija KG 417 
Kiribati KI 296 
Kitajska CN 156 
Kokosovi (Keeling) otoki CC 166 
Kolumbija CO 170 
Komori KM 174 
.RQJR��GHPRNUDWLþQD�UHSXEOLND CD 180 
Kongo, republika CG 178 
.RUHMD��GHPRNUDWLþQD�OMXGVND�UHSXEOLND KP 408 
Koreja, republika KR 410 
Kostarika CR 188 
Kuba CU 192 
Kuvajt KW 414 
/DRãND�OMXGVND�GHPRNUDWLþna republika LA 418 
Latvija LV 428 
Lesoto LS 426 
Libanon LB 422 
Liberija LR 430 
/LELMVND�DUDEVND�GåDPDKLULMD LY 434 
Liechtenstein LI 438 
Litva LT 440 
Luksemburg LU 442 
Macau MO 446 
Madagaskar MG 450 
0DGåDUVND HU 348 
Makedonija, nekdanja jugoslovanska republika MK 807 
Malavi MW 454 
Maldivi MV 462 
Malezija MY 458 
Mali ML 466 
Malta MT 470 
Maroko MA 504 
0DUVKDOORYR�RWRþMH MH 584 
Martinique MQ 474 
Mavretanija MR 478 
Mauritius MU 480 
Mayotte YT 175 
Mehika MX 484 
Mikronezija (federativne dUåDYH� FM 583 
Mjanmar MM 104 
Moldavija, republika MD 498 
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Monako MC 492 
Mongolija MN 496 
Montserrat MS 500 
Mozambik MZ 508 
Namibija NA 516 
Nauru NR 520 
1HPþLMD DE 276 
Nepal NP 524 
Niger NE 562 
Nigerija NG 566 
Nikaragva NI 558 
Niue NU 570 
Nizozemska NL 528 
Nizozemski Antili AN 530 
Norfolški otok NF 574 
Norveška NO 578 
Nova Kaledonija NC 540 
Nova Zelandija NZ 554 
Oman OM 512 
Otoki Turks in Caicos TC 796 
Otoki Wallis in Futuna WF 876 
Pakistan PK 586 
Palau PW 585 
3DOHVWLQVNR�REPRþMH��]Dsedeno PS 275 
Panama PA 591 
Papua Nova Gvineja PG 598 
Paragvaj PY 600 
Peru PE 604 
Pitcairn PN 612 
Poljska PL 616 
Portoriko PR 630 
Portugalska PT 620 
Reunion RE 638 
Romunija RO 642 
Ruanda RW 646 
Ruska federacija RU 643 
Sveta Helena SH 654 
Sveta Kitts in Nevis KN 659 
Sveta Lucija LC 662 
Sveta Pierre in Miquelon PM 666 
Sveta Vincent in Grenadine VC 670 
Salvador SV 222 
Samoa WS 882 
San Marino SM 674 
Sao Tome in Principe ST 678 
Savdska Arabija SA 682 
Sejšeli SC 690 
Senegal SN 686 
Severni Marianski otoki MP 580 
Sierra Leone SL 694 
Singapur SG 702 
Sirska arabska republika SY 760 
6ORQRNRãþHQD�REDOD CI 384 
Slovaška SK 703 
Slovenija SI 705 
Solomonovi otoki SB 090 
Somalija SO 706 
6WUDQVNL�]XQDQML�RWRNL�=GUXåHQLK�GUåDY UM 581 
Sudan SD 736 
Surinam SR 740 
Svalbard in Jan Mayen SJ 744 
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Svazi SZ 748 
6YHWL�VHGHå��9DWLNDQVND�PHVWQD�GUåDYD� VA 336 
Španija ES 724 
Šrilanka LK 144 
Švedska SE 752 
Švica CH 756 
7DGåLNLVWDQ TJ 762 
Tajska TH 764 
Tajvan, provinca Kitajske TW 158 
Tanzanija, zGUXåHQD�UHSXEOLND TZ 834 
Togo TG 768 
Tokelau TK 772 
Tonga TO 776 
Trinidad in Tobago TT 780 
Tunizija TN 788 
7XUþLMD TR 792 
Turkmenistan TM 795 
Tuvalu TV 798 
Uganda UG 800 
Ukrajina UA 804 
Urugvaj UY 858 
Uzbekistan UZ 860 
Vanuatu VU 548 
Vatikan �JO��6YHWL�VHGHå�   
Venezuela VE 862 
Vietnam VN 704 
Vzhodni Timor TP 626 
Zahodna Sahara EH 732 
=DLUH��JO��.RQJR��GHPRNUDWLþQD�UHSXEOLND�   
Zambija ZM 894 
=GUXåHQH�GUåDYH�$PHULNH US 840 
=GUXåHQL�DUDEVNL�HPLUDWL AE 784 
=GUXåHQR�NUDOMHVWYR�9HOLNH�%ULtanije in Severne 
Irske 

GB 826 

=HOHQRUWVNR�RWRþMH CV 132 
Zimbabve ZW 716 
 
 
 

5. Šifrant dobavnih pogojev po INCOTERMS-u 
 
 
1. podpolje 
polja 20 

Vsebina šifre 2. podpolje polja 20 

   
EXW franko tovarna lokacija tovarne 
FCA franko prevoznik kraj ali spreMHPQD�WRþND 
FAS franko ob ladijski bok odpremna luka 
FOB franko na ladijski krov odpremna luka 
CFR stroški in prevoznina namembna luka 
CIF stroški, zavarovanje in prevoznina namembna luka 
CPT SUHYR]�SODþDQ�GR namembni kraj 
CIP prevoz in zavarovanje pODþDQD�GR namembni kraj 
DAF dobavljeno na meji kraj dobave na meji 
DES dobavljeno na ladji namembna luka 
DEQ dobavljeno na obali (ocarinjeno) namembna luka 
DDU dobavljeno neocarinjeno namembni kraj 
DDP dobavljeno ocarinjeno namembni kraj 
XXX drugi dobavni pogoji opisani dobavni pogoji po pogodbi 
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3. podpolje 
polja 20 

Pomen šifre 

  
0 NUDM�L]����SRGSROMD�VH�QDKDMD�QD�PHML�FDULQVNHJD�REPRþMD�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH 
1 NUDM�L]����SRGSROMD�VH�QDKDMD�]QRWUDM�FDULQVNHJD�REPRþMD 
2 kraj iz 2. podpolja se nahaMD�L]YHQ�FDULQVNHJD�REPRþMD� 
 
 
 

6. Šifrant valut 
 
 
9�SUYR�SRGSROMH�SROMD����VH�YSLãH�WULPHVWQD�ãWHYLOþQD�ãLIUD� 
Uporabljen je standard ISO 4217. 
 
âWHYLOþQD�ãLIUD ýUNRYQD�ãLIUD Valuta 
   
004 AFA Afgan 
008 ALL Lek 
012 DZD DOåLUVNL�GLQDU 
031 AZM azerbajGåDQVNL�PDQDW 
032 ARS argentinski peso 
036 AUD avstralski dolar 
044 BSD bahamski dolar 
048 BHD bahrajnski dinar 
050 BDT Taka 
051 AMD armenski dram 
052 BBD barbadoški dolar 
060 BMD bermudski dolar 
064 BTN Ngultrum 
068 BOB Boliviano 
072 BWP Pula 
084 BZD belizejski dolar 
090 SBD solomonski dolar 
096 BND brunejski dolar 
100 BGL Lev 
104 MMK Kiat 
108 BIF burundski frank 
116 KHR Riel 
124 CAD kanadski dolar 
132 CVE kapverdski eskudo 
136 KYD kajmanski dolar 
144 LKR šrilanška rupija 
152 CLP þLOski peso 
156 CNY Juan 
170 COP kolumbijski peso 
174 KMF komorski frank 
188 CRC kostariški kolon 
191 HRK hrvaška kuna 
192 CUP kubanski peso 
196 CYP ciprski funt 
203 CZK þHãND�NURQD 
208 DKK danska krona 
214 DOP dominikanski peso 
222 SVC salvadorski kolon 
230 ETB etiopski bir 
232 ERN Nakfa 
233 EEK estonska krona 
238 FKP falklandski funt 
242 FJD ILGåLMVNL�GRODU 
262 DJF GåLEXWVNL�IUDQN 
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270 GMD Dalasi 
288 GHC Cedi 
292 GIP gibraltarski funt 
320 GTQ Kvecal 
324 GNF gvinejski frank 
328 GYD gvajanski dolar 
332 HTG Gurd 
340 HNL Lempira 
344 HKD hongkonški dolar 
348 HUF Forint 
352 ISK islandska krona 
356 INR indijska rupija 
360 IDR Rupija 
364 IRR iranski rial 
368 IQD iraški dinar 
376 ILS Šekel 
388 JMD jamajski dolar 
392 JPY Jen 
398 KZT Tenge 
400 JOD jordanski dinar 
404 KES kenijski šiling 
408 KPW severnokorejski von 
410 KRW Von 
414 KWD kuvajtski dinar 
417 KGS Som 
418 LAK Kip 
422 LBP libanonski funt 
426 LSL Loti 
428 LVL latvijski lats 
430 LRD liberijski dolar 
434 LYD libijski dinar 
440 LTL litvanski litas 
446 MOP Pataka 
450 MGF malgaški frank 
454 MWK .YDþD 
458 MYR malezijski ringit 
462 MVR Rufija 
470 MTL malteška lira 
478 MRO Uguija 
480 MUR mavricijska rupija 
484 MXN mehiški peso 
496 MNT Tugrik 
498 MDL moldavijski lev 
504 MAD maroški dirham 
508 MZM Metikal 
512 OMR omanski rial 
516 NAD namibijski dolar 
524 NPR nepalska rupija 
532 ANG nizozemski antilski gulden 
533 AWG arubski gulden 
548 VUV Vatu 
554 NZD novozelandski dolar 
558 NIO kordoba oro 
566 NGN Naira 
578 NOK norveška krona 
586 PKR pakistanska rupija 
590 PAB Balboa 
598 PGK Kina 
600 PYG Gvarani 
604 PEN novi sol 
608 PHP filipinski peso 
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626 TPE timorski eskudo 
634 QAR katarski rial 
642 ROL Lev 
643 RUB ruski rubelj 
646 RWF ruandski frank 
654 SHP funt Svete Helene 
678 STD Dobra 
682 SAR savdski rial 
690 SCR sejšelska rupija 
694 SLL Leone 
702 SGD singapurski dolar 
703 SKK slovaška krona 
704 VND Dong 
705 SIT Tolar 
706 SOS somalski šiling 
710 ZAR Rand 
716 ZWD zimbabvejski dolar 
736 SDD sudanski dinar 
740 SRG surinamski gulden 
748 SZL Lilangeni 
752 SEK švedska krona 
756 CHF švicarski frank 
760 SYP sirski funt 
764 THB Bat 
776 TOP Paanga 
780 TTD dolar Trinidada in Tobaga 
784 AED UAE dirham 
788 TND tunizijski dinar 
792 TRL turška lira 
795 TMM Manat 
800 UGX ugandski šiling 
807 MKD Denar 
810 RUR ruski rubelj 
818 EGP egiptovski funt 
826 GBP angleški funt 
834 TZS tanzanijski šiling 
840 USD ameriški dolar 
858 UYU urugvajski peso 
860 UZS uzbekistanski sum 
862 VEB Bolivar 
882 WST Tala 
886 YER jemenski rial 
891 YUM jugoslovanski dinar 
894 ZMK KYDþD 
901 TWD novi tajvanski dolar 
950 XAF CFA frank BEAC 
951 XCD vzhodnokaribski dolar 
952 XOF CFA frank BCEAO 
953 XPF CFP frank 
960 XDR SDR 
972 TJS Somoni 
973 AOA Kvanza 
974 BYR beloruski rubelj 
976 CDF kongški frank 
977 BAM konvertibilna marka 
978 BGN bolgarski lev 
978 EUR Evro 
980 UAH Hryvnia 
981 GEL Lari 
985 PLN Zlot 
986 BRL brazilski real 
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7. Šifrant vrste posla 
 
3RVHO�MH�YVDNR�GHMDQMH��NRPHUFLDOQR�DOL�QH��NL�SRY]URþL�SUHPLN�EODJD��SRãLOMDQMH�DOL�SUHMHP�� 
 
Šifra v stolpcu A Šifra v 

polju 24 
Šifra v stolpcu B 

   
11 1 'RNRQþQL�QDNXS�SURGDMD�(2) 
12 2 Blago, ki se pošilja na ogled ali 

preizkušanje, blago, ki se pošilja s 
SUDYLFR�GR�YUDþLOD��LQ�NRPLVLMVNL�SRVOL 

13 3 Kompenzacijski posli (menjalna trgovina) 
14 4 Prodaja tujim potnikom za njihovo osebno 

uporabo 

1 Posli z dejanskim ali nameravanim 
prenosom lastništva na podlagi 
SODþLOD�DOL�GUXJHJD�QDGRPHVWLOD�(1) 
Izjeme: posli s šiframi 21 do 23, 71, 
72, 81  

15 5 )LQDQþQL�OL]LQJ�(3) 
   

21 1 9UDþLOR�EODJD 
22 2 Zamenjava oz. nadomestilo za vrnjeno 

blago 

2 9UDþLOR�EODJD��NL�MH�ELOR�SUHGKRGQR�
åH�HYLGHQWLUDQR�SRG�ãLIUo 1 (4); 
EUH]SODþQD�]DPHQMDYD�EODJD�R]��
nadomestilo za blago (4) 23 3 Zamenjava oz. nadomestilo za nevrnjeno 

blago (npr. zaradi garancije) 
   

31 1 Dobave blaga na podlagi programov, ki 
jih v celoti ali delno financira Evropska 
skupnost 

32 2 'UXJH�GREDYH�YODGQLK�SRPRþL 
33 3 'UXJH�GREDYH�SRPRþL��V�VWUDQL�

posameznikov ali nevladnih organizacij) 

3 3RVOL��NL�QLVR�]DþDVQHJD�]QDþDMD��V�
prenosom lastništva, vendar brez 
QDGRPHVWLOD��ILQDQþQHJD�DOL�
GUXJDþQHJD� 

34 4 Drugi posli 
   

41 1 Oplemenitenje 
42 2 3RSUDYLOR�LQ�Y]GUåHYDQMH��VHUYLVLUDQMH��

SURWL�SODþLOX 

4 Posli z namenom oplemenitenja na 
podlagi pogodbe (5) ali z namenom 
popravila (6) 
Izjeme: posli s šiframa 71, 72 43 3 %UH]SODþQR�SRSUDYLOR�LQ�Y]GUåHYDQMH 

(servisiranje) 
   

51 1 Oplemenitenje 
52 2 3RSUDYLOR�LQ�Y]GUåHYDQMH��VHUYLVLUDQMH��

SURWL�SODþLOX 

5 Posli po opravljenem oplemenitenju 
na podlagi pogodbe (5) ali po 
popravilu (6) 
Izjeme: posli s šiframa 71, 72 53 3 %UH]SODþQR�SRSUDYLOR�LQ�Y]GUåHYDQMH�

(servisiranje) 
   

61 1 Najem, posoja, operativni lizing  6 Posli brez prenosa lastništva, npr. 
najem, posoja, operativni lizing (7) in 
GUXJH�]DþDVQH�XSRUDEH�(8), razen 
oplemenitenja na podlagi pogodbe 
LQ�SRSUDYLOD��GREDYD�LQ�YUDþLOR� 

62 2 'UXJH�]DþDVQH�XSRUDEH� 

   

71 1 Za vojaške namene 7 Posli v zvezi s skupnimi obrambnimi 
programi ali z drugimi skupnimi 
PHGGUåDYQLPL�SURL]YRGQLPL�
programi 

72 2 Drugi programi 

   
8 Dobava gradbenega materiala in 

opreme v okviru gradbenih oz. 
JUDGEHQLK�LQåHQLULQJ�SRVORY��NL�VR�
del splošne pogodbe (9) 

81  

   
9 Drugi posli 91  
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Opombe: 
 
(1)�7D�WRþND�]DMHPD�YHþLQR�L]YR]QLK�LQ�XYR]QLK�SRVORY��WM��SRVORY��SUL�NDWHULK� 

− se lastništvo prenese z rezidenta na nerezidenta ali obratno; 
− MH�DOL�ER�L]YUãHQR�SODþLOR�DOL�GUXJR�QDGRPHVWLOR��NRPSHQ]DFLMD�Y�blagu). 

Pri tem je potrebno opozoriti, da to velja tudi za blago, ki se pošilja med enotami istega podjetja ali iste 
VNXSLQH�SRGMHWLM�� LQ�]D�EODJR��NL�VH�SRãLOMD�Y�L]�RVUHGQMLK�GLVWULEXFLMVNLK�VNODGLãþ��UD]HQ�þH�Y�]YH]L�V�WHPL�SRVOL�
SODþLOR�DOL�GUXJR�QDGRPestilo ni oziroma ne bo izvršeno (v tem primeru se taki posli evidentirajo pod šifro 3 
stolpca A). 
 
(2)�9NOMXþQR�]�GREDYDPL�UH]HUYQLK�GHORY�LQ�GUXJLPL�QDGRPHVWQLPL�GREDYDPL�SURWL�SODþLOX��9NOMXþQR���SRYUDWQL��
odkup" slovenskega blaga. 
 
(3)�9NOMXþQR�V� ILQDQþQLP� OL]LQJRP��REURNL�VH�REUDþXQDMR� WDNR��GD�SRNULMHMR�YVR�DOL�VNRUDM�YVR�YUHGQRVW�EODJD��
Koristi in tveganja lastništva se ob sklenitvi pogodbe prenesejo na lizingojemalca. Po izteku pogodbe postane 
lizingojemalec zakoniti lastnik. 
 
(4) Vrnjene ali zamenjane oziroma nadomestne pošiljke blaga, ki so bile prvotno evidentirane pod šiframi 3 do 
9 stolpca A, je potrebno evidentirati pod ustrezne šifre. 
 
(5) Posli oplemenitenja (pod carinskim nadzorom ali ne) se evidentirajo pod šifri 4 in 5 stolpca A. Posli 
oplemenitenMD�]D�ODVWHQ�UDþXQ�QH�VSDGDMR�SRG�WL�ãLIUL�LQ�MLK�MH�SRWUHEQR�HYLGHQWLUDWL�SRG�ãLIUR���VWROSFD�$� 
 
(6)� 3RSUDYLOR� SRPHQL� REQRYR� EODJD� Y� VPLVOX� QMHJRYH� SUYRWQH� IXQNFLMH�� NDU� ODKNR� YNOMXþXMH� WXGL� QHNDWHUH�
strukturne spremembe ali izboljšave. 
 
(7) Operativni lL]LQJ��YVH�OL]LQãNH�SRJRGEH��UD]HQ�ILQDQþQHJD�OL]LQJD��JO��RSRPER���� 
 
(8)�7D�ãLIUD�]DMHPD�EODJR��NL�VH�L]YDåD�XYDåD�]�QDPHQRP�NDVQHMãHJD�SRQRYQHJD�XYR]D�SRQRYQHJD�L]YR]D��QH�
da bi se pri tem spremenilo lastništvo. 
 
(9) Posli, evidentirani pod šifro 8 stolSFD�$��VH�QDQDãDMR�QD�SRãLOMNR�]�EODJRP��]D�NDWHUR�QLVR�ELOL�L]GDQL�ORþHQL�
UDþXQL�� DPSDN� MH� ELO� L]GDQ� HQ� VDP� UDþXQ�� NL� SRNULYD� FHORWQR� VNXSQR� YUHGQRVW�� 9� QDVSURWQHP� SULPHUX� MH�
potrebno posle evidentirati pod šifro 1 stolpca A. 
 
 
 
 

8. Šifrant vrste transporta 
 
 
Šifra Vrsta transporta 
  
10 pomorski transport  
12 vagon na ladji 
16 cestno vozilo na ladji 
17 priklopnik ali polpriklopnik na ladji 
20 åHOH]QLãNL�WUDQVSRUW 
23 oprtni vlak 
31 osebno vozilo 
32 Kombi 
33 WRYRUQR�YR]LOR�GR������NJ�QDMYHþMH�GRYROjene mase brez priklopnika 
34 WRYRUQR�YR]LOR�QDG������NJ�QDMYHþMH�GRYROMHQH�PDVH�EUH]�SULNORSQLND 
35 tovorno vozilo s polpriklopnikom ali priklopnikom 
40 ]UDþQL�WUDQVSRUW 
50 poštni promet 
70 transportne napeljave (cevovodi, plinovodi, daljnovodi itd.) 
90 lastni pogon 
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9. Šifrant ugodnosti 
 
 
Šifra Ugodnost 
  
G splošna shema preferencialov (SSP) 
P preferencialni status blaga na osnovi prostotrgovinskih sporazumov 
O GUXJH�SUHIHUHQþQH�NYRWH��NL�QLVR�]DMHWH�Y�*�LQ�3 
 
 
 

10. Šifrant postopkov 
 
 
Štirimestna šifra je sestavljena iz dveh dvomestnih šifer: 
− SUYD� GYRPHVWQD� ãLIUD� R]QDþXMH� GHNODULUDQL� �]DKWHYDQL�� FDULQVNL� SRVWRSHN� R]LURPD�XSRUDER�DOL� UDER� �Y�

nadaljevanju: postopek); 
− GUXJD� GYRPHVWQD� ãLIUD� R]QDþXMH� SRSUHMãQML� SRVWRSHN�� =D� SRSUHMãQML� SRVWRSHN� VH šteje postopek, v 

NDWHUHP�MH�ELOR�EODJR�SUHG�GHNODULUDQLP��]DKWHYDQLP��SRVWRSNRP��ýH�SRSUHMãQMHJD�SRVWRSND�QL�ELOR��VH�
QD� WUHWMHP� LQ� þHWUWHP� PHVWX� ãWLULPHVWQH� ãLIUH� YSLãH� ���� 7D� ãLIUD� VH� YSLãH� WXGL�� NR� MH� ELO� SRSUHMãQML�
postopek tranzitni postopek. 

 
V priPHULK��NR�MH�ELO�SRSUHMãQML�SRVWRSHN�SRVWRSHN�FDULQVNHJD�VNODGLãþHQMD�DOL�SRVWRSHN�]DþDVQHJD�XYR]D�DOL�
NR�JUH�]D�EODJR�L]�SURVWH�FDULQVNH�FRQH��VH�XVWUH]QD�ãLIUD�WHJD�SRVWRSND�NRW�SRSUHMãQMHJD�YQHVH�OH��þH�EODJR�
pred tem postopkom ni bilo predmet kakšnega GUXJHJD�SRVWRSND�]�HNRQRPVNLP�XþLQNRP�� 
 
 
Šifra Postopek 
  
10 GRNRQþQL�L]YR]� 
21 ]DþDVQL�L]YR]�QD�RSOHPHQLWHQMH 
23 ]DþDVQL�L]YR]�EODJD��NL�VH�ER�YUQLOR�Y�QHVSUHPHQMHQHP�VWDQMX 
31 ponovni izvoz blaga 
40 sprostitev blaga v prost promet  
41 sprostitev v prost promet v okviru postopka uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz (sistem 

SRYUDþLOD�FDULQH� 
46 sprostitev v prost promet v okviru postopka uvoza za proizvodnjo za izvoz (sistem 

SRYUDþLOD�FDULQH��Y�SURVWRULK�FDULQVNHJD�VNODGLãþD 
47 sprostitev v prost promet v okviru postopka uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz (sistem 

SRYUDþLOD�FDULQH��Y�3&& 
51 XYR]�EODJD�]D�SURL]YRGQMR�]D�L]YR]��VLVWHP�RGORJD�SODþLOD�FDULQH� 
53 ]DþDVQL�XYR]�EODJD 
54 REUDþXQ�GDMDWHY�]D�EODJR��NL�VH�åH�QDKDMD�Y�FDULQVNHP�SRVWRSNX 
55 XYR]�EODJD�]D�SURL]YRGQMR�]D�L]YR]��VLVWHP�RGORJD�SODþLOD�FDULQH��Y�SURVWRULK�FDULQVNHJD�

DOL�WURãDULQVNHJD�VNODGLãþD�DOL�Y�SURVWRULK�RSURãþHQHJD�XSRUDEQLND 
56 XYR]�EODJD�]D�SURL]YRGQMR�]D�L]YR]��VLVWHP�RGORJD�SODþLOD�FDULQH��Y�3&& 
61 ponovni uvoz in sprostitev v prost promet  
63 SRQRYQL�XYR]�GRPDþHJD�EODJD��SUYL�RGVWDYHN������þOHQD�FDULQVNHJD�]DNRQD� 
71 SRVWRSHN�FDULQVNHJD�VNODGLãþHQMD�EODJD 
76 SRVWRSHN� FDULQVNHJD� VNODGLãþHQMD� DOL� YQRVD� EODJD� Y� 3&&�� QDPHQMHQHJD� L]YR]X� Y�

nespremenjenem stanju, za katereJD� XSUDYLþHQHF� QD� SRGODJL� YORåLWYH� WH� GHNODUDFLMH�
R]LURPD�SULMDYH�ODKNR�]DKWHYD�L]SODþLOR�L]YR]QLK�VSRGEXG�DOL�XYHOMDYLWYH�RSURVWLWHY�SODþLOD�
DDV 

78 vnos blaga v PCC, razen primerov pod šifro 76 
91 predelava blaga pod carinskim nadzorom 
93 XQLþHQMH�EODJa pod carinskim nadzorom 
96 vnos blaga v PCP 
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11. Šifrant kontingentov 
 
 
9�SROMH����VH�YSLãH�ãWLULPHVWQD�ãLIUD�NRQWLQJHQWD��NL�MH�GRORþHQD�V�SUHGSLVRP�R�GRORþLWYL�NRQWLQJHQWD� 
 
 
 

12. Šifrant metod vrednotenja 
 
 
ýH� FDULQVNL� GHNODUDQW� FDULQVNL� GHNODUDFLML� QH� PRUH� SULORåLWL� GRNXPHQWRY�� QD� RVQRYL� NDWHULK� EL� VH� ODKNR�
carinska vrednost za vse postavke ali del postavk ugotavljala na osnovi transakcijske vrednosti, lahko 
SUHGODJD� GUXJR�PHWRGR� YUHGQRWHQMD� XYRåHQHJD� EODJD�� =D� WR�PRUD� SUHGORåLWL� WXGL� XVWUH]QH� SRGDtke (npr. 
SRGDWNH��NR�VH�MH�HQDNR�DOL�SRGREQR�EODJR�åH�FDULQLOR��FHQLNH��NDWDORJH����� 
 
3ROMH����VH�L]SROQL�]�HQRPHVWQR�þUNRYQR�DOL�ãWHYLOþQR�ãLIUR�OH��þH�MH�Y�SROMH����YSLVDQD�ãLIUD�1��2�DOL�5� 
 
D��ýH�MH�Y�SROMX����YSLVDQD�ãLIUD��2��DOL��1���VH�YSLãH�Y�WR polje šifra: 
− ��� þH� GHNODUDQW� SUHGODJD� YUHGQRWHQMH� XYRåHQHJD� EODJD� QD� RVQRYL� XSRUDEH� WUDQVDNFLMVNH� YUHGQRVWL�

HQDNHJD�EODJD��SUYL�RGVWDYHN�����þOHQD�&=��LQ�SULORåL�XVWUH]QH�SRGDWNH� 
− ��� þH� GHNODUDQW� SUHGODJD� YUHGQRWHQMH� XYRåHQHJD� EODJD� QD� RVQRYL� XSRUDEH� WUDQsakcijske vrednosti 

SRGREQHJD�EODJD��GUXJL�RGVWDYHN�����þOHQD�&=��LQ�SULORåL�XVWUH]QH�SRGDWNH� 
− ��� þH� GHNODUDQW� SUHGODJD� YUHGQRWHQMH� XYRåHQHJD� EODJD� QD� RVQRYL� XSRUDEH� GHGXNWLYQH�PHWRGH� �SUYD�

DOLQHD����WRþNH�SUYHJD�RGVWDYND�����þOHQD�&=��LQ�SULORåL�XVWUH]QH�podatke; 
− ���þH�GHNODUDQW�SUHGODJD�YUHGQRWHQMH�XYRåHQHJD�EODJD�QD�RVQRYL�XSRUDEH�PHWRGH�L]UDþXQDQH�YUHGQRVWL�

����WRþND�SUYHJD�RGVWDYND�����þOHQD�&=��LQ�SULORåL�XVWUH]QH�SRGDWNH� 
− ���þH�GHNODUDQW�SUHGODJD�YUHGQRWHQMH�XYRåHQHJD�EODJD�QD�RVQRYL�XSRUDEH�RVWDOLK�PHWRG������þOHQD�&=��

LQ�SULORåL�XVWUH]QH�SRGDWNH� 
 

E��ýH�MH�Y�SROMX����YSLVDQD�ãLIUD�5��VH�SUL�SRVDPH]QL�SRVWDYNL�FDULQVNH�GHNODUDFLMH�Y�WR�SROMH�YSLãH�XVWUH]QD�
šifra:  
− $�� %�� &�� '�� /� DOL� 0�� NL� LPDMR� SRPHQ� RSLVDQ� SUL� SROMX� ��� �XYRåHQR� EODJR� VH� YUHGQRWL� QD� Rsnovi 

transakcijske vrednosti pri vpisu šifer A, B, C, L ali M), ali  
− 2, 3, 4, 5 ali 6, ki ima pomen iz alinee a) (dokumenti, na podlagi katerih bi se lahko carinska vrednost 

GRORþLOD� QD� RVQRYL� WUDQVDNFLMVNH� YUHGQRVWL�� QLVR� SULORåHQL�� ]DWR� GHNODUDQW� SUHGODga drugo metodo 
vrednotenja in prilaga tudi ustrezne podatke). 

 
V to polje se vpiše samo ena šifra –�þUNRYQD�DOL�ãWHYLOþQD� 
 
 
 

13.  âLIUDQW�SRVHEQLK�]D]QDPNRY��SUHGORåHQLK�OLVWLQ��SRWUGLO��GRYROMHQM�« 
 
 
V polje 44 se vpišejo potrebne šifre iz enajstih podatkovnih skupin, ki obravnavajo: 
− RSURVWLWYH�SODþLOD�FDULQH��SRGDWNRYQD�VNXSLQD�]�R]QDNR�&�� 
− davki in takse (podatkovna skupina z oznako D), 
− SRVWRSNH�]�HNRQRPVNLP�XþLQNRP��SRGDWNRYQD�VNXSLQD�]�R]QDNR�(�� 
− fakturne dokumente (podatkovna skupina z oznako F), 
− garancije (podatkovna skupina z oznako G), 
− izjave (podatkovna skupina z oznako I), 
− RVWDOH�SULORåHQH�GRNXPHQWH��SRGDWNRYQD�VNXSLQD�]�R]QDNR�2�� 
− potrdila o poreklu in druga potrdila (podatkovna skupina z oznako P), 
− poenostavljene postopke (podatkovna skupina z oznako S), 
− trošarine (podatkovna skupina z oznako T), 
− carinsko vrednost blaga (podatkovna skupina z oznako V). 
 
9VDNR�SRVDPH]QR�SRGDWNRYQR�VNXSLQR�MH�PRJRþH�RSLVDWL�Y�QDMYHþ�GYHK�SRGSROMLK� 
− v podpolje 44/1 se vpiše šifra, sestavljena iz treh znakov; prvi ]QDN� MH� þUNRYQD� R]QDND� SRGDWNRYQH�

skupine; 
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− Y�SRGSROMH�������GROåLQH�QDMYHþ�GYDMVHWLK�]QDNRY��VH�YSLãHMR�YVHELQVNL�SRGDWNL��NL�VR�YH]DQL�QD�L]EUDQR�
ãLIUR��QSU��]DSRUHGQH�ãWHYLONH�GRNXPHQWD��]QHVHN�SUHYR]QLK�VWURãNRY���9VHELQD�WHJD�SRGSROMD�LQ�QDþLQ�
vpisa poGDWNRY�VWD�GRORþHQD�]D�SRVDPH]QR�WULPHVWQR�ãLIUR�L]�SRGSROMD�������ýH�YVHELQD�QL�SUHGSLVDQD��
se vpiše le ustrezna tromestna šifra iz podpolja 44/1. 

 
.HU�MH�SROMH����QHGHOMHQR��ORþLPR�SRGSROMD�]�RNOHSDML��3ULPHUD� 

(V20)(3451) 
Šifra pomeni, da se v konkretni� SRVWDYNL� SULMDYOMDMR� VWURãNL� GREDYH�GR�YVWRSD�QD�FDULQVNR�REPRþMH�
Republike Slovenije v višini 3451 SIT. 

(C01)(345/2000) 
âLIUD� SRYH�� GD� GHNODUDQW� XYHOMDYOMD� RSURVWLWHY� SR� ����� DOL� ����� þOHQX� FDULQVNHJD� ]DNRQD� QD� RVQRYL�
potrdila Ministrstva za zunanje zadeve št. 345 iz leta 2000. 

 
V drugo podpolje je potrebno vpisati podatek skrajno levo, zato pred številko ne sme biti praznega mesta. 
 
9�SROMH����MH�PRJRþH�YSLVDWL�]DGRVWQR�ãWHYLOR�ãLIULUDQLK�SULORJ��9Hþ�ãLIHU�L]�HQH�SRGDWNRYQH�VNXSLQH�VH�YSLãH�
SR�UDVWRþHP�YUVWQHP�UHGX��ýH�ãLIUD�ãH�QL�GRORþHQD��VH�SULORJD�ODKNR�YSLãH�WXGL�]�EHVHGDPL� 
 
ýH�Y�GHNODUDFLMDK�]�YHþ�NRW�HQR�SRVWDYNR�YHOMDMR�ãLIUH�SRVDPH]QH�þUNRYQH�VNXSLQH�]D�FHORWQR�GHNODUDFLMR�
�YVH�SRVWDYNH���MLK�MH�PRJRþH�YSLVDWL�VDPR�Y�SUYL�SRVWDYNL��9�WHK�SULPHULK�PRUD�ELWL��UD]HQ�]D�ãLIUH�þUNRYQH�
VNXSLQH� ,��2� LQ�6�� NMHU� WR� QL� SRWUHEQR�� Y� SUYL� SRVWDYNL� YSLVDQD� WXGL� GRGDWQD� ãLIUD� WDNH� þUNRYQH� VNXSLQH� ]�
oznako 00 (npr. C00, E00, P00). Primer: 

(C00)(C38)(14/2000) 
Šifra pomeni, da velja soglasje št. 14 iz leta 2000 Ministrstva za znanost in tehnologijo za vse 
postavke ECL. 

7DND�SRHQRVWDYLWHY�QH�YHOMD�]D�ãLIUH�þUNRYQH�VNXSLQH�9� 
 
6NXSLQH�ãLIHU�VH�XSRUDEOMDMR�QD�QDVOHGQML�QDþLQ� 
 
 

6H]QDP�ãLIHU�]�R]QDNR�³&´��RSURVWLWYH�SODþLOD�FDULQH� 
 
Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina podpolja 
44/2 

   
C01 RSURVWLWYH�SODþLOD�FDULQH�SR�FDULQVNHP�]DNRQX þOHQ�&=�WRþND 
C04 potrdilo diplomatskega ali konzularnega predstavništva v tujini oz. 

drug dokument o delu v tujini 
 

C12 akt pristojnega organa o podedovanju predmetov štev./LLLL 
C25 GRND]LOR�R�GREURGHOQL�R]LURPD�þORYHNROMXEQL�GHMDYQRVWL štev./LLLL 
C29 potrdilo pristojnega organa o opravljanju dejavnosti oz. registraciji štev./LLLL 
C36 potrdilo pristojne komisije o usposobljenosti za opravljanje 

GRORþHQH�GHMDYQRVWL 
 

C37 potrdilo�VSORãQHJD�]GUXåHQMD�LQGXVWULMVNH�SDQRJH štev./LLLL 
C42 izjava o ulovu in predelavi  
C78 YQRV�RSUHPH�Y�FRQR�SR������þOHQX�XUHGEH�]D�L]YDMDQMH�&=  
C90 RSURVWLWHY�SODþLOD�FDULQH�Y�VNODGX�]�PHGQDURGQLPL�VSRUD]XPL štev.Ur. l./LLLL 
C99 druge oprostitve in druga potrdila  
 
Opomba: Okrajšave v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenijo: 
 
štev./LLLL: HYLGHQþQR�ãWHYLONR�SULORJH�OHWR� 
štev. Ur. l./LLLL: ãWHYLONR�8UDGQHJD� OLVWD��Y�NDWHUHP�MH�ELO�PHGQDURGQL�VSRUD]XP�SUYLþ�REMDYOMHQ�� LQ�

leto objave; 
þOHQ�&=�WRþND: naMYHþ� WULPHVWQR�ãWHYLONR�þOHQD�&=� LQ�GYRPHVWQR�ãWHYLONR� WRþNH��QD�NDWHUL� WHPHOML�

oprostitev. 
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Seznam šifer z oznako “D” (davki in takse) 
 
Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina podpolja 
44/2 

   
D45 RSURVWLWHY�SODþLOD�WDNVH�QD�PD]DOQD�ROMD  
D50 oprostiWHY�SODþLOD�GDYND�Y�VNODGX�]�GRORþLOL�=''9 þOHQ�=''9�WRþND 
D51 XSRUDED�]QLåDQH�VWRSQMH������Y�VNODGX�]�GRORþLOL�=''9 þOHQ�=''9�WRþND 
D78 RSURVWLWHY�SODþLOD�''9�]D�RSUHPR�LQ�UHSURGXNFLMVNL�PDWHULDO�Y�

coni 
 

D90 RSURVWLWHY�SODþLOD�GDYND�Y�VNODGX�]�PHGQDURGnim sporazumom štev. Ur. l./LLLL 
D92 RSURVWLWHY�GDYND�QD�PRWRUQD�YR]LOD�Y�VNODGX�V����þOHQRP�]DNRQD

o davkih na motorna vozila 
þOHQ�='09 

D93 oprostitev upravne takse þOHQ�=87�WRþND 
D99 druge oprostitve  
 
Opomba: Okrajšave v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenijo: 
 
štev. Ur. l./LLLL: ãWHYLONR�8UDGQHJD� OLVWD��Y�NDWHUHP�MH�ELO�PHGQDURGQL�VSRUD]XP�SUYLþ�REMDYOMHQ�� LQ�

leto objave; 
þOHQ�=''9�WRþND: QDMYHþ� WULPHVWQR� ãWHYLONR� þOHQD� =''9� LQ� GYRPHVWQR� ãWHYLONR� WRþNH�� QD� NDWHUL�

temelji oprostitev ali uporaba zniåDQH�VWRSQMH�''9� 
þOHQ�=87�WRþND: QDMYHþ� GYRPHVWQR� ãWHYLONR� þOHQD� =87� LQ� GYRPHVWQR� ãWHYLONR� WRþNH�� QD� NDWHUL�

WHPHOML�RSURVWLWHY�SODþLOD�WDNVH� 
 
 

6H]QDP�ãLIHU�]�R]QDNR�³(´��SRVWRSNL�]�HNRQRPVNLP�XþLQNRP� 
 
Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina podpolja 
44/2 

   
E01 SUHGKRGQR� GRYROMHQMH� ]D� ]DþHWHN� SRVWRSND� XYR]D� ]DUDGL�

izvoza 
car. org./štev./LLLL 

E05 deklaracija kot zahtevek in dovoljenje za postopek uvoza 
zaradi izvoza 

car. org./štev./LLLL 

E11 šifra gospodarskih pogojev šifra 
E21 predhodno dovoljenje za postopek predelave pod carinskim 

nadzorom 
car. org./štev./LLLL 

E25 deklaracija kot zahtevek in dovoljenje za postopek predelave 
pod carinskim nadzorom 

car. org./štev./LLLL 

E31 SUHGKRGQR�GRYROMHQMH�]D�]DþDVQL�L]YR]�QD�RSOHPHQLWHQMH car. org./štev./LLLL 
E35 deklaracija kot zahtevek in dovoljenje za postopek 

]DþDVQHJD�L]YR]D�QD�RSOHPHQLWHQMH 
car. org./štev./LLLL 

E51 SUHGKRGQR�GRYROMHQMH�]D�]DþDVQL�XYR]�EODJD car. org./štev./LLLL 
E52 RSURVWLWHY�SUHGORåLWYH�LQVWUXPHQWD�]DYDURYDQMD  
E55 deklaracija kot zahtevek in dovoljenje za postopek 

]DþDVQHJD�XYR]D 
þOHQ�&=�WRþND 

E99 drugi dokumenti  
 
Opomba: Okrajšave v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenijo: 
 
car. org./št./LLLL: ãLIUR�FDULQVNHJD�RUJDQD�HYLGHQþQR�ãWHYLONR�GRYROMHQMD�OHWR� 
šifra: štirimestno šifro gRVSRGDUVNLK� SRJRMHY�� NL� XVWUH]D� GRORþEDP� ����� LQ� ����� þOHQD�

uredbe za izvajanje CZ (UICZ). Šifre so elementi preglednice v nadaljevanju; 
þOHQ�&=�WRþND: QDMYHþ� WULPHVWQR�ãWHYLONR�þOHQD�&=� LQ�GYRPHVWQR�ãWHYLONR� WRþNH��QD�NDWHUL� WHPHOML�

oprostitev. 
 



Stran 7494 / Št. 65 / 25. 7. 2002 Uradni list  Republike Slovenije  
 
 

 

Preglednica gospodarskih pogojev 
 
Šifra 'RORþED 
  
5101 ���D�WRþND�SUYHJD�RGVWDYND������þOHQD�8,&= 
5102 ���E�WRþND�SUYHJD�RGVWDYND������þOHQD�8,&= 
5103 ���F�WRþND�SUYHJD�RGVWDYND������þOHQD�8,&= 
5104 ���G�WRþND�SUYHJD�RGVWDYND������þOHQD�8,&= 
5105 ���H�WRþND�SUYHJD�RGVWDYND������þOHQD�8,&= 
5116 ���I�WRþND�SUYHJD�RGVWDYND������þOHQD�8,&= 
5106 ���WRþND�SUYHJD�RGVWDYND������þOHQD�8,&= 
5107 ���WRþND�SUYHJD�RGVWDYND������þOHQD�8,&= 
5108 ���WRþND�SUYHJD�RGVWDYND������þOHQD�8,&= 
5191 ���D�WRþND�SUYHJD�RGVWDYND������þOHQD�8,&= 
5192 ���E�WRþND�SUYHJD�RGVWDYND������þOHQD�8,&= 
5193 ���F�WRþND�SUYHJD�RGVWDYND������þOHQD�8,&= 
5194 ���G�WRþND�SUYHJD�RGVWDYND������þOHQD�8,&= 
5111 ���D�WRþND�SUYHJD�RGVWDYND������þOHQD�8,&= 
5112 ���E�WRþND�SUYHJD�RGVWDYND������þOHQD�8,CZ 
5113 ���F�WRþND�SUYHJD�RGVWDYND������þOHQD�8,&= 
5114 ���G�WRþND�SUYHJD�RGVWDYND������þOHQD�8,&= 
5300 �����þOHQ�8,&= 
 
 

Seznam šifer z oznako “F” (fakturni dokumenti) 
 

Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina podpolja 
44/2 

   
F10 faktura štev.–štev.–štev./LLLL 
F13 proforma faktura štev.–štev.–štev./LLLL 
F20 izjava o vrednosti blaga  
F90 (&/�SULORåHQH�YHþ�NRW�WUL�IDNWXUH  
F99 druge fakture  
 
Opomba: Okrajšava v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomeni: 
 
štev.–štev.–štev./LLLL: HYLGHQþQH� ãWHYLONH� �GR� �� PHVW�� QDMYHþ� WUHK� IDNWXU�� REYH]QR� ORþHQLK� V�

pomišljajem/leto. 
 
ýH�VR�GHNODUDFLML�SULORåHQH�YHþ�NRW�WUL�IDNWXUH��VH�Y�SROMH����YSLãH�ãLIUD�)��� 
 
 

Seznam šifer z oznako “G” (garancije) 
 

Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina podpolja  
44/2 

   
G01 splošna garancija deklaranta ali njegovega zastopnika dav. štev./evid. štev. 
G99 garancija druge osebe z dovoljenjem carinskega organa dav. štev./evid. štev. 
 
 
Opomba: Okrajšava v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomeni: 
 
dav. štev./evid. štev.: GDYþQR�ãWHYLONR� LPHWQLND�JDUDQFLMH�HYLGHQþQR�ãWHYLONR�YSLVD�VSORãQH�JDUDQFLMH�

v register Generalnega carinskega urada. 
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Seznam šifer z oznako “I” (izjave) 
 
 

Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina podpolja 
44/2 

   
I14 izjava, da je blago prosto carine  
I20 izjava� R�]DKWHYDQL�XSRUDEL�GDWXPD��GUXJDþQHJD�RG�GDWXPD�

YNQMLåEH�(&/ 
(DD/MM/LLLL) 

I21 L]MDYD�R�SRHQRVWDYOMHQHP�XYUãþDQMX�EODJD  
I23 izjava o sukcesivnem carinjenju (štev./LLLL) 
I24 zahtevek za odstranitev, premestitev blaga  
I25 izjava o uporabi skupne carinske stopnje  
I30 L]MDYD��GD�MH�JRULYR�RSURãþHQR�SODþLOD�WDNVH  
I99 druge izjave  
 
Opomba: Okrajšavi v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenita: 
 
DD/MM/LLLL: dan/mesec/leto, 
 (Uporaba prijavljenega datuma se zahteva takrat, ko datum sprejema ECL ni datum, 

QD�RVQRYL�NDWHUHJD�VH�GRORþLMR�YLãLQD�GDMDWHY�LQ�GUXJL�XNUHSL�WUJRYLQVNH�SROLWLNH�� 
štev./LLLL: HYLGHQþQR�ãWHYLONR�L]MDYH�OHWR� 
 
 

6H]QDP�ãLIHU�]�R]QDNR�³2´��RVWDOL�SULORåHQL�GRNXPHQWL� 
 

Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina podpolja 
44/2 

   
O10 DCV  
O11 tovorni list  
O12 zavarovalna polica  
O13 ladijski tovorni list  
O14 letalski tovorni list  
O15 specifikacija blaga  
O20 SRWUGLOR� R� SODþDQLK� GDMDWYDK� ]D� UHJLVWUDFLMR� PRWRUQHJD�

vozila 
 

O25 dodatni izvod ECL št. lista ECL 
O26 kopija ECL car. org./vrsta/št./LLLL 
O30 NRSLMD�XPDNQMHQH�(&/�SR�NRQþDQHP�SRVWRSNX car. org./vrsta/št./LLLL 
O99 drugo  
 
Opomba: Okrajšavi v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenita: 
 
št. lista ECL: oznako lista iz seta ECL; primer: za list št. 3 se vpiše (O25)(3); 
car. org./vrsta/št./LLLL: ãLIUR� FDULQVNHJD� RUJDQD�YUVWD� SRVWRSND� L]� SROMD� �� (&/�HYLGHQþQR� ãWHYLONR�

deklaracije/leto. 
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Seznam šifer z oznako “P” (potrdila o poreklu in druga potrdila) 
 

Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina 
podpolja 
44/2 

  
Dokumenti za dokazovanje porekla  

P01 potrdilo o prometu blaga EUR 1 štev./LLLL 
P02 GROJRURþQR�SRWUGLOR�R�SURPHWX�EODJD�(85�� štev./LLLL 
P03 potrdilo EUR 2 štev./LLLL 
P04 potrdilo o poreklu blaga štev./LLLL 
P05 obrazec A štev./LLLL 
P06 L]MDYD�QD�UDþXQX štev./LLLL 
P07 i]MDYD�SRREODãþHQHJD�L]YR]QLND�QD�UDþXQX štev./LLLL 
P08 potrdilo o direktni pošiljki štev./LLLL 
P10 druga potrdila o poreklu štev./LLLL 
P11 drugo  
  
Druga potrdila  

P21 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za finance štev./LLLL 
P22 potrdilo, soglasje ali dovoljenje  Ministrstva za gospodarstvo štev./LLLL 
P23 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve štev./LLLL 
P24 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za zunanje zadeve štev./LLLL 
P25 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano 
štev./LLLL 

P26 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za obrambo štev./LLLL 
P27 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za delR��GUXåLQR� LQ�VRFLDOQH�

zadeve 
štev./LLLL 

P28 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za kulturo štev./LLLL 
P29 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za okolje, prostor in energijo štev./LLLL 
P30 Potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za promet štev./LLLL 
P31 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za šolstvo, znanost in šport štev./LLLL 
P32 Potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za zdravje štev./LLLL 
P33 Potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za pravosodje štev./LLLL 
P34 SRWUGLOR��VRJODVMH�DOL�GRYROMHQMH�0LQLVWUVWYD�]D�LQIRUPDFLMVNR�GUXåER štev./LLLL 
P35 potrdilo, soglasje ali dovoljenje GZS oziroma Obrtne zbornice Slovenije štev./LLLL 
P36 SRWUGLOR� DOL� RGORþED� $JHQFLMH� ]D� NPHWLMVNH� WUJH� LQ� UD]YRM� SRGHåHOMD�

(MKGP) 
štev./LLLL 

P37 Potrdilo o homologaciji za uvoz motornih vozil štev./LLLL 
P40 potrdilo o dodelitvi šifre CURS za uvoz vozil in rezervnih delov po 

]QLåDQL�FDULQVNL�VWRSQML 
štev./LLLL 

P41 3RWUGLOR�7UåQHJD�LQãSHNWRUDWD�56  
P42 potrdilo Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo  
P43 Potrdilo Zdravstvenega inšpektorata RS  
P44 Potrdilo Veterinarske uprave (veterinarske inšpekcije)  
P45 potrdilo Inšpektorata RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in 

åLYLO 
štev./LLLL 

P49 Potrdilo o zave]XMRþL�LQIRUPDFLML�R�XYUVWLWYL�EODJD�Y�.1 štev./LLLL 
P50 3RWUGLOR�R�]DYH]XMRþL�LQIRUPDFLML�R�SRUHNOX�EODJD štev./LLLL 
P51 Potrdilo o istovetnosti blaga štev./LLLL 
P52 Potrdilo o carinskem statusu blaga štev./LLLL 
P53 Potrdilo za uvoz vina v Republiko Slovenijo  
P70 RGORþED�0LQLVWUVWYD�]D�JRVSRGDUVWYR�]D�XYR]�EODJD�Y�RNYLUX�NYRWH�SR�

7UåDãNHP�VSRUD]XPX 
štev./LLLL 

P71 RGORþED�0LQLVWUVWYD�]D�JRVSRGDUVWYR�]D�XYR]�EODJD�Y�RNYLUX�NYRWH�SR�
splošnem sporazumu o carinah in trgovini 

štev./LLLL 

P90 dovoljenje za izvoz blaga z dvojno rabo  štev./LLLL 
P99 druga potrdila  
 
Opomba: Okrajšava v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomeni: 
štev./LLLL: HYLGHQþQR�ãWHYLONR�SRWUGLOD�DOL�GUXJH�SULORJH�OHWR� 
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Seznam šifer z oznako “S” (poenostavljeni postopki) 
 

Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina podpolja 
44/2 

   
S10 SRREODãþHQL�SRãLOMDWHOM štev. dov./LLLL 
S11 nepopolna ECL štev. dov./LLLL 
S12 dopolnilna ECL za nepopolno ECL štev. dov./LLLL 
S13 dopolnilna ECL – poenostavljen postopek na podlagi 

komercialnega ali drugega dokumenta 
štev. dov./LLLL 

S14 dopolnilna ECL – poenostavitev na podlagi knjigovodskih 
vpisov 

štev. dov./LLLL 

S15 SRHQRVWDYOMHQ� QDþLQ� SULND]RYDQMD� QRUPDWLYD� SRUDEH� – 94. 
þOHQ�&= 

MM/LLLL/koef. % 

S16 dopolnilna carinska deklaracija, oddana z uporabo 
UDþXQalniškega sistema za izmenjavo podatkov 

štev. dov./LLLL 

S20 predhodni postopek –�WUDQ]LW�RG�SRREODãþHQHJD�SRãLOMDWHOMD štev. dov./LLLL 
S40 SRREODãþHQL�SUHMHPQLN štev. dov./LLLL 
S99 drugo  
 
Opomba: Okrajšavi v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenita: 
 
štev. dov./LLLL: HYLGHQþQR�ãWHYLONR�GRYROMHQMD�]D�SRHQRVWDYOMHQ�SRVWRSHN�OHWR� 
MM/LLLL/koef. %: PHVHF� REUDþXQD�OHWR� REUDþXQD�NRHILFLHQW� Y� �� ]� GYHPD� FHOLPD� LQ� GYHPD�

decimalnima mestoma. 
 Primera:  
 (S15)(08/2000/05.65) –�REUDþXQ�]D�PHVHF�DYJXVW�OHWD������V�koeficientom 

sprostitve 5,65 %  
 (S15)(01-03/2000/05.65) –�REUDþXQVNR�REGREMH�RG�MDQXDUMD�GR�PDUFD����� 
 
 

Seznam šifer z oznako “T” (trošarine) 
 

Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina podpolja 
44/2 

   
T01 UHåLP� RGORJD� SODþLOD� WURãDULQH� – blago spremlja trošarinski 

dokument 
štev./LLLL 

T31 RSURVWLWHY�SODþLOD�WURãDULQH�Y�VNODGX�]�����þOHQRP�=7UR RGVWDYHN�WRþND 
T32 RSURVWLWYH�SODþLOD�WURãDULQH�Y�VNODGX�]�����þOHQRP�=7UR RGVWDYHN�WRþND 
T41 SRGDWNL�]D�L]UDþXQ�SURSRUFLRQDOQH�WURãDULQH�–�WREDN�LQ�WREDþQL�

izdelki 
maloprod. cena/% 

T45 prostorninski odstotek alkohola – pivo in etilni alkohol % 
T91 ]QLåDQD�VWRSQMD�WURãDULQH�– prodaja v PCP % 
T99 druge oprostitve  
 
Opomba: Okrajšave v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenijo: 
 
štev./LLLL: HYLGHQþQR�ãWHYLONR�WUošarinskega dokumenta, ki spremlja blago/leto; 
RGVWDYHN�WRþND: QDMYHþ� WULPHVWQR� ãWHYLONR� RGVWDYND�GYRPHVWQR� ãWHYLONR� WRþNH� þOHQD� =7UR�� QD�

kateri temelji oprostitev; 
maloprod. cena/%: ustrezno maloprodajno ceno izdelka v SIT (deset mest)/odstotek od 

maloprodajne cene (dve celi in dve decimalni mesti); 
% RGVWRWHN� SURVWRUQLQVNH� YVHEQRVWL� DONRKROD�� NL� GRORþD� WURãDULQVNR� RVQRYR� ]D�

SLYR� LQ� HWLOQL� DONRKRO� �ãLIUD� 7���� R]LURPD� RGVWRWHN� ]D� REUDþXQ� RG� SUHGSLVDQH�
trošarine (šifra T91); dve celi in dve decimalni mesti. 

 
 



Stran 7498 / Št. 65 / 25. 7. 2002 Uradni list  Republike Slovenije  
 
 

 

Seznam šifer z oznako “V” (carinska vrednost blaga) 
 
9�SROMH����VH�ODKNR�YSLãH�YHþ�ãLIHU��NL�VH�]DþHQMDMR�V�þUNR�³9´��þH�REVWDMD�YHþ�HOHPHQWRY��NL�VH�SULãWHYDMR�
oziroma odštevajo k oziroma od carinske vrednosti blaga. 

Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina podpolja 
44/2 

 

âLIUH�]D�SRSXVWH�LQ�]QLåDQMD�FHQ��NL�VH�QH�YãWHYDMR�Y�FDULQVNR�YUHGQRVW�]D�XYRåHQR�EODJR 
�þH�VR�SULMDYOMHQL�Y�FHQL�EODJD�Y�SROMX�����VH�RG�QMH�RGãWHMHMR� 

V10 SRSXVW� ]DUDGL� SODþLOD� Y� GRORþHQHP� þDVRYQHP� REGREMX�� þH�
SODþLOR�ãH�QL�ELOR�Uealizirano v trenutku carinskega vrednotenja 

znesek v SIT 

V11 SRSXVW�]DUDGL�SODþLOD�Y�GRORþHQHP�þDVRYQHP�REGREMX��þH�MH�ELOR�
SODþLOR�åH�UHDOL]LUDQR�Y�WUHQXWNX�FDULQVNHJD�YUHGQRWHQMD 

znesek v SIT 

V12 NROLþLQVNL�SRSXVW��UDEDW� znesek v SIT 
V13 trgovski popust znesek v SIT 
V15 GUXJL�SRSXVWL�LQ�]QLåDQMD�FHQH znesek v SIT 

 

âLIUH�]D�VWURãNH��NL�VH�YãWHYDMR�Y�FDULQVNR�YUHGQRVW�]D�XYRåHQR�EODJR��þH�QLVR�XSRãWHYDQL�
Y�SODþDQL�DOL�SODþOMLYL�FHQL�]D�XYRåHQR�EODJR 

V20 SUHYR]QL�VWURãNL�L]YHQ�FDULQVNHJD�REPRþMD�56 znesek v SIT 
V21 zavarovanje znesek v SIT 
V22 VWURãNL�]D�HPEDODåR znesek v SIT 
V23 stroški, nastali v zvezi z zabojniki znesek v SIT 
V24 stroški natovarjanja in pretovarjanja znesek v SIT 
V25 drugi dodatni stroški pri prevozu znesek v SIT 
V30 provizije (razen nakupnih) znesek v SIT 
V31 stroški posrednikov znesek v SIT 
V32 stroški za materiale, sestavne dele in podobno blago, ki jih je 

QXGLO�NXSHF�EUH]SODþQR�DOL�SR�]QLåDQL�FHQL� LQ�MLK�XYRåHQR�EODJR�
vsebuje 

znesek v SIT 

V33 stroški za orodja, kalupe, matrice in podobno blago, ki jih je 
QXGLO�NXSHF�EUH]SODþQR�DOL�SR�]QLåDQL�FHQL� LQ�VR�ELOL�XSRUDEOMHQL�
SUL�SURL]YRGQML�XYRåHQHJD�EODJD 

znesek v SIT 

V34 VWURãNL�]D�PDWHULDO��NL�JD�MH�QXGLO�NXSHF�EUH]SODþQR�DOL�SR�]QLåDQL�
ceni in je bil uporabljen pri izdelDYL�XYRåHQHJD�EODJD 

znesek v SIT 

V35 VWURãNL�]D�Y�WXMLQL�L]GHODQH�WHKQRORJLMH��SURMHNWH��RVQXWNH��QDþUWH�
LQ�VNLFH��NL�VR�ELOH�SRWUHEQH�]D�L]GHODYR�XYRåHQHJD�EODJD 

znesek v SIT 

V37 OLFHQþQLQH znesek v SIT 
V38 L]NXSLþHN� RG� QDGDOMQMH� SURGDMH�� RGVWRSD� DOL� Xporabe blaga, ki 

pripada prodajalcu 
znesek v SIT 

V40 drugi stroški, ki se vštevajo v carinsko vrednost blaga znesek v SIT 
 

Šifre za stroške, ki se ne vštevajo v carinsko vrednost blaga 
�þH�VR�åH�YNOMXþHQL�Y�FHQL�EODJD�Y�SROMX�����VH�RG�QMH�RGãWHMHMR�RE�izpolnjevanju pogojev iz 
CZ in uredbe) 

V50 prevozni in drugi stroški znotraj RS znesek v SIT 
V51 vrednost podatkov ali programskih navodil, namenjenih za 

XSRUDER� Y� QDSUDYDK� ]D�DYWRPDWVNR�REGHODYR�SRGDWNRY�� þH� VR�
SULND]DQL�ORþHQR�RG�SODþDQH�DOL�SODþOMLYH�cene 

znesek v SIT 

V52 QDNXSQD� SURYL]LMD�� þH� MH� SULND]DQD� ORþHQR� RG� SODþDQH� DOL�
SODþOMLYH�FHQH�]D�XYRåHQR�EODJR 

znesek v SIT 

V53 SODþLOD� ]D� JUDGQMR�� SRVWDYLWHY�� PRQWDåR�� Y]GUåHYDQMH� DOL�
WHKQLþQR�SRPRþ��RSUDYOMHQR�Y�56�SR�XYR]X 

znesek v SIT 

V60 drugi odbitki v RS znesek v SIT 
 

âLIUD�� V� NDWHUR� VH� RE� YUQLWYL� EODJD� L]� SRVWRSND� ]DþDVQHJD� XYR]D� DOL� ]DþDVQHJD� L]YR]D�
SULMDYL�YUHGQRVW�EODJD��GHNODULUDQD�RE�]DþHWNX�WHK�SRVWRSNRY 

V80 YUHGQRVW�]DþDVQR�XYRåHQHJD�DOL�]DþDVQR�L]YRåHQHJD�EODJD�QD�
oplemenitenje 

znesek v SIT 
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âLIUL� ]D� SULMDYR� VNXSQLK� VWURãNRY�� NL� VOXåLWD� NRQWUROL� SUDYLOQRVWL� L]UDþXQD� VWDWLVWLþQH�
vrednosti ob izvozu blaga 

V90 VNXSQL� VWURãNL�� ]YLãDQMD� DOL� ]QLåDQMD�� NL� ]PDQMãXMHMR� VWDWLVWLþQR�
vrednost 

znesek v SIT 

V91 VNXSQL� VWURãNL�� ]YLãDQMD� DOL� ]QLåDQMD�� NL� SRYHþXMHMR� VWDWLVWLþQR�
vrednost 

znesek v SIT 

 

âLIUL� ]D� SULMDYR� VNXSQLK� VWURãNRY�� NL� VOXåLWD� NRQWUROL� SUDYLOQRVWL� L]UDþXQD� ''9� RE� XYR]X�
blaga 

V95 VNXSQL� VWURãNL�� ]YLãDQMD� DOL� ]QLåDQMD�� NL� ]PDQMãXMHMR� RVQRYR� ]D�
REUDþXQ�''9 

znesek v SIT 

V96 skupni VWURãNL�� ]YLãDQMD� DOL� ]QLåDQMD�� NL� SRYHþXMHMR� RVQRYR� ]D�
REUDþXQ�''9 

znesek v SIT 

 
 

14. Šifrant vrst dajatev 
 

Šifra Dajatev 
  
10 carina 
15 sezonska carina 
19 antidumpinške dajatve 
21 trošarine – mineralna olja in plin 
22 trošarina – alkohol in alkoholni izdelki 
23 VSHFLILþQD�WURãDULQD�–�WREDN�LQ�WREDþQL�L]GHONL 
24 proporcionalna trošarina –�WREDN�LQ�WREDþQL�L]GHONL 
25 taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2�RG�WHNRþLK�JRULY 
26 taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 od plinastih goriv 
27 taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 od trdih goriv 
29 druge oblike posebnih davkov 
30 kmetijske dajatve 
45 taksa na mazalna olja 
50 zamudne obresti 
51 kompenzacijske obresti 
61 izvozna taksa 
85 upravne takse 
91 davek na dodano vrednost – DDV 
92 davek na motorna vozila – DMV 
 
 

15.  âLIUDQW�QDþLQD�SODþLOD�R]LURPD�]DYDURYDQMD�SODþLOD�GROJD 
 

9�SROMH����13�VH�SLãH�ãLIUD�QDþLQD�SODþLOD�DOL�]DYDURYDQMD�SODþLOD�QDVWDOHJD�FDULQVNHJD�LQ�GUXJHJD�GROJD��NL�
JD� MH�SRWUHEQR�Y�VNODGX�]�YHOMDYQLPL�SUHGSLVL�REUDþXQDWL�RE�XYR]X�L]YR]X�EODJD��8VWUH]QR�šifro se vpiše 
WXGL��þH�L]EUDQL�SRVWRSHN�DOL�FDULQVNL�RUJDQ�]DKWHYD�OH�]DYDURYDQMH�PRUHELWL�QDVWDOHJD�GROJD� 
 

Šifra Pomen šifre 
  
N QL�REYH]QRVWL�SODþLOD�R]LURPD�]DYDURYDQMD�QDVWDOHJD�DOL�]DYDURYDQMD�PRUHELWQR�QDVWDOHJD�GROJD 
A gotovinsko ali ekvivalentQR�SODþLOR�SUL�FDULQVNHP�XUDGX 
C ]DYDURYDQMH�SODþLOD�GROJD�V�SRVDPH]QLP�JRWRYLQVNLP�SRORJRP 
E ]DYDURYDQMH�SODþLOD�GROJD�V�SRVDPLþQR�JDUDQFLMR�–�FHUWLILFLUDQ�þHN 
G ]DYDURYDQMH�SODþLOD�GROJD�V�SRVDPLþQR�JDUDQFLMR�– avalirana menica 
I ]DYDURYDQMH�SODþLOD�GROJD�V�SRVDPLþQR�JDUDQFLMR�–�EDQþQD�JDUDQFLMD 
K ]DYDURYDQMH�SODþLOD�GROJD�V�SRVDPLþQR�JDUDQFLMR�– garantno pismo 
O SODþLOR�GROJD�Y�VNODGX�]�GRYROMHQMHP�QD�SRGODJL�����þOHQD�&= 
P ]DYDURYDQMH�SODþLOD�GROJD�V�VSORãQR�JDUDQFLMR�– garantno pismo 
S zavarovaQMH�SODþLOD�GROJD�V�VSORãQR�JDUDQFLMR�– gotovinski polog 
W ]DYDURYDQMH�SODþLOD�GROJD�V�VSORãQR�JDUDQFLMR�–�EDQþQD�JDUDQFLMD 
U SRUDYQDYD�REYH]QRVWL�L]�SUHSODþLOD�XPDNQMHQH�FDULQVNH�GHNODUDFLMH 
 

ýH� VH� Y� SROMH� YSLãHMR� ãLIUH�2��3��6� DOL�:��PRUD�ELWL� Y� SROMX� ��� YSLVDQD�RGJRYDUMDMRþD� ãLIUD� L]� þUNRYQH�
skupine "G".« 
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3185. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju
Urada Vlade Republike Slovenije za slovenski
jezik

Na podlagi 25.a člena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00 in 30/01) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa

o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju
Urada Vlade Republike Slovenije

za slovenski jezik

1. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slove-

nije na predlog generalnega sekretarja vlade.”

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 023-28/2002-1
Ljubljana, dne 11. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

3186. Pravilnik o zdravstveni ustreznosti krme

Na podlagi četrtega odstavka 34. člena zakona o vete-
rinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o zdravstveni ustreznosti krme

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo glede zdrav-
stvene ustreznosti izpolnjevati posamična krmila, krmne me-
šanice, premiksi in dodatki h krmi (v nadaljnjem besedilu:
krma) v proizvodnji in prometu.

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilnika imajo
naslednji pomen:

1. krma so proizvodi rastlinskega ali živalskega izvora v
prvotnem naravnem stanju, sveži ali konzervirani, stranski
proizvodi biosinteze, proizvodi industrijske predelave ter or-

ganske in anorganske snovi, ki so direktno ali po predelavi
namenjene za krmljenje živali;

2. krmni dodatki so snovi ali preparati, ki se uporabljajo
v prehrani živali z namenom:

– ugodno vplivati na lastnosti krme,
– zadovoljiti prehranske potrebe živali ali izboljšati pro-

izvodnost živali, posebno z vplivom na gastro-intestinalno
floro ali prebavljivost krme,

– v prehrano živali vnesti prehranske elemente, ki po-
speševalno delujejo na določene prehranske cilje ali zado-
voljujejo specifične prehranske potrebe živali v določenem
času,

– preprečiti ali zmanjšati škodljive učinke živalskih iz-
ločkov na okolje;

3. krmne mešanice so krmila, sestavljena iz posamič-
nih krmil, s krmnimi dodatki ali brez njih, ki so kot popolne
ali dopolnilne krmne mešanice namenjene za prehrano
živali;

4. popolne krmne mešanice so krmne mešanice, ki
po svoji sestavi povsem zadovoljujejo prehranske potrebe
živali;

5. dopolnilne krmne mešanice so krmne mešanice, ki
se uporabljajo v prehrani živali za dopolnitev krme in imajo
visoko vsebnost določenih snovi, katere zaradi svoje sesta-
ve zadoščajo za dnevni obrok le v kombinaciji z drugimi
krmili;

6. premiksi so mešanice enega ali več dodatkov z
nosilno snovjo in so namenjeni za kasnejšo proizvodnjo
krmnih mešanic;

7. karenca je časovno obdobje, ki mora preteči od
zadnjega krmljenja živali s krmo z dodatki ali s premiksi do
zakola, oziroma časovno obdobje, do katerega se živalska
tkiva, mleko, jajca in med ne smejo uporabljati za prehrano
ljudi;

8. promet obsega uvoz, izvoz, skladiščenje, transport
in prodajo oziroma vsakršno prepustitev krme tretjemu iz
registriranih obratov. Pri tem je uvoz vsak vnos krme na
carinsko območje Republike Slovenije, ne glede na to, kak-
šna raba ali uporaba je bila dovoljena v skladu s carinskimi
predpisi.

3. člen
(promet)

Krma, ki se daje v promet, mora biti zdravstveno us-
trezna.

4. člen
(pogoji za zdravstveno ustreznost krme)

Krma je zdravstveno ustrezna, če:
1. količina ostankov pesticidov in njihovih metabolitov,

ki jih vsebuje, ne presega količine, določene v tabeli I, ki je
kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika,

2. količina anorganskih snovi, ki jih vsebuje, ne prese-
ga količine, določene v tabeli II, ki je kot priloga 2 sestavni
del tega pravilnika,

3. količina vitaminov, ki jih vsebuje, ne presega količi-
ne, določene v tabeli III, ki je kot priloga 3 sestavni del tega
pravilnika,

4. količina dodanih pospeševalcev rasti, ki jih vsebuje,
ne presega količine, določene v tabeli IV, ki je kot priloga 4
sestavni del tega pravilnika,
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5. količina dodanih kokcidiostatikov, ki jih vsebuje, ne
presega količine, določene v tabeli V, ki je kot priloga 5
sestavni del tega pravilnika,

6. število saprofitskih in patogenih mikroorganizmov,
toksinov in mikotoksinov, ki jih vsebuje, ne presega števila
in vsebnosti, določenih v tabeli VI, ki je kot priloga 6 sestavni
del tega pravilnika,

7. niso presežene dovoljene meje aktivnosti biološko
pomembnih radionuklidov, določenih v tabeli VII, ki je kot
priloga 7 sestavni del tega pravilnika,

8. količina naravnih škodljivih snovi, semen strupenih
rastlin ali parazitskih plesni, ki jih vsebuje, ne presega števi-
la, določenega v tabeli VIII, ki je kot priloga 8 sestavni del
tega pravilnika,

9. ima ustrezne organoleptične lastnosti (barva, vonj in
okus). Dovoljene vrednosti kazalcev kemičnega kvarjenja so
določene v tabeli IX, ki je kot priloga 9 sestavni del tega
pravilnika,

10. ne vsebuje hormonov, sedativov, tireostatikov in
bronhodilatatorjev,

11. ji ni potekel rok uporabe.

5. člen
(dopolnilne krmne mešanice)

V dopolnilnih krmnih mešanicah so lahko količine anti-
biotikov, kokcidiostatikov pospeševalcev rasti, vitamina D in
antioksidantov do petkrat večje od najvišjih dovoljenih vre-
dnosti, določenih v prilogah 3, 4 in 5.

Pred uporabo je treba dopolnilno krmno mešanico, ki
vsebuje dodatke nad dovoljenimi vrednostmi, razredčiti po
navodilih proizvajalca tako, da končna vsebnost dodatka v
popolni krmni mešanici ne presega dovoljenih količin po
tem pravilniku.

6. člen
(označevanje krme z dodatki)

Če vsebuje krma kot dodatke antibiotike, pospeševal-
ce rasti in kokcidiostatike, mora biti ustrezno označena z
naslednjimi podatki:

– vsebnost dodatkov,
– vrsta in kategorije živali, za katere se krma uporablja,
– način uporabe,
– rok trajanja,
– karenca.

7. člen
(ravnanje z zdravstveno neustrezno krmo)

Zdravstveno neustrezno krmo je treba neškodljivo uni-
čiti na predpisan način.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko uradni veterinar
dovoli, da se krmo, ki ji je potekel rok uporabe, uporabi za
tisti namen, ki ga po predhodni laboratorijski preiskavi vzor-
cev določi pooblaščeni laboratorij, če niso presežene dovo-
ljene vrednosti kazalcev kvarjenja iz priloge 9.

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko uradni
veterinar dovoli, da se krmo, ki vsebuje nezaželene snovi iz
prilog 1, 2 in 8 v večjih količinah od predpisanih, da v
promet, če se ji predhodno dodajo druge sestavine in snovi
oziroma krmo na drug način obdela in usposobi tako, da
končna vsebnost nezaželenih snovi ne presega dopustnih
vrednosti po tem pravilniku.

Usposobitev krme iz prejšnjega odstavka lahko poteka
samo v obratih, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so odo-
breni oziroma registrirani pri Veterinarski upravi Republike
Slovenije.

Krma iz tretjega odstavka tega člena mora biti po ugo-
tovitvi preseženih vrednosti vidno označena oziroma jo mora
spremljati dokument iz katerega je razvidno:

– da je prepovedano krmljenje živali z nepredelano
krmo,

– količina neželenih ali preseženih snovi v krmi,
– da je krma namenjena predelavi, obdelavi oziroma

usposobitvi v obratu, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

8. člen
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati

pravilnik o zdravstveni ustreznosti krme (Uradni list RS, št.
20/96, 26/97, 22/99, 101/99-ZZMP, 33/01-ZVet-1 in
13/02- ZKrmi).

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

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. septembra 2002.

Št. 323-230/2002
Ljubljana, dne 16. julija 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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PRILOGA 1 
 
7DEHOD�,��'RYROMHQH�NROLþLQH�SHVWLFLGRY�LQ�QMLKRYLK�PHWDEROLWRY�Y�NUPL� 
 
Vrsta pesticida    Krma      mg/kg 
 
Aldrin in dieldrin    äLYDOVNH�LQ�GUXJH�PDãþREH   0,2 
�SUHUDþXQDQR�NRW�VNXSQL�GLHOGULQ�  Druga krmila in krmne mešanice  0,01 
 
DDT in derivati    äLYDOVNH�LQ�GUXJH�PDãþREH   0,5 
�SUHUDþXQDQR�NRW�VNXSQL�''7�  Druga krmila in krmne mešanice  0,05 
 
Endosulfan     Seme oljaric in njihovi produkti  0,5 
 
      Koruzno zrnje in njegovi produkti  0,2 
 
      Popolne krmne mešanice za ribe  0,005 
 
      Ostala krma     0,1 
 
Endrin in derivati    äLYDOVNH�LQ�GUXJH�PDãþREH   0,05 
�SUHUDþXQDQR�NRW�HQGULQ�   Druga krmila in krmne mešanice  0,01 
 
Heptaklor  in heptaklorepoksid  äLYDOVNH�LQ�GUXJH�PDãþREH   0,2 
�SUHUDþXQDQR�NRW�KHSWDNORU�  Druga krmila in krmne mešanice  0,01 
 
Heksaklorbenzen (HCB)   äLYDOVNH�LQ�GUXJH�PDãþREH   0,2 
      Druga krmila in krmne mešanice  0,01 
 
Heksaklorcikloheksan (HCH)  äLYDOVNH�LQ�GUXJH�PDãþREH   0,2 
alfa izomera     Druga krmila in krmne mešanice  0,02 
 
Heksaklorcikloheksan (HCH)  äLYDOVNH�LQ�GUXJH�PDãþREH   0,1 
beta izomera     Krmne mešanice za krave molznice 0,005 
      Druga krmila in krmne mešanice  0,01 
 
Heksaklorcikloheksan (HCH)  äLYDOVNH�LQ�GUXJH�PDãþREH   2,0 
gama izomera (Lindan)   Druga krmila in krmne mešanice  0,2 
 
Klordan     0DãþREH     0,05 
      Druga krmila in krmne mešanice  0,02 
 
Toksafen     Krmila in krmne mešanice   0,1 
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Vrsta pesticida   Krma    mg/kg 
 

Dioksin (vsota 
polikloriranih dibenzo-
para-dioksinov (PCDD) 
in polikloriranih 
dibenzofuranov (PCDF), 
L]UDåHQD�Y�HNYLYDOHQWLK� 

Vse snovi rastlinskega 
izvora, ki sestavljajo hrano 
]D�åLYDOL��YNOMXþQR�]�
rastlinskimi olji in 
stranskimi proizvodi 

0,75 ng WHO-PCDD/F-
TEKV/kg  

7RNVLþQRVWL�6YHWRYQH�
zdravstvene organizacije 
(WHO), ob uporabi 
IDNWRUMHY�WRNVLþQH�
ekvivalentnosti (TEF) 
organizacije WHO, 
1997) PCDD/F 

Minerali 1,0 ng WHO-PCDD/F-
TEKV/kg  

 äLYDOVNH�PDãþREH��YNOMXþQR�
]�POHþQR�LQ�MDMþQR�PDãþRER 

2,0 ng/ WHO-PCDD/F-
TEKV/kg  

 Drugi proizvodi kopenskih 
åLYDOL��YNOMXþQR�]�POHNRP�LQ�
POHþQLPL�L]GHONL�WHU�MDMFL�in 
MDMþQLPL�L]GHONL 

0,75 ng WHO-PCDD/F-
TEKV/kg  

 Ribje olje 6 ng WHO-PCDD/F-
TEKV/kg  

 5LEH��GUXJH�YRGQH�åLYDOL��
njihovi proizvodi in stranski 
proizvodi, razen ribjega olja 
(1) 

1,25 ng WHO-PCDD/F-
TEKV/kg  

 Krmne mešanice, razen 
KUDQH�]D�NRåXKDUMH��KUDQH�
]D�KLãQH�åLYDOL�WHU�KUDQH�]D�
ribe 

0,75 ng WHO-PCDD/F-
TEKV/kg 

 Hrana za ribe 

+UDQD�]D�KLãQH�åLYDOL 

2,25 ng WHO-PCDD/F-
TEKV/kg  

 
(1)�=D�VYHåH�ULEH��NL�VH�XSRUDEOMDMR�EUH]�YPHVQH�SUHGHODYH�]D�NUPOMHQMH�NRåXKDUMHY��QH�YHOMDMR�
najvišje dovoljene vrednosti. PrRL]YRGL� LQ�SUHGHODQH� åLYDOVNH�EHOMDNRYLQH��SULGREOMHQH� L]� WHK�
NRåXKDUMHY��QH�VPHMR�YVWRSLWL�Y�SUHKUDQVNR�YHULJR��]�QMLPL�MH�SUHSRYHGDQR�KUDQLWL�åLYDOL��NL�VH�
UHGLMR�]D�SURL]YRGQMR�åLYLO� 
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PRILOGA  2 
 
7DEHOD�,,��'RYROMHQH�NROLþLQH�DQRUJDQVNLK�VQRYL�Y�NUPL� 
 
 
Vrsta snovi    Krma       mg/kg 
 
Arzen     Ribja moka in proizvodi     10 
     L]�GUXJLK�PRUVNLK�åLYDOL 
     Fosfatna krmila      20 
     Lucernina in travna moka      4 
     ter pesni rezanci 
     Popolne krmne mešanice za ribe      4 
     Druga krmila in druge popolne       2 
     krmne mešanice 
     Dopolnilne krmne mešanice       4 
     Mineralne mešanice      12 
 
Kadmij    Krmila rastlinskega porekla       1,0 
     .UPLOD�åLYDOVNHJD�SRUHNOD      2,0 
     Fosfatna krmila     10,0 
     Popolne krmne mešanice za      1,0 
     odrasla goveda, ovce in koze 
     Popolne krmne mešanice za 
     GUXJH�åLYDOL        0,5 
     Mineralne mešanice       5,0 
 
Fluor     Fosfatna krmila     2000 
     .UPLOD�åLYDOVNHJD�SRUHNOD       500 
     Ostala krmila          150 
     Popolne krmne mešanice za          30 
     goveda, ovce in koze v laktaciji 
     Druge popolne krmne mešanice za         50 
     goveda, ovce in koze 
     3RSROQH�NUPQH�PHãDQLFH�]D�SUDãLþH       100 
     3RSROQH�NUPQH�PHãDQLFH�]D�SLãþDQFH�      250 
     Popolne krmne mešanice za        350 
     drugo  perutnino 
     Ostale popolne krmne mešanice         150 
     Mineralne mešanice za goveda,   2000 
     ovce in koze 
     Druge dopolnilne krmne mešanice      125(2) 
 
(2) Vsebnost fluora za vsak % fosforja 
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Vrsta snovi     Krma      mg/kg 
 

Svinec    Lucernina in travna moka            40 
    Fosfati               30 
    Krmni kvas                5 
    Ostala krmila              10 
    Popolne krmne mešanice              5 
    Dopolnilne krmne mešanice            10 
    Mineralne mešanice             30 
 

äLYR�VUHEUR   Ribja moka in proizvodi           0,5 
    L]�GUXJLK�PRUVNLK�åLYDOL 
    Ostala krmila             0,1 
    +UDQD�]D�SVH�LQ�PDþNH           0,4 
    Popolne krmne mešanice           0,1 
    Dopolnilne krmne mešanice           0,2 
 

Nitriti    Ribja moka              60 
�L]UDåHQR�NRW�QDWULMHY�QLWULW� 
    Popolne krmne mešanice            15 
 

Baker    0OHþQL�QDGRPHVWHN�]D�WHOHWD           30 
    Druge krmne mešanice za teleta           50 
    Krmne mešanice za ovce            15 
    .UPQH�PHãDQLFH�]D�SUDãLþH�GR����WHGQRY        175 
    .UPQH�PHãDQLFH�]D�SUDãLþH�RG����WHGQRY�GR���PHVHFHY      100 
    .UPQH�PHãDQLFH�]D�SUDãLþH�RG����PHVHFD�GR�NODQMD       35 
    .UPQH�PHãDQLFH�]D�SOHPHQVNH�SUDãLþH         35 
    .UPQH�PHãDQLFH�]D�GUXJH�YUVWH�GRPDþLK�åLYDOL        35 
 

Cink    Popolne krmne mešanice      250 (skupno) 
 

Jod    Popolne krmne mešanice za konje         4 (skupno) 
    Popolne krmne mešanice za 
    GUXJH�YUVWH�GRPDþLK�åLYDOL        40 (skupno) 
 

Kobalt    Popolne krmne mešanice        10 (skupno) 
 

Mangan   Popolne krmne mešanice     250 (skupno) 
 

Molibden   Popolne krmne mešanice        2,5 (skupno) 
 

Selen    Popolne krmne mešanice         0,5 (skupno) 
 

äHOH]R    Popolne krmne mešanice       1250 (skupno) 
 
1DMYHþMD� GRYROMHQD� NROLþLQD� NDOFLMD� Y� SRSROQLK� NUPQLK�PHãDQLFDK� ]D� NRNRãL� QHVQLFH� ]QDãD��
4,5 ��� ]D� SLãþDQFH� ������� ]D� SXMVNH� �GR� ��PHVHFH�� ������� ]D� GUXJH� NDWHJRULMH� SUDãLþHY� SD�
1,0 %. 
 

1DMYHþMD�GRYROMHQD�NROLþLQD�QDWULMHYHJD�NORULGD�Y�SRSROQLK�NUPQLK�PHãDQLFDK�]D�SLãþDQFH�MH�
���������]D�QHVQLFH��������]D�SUDãLþH�SD������� 
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PRILOGA  3 
 
7DEHOD�,,,��'RYROMHQH�NROLþLQH�YLWDPLQRY�Y�NUPL� 
 
Vrsta    .DWHJRULMD�åLYDOL  Popolne krmne  Druge 
vitamina      mešanice ali  sušina  GRORþEH 
       dnevnega obroka 
       (IE/kg) 
 
A   Pitovna teleta   25.000    6DPR�Y�POHþQHP 
           nadomestku 
   Drugi pitanci   13.500 
 
D2 ali D3  3UDãLþL      2.000 
�,VWRþDVQD�XSRUDED Pujski    10.000    6DPR�Y�POHþQHP� 
vitamina D2 in D3 (do 3 mesece)       nadomestku 
ni dovoljena) 
   Goveda in ovce    4.000 
   7HOHWD�LQ�MDJHQMþNL  10.000    6DPR�Y�POHþQHP� 
           nadomestku 
   Konji      4.000     - 
   'UXJH�YUVWH�åLYDOL��UD]HQ   2.000     - 
   perutnine in rib       - 
 
D3   3LWRYQL�SLãþDQFL�LQ�       - 
   pitovni purani      5.000     - 
   Ostala perutnina    3.000     - 
   Ribe      3.000     - 
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PRILOGA  4 
 
7DEHOD�,9��'RYROMHQH�NROLþLQH�GRGDQLK�SRVSHãHYDOFHY�UDVWL�JOHGH�QD�YUVWR�LQ�NDWHJRULMR�åLYDOL� 
 
Antibiotiki  Vrsta ali   1DMYHþMD .ROLþLQD�Y�PJ�NJ    Druge 
   kategorija  starost  krmne mešanice  ��GRORþEH 
   åLYDOL     -------------------------------------- 
        naj- naj- 

manjša YHþMD 
 

Avilamicin  Pujski        4 mesece 20   40  — 
 

   3UDãLþL    6 mesecev 10   20  — 
 

   3LWRYQL�SLãþDQFL  — 2,5   10  — 
 

Flavofosfolipol Kokoši nesnice —    2     5  — 
   Purani   26 tednov   1   20  — 
   3LãþDQFL�]D  16 tednov   1   20  — 
   pitanje  
   Pujski   3 mesece 10   25 6DPR�Y�POHþQHP 

nadomestku 
   Teleta   6 mesecev   8   16 6DPR�Y�POHþQHP 

nadomestku 
   3UDãLþL   6 mesecev   1   20  — 
   Pitovno govedo —    2   10  .ROLþLQD�Y�GQHYQHP� 

obroku ne  sme  
presegati  
40 mg/100 kg 
telesne mase in  1,5 mg  
za vsakih nadaljnjih   
10 kg telesne mase 

   Kunci   —    2    4  — 
 

Monensin natrij (3)    Pitovno govedo    —  10   40 .ROLþLQD�Y�GQevnem 
obroku ne sme  
presegati  
140 mg/100 kg telesne 
mase in  6 mg za vsakih  
nadaljnjih 10 kg telesne 
mase. 

 

Salinomicin natrij (3) Pujski        4 mesece 30   60 
 

   3UDãLþL     6 mesecev 15   30 
 

(3)9�QDYRGLOX�]D�XSRUDER�MH�WUHED�R]QDþLWL� 
»Nevarno za kRSLWDUMH��NUPQD�PHãDQLFD�YVHEXMH�DQWLELRWLN�L]�VNXSLQH�LRQRIRURY��LVWRþDVQD�
XSRUDED�GRORþHQLK�]GUDYLO��7LDPXOLQ��MH��ODKNR�NRQWUDLQGLFLUDQD©� 
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PRILOGA  5  
 
7DEHOD�9��'RYROMHQH�NROLþLQH�NRNFLGLRVWDWLNRY�JOHGH�QD�YUVWR�LQ�NDWHJRULMR�åLYDOL� 
 
Kokcidiostaiki  Vrsta ali  1DMYHþMD .ROLþLQD�Y�PJ�NJ Druge 
in drugi zdravilni  kategorija starost krmne mešanice  GRORþEH 
dodatki åLYDOL  ----------------------------- 
   naj- naj- 
   manjša  YHþMD 
 
Dekokvinat 3LWRYQL�SLãþDQFL — 20 40 Uporaba ni 

dovoljena najmanj  
     3 dni pred klanjem 
 
Diklazuril 3LWRYQL�SLãþDQFL —      1     1 Uporaba ni 

dovoljena  najmanj  
     5 dni pred klanjem 
 
 Pitovni purani 12 tednov     2     3 Uporaba ni 

dovoljena najmanj  
     5 dni pred klanjem 
Halofuginon 3LWRYQL�SLãþDQFL� —     2     3 Uporaba ni 

dovoljena najmanj  
     5 dni pred klanjem 
 Pitovni purani 12 tednov     2     3 Uporaba ni 

dovoljena najmanj  
     5 dni pred klanjem 
 3LãþDQFL�-  
 plemenski 16 tednov     3          3 — 
 QDUDãþDM 
 
Lasalocid natrij (3) 3LWRYQL�SLãþDQFL —   75 125 Uporaba ni 

dovoljena najmanj  
     5 dni pred klanjem 
 3LãþDQFL-plemenski 16 tednov   75 120 — 
 QDUDãþDM 
 Pitovni purani  12 tednov 90 125 Uporaba ni 

dovoljena najmanj  
     5 dni pred klanjem. 
 
Maduramicin 3LWRYQL�SLãþDQFL� — 5 5 Uporaba ni dovoljena 
amonij(3)     najmanj 5 dni pred 

klanjem 
 Pitovni purani 16 tednov 5 5 Uporaba ni 

dovoljena najmanj  
     5 dni pred klanjem 
 
Monensin natrij (3)  3LWRYQL�SLãþDQFL — 100 125 Uporaba ni 

dovoljena najmanj  
     3 dni pred klanjem 
 3LãþDQFL-plemenski 16 tednov 100 120 — 
 
 Purani 16 tednov   90 100 Uporaba ni 

dovoljena najmanj  
     3 dni pred klanjem 
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Kokcidiostaiki  Vrsta ali  1DMYHþMD .ROLþLQD�Y�PJ�NJ Druge 
in drugi zdravilni  kategorija starost krmne mešanice  GRORþEH 
dodatki åLYDOL  ----------------------------- 
   naj- naj- 
   manjša  YHþMD 
 
Narasin(3) 3LWRYQL�SLãþDQFL —   60   70 Uporaba ni 

dovoljena najmanj  
     5 dni pred klanjem 
Nifursol (3) Purani —   50   75 Uporaba ni  

dovoljena najmanj  
     5 dni pred klanjem 
     1DMYHþMD�GRYROMHQD�

NROLþLQD�SUDKX�
GRORþHna po metodi 
Stauber-Heubach 
znaša 0,1 mg  
nifursola. 

 
Robenidin 3LWRYQL�SLãþDQFL�LQ —   30   36 Uporaba ni 
 pitovni purani     dovoljena najmanj  
     5 dni pred klanjem 
 
 Pitovni kunci  —   50   66 Uporaba ni  

dovoljena najmanj  
     5 dni pred klanjem 
 
Salinomicin natrij (3) 3LWRYQL�SLãþDQFL —   50   70 Uporaba ni 

dovoljena najmanj  
     5 dni pred klanjem 
 
 
(3) 9�QDYRGLOX�]D�XSRUDER�MH�WUHED�R]QDþLWL� 
ª1HYDUQR�]D�NRSLWDUMH��NUPQD�PHãDQLFD�YVHEXMH�DQWLELRWLN�L]�VNXSLQH�LRQRIRURY��LVWRþDVQD�XSRUDED�GRORþHQih 
zdravil (Tiamulin) je  lahko kontraindicirana«. 
 
 



Stran 7510 / Št. 65 / 25. 7. 2002 Uradni list  Republike Slovenije  
 
 

PRILOGA 6 
 
Tabela VI: Dovoljeno število saprofitskih in patogenih mikroorganizmov ter vsebnost 

toksinov in mikotoksinov v krmi: 
 
Krma   Skupno število mezofilnih bakterij  Skupno število 
 Kvasovke 

       plesni 
            v milj./g    ��������Y�WLVRþ�J 
 
.UPLOD�åLYDOVNHJD�L]YRUD              2      10  50 
 
Oljne tropine                 5      50  50 
 
äLWD�LQ�QMLKRYL�SURL]YRGL                       10    100  50 
 
.UPQH�PHãDQLFH�]D�PODGH�åLYDOL�-moka            5      50  50 
 
.UPQH�PHãDQLFH�]D�RGUDVOH�åLYDOL�- moka              5     100  50 
 
Peletirane krmne mešanice            2      20  5 
 
 
 
 
 
 
Vrsta mikroorganizma   Krma      Število 
 
Salmonele      Krmila in krmne mešanice      0  v 25 g 
      ter hrana za mesoMHGH�åLYDOL 
 
Druge enterobakteriaceae   .UPLOD�åLYDOVNHJD�L]YRUD             300  v   1 g 
      LQ�KUDQD�]D�PHVRMHGH�åLYDOL�Y� 
      SORþHYLQNDK 
 
6XOILWUHGXFLUDMRþL�NORVWULGLML  .UPLOD�åLYDOVNHJD�L]YRUD�                          0  v   1 g 
      Neposredno po toplotni obdelavi  
      LQ�KUDQD�]D��PHVRMHGH�åLYDOL 
      Y�SORþHYLQNDK 
      Druga krma     100  v 1 g 
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Vrsta mikroorganizma   Krma      Število 
 
Aflatoksini     Arašidi, kopra, palmova zrna,  0,02 
      ERPEDåQR�VHPH��NRUX]D�LQ 
      proizvodi njihove predelave 
      Druga krmila     0,05 
      Popolne in dopolnilne 
      krmne mešanice za    0,05 
      goveda, ovce in koze 
      (razen molznic, telet, jagnjet 

     LQ�NR]OLþNRY� 
      Popolne krmne mešanice za   0,02 
      SUDãLþH�LQ�SHUXWQLQR 
      �UD]HQ�]D�SXMVNH�LQ�SLãþDQFH� 
      Dopolnilne krmne mešanice za  0,03 
      SUDãLþH�LQ�SHUXWQLQR 
      �UD]HQ�]D�SXMVNH�LQ�SLãþDQFH� 
      Dopolnilne krmne mešanice   0,005 
      za krave, ovce in koze v laktaciji 
      Ostale popolne in dopolnilne  0,01 
      krmne mešanice  
 
Zearalenon in njegovi derivati  .UPQH�PHãDQLFH�]D�SUDãLþH   1,0 
 
Ohratoksin A     .UPQH�PHãDQLFH�]D�SUDãLþH   0,2 
      Krmne mešanice za perutnino  1,0 
 
Toksin T-2, Diacetoksiscirpenol   .UPQH�PHãDQLFH�]D�SUDãLþH   1,0 
in njuni metaboliti    in perutnino 
 
Deoksinivalenol    3RSROQH�NUPQH�PHãDQLFH�]D�SUDãLþH 0,4 
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PRILOGA  7 
 
Tabela VII: Meje dovoljenega vnosa aktivnosti radionuklidov v krmi: 
 
         Voluminozna krmila 
          (Bq/dan) 
        ------------------------------------------------ 
.DWHJRULMH�åLYDOL      A137Cs    A90Sr 
 
Molzne krave       21.000    5.250 
Mlada pitovna goveda       6.800    1.700 
Ovce          6.000    1.500 
Pitovna jagnjeta        6.000    1.500 
Pitovne enoletne ovce       6.000    1.500 
 
 
 
             Krmne mešanice 
          (Bq/dan) 
        ------------------------------------------------ 
.DWHJRULMH�åLYDOL      A137Cs    A90Sr 
 
Molzne krave            340         85 
Mlada pitovna goveda          138         35 
Ovce             240         60 
Pitovna jagnjeta        3.000       750 
Pitovne enoletne ovce       1.200       300 
3OHPHQVNL�SUDãLþL        2.100       525 
3LWRYQL�SUDãLþL�GR����NJ�WHOHVQH�PDVH     2.730       682 
3LWRYQL�SUDãLþL�QDG����NJ�WHOHVQH�PDVH     1.500       375 
Kokoši nesnice        6.000    1.500 
3LWRYQL�SLãþDQFL�GR����GQL     12.000    3.000 
3LWRYQL�SLãþDQFL�QDG����GQL��    10.000    2.500 
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PRILOGA  8 
 
Tabela  VIII: 'RYROMHQH�NROLþLQH�QDUDYQLK�ãNRGOMLYLK�VQRYL��VHPHQ�VWUXSHQLK�UDVWOLQ�LQ�

parazitskih plesni v krmi: 
 
Vrsta snovi    Krma       mg/kg 
 
Cianovodikova kislina  /DQHQH�SRJDþH�LQ�WURSLQH       350 
     Laneno seme         250 
     Tapioka         100 
     Druga krmila           50 
     3RSROQH�NUPQH�PHãDQLFH�]D�SLãþDQFH       10 
     Ostale popolne krmne mešanice        50 
 
Prosti gosipol    %RPEDåQH�SRJDþH�LQ�WURSLQH   1200 
     Druga krmila          20 
     Popolne krmne mešanice za      500 
     goveda, ovce in koze 
     Popolne krmne mešanice za      100 
     perutnino (razen nesnic) 
     Popolne krmne mešanice za        60 
     NXQFH�LQ�SUDãLþH��UD]HQ�SXMVNRY�GR���PHVHFHY� 
     Druge popolne krmne mešanice       20 
 
Teobromin    Popolne krmne mešanice za      700 
     odrasla goveda 
     Druge popolne krmne mešanice     300 
 
Viniltiooksazolidon   Popolne krmne mešanice za kokoši nesnice   500 
     Druge popolne krmne mešanice za perutnino 1000 
 
+ODSQD�JRUþLþQD�ROMD   2JUãþLþQH�SRJDþH�LQ�WURSLQH    4000 
�L]UDåHQR�NRW�DOLO-izotiocianat) 
     Druga krmila        100 
     Popolne krmne mešanice za goveda, ovce in koze 1000 
     �UD]HQ�WHOHW��MDJQMHW�LQ�NR]OLþNRY� 
     3RSROQH�NUPQH�PHãDQLFH�]D�SUDãLþH    500 
     (razen za pujske ) in perutnino 
     Druge popolne krmne mešanice     150 
 
.ORãþHYHF    Vsa krma   ����GRORþHQR�QD�RVQRYL�OXãþLQ� 
(Ricinus communis L.) 
 
Krotolaria spp.   Nezmleta krmila       100 
(Crotolaria L.) 
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Vrsta snovi    Krma       mg/kg 
 
Semena in plodovi rastlin,  Vsa krma      3000 
ki vsebujejo alkaloide,  
glukozide in druge 
WRNVLþQH�VQRYL�- posamezno  
ali skupno 
Omotna ljulka          1000 
(Lolium temulentum L.) 
 
Njivna ljulka           1000 
(Lolium remotum Schrank) 
 
Navadni kristavec          1000 
(Datura stramonium L.) 
 
5åHQL�URåLþHN    äLWD�LQ�åLWQH�PHãDQLFH    1000 
(Claviceps purpurea) 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA 9 
 
Tabela IX: Dovoljene vrednosti kazalcev kvarjenja krme:  
 
Kazalci    Krma       Vrednost 
 
Kislinska stopnja   5DVWOLQVND�ROMD�LQ�PDãþREH        50 
 
     äLYDOVNH�PDãþREH         50 
 
     0DãþREH�Y�NUPLOLK�LQ        50 
     krmnih mešanicah 
 
 
1DMYHþMD�GRYROMHQD�NROLþLQD�DPRQLDND�Y�EHOMDNRYLQVNLK�NRQcentratih je 2500 mg/kg. 
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3187. Odločba o priznavanju naravne mineralne vode
Panna

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republi-
ke Slovenije izdaja, v soglasju z ministrom za zdravje, na
zahtevo vlagatelja Obala promet d.o.o., Celovška 103, 1000
Ljubljana, v zadevi priznavanja naravne mineralne vode na
podlagi 5. člena pravilnika o naravni mineralni vodi in izvirski
vodi (Uradni list RS, št. 26/00)

O D L O Č B O
o priznavanju naravne mineralne vode

Panna

1. Voda iz uvoza z blagovno znamko PANNA, ki se
izkorišča na območju Scarperia (Firenze) v Italiji in ima svoj
izvor na izviru Panna, se prizna kot naravna mineralna voda.

2. Naravna mineralna voda Panna iz Italije se vpiše v
evidenco priznanih naravnih mineralnih vod v Republiki Slo-
veniji.

3. Firma Obala promet d.o.o., Celovška 103, 1000
Ljubljana, se vpiše v evidenco uvoznika naravne mineralne
vode Panna (brez ogljikovega dioksida) v Republiki Slove-
niji.

Št. 324-02-21/2002/2
Ljubljana, dne 15. junija 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

Minister
za zdravje

3188. Odločba o priznavanju naravne mineralne vode
San Benedetto

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republi-
ke Slovenije izdaja, v soglasju z ministrom za zdravje, na
zahtevo vlagatelja Automatic Servis d.o.o., Vanganelska ce-
sta 5, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor Zvonko Muzlovič,
v zadevi priznavanja naravne mineralne vode na podlagi
5. člena pravilnika o naravni mineralni vodi in izvirski vodi
(Uradni list RS, št. 26/00)

O D L O Č B O
o priznavanju naravne mineralne vode

San Benedetto

1. Voda iz uvoza z blagovno znamko San Benedetto, ki
ima svoj izvor na izviru San Benedetto in se izkorišča na
območju Scorze (Venezia) v Italiji, se prizna kot naravna
mineralna voda.

2. Naravna mineralna voda San Benedetto se vpiše v
evidenco priznanih naravnih mineralnih vod v Republiki Slo-
veniji.

3. Automatic Servis d.o.o., Vanganelska cesta 5, 6000
Koper se vpiše v evidenco uvoznika naravne mineralne vode
San Benedetto (z dodanim ogljikovim dioksidom) v Republi-
ki Sloveniji.

Št. 324-02-16/2002
Ljubljana, dne 17. junija 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

Minister
za zdravje

3189. Odločba o priznavanju naravne mineralne vode
San Pellegrino

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republi-
ke Slovenije izdaja, v soglasju z ministrom za zdravje, na
zahtevo podjetja Obala promet d.o.o., Celovška 103, ki ga
zastopa direktor Goran Rožek, v zadevi priznavanja naravne
mineralne vode na podlagi 5. člena pravilnika o naravni
mineralni vodi in izvirski vodi (Uradni list RS, št. 26/00)

O D L O Č B O
o priznavanju naravne mineralne vode

San Pellegrino

1. Voda iz uvoza z blagovno znamko San Pellegrino, ki
ima svoj izvor na izviru San Pellegrino in se izkorišča na
območju San Pellegrino Terme (Bergamo) v Italiji, se prizna
kot naravna mineralna voda.

2. Naravna mineralna voda San Pellegrino iz Italije se
vpiše v evidenco priznanih naravnih mineralnih vod v Repu-
bliki Sloveniji.

3. Firma Obala promet d.o.o., Celovška 103, 1000
Ljubljana, se vpiše v evidenco uvoznika naravne mineralne
vode San Pellegrino (z dodanim ogljikovim dioksidom) v
Republiki Sloveniji.

Št. 324-02-21/2002/2
Ljubljana, dne 15. junija 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

Minister
za zdravje

BANKA SLOVENIJE

3190. Sklep o dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o
pogojih in načinu opravljanja plačilnega
prometa s tujino

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena zakona o deviz-
nem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 35/01),
12. točke sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega
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prometa s tujino (Uradni list RS, št. 50/99, 74/99 in 85/99)
in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije

S K L E P
o dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa

o pogojih in načinu opravljanja plačilnega
prometa s tujino

1
V prilogi 1: Dinamika pošiljanja poročil in podatkov iz

nalogov za spremljanje prometa po računih, se dodajo raču-
ni 8180, 8181, 8182, 8183, 8184, 8185, 8186 in 8187.

Podatki iz nalogov

Račun Dinamika poročilo promet promet mesečno
iz kontnega poročanja po valutah v breme v dobro poročilo
okvira po državah

8180 dekadno ü ü ü ü
8181 dekadno ü ü ü ü
8182 dekadno ü ü ü ü
8183 dekadno ü ü ü ü
8184 mesečno ü
8185 mesečno ü
8186 mesečno ü
8187 mesečno ü

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 16. julija 2002.

Guverner
Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

3191. Sklep o lombardnem posojilu

Na podlagi 3. točke 11. člena in 18. člena zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja Svet Ban-
ke Slovenije

S K L E P
o lombardnem posojilu

1
Banka Slovenije lahko daje bankam in hranilnicam, ki

so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje ban-
čnih storitev, lombardno posojilo na podlagi zastave blagaj-
niških zapisov Banke Slovenije in državnih vrednostnih pa-
pirjev.

2
Lombardno posojilo je kratkoročno posojilo, ki ga daje

Banka Slovenije z namenom uravnavanja dnevne likvidnosti.

3
Obrestna mera za lombardno posojilo je določena s

sklepom o lombardni obrestni meri in obrestni meri za depo-
zit čez noč.

4
Sklep o ponudbi lombardnega posojila sprejme guver-

ner Banke Slovenije. S sklepom določi ročnost posojila,
vrsto vrednostnih papirjev za zavarovanje in druge pogoje za
črpanje lombardnega posojila.

Natančnejši pogoji za črpanje lombardnega posojila, ki
jih s sklepom iz prvega odstavka te točke določi guverner,
se s ponudbo posredujejo bankam in hranilnicam.

5
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep

o dajanju lombardnih kreditov (Uradni list RS, št. 59/92 in
32/94).

6
Ta sklep začne veljati 1. 8. 2002.

Ljubljana, dne 19. julija 2002.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

3192. Sklep o opravljanju plačilnega prometa preko
transakcijskih računov fizičnih oseb

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) in 6. člena zakona o
plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja Svet
Banke Slovenije

S K L E P
o opravljanju plačilnega prometa preko

transakcijskih računov fizičnih oseb

1. člen
Ta sklep določa opravljanje plačilnega prometa preko

transakcijskih računov za fizične osebe, razen zasebnikov (v
nadaljevanju: fizične osebe).

Banke, hranilnice in hranilno kreditne službe (v na-
daljevanju: banke), ki opravljajo plačilni promet in vodijo
tekoče in druge račune fizičnih oseb, morajo v skladu s
petim odstavkom 81. člena zakona o plačilnem prometu
zagotoviti opravljanje plačilnega prometa za fizične osebe
preko transakcijskih računov najkasneje do 30. 6. 2003.

2. člen
Banke zagotovijo opravljanje plačilnega prometa preko

transakcijskih računov za imetnike računov iz drugega od-
stavka prvega člena tega sklepa s postopnim preoblikova-
njem in preštevilčenjem obstoječih računov v strukturo tran-
sakcijskega računa.

3. člen
Banka obvesti imetnika tekočega oziroma drugega ra-

čuna o dnevu preštevilčenja in preoblikovanja v transakcijski
račun najkasneje v roku 15 dni pred načrtovanim preštevil-
čenjem in preoblikovanjem.

Hkrati z obvestilom mora banka imetniku posredovati
tudi splošne pogoje vodenja transakcijskega računa.

4. člen
Obstoječa pravna razmerja v zvezi z vodenjem tekoče-

ga ali drugega računa, ki so sklenjena med banko ter imetni-
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kom, ostanejo v veljavi in se od dneva preoblikovanja izvaja-
jo kot pogodba o vodenju transakcijskega računa.

Izvršbe ter prisilne izterjave na sredstva na tekočih ozi-
roma drugih računih imetnika pri banki, se s preoblikova-
njem in preštevilčenjem v transakcijski račun nadaljujejo
zoper sredstva na transakcijskem računu tega imetnika, ki
ga je banka odprla zaradi preoblikovanja.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

3193. Sklep o upravljanju sistema bruto poravnave v
realnem času

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) in tretjega odstavka 63.
člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02)
izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o upravljanju sistema bruto poravnave

v realnem času

1. točka
S tem sklepom Banka Slovenije določa upravljanje si-

stema bruto poravnave v realnem času (v nadaljevanju:
BPRČ), ki udeleženkam omogoča individualno in takojšnjo
poravnavo plačil v breme in v dobro poravnalnih računov pri
Banki Slovenije.

V sistemu BPRČ se poravnavajo plačila med udeležen-
kami plačilnega sistema in plačila iz naslova plačilnih stori-
tev, ki jih udeleženke izvajajo za svoje komitente.

2. točka
Udeleženke sistema BPRČ so lahko poleg Banke Slo-

venije še Klirinško depotna  družba ter banke in hranilnice,
ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje poslova-
nja in imajo pri njej odprt poravnalni oziroma klirinški porav-
nalni račun.

3. točka
V sistemu BPRČ se poravnavajo vsa plačila velikih vre-

dnosti ter vsa nujna plačila.
Za plačilo velike vrednosti se šteje vsako plačilo, ki se

glasi na znesek najmanj 2,000.000 SIT.

4. točka
Plačilni nalogi udeleženk se poravnajo le do višine kri-

tja na poravnalnem računu.
Plačilni nalogi, izdani do višine kritja na poravnalnem

računu, se izvršijo v realnem času in so nepreklicni v trenut-
ku, ko so posredovani v sistem, plačila pa dokončna s
trenutkom preknjižbe v sistemu BPRČ.

Plačilni nalogi, ki jih udeleženke predložijo v breme
svojega poravnalnega računa, na katerem ni dovolj kritja za
poravnavo, so razvrščeni v prioritetni vrstni red. Udeleženka
lahko prekliče plačilni nalog, dokler je razvrščen v vrstni red.

5. točka
Banka Slovenije zaračunava udeleženkam stroške de-

lovanja sistema BPRČ v skladu z vsakokrat veljavno tarifo
Banke Slovenije.

6. točka
Banka Slovenije izda pravila delovanja sistema BPRČ,

ki urejajo pogoje vstopa, izstopa in izključitve iz sistema
BPRČ, način in postopke delovanja sistema BPRČ, postop-
ke izpolnjevanja obveznosti iz naslova kliringov in postopke
posredovanja informacij udeleženkam.

Banka Slovenije izda tudi pravila ravnanja v izrednih
okoliščinah, s katerimi uredi postopke ravnanja pri udele-
ženkah in v Banki Slovenije v izrednih razmerah.

7. točka
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep

o določitvi plačila velike vrednosti (Uradni list RS, št. 88/00)
ter sklep o vzpostavitvi sistema BPRČ (Uradni list RS, št.
25/98, 79/00 in 33/01).

Banka Slovenije uskladi pravila delovanja sistema BPRČ
in pravila ravnanja v izrednih okoliščinah s tem sklepom do
1. 8. 2002.

8. točka
Ta sklep začne veljati 1. 8. 2002.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

3194. Sklep o upravljanju sistema žiro kliring

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) in drugega odstavka
59. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št.
30/02) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o upravljanju sistema žiro kliring

Namen

1. točka
S tem sklepom Banka Slovenije določa upravljanje siste-

ma žiro kliring (v nadaljevanju: žiro kliring), ki omogoča izvrše-
vanje kreditnih plačilnih nalogov malih vrednosti med udele-
ženkami samimi in izvrševanje plačilnih nalogov iz naslova
plačilnih storitev, ki jih udeleženke opravljajo za komitente.

Udeleženke žiro kliringa

2. točka
Udeleženke žiro kliringa so lahko Banka Slovenije ter

banke in hranilnice, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za
opravljanje poslovanja in imajo pri njej odprt poravnalni račun.

Kreditni plačilni nalog male vrednosti

3. točka
Za kreditni plačilni nalog male vrednosti se šteje nalog,

ki se glasi na znesek, ki je manjši od zneska plačila velike
vrednosti, določenem v sklepu o upravljanju sistema BPRČ.
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Obračun in poravnava na multilateralni osnovi

4. točka
Banka Slovenije opravlja za udeleženke žiro kliringa

storitve obračuna in poravnave kreditnih plačilnih nalogov
po metodi multilateralnega kliringa.

5. točka
Obračun kreditnih plačilnih nalogov udeleženk se izva-

ja preko računov žiro pozicij.
Banka Slovenije dnevno pobota vse denarne obvezno-

sti in terjatve posamezne udeleženke z denarnimi obvez-
nostmi in terjatvami drugih udeleženk, kot to izhaja iz obra-
čuna na računih žiro pozicij.

6. točka
Del obveznosti, ki niso prenehale s pobotom, se porav-

na z direktno bremenitvijo poravnalnih računov udeleženk v
dobro žiro klirinškega računa Banke Slovenije.

Banka Slovenije takoj po bremenitvi poravnalnih raču-
nov vseh neto dolžnic nakaže denarna sredstva v višini terja-
tev, ki niso prenehale s pobotom, na poravnalne račune
neto upnic.

7. točka
Kreditni plačilni nalog se izvrši na dan sprejema naloga

v žiro kliring.
Kreditni plačilni nalogi, sprejeti v žiro kliring, so nepre-

klicni, poravnava pa se šteje za dokončno s trenutkom, ko
so denarna sredstva s poravnalnega klirinškega računa na-
kazana na poravnalne račune neto upnic.

Poravnalna jamstvena shema

8. točka
Banka Slovenije vzpostavi in upravlja poravnalno jam-

stveno shemo kot sistem sodelovanja likvidnih udeleženk pri
kritju neporavnane neto obveznosti (izgube) ene ali več ude-
leženk, ki na poravnalnem računu nimajo zadosti sredstev
za poravnavo svojih neto obveznosti iz žiro kliringa.

Stroški

9. točka
Banka Slovenije udeleženkam zaračunava stroške sto-

ritev obračuna in poravnave iz predloženih kreditnih plačilnih
nalogov v skladu z vsakokrat veljavno tarifo Banke Slovenije.

Pravila delovanja

10. točka
Banka Slovenije izda pravila delovanja sistema žiro kli-

ring, ki podrobneje urejajo pooblastila in odgovornosti Ban-
ke Slovenije v zvezi z delovanjem sistema, pogoje udeležbe
v žiro kliringu, pravice, obveznosti in odgovornosti udele-
ženk, način in postopke obračuna in poravnave, upravljanje
s tveganji ter postopke v primerih neizpolnjevanja obvezno-
sti udeleženk.

Banka Slovenije v pravilih delovanja sistema žiro kliring
predpiše tudi podrobna pravila o vzpostavitvi, upravljanju in
delovanju poravnalne jamstvene sheme ter obveznostih ude-
leženk, ki izhajajo iz aktiviranja in delovanja poravnalne jam-
stvene sheme.

Prehodni in končni in določbi

11. točka
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep

o vzpostavitvi sistema žiro kliring (Uradni list RS, št. 65/98,
79/00, 62/01, 18/02).

Banka Slovenije do začetka veljavnosti tega sklepa
uskladi pravila delovanja sistema žiro kliring z določbami
tega sklepa.

12. točka
Ta sklep začne veljati 1. 8. 2002.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

DRŽAVNI ZBOR
3089. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto

1999 (RZ99) 7009

VLADA
3184. Uredba o spremembah uredbe za izvajanje carinskega

zakona 7473
3185. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustano-

vitvi, organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Re-
publike Slovenije za slovenski jezik 7500

MINISTRSTVA
3186. Pravilnik o zdravstveni ustreznosti krme 7500
3187. Odločba o priznavanju naravne mineralne vode Panna 7515
3188. Odločba o priznavanju naravne mineralne vode San Be-

nedetto 7515
3189. Odločba o priznavanju naravne mineralne vode San Pel-

legrino 7515

USTAVNO SODIŠČE
3090. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe 7302
3091. Odločba o ugotovitvi, da sklep Državnega zbora št.

005-01/95-4/30 z dne 30. 5. 2002 ni v neskladju z
ustavo in zakonom 7304

3092. Odločba, da četrti odstavek 35. člena zakona o tele-
komunikacijah in uredba o pristojbinah za uporabo ra-
dijskih frekvenc nista bila v neskladju z ustavo in z za-
konom 7306

3093. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe 7310
3094. Odločba o razveljavitvi 6. člena odloka o kategorizaciji

občinskih cest v Občini Gorenja vas-Poljane v delu, ki
pod zaporedno številko 119, številka odseka 600633,
kot javno pot opredeljuje pot Brdarček-Planinšek v dol-
žini 659 metrov 7311

3095. Odločba o delni zavrnitvi ustavne pritožbe in o ugotovi-
tvi, da je bila s sklepoma okrožnega in višjega sodišča
kršena ustavna pravica 7312

VSEBINA

StranStran
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3096. Odločba, da uredba o predhodni prijavi cen komunal-
nih storitev ni bila, uredba o predhodni prijavi cen pa ni
v neskladju z ustavo in zakonom 7314

3097. Določba, da se tretja in peta alinea 3. člena, drugi od-
stavek 5. člena in tretja alinea 6. člena pravilnika o druš-
tvih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture
razveljavi, da določba četrte alinee 3. člena istega pra-
vilnika ni v neskladju z ustavo in zakonom in da se pre-
ostali del pobude zavrže ali zavrne 7317

3098. Neskladnosti četrte alinee 46. člena zakon o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju z ustavo 7320

3099. Odločba o ugotovitvi, da je bila s sklepi okrožnega in
višjega sodišča kršena ustavna pravica 7324

BANKA SLOVENIJE
3190. Sklep o dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o pogo-

jih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino 7515
3191. Sklep o lombardnem posojilu 7516
3192. Sklep o opravljanju plačilnega prometa preko transak-

cijskih računov fizičnih oseb 7516
3193. Sklep o upravljanju sistema bruto poravnave v realnem

času 7517
3194. Sklep o upravljanju sistema žiro kliring 7517

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
3100. Sklep o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in volil-

nih okrajev za volitve poslancev v Državni zbor Republi-
ke Slovenije 7327

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3101. Seznam dokumentacije, s katero je revizijska  družba

dolžna poročati inštitutu po 55. členu ZREV-1 7357
3102. Pojasnila k slovenskim računovodskim standardom 7358
3103. Pojasnila k slovenskim računovodskim standardom 7358

OBČINE
AJDOVŠČINA

3104. Odlok o javnem redu in miru v Občini Ajdovščina 7359
3105. Sklep Občinskega sveta občine Ajdovščina o sprejetju

programa 7363
3106. Sklep o imenovanju nadomestne članice v Občinsko

volilno komisijo občine Ajdovščina 7363
3107. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa

športa v Občini Ajdovščina 7363
BLED

3108. Odlok o ureditvenem načrtu Ribenska gora 7371
3109. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostor-

sko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled 7376
3110. Odlok o lokacijskem načrtu za Južno razbremenilno

cesto (R 315, odsek 1089) na Bledu 7376
3111. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih

ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavin-
skih voda na območju Občine Bled 7381

3112. Sklep o spremembah sklepa o tarifnih postavkah oskr-
be s pitno vodo v Občini Bled 7382
BLOKE

3113. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine
Bloke 7383
ČRNOMELJ

3114. Odlok o spremembah odloka o oblikovanju volilnih enot
v Občini Črnomelj 7383

3115. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črno-
melj za leto 2002 7384

3116. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črnomelj 7385
HORJUL

3117. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine
Horjul 7385

3118. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri OŠ Horjul 7385

HRPELJE-KOZINA
3119. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in raz-

voj kmetijstva v Občini Hrpelje-Kozina 7386
3120. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Hrpelje-Ko-

zina 7389
IDRIJA

3121. Odlok o občinskih cestah v Občini Idrija 7393
3122. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi lokalne turistič-

ne organizacije LTO Idrija – zavoda za pospeševanje
turizma 7401

3123. Odlok o Čipkarskem festivalu v Idriji 7402
3124. Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini

Idrija 7404
3125. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratoval-

nega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Idrija 7404
KOBILJE

3181. Sklep o določitvi cen programa v vrtcu v Občini Kobilje 7472
3182. Spremembe statuta Občine Kobilje 7472

KOČEVJE
3126. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Ko-

čevje za leto 2002 7406
KOZJE

3127. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje
za leto 2001 7407

3128. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2002 7408
3129. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občin-

skega sveta in župana Občine Kozje 7410
3130. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajev-

nih skupnosti v Občini Kozje 7410
3131. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Kozje 7411
3132. Tržni red na javni tržnici Kozje 7411

KUNGOTA
3133. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kungo-

ta za leto 2001 7412
LITIJA

3134. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občin-
skega sveta občine Šmartno pri Litiji 7412

3135. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občin-
skega sveta občine Litija 7413

3136. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kam-
panje za lokalne volitve 2002 in volitve predsednika
države 2002 7413

3137. Sklep o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Litija 7414

3138. Sprememba statuta Občine Litija 7415
LJUBLJANA

3183. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote 7473
LJUTOMER

3139. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidal-
nem načrtu za dom starejših občanov v Ljutomeru 7415
MIRNA PEČ

3140. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih pose-
gov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovolje-
nje na območju Občine Mirna Peč 7416

3141. Sklep o potrditvi regionalnega razvojnega programa za
območje jugovzhodne Slovenije 7419
MORAVSKE TOPLICE

3142. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta ob-
čine Moravske Toplice prešel na naslednjega kandida-
ta 7419
NOVO MESTO

3143. Odredba o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestne-
ga prometa v Mestni občini Novo mesto 7419
PUCONCI

3144. Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih volitev
članov občinskega sveta in župana Občine Puconci 7422

3145. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Puconci 7422
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RADEČE
3146. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdob-
je od leta 1986 do leta 2002 in srednjeročnega plana
Občine Laško za obdobje od 1986 do leta 1990 za
Občino Radeče (dopolnitev v letu 2002) 7423

3147. Program priprave ureditvenega načrta za območje de-
ponije Hotemež 7425
SEŽANA

3148. Sklep o odvajanju komunalnih in padavinskih voda 7426
3149. Sklep o ravnanju s komunalnimi odpadki 7426

SLOVENJ GRADEC
3150. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izvajanje social-

no varstvenih programov 7426
SLOVENSKA BISTRICA

3151. Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska
Bistrica 7428

3152. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Slovenska
Bistrica 7435

3153. Pravilnik o spremembah pravilnika o merilih za izdajo
soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obra-
tov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
v Občini Slovenska Bistrica 7435

3154. Program priprave zazidalnega načrta »Gradišče« 7436
3155. Program priprave zazidalnega načrta za kompleks “Vo-

jašnica” 7438
ŠENTJUR PRI CELJU

3156. Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi kulturnih in zgo-
dovinskih spomenikov v Občini Šentjur pri Celju 7441

3157. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka zazidalnega
načrta Dramlje 7441

3158. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN in-
dustrijska cona Šentjur 7442
ŠMARJE PRI JELŠAH

3159. Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi
volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti
na območju Občine Šmarje pri Jelšah 7444

3160. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in raz-
voj kmetijstva v Občini Šmarje pri Jelšah 7445
ŠTORE

3161. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne
kampanje v Občini Štore 7449

3162. Odlok o spremembi območja naselja Štore in imeno-
vanju ulice 7449

3163. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lo-
kalne volitve v Občini Štore 7450

TREBNJE
3164. Odlok zaključnem računu proračuna Občine Trebnje,

vključno s krajevnimi skupnostmi Občine Trebnje za leto
2001 7450

3165. Odlok o zazidalnem načrtu “Industrijska – trgovska –
podjetniška cona Trebnje” – 1. faza 7451

3166. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Obči-
ne Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 “Pro-
gramska zasnova za zazidalni načrt industrijsko-trgov-
ske-podjetniške cone Trebnje” 7458

3167. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 7462
3168. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 7462
3169. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v

vrtcih Občine Trebnje 7462
3170. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisi-

je 7462
TURNIŠČE

3171. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih
voda na območju Občine Turnišče 7463

3172. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občin-
ski svet občine Turnišče 7468

3173. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev s
planskimi akti 7468

3174. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Lendava za območje Občine Turnišče v letu 2002 7468

3175. Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za le-
to 2002 7469

3176. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Turnišče 7470
VIPAVA

3177. Odlok o ureditvenem načrtu Vipava Center 7470
VRANSKO

3178. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Vran-
sko 7471
ŽALEC

3179. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustano-
vitvi vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Žalec 7471

3180. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustano-
vitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pet-
rovče 7472
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