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VLADA

3381. Uredba o spremembi uredbe o avtonomnem
ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za
določeno blago

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o carinski
tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) ter v zvezi s prvim odstavkom
3. člena uredbe o natančnejših pogojih za določitev avto-
nomnih ukrepov znižanja ali ukinitve carinskih stopenj (Ura-
dni list RS, št. 120/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o avtonomnem ukrepu

znižanja ali ukinitve carinskih stopenj
za določeno blago

1. člen
V prilogi k uredbi o avtonomnem ukrepu znižanja ali

ukinitve carinskih stopenj za določeno blago (Uradni list RS,
št. 108/01, 8/02, 15/02, 25/02, 52/02 in 64/02) se
pred tarifno oznako 2309 90 93 besedilo

»– – drugo:«
 nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»iz 2309 90 20 10 – – – hrana za ribe ali morske sesalce  2
– – drugo:
– – – ki vsebujejo škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup,
uvrščene v tar. podšt. 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 in 2106 90 55,
ali mlečne proizvode:
– – – – ki vsebujejo škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup:
– – – – – ki ne vsebujejo škroba, ali ki vsebujejo do vključno 10 mas.% škroba:

2309 90 31 – – – – – – ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov oziroma, ki vsebujejo manj kot 10 mas.% takih
proizvodov

iz 2309 90 31 10 – – – – – – – hrana za ribe ali morske sesalce 2
2309 90 33 – – – – – – ki vsebujejo najmanj 10 mas.%, vendar manj kot 50 mas.% mlečnih proizvodov
iz 2309 90 33 10 – – – – – – – hrana za ribe ali morske sesalce 2
2309 90 35 – – – – – – ki vsebujejo najmanj 50 mas.%, vendar manj kot 75 mas.% mlečnih proizvodov
iz 2309 90 35 10 – – – – – – – hrana za ribe ali morske sesalce 2
2309 90 39 – – – – – – ki vsebujejo najmanj 75 mas.% mlečnih proizvodov
iz 2309 90 39 10 – – – – – – – hrana za ribe ali morske sesalce 2

– – – – – ki vsebujejo več kot 10 mas.%, vendar največ 30 mas.% škroba:
2309 90 41 – – – – – – ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov ali ki vsebujejo manj kot 10 mas.% takih proizvodov
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iz 2309 90 41 10 – – – – – – – hrana za ribe ali morske sesalce 2
2309 90 43 – – – – – – ki vsebujejo najmanj 10 mas.%, vendar manj kot 50 mas.% mlečnih proizvodov
iz 2309 90 43 10 – – – – – – – hrana za ribe ali morske sesalce  2
2309 90 49 – – – – – – ki vsebujejo najmanj 50 mas.% mlečnih proizvodov
iz 2309 90 49 10 – – – – – – – hrana za ribe ali morske sesalce 2

– – – – – ki vsebujejo več kot 30 mas.% škroba:
2309 90 51 – – – – – – ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov ali ki vsebujejo manj kot 10 mas.% takih proizvodov
iz 2309 90 51 10 – – – – – – – hrana za ribe ali morske sesalce  2
2309 90 53 – – – – – – ki vsebujejo najmanj 10 mas.%, vendar manj kot 50 mas.% mlečnih proizvodov
iz 2309 90 53 10 – – – – – – – hrana za ribe ali morske sesalce  2
2309 90 59 – – – – – – ki vsebujejo najmanj 50 mas.% mlečnih proizvodov
iz 2309 90 59 10 – – – – – – – hrana za ribe ali morske sesalce  2
2309 90 70 – – – – ki ne vsebujejo škroba, glukoze, glukoznega sirupa, maltodekstrina

ali maltodekstrinskega sirupa, vendar vsebujejo mlečne proizvode
iz 2309 90 70 10 – – – – – hrana za ribe ali morske sesalce  2.«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 424-14/2000-12
Ljubljana, dne 30. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

3382. Uredba o spremembi uredbe o določitvi
kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se
ob uvozu plačuje posebna dajatev

Na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 in 58/02) v zvezi
s prvim odstavkom 1. člena zakona o posebnih dajatvah
pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list RS, št.
29/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih

in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu
plačuje posebna dajatev

1. člen
V uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov,

za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list
RS, št. 106/01, 16/02 in 57/02) se v prilogi črtajo vse
tarifne oznake v okviru tarifne oznake 0203 s pripadajočim
besedilom.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 424-03/2001-6
Ljubljana, dne 30. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

3383. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v
Ljubljani v javni raziskovalni zavod

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, Uradni list RS, št.
55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00)
in 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list
RS/I, št. 8/91) je Vlada Republike Slovenije izdala

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan«
v Ljubljani v javni raziskovalni zavod

1. člen
V odloku o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v

Ljubljani v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/92
in 65/99) se doda nov 1.a člen, ki se glasi:

»1.a člen
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 691-

11/2001-2 z dne 6. 12. 2001, se k javnemu raziskovalne-
mu zavodu Institutu Jožef Stefan pripoji Zavod Inštitut za
tehnologijo površin in optoelektroniko (v nadaljnjem besedi-
lu: ITPO).«.

2. člen
V 2. členu se dodata četrti in peti odstavek, ki se

glasita:
»Ime Instituta v angleškem jeziku: Jožef Stefan Institu-

te, Ljubljana, Slovenia.
Skrajšano ime v angleškem jeziku: JSI.«.
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3. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost instituta se v skladu z uredbo o uvedbi in

uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 2/02) glasi:

K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja,

K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju tehnologije,

K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti,

K/73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju medicine,

M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje, d.n.,

K/72.100 Svetovanje o računalniških napravah,
K/72.2 Svetovanje in oskrba z računalniškimi

programi,
K/72.300 Obdelava podatkov,
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
DE/22.110 Izdajanje knjig,
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike,
DL/33.100 Proizvodnja medicinske in kirurške

opreme in ortopedskih pripomočkov,
DL/33.300 Proizvodnja opreme za industrijsko

procesno krmiljenje,
O/90.02 Ravnanje z odpadki,
O/90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov,
O/90.022 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi

načini odstranjevanja trdnih odpadkov,
O/90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki,
O/92.511 Dejavnost knjižnic.«.

4. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organiziranost instituta se določi s statutom oziroma

pravili o organiziranosti Instituta. Dejavnosti, ki jih je do
pripojitve izvajal ITPO kot samostojni zavod, se od pripojitve
dalje izvajajo znotraj posebne organizacijske enote v institu-
tu, v katero se vključi vse delavce bivšega ITPO.«

5. člen
Tretji in četrti odstavek 6. člena se spremenita tako, da

se glasita:
»Upravni odbor Instituta ima devet članov, od katerih

imenujejo:
1. ustanovitelja:
– tri člane Vlada Republike Slovenije na predlog mini-

strstva, pristojnega za znanost,
– enega člana Univerza v Ljubljani;
2. Institut
– dva člana iz vrst odgovornih nosilcev raziskovalnih in

razvojnih projektov iz Instituta,
– enega člana iz kolektiva zaposlenih v Institutu;
3. dva člana Gospodarska zbornica Slovenije iz vrst

uporabnikov dejavnosti Instituta, ki imajo dolgoročen interes
pri povezovanju raziskovalne dejavnosti Instituta z gospodar-
stvom.

Predsednika upravnega odbora instituta izvolijo člani
upravnega odbora in ga predlagajo v imenovanje ministru,
pristojnemu za znanost.«.

6. člen
V 12. členu se spremeni prvi odstavek in doda drugi

odstavek tako, da se glasita:
»Institut upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi material-

nimi sredstvi, s katerimi je upravljal do uveljavitve tega odloka.
Premoženje pripojenega ITPO se prenese v upravljanje

Institutu za potrebe izvajanja dejavnosti bivšega ITPO.«.

7. člen
V tretjem odstavku 14. člena se besedilo »Ministrstva

za znanost in tehnologijo« nadomesti z besedilom »ministrs-
tva, pristojnega za znanost«.

8. člen
V prvem odstavku 15. člena se beseda »dotacij« nado-

mesti z besedo »donacij«.

9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 691-11/2001-4
Ljubljana, dne 30. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.

Minister

3384. Sklep o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo
in pivovarstvo Žalec, p.o., v javni zavod Inštitut
za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Na podlagi 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenje
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99,
119/00, 30/01 in 52/02) ter 3. in 8. člena zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št.
17/91-I, Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 8/96 in
36/00) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo

in pivovarstvo Žalec, p.o., v javni zavod Inštitut
za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p.o. (v na-

daljnjem besedilu: inštitut) je bil ustanovljen 1. avgusta 1952.
Ustanoviteljica inštituta je bila Okrajna zadružna zveza Celje
(vpis izvršen dne 1. avgusta 1952 v registrskem vložku
registracijskega sodišča v Celju št. 1.316-00), ki je svoje
ustanoviteljske pravice 16. maja 1975 prenesla na Poslov-
no skupnost za hmeljarstvo Slovenije n.sol.o. (vpis izvršen
dne 16. maja 1975 v registrskem vložku registracijskega
sodišča v Celju).

Na podlagi sklepa Temeljnega sodišča v Celju, enota v
Celju, z dne 31. 10. 1991 se je Poslovna skupnost za
hmeljarstvo Slovenije n.sol.o. preoblikovala v družbo z ome-
jeno odgovornostjo v mešani lastnini s firmo: Hmeljarska
družba Slovenije, d.o.o., Žalec (vpis izvršen v sodni register
Temeljnega sodišča v Celju, enota v Celju s sklepom št. Srg
916/91 z dne 31. oktobra 1991).
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Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju, št. Srg
3287/94 z dne 13. septembra 1995 je bila zaradi uskladi-
tve z zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
30/93) pri Hmeljarski družbi Slovenije, d.o.o., Žalec vpisa-
na sprememba firme, in sicer Hmeljarsko združenje Sloveni-
je, s pravno organizacijsko obliko Gospodarskega intere-
snega združenja.

Hmeljarsko združenje Slovenije-GIZ Žalec je na podla-
gi sklepa skupščine z dne 31. januarja 2002 preneslo vse
ustanoviteljske pravice na Republiko Slovenijo.

2. člen
S tem sklepom se inštitut preoblikuje v javni zavod

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: zavod).

3. člen
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija, ustanovitelj-

ske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slove-
nije.

4. člen
Zavod je univerzalni pravni naslednik inštituta.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

5. člen
Ime zavoda je: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo

Slovenije.
Skrajšano ime zavoda je: IHPS.
Ime v angleškem jeziku: Slovenian institute for hop

research and brewing.
Ime v nemškem jeziku: Slowenisches Institut fur hop-

fenbau und brauereiwesen.
Ime zavoda v tujem jeziku se lahko uporablja pri poslo-

vanju s tujimi partnerji poleg imena zavoda v slovenskem
jeziku.

Sestavni del imena zavoda je znak (logotip), ki pred-
stavlja dva hmeljna storžka in dva hmeljna lista, od katerih je
eden v ospredju in delno prekriva storžka, drugi pa je v
ozadju in je delno prekrit s storžkom.

Sedež zavoda je: Cesta Žalskega tabora 2, Žalec.
Naslov zavoda se lahko spremeni s soglasjem sveta

zavoda.

6. člen
Zavod uporablja v pravnem prometu žig, ki je okrogle

oblike in ima premer 35 mm. V sredini žiga je logotip zavo-
da, na obodu pa je izpisano ime »Inštitut za hmeljarstvo in
pivovarstvo Slovenije« in zaporedna številka žiga.

Direktor določi število, hrambo in uporabo žigov ter
delavce, ki so zanje odgovorni.

III. DEJAVNOSTI ZAVODA

7. člen
Dejavnosti zavoda v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in

uporabo standardne klasifikacije dejavnosti, so:
A) 01.1 Pridelovanje kmetijskih rastlin
A) 01.3 Mešano kmetijstvo
A) 01.4 Storitve za rastlinsko pridelavo in

živinorejo, razen veterinarskih storitev;
urejanje parkov

DA) 15.86 Predelava čaja in kave

DA) 15.87 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov

DA) 15.96 Proizvodnja piva
DA) 15.97 Proizvodnja slada
DE) 22.1 Založništvo
DE) 22.3 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G) 51.21 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
G) 51.22 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
G) 51.31 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami
G) 51.37 Trgovina na debelo s kavo, čajem,

kakavom, začimbami
G) 52.63 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H) 55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških

in sindikalnih domov
I) 60.24 Cestni tovorni promet
I) 63.12 Skladiščenje
K) 70.2 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K) 71.31 Dajanje kmetijskih strojev in opreme

v najem
K) 71.33 Dajanje pisarniške in računalniške

opreme v najem
K) 71.34 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K) 72.3 Obdelava podatkov
K) 72.4 Omrežne podatkovne storitve
K) 72.6 Druge računalniške dejavnosti
K) 73.1 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj

na področju naravoslovja in tehnologije
K) 73.2 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj

na področju družboslovja in humanistike
K) 74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske

dejavnosti, davčno svetovanje (vse, razen
revizijske dejavnosti)

K) 74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K) 74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
K) 74.2 Prostorsko načrtovanje, projektiranje in

tehnično svetovanje
K) 74.3 Tehnično preizkušanje in analiziranje
K) 74.82 Pakiranje
K) 74.85 Tajniška dela in prevajanje
K) 74.87 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
M) 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje

in usposabljanje, d. n.
O) 92.51 Dejavnost knjižnic in arhivov
O) 92.53 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter

naravnih rezervatov.
Zavod lahko opravlja v manjšem obsegu tudi druge

zadeve, ki so potrebne za izvajanje glavne dejavnosti.

8. člen
V okviru izvajanja registriranih dejavnosti iz prejšnjega

člena zavod opravlja dejavnosti javne službe s področja kme-
tijstva, in sicer:

– javno službo kmetijskega svetovanja,
– javno službo zdravstvenega varstva rastlin,
– javno službo na področju fitofarmacevtskih sredstev

in naprav,
– javno službo na področju semenarstva,
– javno službo strokovne naloge v proizvodnji kmetij-

skih rastlin in
– javno službo naloge genske banke.
Naloge javne službe v okviru dejavnosti iz prejšnjega

odstavka se podrobneje opredelijo v statutu zavoda.
Zavod opravlja tudi naslednje strokovne naloge po

pooblastilu ministra, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:

– opravlja certificiranje pridelka hmelja,
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– opravlja nalogo za obvladovanje karantenskih škodlji-
vih organizmov,

– opravlja strokovne naloge preizkušanja in ocenjeva-
nja fitofarmacevtskih sredstev,

– opravlja strokovno kontrolo nad pridelovanjem sadik
za hmeljarstvo,

– opravlja preverjanje kakovosti piva in surovin za pro-
izvodnjo piva.

9. člen
V okviru svoje dejavnosti lahko zavod v soglasju z usta-

noviteljem ustanovi drug zavod ali podjetje.

10. člen
Organiziranost zavoda se podrobneje določi s statutom

zavoda.

IV. ORGANI ZAVODA

11. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet in
– direktor.

Svet zavoda

12. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda ima sedem članov, od katerih imenuje:
– ustanovitelj: štiri člane, od tega dva člana iz ministrs-

tva, pristojnega za kmetijstvo, enega člana iz ministrstva,
pristojnega za gospodarstvo in enega člana iz ministrstva,
pristojnega za znanost,

– Hmeljarsko združenje Slovenije-GIZ Žalec: dva člana
in

– zaposleni delavci zavoda: enega člana.
Predsednika sveta izvolijo člani izmed predstavnikov

ustanovitelja.

13. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge in pristojnosti:
– sprejema statut,
– sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji

delovnih mest,
– sprejema 5-letni program razvoja na predlog direk-

torja,
– sprejema poslovnik o delu sveta,
– sprejema cenik storitev tržne dejavnosti zavoda na

predlog direktorja,
– daje predhodno soglasje na dolgoročno zadolževa-

nje zavoda,
– sprejema letni program dela in finančni načrt na pred-

log direktorja,
– spremlja in nadzoruje poslovanje zavoda skladno s

programom dela in finančnim načrtom,
– sprejema letno poročilo na predlog direktorja,
– obravnava pobude strokovnega sveta in o njih sklepa,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem skle-

pom in statutom.
K statutu, programu razvoja zavoda, letnemu programu

dela, finančnemu načrtu, letnemu poročilu in imenovanju in
razrešitvi direktorja mora svet pridobiti soglasje ustanovitelja.

Na prvi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delov-
nih mest zavoda je potrebno pridobiti predhodno soglasje
ustanovitelja. Morebitne nadaljnje spremembe in dopolnitve
tega akta sprejema svet zavoda na predlog direktorja, razen
ko se sistemizacija delovnih mest poveča za več kot 5 %
glede na obstoječe stanje. V tem primeru je potrebno prido-
biti soglasje ustanovitelja.

14. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta z možnostjo

ponovnega imenovanja.
Način dela sveta se določi s statutom zavoda in poslov-

nikom o delu sveta.
Člani sveta zavoda so upravičeni do nadomestila pot-

nih stroškov in dnevnice, razen če teh stroškov niso imeli
oziroma so jih dobili povrnjene že pri svojem delodajalcu.

Člani sveta so upravičeni do sejnine, le če tako odloči
ustanovitelj.

Direktor zavoda

15. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod, je odgovoren za strokovnost in
zakonitost dela zavoda ter ima druge pristojnosti, pravice in
obveznosti, ki jih določa zakon, kolektivna pogodba, ta sk-
lep, statut in drugi splošni akti.

Med odsotnostjo direktorja zavod zastopa in predstav-
lja delavec, ki ga določi direktor s pisnim pooblastilom, v
katerem sta določena obseg in vsebina zastopanja.

Dokumente s področja finančnega in računovodskega
poslovanja obvezno sopodpisujeta direktor oziroma oseba,
ki jo direktor pooblasti, ter vodja finančno računovodske
službe, ki je poleg direktorja še posebej odgovoren za zako-
nitost in gospodarnost poslovanja v skladu z zakonom.

16. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda na

podlagi javnega razpisa s soglasjem ustanovitelja. Podrob-
nejša določila glede postopka imenovanja in razrešitve di-
rektorja se določijo v statutu.

Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega
imenovanja.

17. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg za-

konsko določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo pravne, ekonom-

ske ali druge ustrezne smeri, ki je povezana z osnovno
dejavnostjo zavoda,

– najmanj deset let delovnih izkušenj,
– ima strokovne in organizacijske sposobnosti,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.

18. člen
Delavce s posebnimi pooblastili in vodstvene delavce

imenuje direktor po predhodnem soglasju sveta zavoda.

Strokovni svet

19. člen
Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja

strokovnega dela zavoda se oblikuje strokovni svet.
Strokovni svet odloča o strokovnih vprašanjih v okviru

pooblastil, določenih z zakonom in statutom.
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20. člen
Člane strokovnega sveta imenuje direktor zavoda iz-

med zaposlenih, ki imajo status raziskovalca.
Direktor zavoda je član strokovnega sveta po položaju.
Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta.
Člani strokovnega sveta zavoda so upravičeni do nado-

mestila potnih stroškov in dnevnice, razen če teh stroškov
niso imeli oziroma so jih dobili povrnjene že pri svojem
delodajalcu. Člani strokovnega sveta so upravičeni do sejni-
ne le, če tako odloči ustanovitelj.

21. člen
Podrobnejše pristojnosti strokovnega sveta, število čla-

nov in način dela določi statut zavoda.

V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

22. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last Republike

Slovenije. Zavod mora s premoženjem ravnati s skrbnostjo
dobrega gospodarja.

23. člen
Zavod samostojno razpolaga s premičnim premože-

njem, z nepremičnim pa samo po predhodnem soglasju
ustanovitelja.

24. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– z opravljanjem dejavnosti za naročnike,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami in darili ter
– iz drugih zakonitih virov.
Sredstva iz državnega proračuna zavod pridobiva na

podlagi potrjenega letnega programa dela in finančnega
načrta. Letni program dela, ki se izdela na podlagi veljavnih
meril strokovnega programa zavoda, in finančni načrt pripra-
vi direktor in predloži v sprejem svetu zavoda. Svet zavoda
mora k letnemu programu dela in finančnemu načrtu prido-
biti soglasje ustanovitelja.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU

25. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v

svojem imenu in za svoj račun.

26. člen
Za svoje obveznosti zavod odgovarja z vsemi sredstvi,

s katerimi razpolaga.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

27. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova

opravljanja javne službe največ do vrednosti sredstev, ki so
zavodu letno namenjena za opravljanje javne službe in izva-
janje javnih pooblastil.

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz na-
slova tržne dejavnosti. Za te obveznosti odgovarja zavod
samostojno s prihodki iz tržne dejavnosti.

VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM IN KRITJE
PRIMANJKLJAJA PRIHODKOV NAD ODHODKI

ZAVODA

28. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za

izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s
presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na
predlog sveta zavoda.

29. člen
O načinu pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki

odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
Organi inštituta, ki so bili izvoljeni ali imenovani pred

uveljavitvijo tega sklepa, nadaljujejo z delom do imenovanja
novih organov zavoda, v okviru pristojnosti, določenih v tem
sklepu.

31. člen
Direktor inštituta nadaljuje delo kot vršilec dolžnosti

direktorja zavoda.
Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan poskrbeti za vpis

tega sklepa v sodni register, za izpeljavo vseh postopkov za
sprejem aktov, ki so pomembni za delo zavoda, in za izpelja-
vo postopkov za oblikovanje organov zavoda v skladu s tem
sklepom.

32. člen
Svet inštituta nadaljuje z delom do imenovanja novega

sveta zavoda, ki se konstituira najkasneje v 60 dneh od
uveljavitve tega sklepa.

Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče vršilec dol-
žnosti direktorja.

33. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preidejo redno zaposle-

ni delavci inštituta v delovno razmerje z zavodom.

34. člen
Plače zaposlenih v zavodu se določajo v skladu z zako-

nodajo, ki ureja razmerja plač v javnem sektorju, in kolektiv-
no pogodbo za področje negospodarstva.

35. člen
Do razporeditve delavcev v skladu s prvim aktom o

notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavoda
obdržijo zaposleni delavci plače, kot so jih imeli pred preo-
blikovanjem inštituta v zavod.

36. člen
Do sprejema novega statuta zavoda velja obstoječi sta-

tut inštituta v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in s
tem sklepom.

Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v štirih mese-
cih od uveljavitve tega sklepa.

V 60 dneh od dneva veljavnosti statuta se imenuje
direktorja.
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37. člen
Zavod razpolaga z vsem premoženjem inštituta, ki je

izkazano v bilanci stanja inštituta na dan 31. decembra 2001.

38. člen
Vršilec dolžnosti direktorja zavoda je dolžan takoj pri-

četi s postopki za vpis lastninske pravice zavoda na premo-
ženju, ki ima v zemljiški knjigi status družbene lastnine s
pravico uporabe dosedanjega inštituta in ki ni predmet vra-
čanja po zakonu, ki ureja denacionalizacijo, oziroma ki ni
predmet lastninjenja po zakonu, ki ureja sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Po opravljenih postopkih iz prejšnjega odstavka se pre-
moženje, na katerem je vpisana lastninska pravica zavoda in
mora biti brez bremen, s pogodbo neodplačno prenese v
last Republike Slovenije, le-ta pa v upravljanje zavoda.

Vršilec dolžnosti direktorja oziroma direktor zavoda v
okviru letnih poročil zavoda predloži tudi podrobna poročila
o izvršitvi nalog iz prvega in drugega odstavka tega člena.

39. člen
Zavod mora v dveh mesecih po vpisu statusnega preo-

blikovanja v sodni register ustanovitelju predložiti v sprejem
otvoritveno bilanco stanja po stanju na dan vpisa statusnega
preoblikovanja v sodni register in prilogo s podrobnimi poja-
snili k postavkam iz otvoritvene bilance stanja.

Otvoritveni bilanci stanja mora zavod predložiti tudi po-
ročilo o poslovanju inštituta za obdobje od 1. januarja 2002
do dneva vpisa statusnega preoblikovanja v sodni register.

40. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati doseda-

nji ustanovitveni akt inštituta.

41. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 691-30/2002-1
Ljubljana, dne 25. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

3385. Sklep o ustanovitvi Instituta informacijskih
znanosti

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, Uradni list RS, št.
55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00)
11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I,
št. 8/91) in zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št.
87/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti

I. STATUS JAVNEGA ZAVODA

1. člen
Univerzitetni inštitut informacijskih znanosti, Prešerno-

va 17, Maribor, je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi

Univerzitetnega inštituta informacijskih znanosti kot javni ra-
ziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 10/92), vpisan v sodni
register pri Temeljnem sodišču v Mariboru dne 8. 5. 1992
pod št. 1/898-00 in s sklepom o preoblikovanju Univerzitet-
nega instituta informacijskih znanosti v javni zavod (Uradni
list RS, št. 25/94) preoblikovan v javni zavod in preimeno-
van v Institut informacijskih znanosti.

Ustanovitelj Instituta informacijskih znanosti (v nadalj-
njem besedilu: IZUM) je Republika Slovenija, ustanovitelj-
ske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slove-
nije.

S tem sklepom se ustanovitveni akt Instituta informacij-
skih znanosti kot javnega infrastrukturnega zavoda uskladi z
veljavno zakonodajo in drugimi predpisi.

II. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA

2. člen
Ime javnega zavoda je: Institut informacijskih znanosti.
Skrajšano ime: IZUM.
Sedež javnega zavoda je v Mariboru, Prešernova ulica

17.

III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA

3. člen
IZUM opravlja naloge informacijskega servisa razisko-

valne dejavnosti, izobraževanja in kulture, še posebej knjiž-
ničnega informacijskega servisa v nacionalnem bibliograf-
skem sistemu, in sicer:

– koordinacijo razvoja in delovanja vzajemnega biblio-
grafskega sistema in njegovih servisov, s svojega delovnega
področja,

– koordinacijo razvoja in uporabe standardov računal-
niške podpore za potrebe vzajemnega bibliografskega siste-
ma in njegovih servisov,

– razvoj in vzdrževanje programske opreme za potrebe
vzajemnega bibliografskega sistema in njegovih servisov,

– ugotavljanje usposobljenosti strokovnih delavcev
knjižnic za sodelovanje v vzajemni katalogizaciji v sodelova-
nju z nacionalno knjižnico,

– načrtovanje in vzdrževanje skupnih računalniških in
komunikacijskih zmogljivosti za delovanje sistema,

– organizacijo ponudbe podatkovnih zbirk na elektron-
skih nosilcih z neposrednim dostopom v dogovoru z njihovi-
mi proizvajalci,

– organizacijo strokovnega izobraževanja in svetovanja
na področju dejavnosti, ki jih opravlja za nacionalni vzajemni
bibliografski sistem,

– pripravo strokovnih podlag s svojega delovnega po-
dročja za delo Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost,

– razvoj, organiziranje in vzdrževanje informacijskega
sistema za spremljanje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji,

– sodelovanje v javnih programih razvoja Slovenije kot
informacijske družbe,

– inženiring pri razvoju in vzdrževanju računalniške in
komunikacijske infrastrukture v izobraževalnih, raziskovalnih
in kulturnih organizacijah,

– raziskovalno, razvojno in svetovalno delo na svojem
delovnem področju,

– druge naloge na podlagi sprejetih dolgoročnih usme-
ritev razvoja in letnih programov dejavnosti.

IZUM se vključuje v mednarodno strokovno in znan-
stveno sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacija-
mi v svetu ter širi svojo dejavnost izven Slovenije, skladno z
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usmeritvami ustanovitelja.

4. člen
Dejavnost IZUM se v skladu z uredbo o uvedbi in upo-

rabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št.
2/02) glasi:

K/72.100 Svetovanje o računalniških napravah
K/72.2 Svetovanje in oskrba z računalniškimi

programi
K/72.300 Obdelovanje podatkov
K/72.400 Omrežne podatkovne storitve
K/72.50 Vzdrževanje in popravila pisarniških in

računskih strojev ter računalniških naprav
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj

na področju družboslovja
K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično

svetovanje
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje

in usposabljanje, d.n.
DE/22.11 Izdajanje knjig
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
DE/22.15 Drugo založništvo
DE/22.33 Razmnoževanje računalniških zapisov
G/51.84 Trgovina na debelo z računalniško

opremo
O/92.511 Dejavnost knjižnic.

5. člen
IZUM opravlja javno službo v obsegu in na način, dolo-

čen z letnim programom dejavnosti IZUM.
IZUM opravlja tudi dejavnost za trg v obsegu in na

način, določen z letnim programom dejavnosti IZUM.

6. člen
Organiziranost IZUM se določi s statutom.
Za izvajanje dejavnosti se v IZUM oblikujejo infrastruk-

turne in raziskovalne skupine, organizirane skladno s pred-
pisi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.

IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA

7. člen
Organ upravljanja zavoda je Upravni odbor.
Upravni odbor šteje enajst članov, ki jih imenuje Vlada

Republike Slovenije, in sicer:
– dva na predlog Ministrstva za šolstvo, znanost in

šport,
– enega na predlog Ministrstva za kulturo,
– enega na predlog Ministrstva za informacijsko dru-

žbo,
– enega na predlog univerz,
– enega na predlog nacionalne knjižnice,
– enega na predlog splošnih knjižnic,
– enega na predlog šolskih knjižnic,
– enega na predlog specialnih knjižnic,
– enega na predlog javnih raziskovalnih zavodov,
– enega na predlog zaposlenih v IZUM.
Mandat članov traja štiri leta.
Predsednika Upravnega odbora izvolijo člani Upravne-

ga odbora izmed predstavnikov ustanovitelja.

8. člen
Upravni odbor:
– sprejema statut IZUM, njegove spremembe in dopol-

nitve,
– sprejema usmeritve razvoja IZUM za večletno ob-

dobje,
– sprejema letne programe dejavnosti IZUM,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun IZUM,
– spremlja izvrševanje planskih aktov IZUM,
– imenuje in razrešuje direktorja IZUM,
– imenuje in razrešuje delovna telesa Upravnega od-

bora,
– opravlja druge naloge, ki mu jih nalagajo zakon, ta

sklep in statut.
Upravni odbor sprejema statut, usmeritve razvoja IZUM

in letni program dejavnosti s finančnim načrtom ter imenuje
in razrešuje direktorja IZUM s soglasjem ustanovitelja.

K predlogu razvojnih načrtov in letnega programa dela
ter finančnega načrta, v delu, ki zadeva naloge knjižničnega
informacijskega servisa, je obvezno pridobiti mnenje nacio-
nalnega sveta za knjižnično dejavnost.

9. člen
Upravni odbor letno poroča o delu IZUM v obliki letnih

poslovnih in finančnih poročil Ministrstvu za šolstvo, znanost
in šport, Ministrstvu za kulturo in Ministrstvu za informacijsko
družbo.

Način dela Upravnega odbora se določi s statutom
oziroma poslovnikom o delu Upravnega odbora.

10. člen
Delo in poslovanje IZUM vodi direktor.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje po-

goje:
– najmanj univerzitetno izobrazbo s področja dela

IZUM,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vodenju razvoja

informacijskih sistemov,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
– sposobnost vodenja, organiziranja in koordiniranja.
Mandat direktorja je pet let.

11. člen
Za obravnavanje strokovnih zadev z delovnega podro-

čja IZUM se ustanovi Strokovni svet IZUM. Na predlog direk-
torja ga imenuje Upravni odbor IZUM iz vrst priznanih stro-
kovnjakov s področja informacijske, knjižnične in računalni-
ške dejavnosti ter iz vrst vodilnih strokovnih delavcev IZUM.

Strokovni svet IZUM šteje od devet do trinajst članov.
Strokovni svet IZUM daje mnenja o odprtih strokovnih

vprašanjih glede razvoja in delovanja IZUM, sprejema stali-
šča o strokovnih podlagah za odločitve in o predlogih plan-
skih aktov IZUM, opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskoval-
no-razvojne nazive ter druge naloge v skladu s statutom.

12. člen
Za obravnavanje vprašanj razvoja in delovanja koopera-

tivnega online bibliografskega sistema in servisov COBISS
se posebej oblikuje Svet članic COBISS kot svetovalno telo
za oblikovanje in usklajevanje stališč slovenskih knjižnic –
polnopravnih članic sistema COBISS.SI.

Svet članic COBISS sestavljajo predstavniki osnovnih
skupin knjižnic (nacionalna, splošne, visokošolske, special-
ne, šolske) po kriteriju skupno prispevanih zapisov v vzajem-
no bazo podatkov.
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V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO JAVNEGA ZAVODA

13. člen
IZUM upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi materialni-

mi sredstvi, s katerimi je upravljal do uveljavitve tega sklepa.
IZUM samostojno upravlja s premičnim premoženjem,

z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju usta-
novitelja.

14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, IZUM

pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe;
– s plačili storitev javne službe s strani uporabnikov;
– s plačili storitev za trg s strani naročnikov.
IZUM pridobiva sredstva za izvajanje svojih dejavnosti

na podlagi letnega programa dejavnosti in finančnega načrta.

15. člen
Sredstva, potrebna za opravljanje svoje dejavnosti, lah-

ko IZUM pridobi tudi iz skladov in donacij iz domačih in
mednarodnih virov.

VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV

ZA DELO JAVNEGA ZAVODA

16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki IZUM uporablja za

izvajanje in razvoj svojih dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad

odhodki odloča na predlog direktorja Upravni odbor v sogla-
sju z ustanoviteljem.

17. člen
O pokrivanju primanjkljaja, ki nastane pri izvajanju jav-

ne službe, odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbo-
ra. Primanjkljaja, ki nastane pri izvajanju dejavnosti za trg,
ustanovitelj ne krije.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
V PRAVNEM PROMETU

18. člen
IZUM nastopa v pravnem prometu v okviru registriranih

dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi
brez omejitev.

VIII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
JAVNEGA ZAVODA

19. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti IZUM

iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do višine
vrednosti premoženja, s katerim IZUM upravlja. Za obvezno-
sti IZUM iz lastne dejavnosti jamči IZUM s prihodki iz lastne
dejavnosti.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Svet IZUM nadaljuje z delom do imenovanja članov

Upravnega odbora.

Direktor, vodstveni delavci ter delavci s posebnimi po-
oblastili, imenovani pred sprejetjem tega sklepa, nadaljujejo
z delom do imenovanja po postopku in na način, ki ga
določajo zakon, ta sklep in statut.

21. člen
IZUM mora v roku 90 dni po uveljavitvi tega sklepa

uskladiti statut.

22. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

preoblikovanju Univerzitetnega instituta informacijskih zna-
nosti v javni zavod (Uradni list RS, št. 25/94).

23. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 691-24/2002-4
Ljubljana, dne 30. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.

Minister

3386. Sklep o spremembah sklepa o ustanovitvi
javnega raziskovalnega zavoda Primorski
inštitut za naravoslovne in tehnične vede

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS –
stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 55/92, 13/93, 66/93,
45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00) in 11. člena zakona o
raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 8/91) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah sklepa o ustanovitvi javnega

raziskovalnega zavoda Primorski inštitut
za naravoslovne in tehnične vede

1. člen
V sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda

Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede (Uradni
list RS, št. 65/99) se v 2. členu spremenita tretji in četrti
odstavek tako, da se glasita:

»Ime javnega raziskovalnega zavoda v italijanskem jezi-
ku je: Istituto delle science naturali e tecnologiche di Pri-
morska.

Ime javnega raziskovalnega zavoda v angleškem jeziku
je: Primorska Institute of Natural Sciences and Techno-
logy.«

2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost inštituta v skladu z uredbo o uvedbi in upo-

rabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št.
2/02) se glasi:

K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja,

K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju tehnologije,

K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti,
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K/73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju medicine,

K/ 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju družboslovja,

K/ 74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje,

K/ 74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje,

K/ 74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje,

K/ 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,

DE/22.11 Izdajanje knjig,

DE/22.13 Izdajanje revij in periodike,

DE/ 22.15 Drugo založništvo,

M/ 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje

in usposabljanje, d.n.,

O/92.511 Dejavnost knjižnic,

K/72.60 Druge računalniške dejavnosti.«

3. člen
V prvem odstavku 6. člena se črta beseda »upravlja-

nja«.

4. člen
Drugi in tretji odstavek 7. člena se spremenita tako, da

se glasita:
»Upravni odbor inštituta šteje pet članov, od katerih

imenuje:
– dva člana Vlada Republike Slovenije (enega na pred-

log ministrstva, pristojnega za znanost, enega na predlog
ministrstva, pristojnega za tehnologijo),

– enega člana Ustanova primorska znanstvena funda-
cija,

– enega člana izmed sebe volijo odgovorni nosilci razi-
skovalnih in razvojnih projektov,

– enega člana izmed sebe volijo ostali raziskovalci in
delavci uprave.

Predsednika upravnega odbora inštituta izvolijo člani
upravnega odbora izmed sebe in ga predlagajo v imenova-
nje ministru, pristojnemu za znanost.«

5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:

»8. člen
Upravni odbor inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte inštituta,
– program dela inštituta,
– letna poročila o izvajanju programa dela inštituta,
– petletno poročilo o izvajanju programa dela inštituta,
– letni program dela inštituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in razisko-

valnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih

sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.

Upravni odbor inštituta s soglasjem ustanovitelja spre-
jema statut, program dela inštituta ter imenuje in razrešuje
direktorja.«

6. člen
Tretji in četrti odstavek 10. člena se spremenita tako,

da se glasita:

»Mandat direktorja traja pet let.

Za direktorja inštituta je lahko imenovan, kdor izpolnju-
je naslednje pogoje:

– ima doktorat znanosti ali je strokovnjak, ki ima oprav-
ljena raziskovalna ali razvojna dela, registrirane patente ozi-
roma inovacije,

– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,

– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v raziskovalni
dejavnosti,

– obvlada dva svetovna jezika.«

7. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se

glasi:

»Člane Znanstvenega sveta inštituta izvolijo raziskoval-
ci inštituta iz vrst raziskovalcev, ki izpolnjujejo pogoje za
nosilca raziskovalnih in razvojnih projektov.«

8. člen
V prvem odstavku 14. člena se ime organa »Ministrstva

za znanost in tehnologijo« nadomesti z besedami »ministrs-
tva, pristojnega za znanost«.

9. člen
V prvem odstavku 15. člena se beseda »dotacij« nado-

mesti z besedo »donacij«.

10. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se

glasi:

»O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.«

11. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. člen
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se na predlog

upravnega odbora krije v skladu z zakonom in odločitvijo
ustanovitelja.«

12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 691-08/2002-1
Ljubljana, dne 30. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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3387. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Nove
Zelandije v Republiki Sloveniji s sedežem v
Ljubljani, na čelu s častno konzulko

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 119/00) in
66. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.
45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o soglasju za odprtje Konzulata Nove Zelandije

v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani,
na čelu s častno konzulko

1. člen
Daje se soglasje za odprtje Konzulata Nove Zelandije v

Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častno
konzulko.

2. člen
Konzularno območje Konzulata Nove Zelandije obsega

celotno ozemlje Republike Slovenije.

3. člen
Vlada Republike Slovenije soglaša z imenovanjem go-

spe Janje Bratoš za častno konzulko Nove Zelandije v Repu-
bliki Sloveniji.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 912-13/2001-7
Ljubljana, dne 30. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3388. Odločba o imenovanju na funkcijo državne
pravobranilke na Zunanjem oddelku državnega
pravobranilstva v Celju

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97) in petega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in
30/01) je Vlada Republike Slovenije po predhodnem mne-
nju generalnega državnega pravobranilca na predlog mi-
nistra za pravosodje št. 111-37/02 z dne 28/6-2002, na
82. seji dne 11/7-2002 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Vida Zimšek, rojena 1. 11. 1954, se s 17. 6. 2002
imenuje na funkcijo državne pravobranilke na Zunanjem od-
delku državnega pravobranilstva v Celju, za dobo osmih let.

Št. 116-4/2002
Ljubljana, dne 11. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

3389. Sklep  o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o za-
četku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Ura-
dni list RS, št. 57/99) je minister za okolje, prostor in
energijo dne 26. julija 2002 sprejel

S K L E P
 o začetku uradne uporabe digitalnega

katastrskega načrta

1
Za katastrske občine 2203 Trenta leva, 2209 Soča

desna, 2210 Soča leva, 2017 Dolenji Logatec, 2005 Breg,
1537 Bukova Gora, 1538 Dolenja Podgora, 1348 Brezje,
1334 Črneča vas, 1318 Dolenja vas, 1305 Globočice,
1301 Krška vas, 1297 Mostec, 1281 Šentlenart, 1298
Trnje, 1299 Zakot, 1292 Gabrje, 1309 Koritno, 1289 Ra-
kovec, 2376 Višnje in 2377 Sanabor se z dnem sprejema
tega sklepa začne uporabljati digitalni katastrski načrt kot
uradni grafični prikaz podatkov zemljiškega katastra.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-00-25/2002
Ljubljana, dne 26. julija 2002.

Minister
za okolje,

prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

3390. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Črna-Smrekovec

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

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Črna-Smrekovec

1
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črna-Smre-
kovec, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12.
2011.

2
Gradivo iz prejšnje točke se javno razgrne za 14 dni v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Čr-
na, Center 11, Črna na Koroškem. Javna razgrnitev se
začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.
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3
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Črna.

4
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve

organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.

5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-11-2/2001/2
Ljubljana, dne 12. julija 2002.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3391. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Preddvor

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

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Preddvor

1
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Preddvor,
izdelanega za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2011.

2
Gradivo iz prejšnje točke se javno razgrne za 14 dni v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, Kranj. Javna razgrnitev
se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu
Republike Slovenije.

3
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kranj.

4
V času javne razgrnitve bo v prostorih Občine Naklo,

Glavna cesta 24, Naklo, organizirana javna obravnava. Da-
tum javne obravnave bo v istih prostorih ter na kraju javne
razgrnitve objavljen naknadno.

5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-03-4/01/2
Ljubljana, dne 12. julija 2002.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3392. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Podčetrtek

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

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Podčetrtek

1
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Podčetrtek,
izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.

2
Gradivo iz prejšnje točke se javno razgrne za 14 dni v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ro-
gaška Slatina, Trška cesta 74, Podčetrtek. Javna razgrnitev
se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu
Republike Slovenije.

3
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Rogaška Sla-
tina.

4
V času javne razgrnitve bo na Turistični kmetiji »Volav-

šek«, Verače 9, Podčetrtek, organizirana javna obravnava.
Datum javne obravnave bo v istih prostorih ter na kraju javne
razgrnitve objavljen naknadno.

5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-09-3/2001/2
Ljubljana, dne 12. julija 2002.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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3393. Pravilnik o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Jesenice

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

P R A V I L N I K
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Jesenice

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Jesenice, št. 02-06/98 z dne
3. 6. 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Bled, za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12.
2007.

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

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Jesenice je izdelan v treh izvodih za
9487,83 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Bled, v občinah Jesenice in Kranjska gora, oziro-
ma v katastrskih občinah Dovje, Javorniški rovt, Jesenice,
Planina, Prihodi, Hrušica, Plavški rovt in Podmežakla.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Jesenice je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled,
Ljubljanska c. 19, Bled, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča
68, Jesenice in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer
se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejema-
nja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdno-
gospodarske enote Jesenice.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-02-1/00
Ljubljana, dne 12. julija 2002.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3394. Pravilnik  o imisijskem monitoringu kakovosti
površinske vode za življenje sladkovodnih vrst rib

Na podlagi 69. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US,
56/99 – ZON in 22/00 ZJS) izdaja minister za okolje in
prostor

* Ta predpis vsebinsko povzema Council Directive 78/659/EEC
of 18 July 1978 on the quality of fresh waters needing protection or
improvement in order to support fish life.

P R A V I L N I K
 o imisijskem monitoringu kakovosti površinske

vode za življenje sladkovodnih vrst rib* 

1. člen
Ta pravilnik določa način in obseg izvajanja imisijskega

monitoringa površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst
rib, za katere je na podlagi uredbe o kakovosti površinske
vode za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št.
46/02, v nadaljnjem besedilu: uredba) obvezno izvajanje
imisijskega monitoringa.

Monitoring zagotavlja ministrstvo, pristojno za okolje (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. člen
Pojmi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. analiza je tehnična operacija s katero se po določe-

nem postopku določi eno ali več vrednosti parametra,
2. analizna metoda je določen tehnični postopek za

izvajanje analize,
3. merilna negotovost je območje povezano z rezulta-

tom meritev in označuje raztros vrednosti, ki jih je mogoče
upravičeno pripisati vrednosti merjenega parametra,

4. meja določanja je najnižja koncentracija parametra,
ki se lahko določi s sprejemljivo ravnijo negotovosti,

5. meja zaznavnosti je najnižja vrednost parametra, ki
se jo lahko izmeri z navedeno analizno metodo,

6. merilno mesto je mesto zajemanja vzorcev vode za
določanje kakovosti površinske vode.

3. člen
Izvajanje monitoringa obsega:
– vzpostavitev mreže merilnih mest za ugotavljanje ka-

kovosti površinske vode,
– izvajanje meritev skladno s programom in
– izdelavo poročila o opravljenih meritvah in analizah.

4. člen
Vzpostavitev mreže merilnih mest obsega:
– načrtovanje merilnih mest za ugotavljanje kakovosti

površinske vode,
– izbiro in določitev merilnih mest, značilnih za ugotav-

ljanje kakovosti, glede na hidromorfološke značilnosti in
– ureditev merilnih mest in njihovo zavarovanje, kadar

je to potrebno.

5. člen
Izvajanje meritev monitoringa obsega:
– ugotavljanje sprememb na merilnem mestu, glede na

stanje dokumentirano o evidenci o merilnih mestih,
– merjenje višine gladine in pretoka vode,
– merjenje temperature zraka, temperature vode, pH

in raztopljenega kisika na merilnem mestu,
– vzorčenje površinskih voda,
– pripravo, prevoz in shranjevanje vzorcev,
– prevzem vzorcev v laboratoriju,
– pripravo in analizo vzorcev površinskih voda v labora-

toriju in
– vrednotenje rezultatov analiz vzorcev.

6. člen
Izvajalec posameznih nalog monitoringa, ki se nanaša-

jo na vzorčenje in analizo vzorcev po tem pravilniku, mora
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imeti veljavno akreditacijsko listino v skladu s standardom, ki
vsebuje splošne zahteve za usposobljenost preskusnih in
umerjevalnih laboratorijev, za tiste parametre kakovosti kate-
rih meritve izvaja.

7. člen
Monitoring se izvaja na podlagi programa monitoringa,

ki ga izda minister pristojen za okolje v soglasju z ministrom,
pristojnim za sladkovodno ribištvo.

Program monitoringa vsebuje predvsem:
– razvrstitev površinskih voda na salmonidne in ciprini-

dne vode, skladno s kriteriji iz uredbe in na podlagi ihtiolo-
ških podatkov, vsebovanih v ribiškem katastru, ki se ga vodi
na podlagi predpisov, ki urejajo sladkovodno ribištvo,

– izbor mest vzorčenja in njihovo določitev s koordina-
tami, z natančnostjo merila 1:25.000,

– način vzorčenja površinske vode ter opis postopkov
in opreme vzorčenja,

– letni načrt pogostosti vzorčenja,
– določitev najvišje dopustne meje zaznavnosti, meje

določanja in merilne negotovosti za posameznne parame-
tre,

– oceno finančnih sredstev za izvedbo programa moni-
toringa.

Program monitoringa vsebuje tudi določitev:
– obveznost izvajanja meritev in pogostost meritev fe-

nolnih snovi s preiskavo po okusu, če se predvideva prisot-
nost teh snovi in

– obveznost izvajanja meritev in pogostost izvajanja me-
ritev mineralnih olj tudi s preiskavo po okusu, kjer se predvi-
deva prisotnost teh olj.

S programom monitoringa se lahko določi:
– način vrednotenja parametrov, ki v prilogi 1 uredbe

nimajo določenih mejnih oziroma priporočenih vrednosti ali
– pogostost ali metode analiziranja parametrov, če to

ni določeno za posamezen parameter v prilogi te uredbe ali
– da se izvajajo meritve prisotnosti toksinov v času

povečane produkcije fitoplanktonskih organizmov.

8. člen
V letnem načrtu pogostosti vzorčenja se vzorčenje do-

loči tako, da so rezultati meritev značilni za kakovost vode v
celotnem obdobju hidrološkega leta.

Pogostost vzorčenja in analiz mora biti enaka ali večja
od najmanjše pogostosti, ki je določena v prilogi, ki je se-
stavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: priloga).

9. člen
Za vzorčenje in analizo vzorcev se uporabljajo analizne

metode, določene s standardi iz priloge.
Za analizo vzorcev se lahko uporabljajo tudi druge ana-

lizne metode, če so rezultati meritev enakovredni ali primer-
ljivi z rezultati, ki bi se jih pridobilo z uporabo analiznih
metod, določenih v prilogi, pri tem pa morajo meja zaznav-
nosti, meja določanja in merilna negotovost ustrezati zahte-
vam iz programa.

10. člen
Posode za vzorce, reagenti, konzerviranje, razpošilja-

nje, shranjevanje vzorcev ter priprava vzorcev ne smejo
vplivati na rezultate analiz.

Vzorce površinskih voda je treba hraniti v posodah iz
materialov, kot je določeno s standardom SIST ISO 5667-6.

11. člen
O meritvah, vzorčenju in analizah, ki so predmet moni-

toringa, izdela ministrstvo za vsako koledarsko leto poročilo
o monitoringu.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podat-
ke o:

– izvajalcih posameznih nalog monitoringa,
– obsegu meritev,
– merilnih mestih, času in načinu vzorčenja, uporablje-

nih analiznih metodah in merilni opremi,
– meji zaznavnosti, meji določanja in merilni negotovo-

sti uporabljenih analiznih metod po parametrih,
– rezultatih za posamezne vzorce in parametre,
– meji zaznavnosti in razširjeni merilni negotovosti za

uporabljene metode po parametrih in
– vrednotenju rezultatov analiz vzorcev površinskih vo-

da za obdobje enega leta.
Poročilo o monitoringu mora biti izdelano najkasneje

do 30. junija za preteklo leto.

12. člen
Poročila iz prejšnjega člena se hranijo pri ministrstvu

najmanj deset let.
Podatki monitoringa se hranijo trajno, v bazi podatkov

pri ministrstvu.

13. člen
Standardi po tem pravilniku so na vpogled pri organu,

pristojnem za standardizacijo.

14. člen
Ne glede na določbe drugega odstavka 8. člena tega

pravilnika, se lahko v programu določi manjšo pogostost
vzorčenja in meritev, kot tisto, ki je določena v prilogi, če:

1. iz poročila o monitoringu izhaja, da so vrednosti
posameznega parametra površinskih voda bistveno manjše
od ustreznih mejnih oziroma priporočenih vrednosti za ta
parameter v uredbi in

2. na prispevnem območju posamezne površinskih vo-
de ni virov onesnaževanja, ki bi z odvajanjem odpadne vode
ali na drug način onesnažili to površinsko vodo.

15. člen
Ne glede na določbe 6. člena tega pravilnika, lahko

izvajalec posameznih nalog monitoringa, ki se nanašajo na
odvzem in analizo vzorca, do konca leta 2008 izvaja te
naloge tudi, če nima veljavne akreditacijske listine, če:

1. osebje, ki izvaja posamezne naloge monitoringa,
izpolnjuje pogoje, določene s standardom, ki vsebuje splo-
šne zahteve za usposobljenost preskusnih in umerjevalnih
laboratorijev,

2. ima opremo in prostore, primerne in vzdrževane v
skladu s standardom iz prejšnje točke in

3. se vsaj trikrat letno udeležuje izvedbe medlaborato-
rijskih primerjalnih preskusov parametrov, katerih meritve
izvaja, pri čemer mora biti več kot 2/3 rezultatov znotraj
sprejemljivega območja.

16. člen
Prvi program monitoringa se pripravi najkasneje do

31. oktobra 2002.
Monitoring po tem pravilniku se začne prvič izvajati s

1. januarja 2003.



Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 8. 8. 2002 / Stran 7927

17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-01-27/2002
Ljubljana, dne 30. julija 2002.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.

PRILOGA

Tabela: Analizne metode in pogostost vzorčenja za izvajanje imisijskega monitoringa površinske vode za
življenje sladkovodnih vrst rib

Parameter Izražen Enota Merilni Standard Pogostost
površinske vode kot princip vzorčenj

na leto

Raztopljeni kisik O2 mg/l VOL SIST EN 25813 12
EL SIST EN 25814

pH EL SIST ISO 10523 12

Suspendirane snovi mg/l GRAV SIST EN 872 4

Biokemijska potreba O2 mg/l VOL SIST EN 1899 –1,2
po kisiku po 5 dneh

Fosfor-celotni PO4 mg/l SPEK SIST EN 1189

Nitrit NO2 mg/l SPEK SIST EN 26777
FIA/SPEK SIST EN ISO 13395

Fenolne snovi C6H5OH po okusu *
Mineralna olja vizualno 12

po okusu **

Amoniak NH3 mg/l izračun 12

Amonij NH4 mg/l SPEK SIST ISO 7150-1 12
ISE SIST ISO 6778

Klor – prosti HOCl mg/l VOL SIST EN ISO 7393-1,2 12
KOLOR

Cink Zn µg/l AAS SIST ISO 8288 12
ICP/AES SIST EN ISO 11885

Raztopljeni baker Cu µg/l AAS DIN 38406-T7
ICP/AES SIST EN ISO 11885
ETAAS ISO/DIS 15586

Legenda:
* Analize se izvajajo samo na območjih, kjer se predvideva prisotnost fenolnih snovi.
** Analiza po okusu se izvede samo na območjih, kjer se predvideva prisotnost mineralnih olj

Okrajšave:
EL elektrometrija
GRAV gravimetrija
FIA/SPEK pretočna injekcijska analiza
SPEK spektrofotometrija
ISE iono-selektivna elektroda
VOL volumetrija
KOLOR kolorimetrija
AAS atomska absorpcijska spektrofotometrija
ICP/AES induktivno sklopljena plazma – atomska

emisijska spektrometrija
ETAAS elektrotermična atomska absorbcijska

spektrofotometrija
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3395. Pravilnik o monitoringu kakovosti površinske
vode za življenje in rast morskih školjk in
morskih polžev

Na podlagi 69. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US,
56/99 – ZON in 22/00 ZJS) izdaja minister za okolje in
prostor

P R A V I L N I K
o monitoringu kakovosti površinske vode

za življenje in rast morskih školjk
in morskih polžev*

1. člen
Ta pravilnik določa način in obseg izvajanja monitorin-

ga kakovosti površinskih voda za življenje in rast morskih
školjk in morskih polžev, za katere je na podlagi uredbe o
kakovosti površinske vode za življenje in rast morskih školjk
in morskih polžev (Uradni list RS, št. 46/02, v nadaljnjem
besedilu: uredba) obvezno izvajanje imisijskega in obratoval-
nega imisijskega monitoringa.

2. člen
Imisijski monitoring se izvaja kot javna služba.
Izvajanje obratovalnega imisijskega monitoringa mora

zagotoviti pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi uredbe
dolžna zagotovi izvajanje obratovalnega imisijskega monito-
ringa za parametre onesnaževanja (v nadaljnjem besedilu:
zavezanec).

3. člen
Pojmi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. analiza je tehnična operacija s katero se po določe-

nem postopku določi eno ali več vrednosti parametra,
2. analizna metoda je določen tehnični postopek za

izvajanje analize,
3. merilna negotovost je območje povezano z rezulta-

tom meritev in označuje raztros vrednosti, ki jih je mogoče
upravičeno pripisati vrednosti merjenega parametra,

4. meja določanja je najnižja koncentracija parametra,
ki se lahko določi s sprejemljivo ravnijo negotovosti,

5. meja zaznavnosti je najnižja vrednost parametra, ki
se jo lahko izmeri z navedeno analizno metodo,

6. merilno mesto je mesto zajemanja vzorcev vode za
ugotavljanje kakovosti vode ali posledic obremenjevanja,

7. odpadna voda je voda, ki se po uporabi ali kot
posledica padavin onesnažena odvaja v vode neposredno
ali po kanalizaciji. Odpadna voda je lahko komunalna odpa-
dna voda, tehnološka odpadna voda ali padavinska odpa-
dna voda.

4. člen
Izvajanje monitoringa obsega:
– vzpostavitev mreže merilnih mest, če gre za imisijski

monitoring,
– določitev vplivnega območja in merilnih mest za izva-

janje obratovalnega imisijskega monitoringa,
– izvajanje meritev skladno s programom in
– izdelava poročila o opravljenih meritvah in analizah.

5. člen
Za zavezanca za izvajanje obratovalnega imisijskega

monitoringa se šteje upravljavec komunalnih ali skupnih či-

stilnih naprav z zmogljivostjo čiščenja več kot 2.000 popula-
cijskih ekvivalentov in povzročitelj obremenitve, ki letno iz-
pušča več kot 10.000 m3 tehnološke odpadne vode.

6. člen
Izvedba meritev monitoringa obsega:
– ugotavljanje sprememb na merilnem mestu, glede na

stanje, dokumentirano v evidenci o merilnem mestu,
– merjenje temperature vode, pH in raztopljenega kisi-

ka, slanosti na merilnem mestu,
– vzorčenje vode,
– pripravo, prevoz in shranjevanje vzorcev,
– prevzem vzorcev v laboratoriju,
– pripravo vzorcev v laboratoriju, merjenje in analizo

vzorcev,
– vrednotenje rezultatov analiz vzorcev.

7. člen
Program monitoringa pripravi ministrstvo, pristojno za

okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in se sestoji iz
dela, ki se nanaša na imisijski in iz dela, ki se nanaša na
obratovalni imisijski monitioring.

Program monitoringa v delu, ki se nanaša na izvajanje
imisijskega monitoringa, vsebuje predvsem:

– določitev vodnih teles ali delov vodnih teles brakičnih
voda ali morja, ki so predmet monitoringa skladno z uredbo,

– določitev najvišje dopustne meje zaznavnosti, meje
določanja in merilne negotovosti za posamezne parametre,

– izbor merilnega mesta ter njegovo določitev s koordi-
natami z natančnostjo merila 1:25.000,

– izbor načina vzorčenja,
– opis postopkov in opreme vzorčenja,
– letni načrt pogostosti vzorčenja,
– seznam analiziranih parametrov in način podajanja

podatkov.
Program monitoringa v delu, ki se nanaša na obratoval-

ni imisijski monitoring vsebuje predvsem:
– navedbo zavezancev na podlagi kriterijev iz 5. člena

tega pravilnika,
– določitev vplivnega območja vira onesnaževanja,
– določitev najvišje dopustne meje zaznavnosti, meje

določanja in merilne negotovosti za posamezne parametre,
– izbor merilnega mesta vzorčenja in njegovo določitev

s koordinatami z natančnostjo merila 1:25.000,
– opis postopkov in opreme vzorčenja,
– letni načrt pogostosti vzorčenja,
– seznam analiziranih parametrov in način podajanja

podatkov.

8. člen
V delu programa monitoringa iz drugega odstavka prej-

šnjega člena se določi tudi, da se izvajajo meritve tempera-
ture in slanosti kot parametrov imisijskega monitoringa, če
se te meritve ne izvajajo v okviru obratovalnega imisijskega
monitoringa.

S programom monitoringa se lahko določijo tudi:
– način vrednotenja, pogostost ali metode analiziranja

parametrov za parametre, ki v prilogi 1 uredbe nimajo dolo-
čenih mejnih oziroma priporočenih vrednosti, ali pa ni dolo-
čena pogostost ali metoda analiziranja ali

– da se meritve posameznih parametrov izvedejo tudi v
mesu morskih školjk in morskih polžev ali v sedimentih ali

– da se ugotavlja prisotnost saksitoksinov v času pove-
čanega razvoja dinoflagelatov.

* Ta predpis vsebinsko povzema Council Directive 79/923/EEC
of 30 October 1979 on the quality required of shellfish waters.
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9. člen
Izvajalec posameznih nalog imisijskega monitoringa, ki

se nanašajo na vzorčenje in analizo vzorcev po tem pravilni-
ku, mora imeti veljavno akreditacijsko listino v skladu s stan-
dardom, ki vsebuje splošne zahteve za usposobljenost pre-
skusnih in umerjevalnih laboratorijev, za tiste parametre,
katerih meritve izvaja.

10. člen
Izvajalec obratovalnega imisijskega monitoringa, razen

izvajalca javne službe po prvem odstavku 2.člena tega pra-
vilnika, mora za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva.

Za pridobitev in odvzem pooblastila ter za pridobitev
pooblastila pod milejšimi pogoji v prehodnem obdobju, se
uporabljajo določbe pravilnika o prvih meritvah in obratoval-
nem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96, 29/00 in 106/01, v
nadaljnjem besedilu: pravilnik).

11. člen
V letnem načrtu pogostosti vzorčenja, se vzorčenje

določi tako, da so rezultati meritev značilni za kakovost vode
v celotnem obdobju hidrološkega leta.

Pogostost vzorčenja in analiz mora biti enaka ali večja
od najmanjše pogostosti, ki je določena v prilogi, ki je se-
stavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: priloga).

12. člen
Vzorčenje za izvajanje obratovalnega imisijskega moni-

toringa se mora izvajati med najmočnejšim dnevnim odvaja-
njem odpadne vode.

13. člen
Za vzorčenje in analizo vzorcev se uporabljajo analizne

metode, določene s standardi iz priloge.
Za analizo vzorcev se lahko uporabljajo tudi druge ana-

lizne metode, če so rezultati meritev enakovredni ali primer-
ljivi z rezultati, ki bi se jih pridobilo z uporabo analiznih
metod, določenih v prilogi, pri tem pa morajo meja zaznav-
nosti, meja določanja in merilna negotovost ustrezati zahte-
vam iz programa.

14. člen
Posode za vzorce, reagenti, konzerviranje, razpošilja-

nje, shranjevanje in priprava vzorcev ne smejo vplivati na
rezultate analiz.

Vzorce vode je treba hraniti v posodah iz materialov,
kot je določeno s standardom SIST ISO 5667-6.

15. člen
O meritvah, vzorčenju in analizah, ki so predmet moni-

toringa, morata izvajalec javne službe in zavezanec izdelati
poročilo o monitoringu.

Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
– izvajalcih posameznih nalog monitoringa, ki se nana-

šajo na odvzem in analizo vzorcev,
– obsegu meritev,
– merilnih mestih, času in načinu vzorčenja, uporablje-

nih analiznih metodah in merilni opremi,
– meji zaznavnosti, meji določanja in merilni negotovo-

sti uporabljenih analiznih metod po parametrih,
– rezultatih za posamezne vzorce in parametre v pred-

pisani obliki,
– vrednotenju rezultatov analiz vzorcev voda za obdob-

je enega leta,

– pri poročilu o obratovalnem imisijskem monitoringu
pa tudi o vremenskih razmerah in količini odpadne vode
oziroma čiščene odpadne vode med vzorčenjem.

Poročilo o monitoringu je treba izdelati vsako leto do
30. aprila za preteklo leto in ga predložiti ministrstvu.

16. člen
Poročila o monitoringu in program monitoringa hrani

ministrstvo najmanj deset let.
Podatki monitoringa se shranjujejo trajno, v bazi podat-

kov pri ministrstvu.

17. člen
Ne glede na določbe drugega odstavka 11. člena

tega pravilnika, se lahko, razen za parametra halogenira-
nih organskih spojin in kovin, v programu določi manjšo
pogostost vzorčenja in analiz, kot tisto, ki je določena v
prilogi, če:

– iz poročila o monitoringu izhaja, da so vrednosti po-
sameznega parametra voda bistveno manjše od ustreznih
mejnih oziroma priporočenih vrednosti za ta parameter v
uredbi in

– na prispevnem območju ni virov onesnaževanja, ki bi
z odvajanjem odpadne vode ali na drug način to vodo one-
snažili.

18. člen
Standardi po tem pravilniku so na vpogled pri organu,

pristojnem za standardizacijo.

19. člen
Imisijski monitoring po tem pravilniku se začne prvič

izvajati s 1. januarjem 2003.
Obratovalni imisijski monitoring po tem pravilniku se

začne prvič izvajati s 1. januarjem 2004.
Prvi program monitoringa pripravi ministrstvo najkasne-

je do 31. oktobra 2002 in vsebuje tudi program prvih meri-
tev parametrov onesnaževanja za obdobje enega leta.

20. člen
Ne glede določbe 9. člena tega pravilnika, lahko posa-

mezne naloge, ki se nanašajo na analizo in odvzem vzorcev,
izvaja tudi pravna ali fizična oseba, ki nima veljavne akredita-
cijske listine, če:

1. osebje, ki opravlja posamezne naloge monitoringa,
izpolnjuje pogoje, določene s standardom, ki vsebuje splo-
šne zahteve za usposobljenost preskusnih in umerjevalnih
laboratorijev,

2. ima opremo in prostore, primerne in vzdrževane v
skladu s standardom iz prejšnje točke in

3. se vsaj trikrat letno udeležuje izvedbe medlaborato-
rijskih primerjalnih preskusov parametrov, katerih meritve
izvaja, pri čemer mora biti več kot 2/3 rezultatov znotraj
sprejemljivega območja.

21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-01-22/2002
Ljubljana, dne 30. julija 2002.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.
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PRILOGA

Tabela: Analizne metode in pogostost vzorčenja monitoringa kakovosti površinske vode za življenje in rast
morskih školjk in morskih polžev

Parameter Izražen kot Enota Merilni princip Standard Pogostost
vzorčenj na leto

Obratovalni imisijski monitoring

Temperatura °C EL SIST DIN 38404-6 4

Barva po filtriranju Pt mg/l SPEK SIST EN ISO 7887 4

Suspendirane snovi mg/l GRAV SIST EN 872 4

Slanost ‰ VOL 12

Imisijski monitoring

Temperatura* °C EL SIST DIN 38404-6 4

Suspendirane snovi* mg/l GRAV SIST EN 872 4

Slanost* ‰ VOL 12

pH EL SIST ISO 10523 4

Raztopljeni kisik O2 mg/l VOL SIST EN 25813 12**,***
EL SIST EN 25814

Mineralna olja µg/l GC/FID SIST EN ISO 9377-4 4
IR DIN 38409-H18

Halogenirane organske spojine: µg/l 2

1,2-dikloroetan GC/ECD ISO 10301
Heksaklorobenzen GC/ECD SIST EN ISO 6468
Heksaklorobutadien GC/ECD DIN 38407-F6
Heksaklorocikloheksan GC/ECD SIST EN ISO 6468
Tetrakloroeten GC/ECD ISO 10301
Trikloroeten GC/ECD ISO 10301
Triklorometan GC/ECD ISO/DIS 15680

GC/MS ISO 10301

Kovine: 2
Srebro Ag µg/l ICP/AES SIST EN ISO 11885
Arzen As µg/l AAS/HT SIST EN ISO 11969
Kadmij Cd µg/l ETAAS ISO/DIS 15586
Krom Cr µg/l ETAAS ISO/DIS 15586
Baker Cu µg/l ETAAS ISO/DIS 15586
Živo srebro Hg µg/l AAS/CV EPA 1631
Nikelj Ni µg/l ETAAS ISO/DIS 15586
Svinec Pb µg/l ETAAS ISO/DIS 15586
Cink Zn µg/l FAAS SIST ISO 8288

Fekalne koliformne bakterije / 100 ml MPN SIST ISO 9308-2 4

Snovi, ki vplivajo na okus lupinarjev

Saksitoksini

* Meritve se izvajajo samo, če se ne izvajajo v okviru obratovalnega imisijskega monitoringa.
** Meritve se izvajajo mesečno, pri čemer je treba vzeti najmanj en vzorec reprezentativen za razmere z

nizkimi koncentracijami kisika za dan izvajanja meritev. Ne glede na to, pa je treba vzeti minimalno dva vzorca
dnevno, če se pričakuje velika dnevna nihanja.

*** Če je rezultat posamezne meritve nižji od 70% nasičenosti s kisikom, se meritve ponovijo.

Pojasnila okrajšav:
EL elektrometrija
SPEK spektrofotometrija
GRAV gravimetrija
GC/FID plinska kromatografija – detektor

s plamensko ionizacijo
GC/ECD plinska kromatografija – detektor

za zajetje elektronov
IR infrardeča spektrometrija
GC/MS plinska kromatografija – masni detektor
AAS/HT atomska absorpcijska spektrometrija –

hidridna tehnika

FAAS plamenska atomska absorpcijska
spektrometrija

ETAAS elektrotermična atomska absorpcijska
spektrometrija

AAS/CV atomska absorpcijska spektrometrija –
tehnika hladnih par

MPN »most probable number« – najverjetnejše
število bakterij

ICP/AES induktivno sklopljena plazma – atomska
emisijska spektrometrija

VOL volumetrija
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3396. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali
uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena zakona o kemi-
kalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravje v
soglasju z ministrom za okolje in prostor

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o omejitvi dajanja v promet ali uporabe
določenih nevarnih snovi in pripravkov*

1. člen
V pravilniku o omejitvi dajanja v promet ali uporabe

določenih nevarnih snovi in pripravkov (Uradni list RS, št.
73/99, 24/01) se v 28. točki priloge v razpredelnici 2 doda
besedilo:

* Ta pravilnik v celoti povzema spremembe 2001/41/ES, 2001/90/ES in 2001/91/ES k osnovni direktivi s tega področja (76/769/EGS).

RAZPREDELNICA 2 – Sk. rakot. 2

Snov, skupina snovi ali pripravek Index št. CAS št. EC št. opomba

4-Kloranilin 612-137-00-9 106-47-8 203-401-0

Refrakcijska keramična vlakna za posebne namene, z izjemo 650-017-00-8 R
posebej navedenih v prilogi I k pravilniku o razvrščanju, pakiranju
in označevanju nevarnih snovi (Umetno proizvedena silikatna
vlakna, z neurejeno orientacijo z alkalijskim oksidom
in zemljoalkalijskim oksidom (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO)
z vsebnostjo manjšo od ali enako 18 masnim %)

2. člen
V 30. točki priloge se v razpredelnici 6 doda besedilo:

RAZPREDELNICA 6 – Sk. razmn. 2

Snov, skupina snovi ali pripravek Index št. CAS št. EC št.

6-(2-kloroetil)-6-(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-
6-silaundekan; etacelasil 014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5

3. člen
31. točka priloge se spremeni tako, da se glasi:
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4. člen
40. točka priloge se spremeni tako, da se glasi:

Snov, skupina snovi ali pripravek CAS št. EC št. Omejitve

Heksakloroetan 67-72-1 200-666-4 Se ne sme uporabljati pri proizvodnji ali predelavi neželeznih kovin

5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 022-6/02
Ljubljana, dne 5. julija 2002.

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

za zdravje

Soglašam!
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor

3397. Pravilnik o živilih, obsevanih z ionizirajočim
sevanjem

Na podlagi 6. točke drugega odstavka 6. člena zakona
o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihaja-
jo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02 ), izdaja
minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o živilih, obsevanih z ionizirajočim sevanjem

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za proizvodnjo, promet in

uvoz živil in živilskih sestavin, ki so obsevana z ionizirajočim
sevanjem (v nadaljnjem besedilu: obsevana živila).

Pravilnik se ne uporablja za:
a) živila, ki so obsevana z ionizirajočim sevanjem iz

merilnih in inšpekcijskih naprav, pod pogoji, da:
– absorbirana doza ni višja od 0,01 Gy pri obsevanju z

nevtroni in 0,5 Gy pri obsevanju z drugimi viri ionizirajočega
sevanja,

– najvišje energije rentgenskih ali gama žarkov ne pre-
segajo 10 MeV, da najvišje energije nevtronov ne presega-
jo14 MeV, in da najvišje energije drugih virov ionizirajočega
sevanja ne presegajo 5 MeV,

b) obsevana živila, pripravljena za bolnike, ki potrebuje-
jo sterilne diete pod zdravniškim nadzorom.

2. člen
Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za obsevana živila, in

nameni za katere se lahko obsevajo živila, so določeni v
Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.

V času obsevanja morajo biti živila zdravstveno us-
trezna.

Živila se smejo obsevati le z viri, ki so navedeni v Prilogi
II, ki je sestavni del tega pravilnika, in v skladu z zahtevami iz
Priporočenega mednarodnega kodeksa ravnanja za obrato-
vanje objektov za obsevanje živil iz prve alinee drugega
odstavka 8.člena tega pravilnika.

Skupna povprečna absorbirana doza se določi v skla-
du s Prilogo III, ki je sestavni del tega pravilnika.

3. člen
Seznam živil, ki jih je dovoljeno obsevati z ionizirajočim

sevanjem ter dovoljene najvišje doze obsevanja so navedeni
v Prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika.

4. člen
Če je živilo, v sklopu enotnega postopka obsevano

večkrat, z namenom, da bi se dosegel želeni učinek, sku-
pna povprečna absorbirana doza določena v skladu z
2. členom tega pravilnika, ne sme biti presežena.

Živilo se ne sme obsevati v kombinaciji s katero koli
kemijsko obdelavo živila, ki ima enak namen razen, če to
dovoli Urad za živila in prehrano (v nadaljnjem besedilu:
urad).

5. člen
Obsevana živila, ki so namenjena končnemu potrošni-

ku in obratom javne prehrane morajo imeti oznako „obseva-
no“ ali „obdelano z ionizirajočim sevanjem“, ki se navede na
označbi, na način, določen v pravilniku, ki ureja splošno
označevanje predpakiranih živil.

Če gre za obsevana živila, ki se prodajajo v razsutem
stanju, se oznako iz prejšnjega odstavka navede skupaj z
imenom živila na označbi ali obvestilu na oziroma ob vsebni-
ku, v katerem so živila.

Kadar se obsevano živilo uporablja kot sestavina, mora
biti oznaka iz prvega odstavka tega člena navedena poleg
sestavine v seznamu sestavin.

Kadar se obsevano živilo uporablja kot sestavina živila,
ki se prodaja v razsutem stanju, se oznako iz prvega odstav-
ka tega člena navede poleg sestavine v seznamu sestavin na
označbi ali obvestilu na oziroma ob vsebniku, v katerem so
živila.

Obsevane sestavine, ki se uporabljajo v sestavljenih
živilih, se označijo z oznako iz prvega odstavka tega člena,
četudi prestavljajo manj kot 25% končnega proizvoda.

6. člen
Obsevana živila, ki niso namenjena končnemu potro-

šniku in obratom iz sistema javne prehrane, se označi z:
– oznako“obsevano“ ali „obdelano z ionizirajočim se-

vanjem“ za označevanje obsevanih živil in obsevanih sesta-
vin, ki jih vsebuje neobsevano živilo,

– imenom in naslovom firme oziroma objekta (v nadalj-
njem besedilu: objekti za obsevanje), ki je obsevanje izvajal,
ali z njegovo referenčno številko.

7. člen
Podatki o obsevanju iz 5. in 6. člena tega pravilnika

morajo biti navedeni na dokumentih, ki so priloženi obseva-
nim živilom, ali se nanje nanašajo.

8. člen
Urad izda dovoljenje za obratovanje objekta za obseva-

nje živil in mu podeli referenčne številke.
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Dovoljenje iz prejšnjega odstavka urad podeli, če ob-
jekt:

– izpolnjuje pogoje iz Priporočenega mednarodnega
kodeksa ravnanja za obratovanje objektov za obsevanje živil,
ki ga je izdala Skupna FAO/WHO Codex Alimentarius komi-
sija (sklic FAO/WHO/CAC, vol. XV, 1. izdaja) in vse dodat-
ne zahteve, ki jih lahko predpiše urad,

– ima določeno osebo, odgovorno za skladnost z vse-
mi potrebnimi pogoji o uporabi postopkov obsevanja.

Če objekt za obsevanje ne izpolnjuje pogojev iz prej-
šnjega odstavka, urad odvzame dovoljenje za obratovanje.

Urad v Uradnem listu Republike Slovenije objavi sez-
nam objektov, za katere je bilo v okviru uradnega nadzora
ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.

9. člen
Uradni nadzor nad objekti za obsevanje in obsevanimi

živili izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

10. člen
Urad sodeluje z mednarodnimi organi, pristojnimi za

obsevanje živil, in jim posreduje:
– imena, naslove in referenčne številke objektov za

obsevanje živil,
– izdana dovoljenja za obratovanje objektov za obseva-

nje živil.
Letno urad mednarodnim organom, pristojnim za obse-

vanje živil, predloži:
– rezultate pregledov objektov za obsevanje živil, ki se

nanašajo zlasti na podatke o skupinah in količinah obseva-
nih živil in absorbiranih dozah,

– rezultate uradnega nadzora nad obsevanimi živili, ki
ga izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

11. člen
Postopki za ugotavljanje obsevanosti živil morajo biti v

skladu z metodami, ki so standardizirane in validirane.

12. člen
Objekti za obsevanje morajo voditi evidenco o uporab-

ljenih virih ionizirajočega sevanja, ki za vsako serijo obseva-
nih živil vsebuje naslednje podatke:

1. vrsto in količino obsevanih živil,
2. oznako serije (lot) živila,
3. ime osebe, ki je odredila obsevanje,
4. ime prejemnika obsevanih živil,
5. datum obsevanja,
6. embalaža, ki je uporabljena med obsevanjem,
7. podatke o nadzoru postopka obsevanja v skladu s

Prilogo III, o preverjanju rezultatov meritev z dozimetri, pred-
vsem primerjanju s podatki o nižjih in višjih mejah, absorbira-
nih dozah in vrsti ionizirajočega sevanja,

8. začetne validacijske meritve doze.
Dokumentacijo iz prejšnjega odstavka je potrebno hra-

niti najmanj pet let.

13. člen
Obsevana živila se lahko uvažajo, če:
– izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika,
– se predloži dokumentacija, ki vsebuje ime in naslov

objekta za obsevanje in podatke iz prejšnjega člena,
– je bilo živilo obsevano v objektu, ki ima dovoljenje za

obratovanje.

14. člen
Materiali, uporabljeni za pakiranje obsevanih živil, mo-

rajo, poleg izpolnjevanja zahtev o njihovi zdravstveni ustrez-
nosti, ustrezati temu namenu.

15. člen
Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo obsevana živila

morajo uskladiti svojo dejavnost s tem pravilnikom do
31. 12. 2002.

Obsevana živila, ki niso označena v skladu s tem pravil-
nikom, so lahko v prometu najkasneje do 31. 12. 2002.

16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati

5. člen pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih
živil (Uradni list RS, št. 71/00) in se preneha uporabljati
pravilnik o pogojih, pod katerimi se smejo dajati v promet
živila in predmeti splošne rabe, konservirani s sevanjem
(Uradni list SFRJ, št. 68/84) v delu, ki se nanaša na
obsevanje živil.

17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0220-19/2002-1
Ljubljana, dne 19. julija 2002.

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

za zdravje

Soglašam!
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRILOGA I

POGOJI ZA OBSEVANJE ŽIVIL

Živila se lahko obsevajo, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:

– obstaja upravičena tehnološka potreba,
– obsevanje ne predstavlja nobene nevarnosti za zdra-

vje in se izvaja po predpisanih pogojih,
– koristi potrošniku,
– se ne uporabljajo kot nadomestek za dobro higien-

sko, dobro proizvodno ali dobro kmetijsko prakso.

Živila se lahko obsevajo samo v naslednje namene:
– za preprečevanje in zmanjševanje širjenja bolezni,

povzročenih z živili oziroma s hrano, z uničenjem organi-
zmov, ki povzročajo bolezni,

– za zmanjšanje pokvarljivosti živil z zaustavljanjem ali
preprečevanjem procesov gnitja oziroma razpadanja, in uni-
čenjem organizmov, ki so vzrok za pokvarljivost živil,

– za zmanjšanje izgub živil zaradi prezgodnjega zore-
nja, klitja ali brstenja,

– za uničenje organizmov v živilih, ki so škodljivi rastli-
nam ali rastlinskim proizvodom.
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PRILOGA II
VIRI IONIZIRAJOČEGA SEVANJA

Živila se smejo obsevati samo z naslednjimi viri ionizira-
jočega sevanja:

a) žarki gama iz radionuklidov Co- 60 ali Cs-137;
b) rentgenskimi žarki iz naprav, ki delujejo pri energiji 5

MeV ali manj;
c) elektroni iz naprav, ki delujejo pri energiji 10 MeV ali

manj.

PRILOGA III

1. DOZIMETRIJA
Skupna povprečna absorbirana doza
Predpostavlja se, da so za namene ugotavljanja zdrav-

stvene ustreznosti živil, obsevanih s skupno povprečno do-
zo 10 kGy ali manj, vsi kemični učinki zaradi sevanja v
izbranem območju doze sorazmerni dozi.

Skupna povprečna doza D se določi z naslednjim inte-
gralom za skupno prostornino blaga:

D
M

t x y z o x y z dV= ∫
1

( , , ) ( , , )

kjer je M = skupna masa obsevanega vzorca
t = gostota v točki (x, y, z)
o = odmerek absorbirane doze v točki (x, y, z)
dV = dx dy dz infinitezimalni element prostornine, ki

dejansko predstavlja prostorske deleže
Skupna povprečna absorbirana doza se lahko določi

za homogene proizvode ali blago v razsutem stanju očitne
homogene gostote z načrtovano ali naključno razporeditvijo
primernega števila dozimetrov po celotni prostornini blaga.
Iz tako določenih doz se lahko izračuna povprečje, kar je
skupna povprečna absorbirana doza.

Če je oblika krivulje porazdelitve doze v proizvodu ja-
sno določena, sta znana položaja najnižje in najvišje doze.
Za oceno skupnega povprečnega odmerka lahko uporabi-
mo meritve porazdeljenega odmerka v obeh navedenih po-
ložajih v nizu vzorcev proizvoda.

V nekaterih primerih bo srednja vrednost povprečnih
vrednosti najnižje doze (Dmin) in najvišje doze (Dmax) zado-
voljiva ocena skupnega odmerka. V takih primerih je:

skupni povprečni odmerek ≈ 
D Dmax min+

2

Razmerje 
D

D

max

min
 ne sme presegati vrednosti 3.

2. POSTOPKI
2.1. Pred začetkom obsevanja živila se določi mesto

najnižje in najvišje doze tako, da se doze izmerijo skozi
celotno prostornino proizvoda. Te validacijske meritve mo-
rajo biti nekajkrat ponovljene (npr. 3–5-krat), da se določi
toleranca sprememb gostote in geometrije proizvoda.

2.2. Meritve je treba ponoviti vedno, kadar se proiz-
vod, njegova geometrija ali pogoji obsevanja spremenijo.

2.3. Med postopkom se izvajajo meritve doze, ki zago-
tovijo, da meje doze niso presežene. Meritve je treba izvajati
z namestitvijo dozimetrov na položaj najnižje in najvišje do-

ze, ali na referenčni položaj. Vrednost doze na referenčnem
položaju mora biti vezana na najvišjo in najnižjo vrednost.
Referenčni položaj mora biti na ustrezni točki v ali na proiz-
vodu, kjer se doza manj spreminja.

2.4. Meritve doze po običajnem postopku morajo biti
izvedene v rednih časovnih presledkih med proizvodnjo vsa-
ke serije.

2.5. Kadar gre za obsevanje sipkega, neembaliranega
blaga, mesta najnižje in najvišje doze ni mogoče določiti. V
takem premeru je najbolje uporabiti naključno dozimetrično
vzorčenje, da se ugotovijo skrajne vrednosti doze.

2.6. Meritve doze je treba izvajati s priznanimi dozime-
tričnimi napravami, meritve pa bi morale biti sledljive do
primarnih standardov.

2.7. Med obsevanjem je treba določene parametre
objekta za obsevanje nadzirati in jih nenehno beležiti. Para-
metri objektov z radionuklidi vključujejo hitrost premikanja
proizvoda ali čas, porabljen v območju sevanja in pozitivni
znak za pravilni položaj vira. Parametri za objekte s pospeše-
valniki vključujejo hitrost premikanja proizvoda, energijo in
tok elektronov ter širino obsevanega območja.

PRILOGA IV

SEZNAM ŽIVIL, KI JIH JE DOVOLJENO OBSEVATI IN
NAJVIŠJE DOVOLJENE DOZE OBSEVANJA

Skupina živila Najvišja skupna povprečena
absorbirana doza (kGy)

Posušena aromatična zelišča,
začimbe in vrtna zelišča 10

3398. Pravilnik o denarnih prejemkih vojakov in
kandidatov za podčastnike ter častnike vojnih
enot

Na podlagi 53. člena zakona o obrambi (Uradni list RS,
št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 33/00 – odl.
US, 87/01 – ZMatD in 47/02) izdaja minister za obrambo

P R A V I L N I K
o denarnih prejemkih vojakov in kandidatov

za podčastnike ter častnike vojnih enot

1. člen
S tem pravilnikom se ureja denarne prejemke vojakov

in kandidatov za podčastnike ter častnike vojnih enot med
služenjem vojaškega roka in med usposabljanjem za oprav-
ljanje nalog v rezervni sestavi policije v skladu z zakonom.

Prejemki iz prejšnjega odstavka so prejemki za osebne
potrebe ter dodatni prejemki za zahtevnost vojaške službe.

2. člen
Višino prejemkov iz prejšnjega člena se določi od osno-

ve, ki jo predstavlja minimalna plača v Republiki Sloveniji.

3. člen
Prejemki za osebne potrebe, določeni od osnove iz

prejšnjega člena, znašajo za:
– vojaka 5,5 odstotka,
– kandidata za podčastnika vojnih enot 6 odstotkov,
– kandidata za častnika vojnih enot 7 odstotkov.
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Prejemki iz prejšnjega odstavka pripadajo vojaškim ob-
veznikom v polnem znesku od nastopa vojaške službe dalje,
če so vojaško službo nastopili v prvi polovici meseca ali če
jim je vojaška služba prenehala v drugi polovici meseca. Če
so vojaško službo nastopili v drugi polovici meseca ali jim je
prenehala v prvi polovici meseca, jim pripadajo denarni pre-
jemki v polovični višini.

4. člen
Dodatni prejemki vojakov in kandidatov za podčastnike

ter častnike vojnih enot za opravljanje vojaške službe, dolo-
čeni od osnove iz 2. člena tega pravilnika, znašajo za:

– vojake med prvo fazo usposabljanja  8 odstotkov,
– vojake med drugo fazo usposabljanja  12 odstotkov,
– vojake med tretjo fazo usposabljanja 16 odstotkov,
– kandidate med usposabljanjem

za podčastnike vojnih enot 18 odstotkov,
– kandidate med usposabljanjem

za častnike vojnih enot  20 odstotkov.

Zneski iz prejšnjega odstavka se izplačujejo skupaj z
zneski za osebne potrebe za tekoči mesec. Pri višini sku-
pnega zneska se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega
člena glede na začetek nastopa ali prenehanja vojaške slu-
žbe.

Dodatni prejemek v višini iz tretje alinee prvega odstav-
ka tega člena pripada tudi državljanu, ki opravlja nadome-
stno civilno službo v operativni gasilski enoti.

5. člen
Vojakom in kandidatom za podčastnike ter častnike

vojnih enot pripada dodatek, če služijo vojaški rok v enotah,
za katere so določeni posebni pogoji. Ta dodatek, ki se
izplačuje za tekoči mesec, se določi od osnove iz 2. člena
tega pravilnika, in znaša:

– v gardnih enotah 2 odstotka,
– v enotah vojaške policije 3 odstotke.

6. člen
Vojakom in kandidatom za podčastnike ter častnike

vojnih enot, ki so povišani ali jim je podeljen čin, pripadajo
od prvega dne naslednjega meseca denarni prejemki, dolo-
čeni od osnove iz 2. člena tega pravilnika, in znašajo za:

– poddesetnika 2 odstotka,
– desetnika 4 odstotke,
– naddesetnika 6 odstotkov,
– vodnika 8 odstotkov.

7. člen
Vojakom in kandidatom za podčastnike ter častnike

vojnih enot, ki opravljajo poveljniško dolžnost, pripada pove-
ljniški dodatek, ki se določi od osnove iz 2. člena tega
pravilnika, in znaša za:

– poveljnika oddelka ali posadke
bojnega vozila oziroma za opravljanje
dolžnosti, za katero se s formacijo
zahteva čin podčastnika 2 odstotka,
– poveljnika voda 4 odstotke.

8. člen
Vojakom in kandidatom za podčastnike ter častnike

vojnih enot, ki opravljajo stražarsko službo nepretrgoma 7
dni, pripada dodatek v višini 3 odstotkov od osnove iz 2.
člena tega pravilnika.

Prejemki iz prejšnjega in tega člena se izplačujejo me-
sečno za nazaj.

9. člen
Vojakom, ki se usposabljajo za opravljanje nalog v re-

zervni sestavi policije, obračunava in izplačuje denarne pre-
jemke po tem pravilniku pristojna organizacijska enota Mini-
strstva za notranje zadeve.

10. člen
Prejemki, določeni s tem pravilnikom, se izplačujejo v

gotovini.

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

nik o denarnih prejemkih vojakov, gojencev in učencev voja-
ških šol (Uradni list RS, št. 21/91 in 19/93).

12. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slov-

enije in začne veljati 1. 9. 2002.

Št. 017-02-10/2002-1
Ljubljana, dne 26. julija 2002.

dr. Anton Grizold l. r.
Minister

za obrambo

3399. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove
štipendijske fundacije Adama Bohoriča Krško

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 28. člena zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 52/02) minister za delo, družino in socialne
zadeve izdaja

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Ustanove štipendijske

fundacije Adama Bohoriča Krško

Soglašam z aktom o ustanovitvi Ustanove štipendijske
fundacije Adama Bohoriča Krško, katere namen je zagotav-
ljanje denarne in svetovalne podpore za izobraževanje dija-
kov, študentov in drugega perspektivnega kadra za razvoj
Občine Krško ter Posavja.

Št. 115-027/01-003
Ljubljana, dne 7. maja 2002.

Minister
za delo, družino

in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3400. Sklep o potrditvi učbenika: Računovodstvo 1

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na  58. seji dne 2. 7. 2002 sprejel
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S K L E P
o potrditvi učbenika: Računovodstvo 1

Avtorja
Branka Kolarič, Anton Gerečnik

Učbenik Računovodstvo 1, se potrdi za 2. letnik pri
predmetu Računovodstvo v programu Ekonomski tehnik

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Leto izdaje: 2002.
Recenzenta: dr. Ivan Turk in Mirijam Drešček.
Lektor(ica): Milojka Mansoor.
Založnik: DZS, Mestni trg 26, Ljubljana.

Št. 613-279/02
Ljubljana, dne 2. julija 2002.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

3401. Sklep o potrditvi delovnega zvezka:
Računovodstvo 1

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na  58. seji dne 2. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka: Računovodstvo 1

Avtorica
Tanja Batistič

Delovni zvezek Računovodstvo 1, se potrdi za 2. letnik
pri predmetu Računovodstvo v programu Ekonomski tehnik.

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Leto izdaje: 2002.
Recenzenta: prof. dr. Marko Hočevar in Cvetka Tor-

kar.
Lektor(ica): Milojka Mansoor.
Založnik: DZS, Mestni trg 26, Ljubljana.

Št. 613–280/02
Ljubljana, dne 2. julija 2002.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

3402. Sklep o potrditvi učbenika: Osnove poznavanja
blaga

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na  58. seji dne 2. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika: Osnove poznavanja blaga

Avtorica
Zdenka Sfiligoj

Učbenik Osnove poznavanja blaga, se potrdi za
2. letnik pri predmetu Kemija in poznavanje blaga v progra-
mu Ekonomski tehnik.

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Leto izdaje: 2002.
Recenzenta: dr. Andrej Plestenjak in Alenka Kovač.
Lektor(ica): Tončka Stanonik.
Založnik: DZS, Mestni trg 26, Ljubljana.

Št. 613-281/02
Ljubljana, dne 2. julija 2002.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

3403. Sklep o potrditvi učbenika: Uvod v pravo

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na  58. seji dne 2. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika: Uvod v pravo

Avtorji
Anton Perenič, Peter Grilc, Miha Juhart, Albin Igličar,

Bernarda Kuzma

Učbenik Uvod v pravo, se potrdi za 3. in 4. letnik pri
predmetu Pravo v programu Ekonomski tehnik.

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Leto izdaje: 2002.
Recenzenti: dr. Miro Cerar, dr. Mitja Horvat, dr. Marko

Ilešič, Božidar Rot, Tanja Resman.
Lektor(ica): Milojka Mansoor.
Založnik: DZS, Mestni trg 26, Ljubljana.

Št. 613-282/02
Ljubljana, dne 2. julija 2002.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

3404. Sklep o potrditvi učbenika: Temelji ekonomije

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na  58. seji dne 2. 7. 2002 sprejel
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S K L E P
o potrditvi učbenika: Temelji ekonomije

Avtorica
Helena Fortič

Učbenik Temelji ekonomije, se potrdi za 3. letnik pri
predmetu Ekonomija v programu Ekonomski tehnik.

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Leto izdaje: 2002.
Recenzenta: dr. Vlado Dimovski in Majda Bukovnik.
Lektor(ica): Jelka Makoter in Nuša Radinja.
Založnik: DZS, Mestni trg 26, Ljubljana.

Št. 613-283/02
Ljubljana, dne 2. julija 2002.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

3405. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: Temelji
ekonomije

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na  58. seji dne 2. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka: Temelji ekonomije

Avtorica
Helena Fortič

Delovni zvezek Temelji ekonomije, se potrdi za 3. let-
nik pri predmetu Ekonomija v programu Ekonomski tehnik.

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Leto izdaje: 2002.
Recenzenta: dr. Vlado Dimovski in Majda Bukovnik.
Lektor(ica): Jelka Makoter.
Založnik: DZS, Mestni trg 26, Ljubljana.

Št. 613-284/02
Ljubljana, dne 2. julija 2002.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

3406. Sklep o potrditvi učbenika: Osnove
elektrotehnike I

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na  58. seji dne 2. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika: Osnove elektrotehnike I

Avtor
Zdravko Žalar

Učbenik Osnove elektroehnike I, se potrdi za 1. in 2.
letnik pri predmetu Osnove elektrotehnike v programih Elek-
trotehnik elektronik, Elektrotehnik energetik, Elektrotehnik
telekomunikacij in Elektrotehnik računalništva.

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Leto izdaje: 2002.
Recenzenta: dr. Tine Zorič in Ciril Zdovc.
Lektor(ica): Ludvik Kaluža.
Založnik: TZS, Lepi poti 6, Ljubljana.

Št. 613-285/02
Ljubljana, dne 2. julija 2002.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

3407. Sklep o potrditvi učnega sredstva: Podjetništvo

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na  58. seji dne 2. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva: Podjetništvo

Avtorica
Tatjana Šček Prebil

Učno sredstvo za Podjetništvo, se potrdi za 2. letnik pri
predmetu Podjetništvo v programih Živilski tehnik (PTI), Le-
sarski tehnik (PTI), Strojni tehnik (PTI).

1. in 2. letnik pri predmetu Podjetništvo v programu
Kmetijsko-podjetniške dejavnosti (PTI).

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Leto izdaje: 2002.
Recenzenta: mag. Franci Vidic in Franci Mokina.
Lektor(ica): Elizabeta Klarič.
Založnik: Srednja agroživilska šola, Tatjana Šček Pre-

bil, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana.

Št. 613-286/02
Ljubljana, dne 2. julija 2002.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje
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3408. Sklep o potrditvi učnega sredstva: Gradbena
mehanika-Memorix

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na  58. seji dne 2. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva: Gradbena

mehanika-Memorix

Avtorica
Eva Dvorakova

Učno sredstvo za Gradbeno mehaniko-Memorix, se
potrdi za 2., 3. in 4. letnik pri predmetu Gradbena mehanika
v programu Gradbeni tehnik.

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Leto izdaje: 2002.
Recenzenti: doc. dr. Stanislav Škrabl, mag. Borut Ma-

cuh in Alenka Knez.
Lektor(ica): Melita Furlan.
Založnik: Društvo raziskovalna iniciativa, Partizanska 5,

2000 Maribor.

Št. 613-287/02
Ljubljana, dne 2. julija 2002.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

OBČINE

BOROVNICA

3409. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Borovnica za leto 2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS št. 79/99, 124/00 in 79/01) in statuta Občine
Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99 in 17/00 in Naš časo-
pis, december 2001) je Občinski svet občine Borovnica na
28. redni seji dne 18. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Borovnica za leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovni-

ca za leto 2001, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.

2. člen
Skupni prihodki in odhodki po zaključnem računu za

leto 2001 so:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Skupni prihodki 378,967.897,79
2. Skupni odhodki 313,557.439,70
3. Presežek oziroma primanjkljaj 65,410.458,09

B) Izkaz računa financiranja
1. Zadolževanje –
2. Odplačilo dolga 3,047.159,54
3. Neto odplačilo dolga 3,047.159,54

C) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
1. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev –
2. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –

Stanje sredstev na računu na dan
31. 12. 2000 je 70,856.522,10
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Rezervni sklad:
1. Stanje 31.12. preteklega leta 3,767.912,22
2. Prihodki 757.818,00
3. Odhodki –
4. Stanje sredstev na dan 31. 12. 2001 4,525.730,22

3. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 40503-01-02
Borovnica, dne 18. julija 2002.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

3410. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje kmetijstva v Občini Borovnica

Na podlagi 7. člena statuta Občine Borovnica (Uradni
list RS, št. 42/99 in 17/00 in Naš časopis, december
2001) je Občinski svet občine Borovnica na 28. redni seji
dne 18. 7. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev

za pospeševanje kmetijstva v Občini Borovnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in kriteriji za dode-

ljevanje sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kme-
tijstvu – pospeševanje proizvodnje hrane.

2. člen
Višino sredstev in razdelitev sredstev za program po-

speševanje kmetijstva predlaga odbor za kmetijstvo in goz-
darstvo Občine Borovnica in jo potrdi občinski svet z odlo-
kom o proračunu občine za tekoče leto.

3. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Bo-

rovnica se finančna sredstva usmerjajo v:
– usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetij-

stvu,
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših de-

javnosti,
– ohranitev in varstvo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje

poseljenosti,
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izo-

brazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva.

4. člen
Do finančnih sredstev so na podlagi določb tega pravil-

nika upravičene fizične osebe, občani Občine Borovnica, ki
se ukvarjajo s kmetijsko pridelavo, predelavo in dopolnilno
dejavnostjo na kmetiji.

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 mednarod-
nih virov, zato morajo podati pisno izjavo. Sredstva se lahko
dodelijo, če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziro-
ma so zanj nujno potrebna.

5. člen
Upravičencem se sredstva dodelijo na osnovi izkazanih

računov ustreznih služb ter na osnovi in pod pogoji določe-
nimi s tem pravilnikom in z razpisi Občine Borovnica, ki
morajo vsebovati:

– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju kmetij-
stva,

– znesek sredstev za posamezne namene,
– subjekte, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti

k vlogi,
– naslov, na katerega se prošnje vložijo,
– rok za vložitev zahtevkov.

6. člen
Za izvedbo javnega razpisa je zadolžena občinska upra-

va v sodelovanju z odborom za kmetijstvo in gozdarstvo in s
kmetijsko svetovalno službo.

7. člen
Kontrolo nad izkoriščenimi sredstvi opravlja Občinska

uprava občine Borovnica v sodelovanju z odborom za kme-
tijstvo in gozdarstvo in s kmetijsko svetovalno službo.

8. člen
Zahtevki morajo biti vloženi na upravo občine najkasne-

je do 15.12. Zahtevku mora biti priložena številka žiro raču-
na ali hranilne knjižice pri HKS Vrhnika.

9. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli

namen pridobitve intervencijskih sredstev navajal neresnič-
ne podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do interventnih
sredstev za tekoče leto z obveznim vračilom že prejetih
interventnih sredstev za tekoče leto.

10. člen
V primeru, da finančna sredstva namenjena subvencio-

niranju v kmetijstvu ne bodo uporabljena za vse v tem pravil-
niku določene namene (če za določene namene ne bo
zadostnega interesa) jih odbor za kmetijstvo in gozdarstvo v
mesecu oktobru lahko prerazporedi za subvencioniranje dru-
gih opredeljenih namenov v tem pravilniku, kjer bo interes
velik oziroma bo celo primanjkovalo sredstev.

II. FINANČNE INTERVENCIJE

11. člen
Sredstva so namenjena za ohranjanje in razvoj kmetij-

stva v Občini Borovnica, in sicer za:
– živinorejo,
– varovanje okolja in vzdrževanje kmetijske krajine,
– izboljšanje kmetijskih zemljišč in pogojev pridelova-

nja,
– izobraževanje in društvene dejavnosti,
– subvencioniranje obrestne mere,
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– druge naloge za razvoj in ohranjanje kmetijstva (pod-
pora zavarovanju kmetijske pridelave v sadjarstvu, poljedel-
stvu, zelenjadarstvu in živinoreji ter sofinanciranje nakupa
hladilne tehnike).

1. Živinoreja
1.1. Sofinanciranje osemenjevanja krav
Namen: Izboljšanje proizvodnje mleka in mesa
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevke za regres vlaga Veterinarski zavod Vrhnika s

priloženim seznamom upravičencev (ambulantni dnevniki).
Višina sofinanciranja: 50% stroškov osemenjevanja po

kravi.
1.2. Preventivno zatiranje parazitov
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevke za regres vlaga Veterinarski zavod Vrhnika s

priloženim seznamom upravičencev (ambulantni dnevniki).
Višina sofinanciranja: 40% stroškov preventivnega zati-

ranja parazitov.
1.3. Konjereja
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevek za regres uveljavljajo rejci plemenskih žreb-

cev (vpisani v rodovniško knjigo) in kobil na podlagi ustrez-
nih dokazil (računi, potrdila...).

Višina sofinanciranj:
– rejcem kobil na območju občine se zagotavlja 30%

stroškov za pripust po ceniku, ki ga izda Kmetijski zavod
Ljubljana,

– sofinanciranje reje žrebca (če ni opravljenih 30 pri-
pustov na leto, razliko krije občina, občina krije do 30%
stroškov reje žrebca),

– sofinanciranje zavarovanja plemenskih žrebcev – kri-
je se 50% stroškov zavarovalne premije za zavarovanje žreb-
ca).

2. Varovanje okolja in vzdrževanje kmetijske krajine
2.1. Podpora ekološkemu kmetovanju
Namen ukrepa: Ohraniti kmetijstvo na slovenskem po-

deželju v obliki, da omogočimo zdravo preživetje ljudi, obva-
rovanje narave pred negativnimi vplivi kmetovanja in ohranja-
nja biološke pestrosti kmetijskega prostora.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo, da je upravičenec vključen v združenje eko-

loških kmetovalcev,
– podatki o kmetijskem gospodarstvu (posestni listi,

zemljiškoknjižni izpiski, najemna pogodba),
– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– prosilec je upravičen do podpore v pripravljalnem

obdobju – do takrat, ko je potrjen kot ekološki kmet, največ
dve leti.

Višina sofinanciranja: 100% stroškov ekološke kontro-
le oziroma največ 100.000 SIT/upravičenca)

2.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov.
Namen ukrepa: Testiranje traktorskih škropilnic in pr-

šilnikom zaradi okolju prijaznejše pridelave hrane in smotr-
nejše rabe fitofarmacevtskih sredstev.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o opravljenem preizkusu testiranja škropilnic

ali pršilnikov,
– zahtevke vlagajo fizične osebe ali zato pooblaščene

organizacije s priloženim seznamom upravičencev.
Višina sofinanciranja: 100% stroškov testiranja škropil-

nic in pršilnikov
2.3. Podpora čebelarstvu
Namen ukrepa: Ohranjanje biološke pestrosti kmetij-

skega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih
rastlin ter zdravstvenemu varstvu čebel.

Upravičeni stroški: zdravljenje čebel, stroški izobraže-
vanja, seminarjev, stroški čebelarskega krožka.

Upravičenci za pridobitev sredstev: čebelarsko društvo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevke vlaga čebelarsko društvo s poročilom o

izvedenih ukrepih,
– zahtevku je potrebno priložiti ustrezne račune, ki bre-

menijo program izvedenih ukrepov in seznam koristnikov
zdravstvene preventive čebel.

Višina sofinanciranja: do 50% stroškov zdravljenja če-
bel, 100% kritje stroškov izobraževanja, seminarjev za člane
čebelarskega društva in stroškov čebelarskega krožka v OŠ
oz največ 500.000 SIT.

3. Izboljšanje kmetijskih zemljišč in pogojev pridelova-
nja

3.1. Male melioracije
Namen ukrepa: Izravnava depresij z odvodnjo odveč-

nih vod ter izboljšanje pogojev za strojno obdelavo.
Upravičeni stroški: strošek strojnih ur, strošek dela,

nasipni material, cevi...
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevek pripravi kmetijsko svetovalna služba z opi-

som del ter vrisom posegov v mapno kopijo in program
urejanja zemljišča s finančno konstrukcijo,

– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– zahtevku je potrebno priložiti: zahtevek kmetijsko sve-

tovalne službe, kopije računov izvajalca oziroma računov za
material potrjena s strani kmetijske svetovalne službe, da so
dela res izvršena.

Višina sofinanciranja: 100% stroškov strojnih del oziro-
ma materiala, za posamezno kmetijo največ 60.000 SIT

3.2. Čiščenje zaraščenih površin
Namen ukrepa: Čiščenje zaraščenih površin.
Upravičeni stroški: stroški čiščenja, stroški traktorskih,

strojnih ur.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevek pripravi kmetijsko svetovalna služba z opi-

som del ter vrisom posegov v mapno kopijo in program
čiščenja zaraščenih površin s finančno konstrukcijo,

– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– zahtevku je potrebno priložiti: zahtevek kmetijsko sve-

tovalne službe, kopije računov izvajalca potrjena s strani
kmetijsko svetovalne službe oziroma v primeru, da dela izva-
ja lastnik sam, potrdilo s strani kmetijske svetovalne službe,
da so dela res izvršena.

Višina sofinanciranja: 100.000 SIT/ha
3.3. Vzdrževanje sekundarnih jarkov
Namen ukrepa: Vzdrževanje sekundarnih jarkov na

kmetijskih površinah z jarkačem
Upravičeni stroški: strošek strojnih del narejenih z jar-

kačem
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevke vlagajo fizične osebe oziroma izvajalec del

s priloženimi delovnimi nalogi.
Višina sofinanciranja: 50% stroškov opravljenih strojnih

ur z jarkačem
3.4. Urejanje pašnikov
Namen ukrepa: Podatki iz agrokarte opozarjajo na pro-

ces zaraščanja kmetijske zemlje tako v hribovitem delu obči-
ne, kot tudi na barju. Zaraščanju bomo kos le z uvajanjem
paše vseh vrst prežvekovalcev.

Upravičeni stroški: nakup kolov, pastirjev, žic, izolator-
jev, napajalnikov ipd.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevek pripravi kmetijsko svetovalna služba z opi-

som del ter vrisom posegov v mapno kopijo in program
urejanja zemljišča s finančno konstrukcijo,

– zahtevke vlagajo fizične osebe,
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– zahtevku je potrebno priložiti: zahtevek kmetijsko sve-
tovalne službe, kopije računov izvajalca oziroma računov za
material potrjena s strani kmetijsko svetovalne službe, da so
dela res izvršena.

Višina sofinanciranja: za obnovo pašnikov, ki so potre-
bni obnove se sofinancira 3.000 SIT/ha, za novo urejene
pašnike pa se sofinancira 30.000 SIT/ha, vendar največ v
višini vrednosti del (računi), vzdrževanje se na pašniku priz-
na vsaki dve leti

3.5. Urejanje poti, kolovozov in mostov v javni uporabi,
ki jih koristijo občani in tudi kmetje

Pogoji za pridobitev sredstev:
– program za ureditev poti in kolovozov pripravi kmetij-

sko svetovalna služba,
– zahtevek vlagajo fizične osebe oziroma neposredno

izvajalci, ki opravijo to storitev s priloženimi računi.
Višina sofinanciranja:
– za glavne kolovoze občina zagotavlja nasipni materia-

la s prevozom ter ureditev kolovoza (gredanje, valjanje, nasi-
panje...) – 100% upravičenih stroškov,

– za ostale kolovoze, ki niso glavni in jih uporabljajo
samo lastniki zemljišč, se zagotavlja nasipni material s pre-
vozom, in sicer na podlagi vloge skupine uporabnikov, la-
stnikov zemljišč, odbor za kmetijstvo na podlagi vlog za
ureditev takih kolovozov pripravi letni program vzdrževanja –
največ do 50% upravičenih stroškov,

– za urejanje mostov občina zagotavlja del sredstev
(50% vrednosti investicije, vendar največ 200.000 SIT/most)
ob pogoju, da del sredstev zagotovijo tudi lastniki zemljišč,
ki uporabljajo most do dostopa do svojih zemljišč.

3.6. Gozdne vlake
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevek pripravi zavod za gozdove z opisom del ter

vrisom posegov v mapno kopijo in program s finančno kon-
strukcijo,

– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– sredstva se izplačujejo ob pogoju, da je gozdna vlaka

narejena po navodilih zavoda za gozdove,
– zahtevku je potrebno priložiti: zahtevek zavoda za

gozdove, kopije računov izvajalca, ki je opravil storitev, zapi-
snik zavoda, da so dela narejena v skladu z navodili.

Upravičeni stroški: strošek strojnih ur narejenih z rovo-
kopačem, strošek strojnih ur narejenih z bagrom.

Višina sofinanciranja:
– za novogradnjo gozdne vlake narejene z rovokopa-

čem 150 SIT/m vlake,
– za rekonstrukcijo gozdne vlake narejene z rovokopa-

čem 100 SIT/m vlake,
– za novogradnjo gozdne vlake narejene z bagrom 500

SIT/m vlake,
– za rekonstrukcijo gozdne vlake narejene z bagrom

375 SIT/m vlake, najvišja dovoljena pomoč znaša 100.000
SIT na strošek narejene gozdne vlake

4. Izobraževanje in društvene dejavnosti
4.1. Izvajanje izobraževanja
Namen ukrepa: Spodbujanje dodatnega izobraževanja

kmetov in gospodinj na predavanjih, tečajih, sofinanciranje
prireditev s področja kmetijstva – prikaz kmečkih opravil.

4.1.1. Tečaji
Upravičenci so: kmetijska svetovalna služba in drugi

izvajalci izobraževanja ter delavnic na podlagi programa izo-
braževanja ter kmetje Občine Borovnica.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– tečaj mora biti predhodno odobren s strani občine

(glede na vrsto, trajanje in stroške izobraževanja),
– zahtevke vlaga organizator oziroma izvajalec s pred-

ložitvijo računa ter seznama udeležencev tečaja,

– zahtevke lahko vlagajo tudi fizične osebe, in sicer na
podlagi plačanega računa in potrdila o opravljenem izobra-
ževanju.

Višina sofinanciranja: 100% stroškov zunanjih predava-
teljev oziroma 100% stroškov izobraževanja posameznika.

4.1.2. Prireditve s področja kmetijstva – prikaz kmeč-
kih opravil

Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevke vlaga organizator oziroma izvajalec s pred-

ložitvijo računa oziroma programa,
– sofinanciranje prireditve s področja kmetijstva na pod-

lagi vloge.
Višina sofinanciranja: 50.000 SIT/prireditev.
4.1.3. Priprava nalog za strategijo razvoja kmetijstva v

Občini Borovnica
Pogoji za pridobitev sredstev:
– naloga mora biti predhodno odobrena s strani ob-

čine,
– zahtevek vlaga pripravljalec naloge za strategijo raz-

voja kmetijstva s predložitvijo naloge.
Višina sofinanciranja: 100% stroškov priprave naloge

za strategijo razvoja kmetijstva.
4.2. Delovanje aktivov, društev in skupin s področja

kmetijstva
Namen ukrepa: Spodbujanja delovanja aktivov, društev

in skupin s področja kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– aktivi, društva in skupine s področja kmetijstva, ki se

s svojo dejavnostjo ukvarjajo neprofitno, imajo sedež in de-
lujejo na območju Občine Borovnica so upravičeni do sred-
stev za sofinanciranje njihovega delovanja oziroma realizaci-
je letnih programov dela,

– finančno ovrednoten program dela,
– račun o izvedenem delu in nalogah (najem stojnic na

predstavitvah, strokovne ekskurzije, organizacija tečajev,
predavanj...).

Višina sofinanciranja: ŠUMNIK največ 50.000 SIT.
Društvo podeželskih žena AJDA največ 420.000 SIT.
5. Subvencioniranje obrestne mere za kredite za inve-

sticijo
Namen ukrepa: Spodbujanje strukturnih sprememb in

kmetij, uvajanje novejših tehnoloških rešitev in tehnologi na
kmetiji, gradnja in obnova hlevov, nakup hlevske opreme,
prostorov za skladiščenje gnoja in gnojevke, gradnja in obno-
va objektov za dodelavo, skladiščenje in predelavo kmetij-
skih pridelkov ter pripadajoče opreme osnovne in dopolnil-
ne dejavnosti na kmetiji. Občina bo sofinancirala investicije
začete v tekočem letu.

Upravičeni stroški: nabava gradbenega materiala, stro-
ški opravljenih strojnih ur itd...

Pogoji za pridobitev sredstev:
– gre za najetje kredita za investicijo (gradnja, adapta-

cija hlevov, kozolcev, nakup hlevske opreme...),
– sklenjena pogodba med fizično osebo, ki se ukvarja

s kmetijsko dejavnostjo in banko, pri kateri se koristi kredit,
– amortizacijski načrt koriščenja sredstev,
– zahtevke vlagajo fizične osebe oziroma v njihovem

imenu banka pri kateri se koristi kredit.
Višina sofinanciranja: realna obrestna mera kredita ozi-

roma največ do 40% upravičenih stroškov investicije.
6. Druge naloge za razvoj in ohranjanje kmetijstva
6.1. Podpora zavarovanju kmetijske pridelave v sadjar-

stvu, poljedelstvu, zelenjadarstvu in živinoreji.
Namen ukrepa: Zagotavljanje dohodka lastnikom kme-

tijske pridelave.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sklenjena zavarovalna polica za tekoče leto,
– zahtevke vlagajo fizične osebe.
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Višina sofinanciranja: 10% stroškov zavarovalne premi-
je, vendar največ 50.000 SIT.

6.2. Sofinanciranje nakupa hladilne tehnike
Namen ukrepa: Zaradi zaostritve higienskih pogojev

izboljšati hladilno tehniko pri individualnih ukrepih
Pogoji za pridobitev sredstev:
– hladilna tehnika mora biti kupljena v tekočem letu,
– občina ne sofinancira nakupa pomožnih priključkov,
– zahtevek vloži upravičenec na občinsko upravo s

priloženim originalnim računom,
– kolikor kmetje uveljavljajo sredstva za ta ukrep, ne

morejo koristiti sredstev za subvencioniranje obrestne me-
re.

Višina sofinanciranja: 30% vrednosti kupljene opreme,
vendar največ 50.000 SIT.

III. KONČNE DOLOČBE

12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika začne veljati pravilnik

o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje kme-
tijstva v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 59/01).

13. člen
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za po-

speševanje kmetijstva v Občini Borovnica začne veljati na-
slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 066/3-28/12-316/02
Borovnica, dne 18. julija 2002.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

3411. Pravilnik o spremembi pravilnika za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost v Občini Borovnica

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), v skladu z določbami pravilnika 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) in 16. člena statuta Občine
Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00 in Naš časo-
pis, december 2001) je Občinski svet občine Borovnica na
28. redni seji dne 18. 7. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika za določitev

podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost v Občini Borovnica

1. člen
V pravilniku o merilih za določitev podaljšanega obrato-

valnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost v Občini Borovnica (Uradni list
RS, št. 2/01) se spremeni 10. člen, tako da se glasi:

“Uresničevanje določb tega pravilnika nadzoruje pri-
stojna tržna inšpekcija.“

2. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 066/3-28/11-315/02
Borovnica, dne 18. julija 2002.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

CERKNICA

3412. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 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, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišča parc. št. 3271/1 vodotok v površini

34.977 m2,
parc. št. 3271/2 vodotok v površini 200.903 m2,
parc. št. 3274 vodotok v površini 52.780 m2,
parc. št. 3277/1 vodotok v površini 17.103 m2,
parc. št. 3278 vodotok v površini 16.720 m2,
parc. št. 3290 vodotok v površini 17.400 m2,
vpisane v k.o. Otok I kot javno dobro, prenehajo biti

javno dobro v splošni rabi.

2
Dovoljuje se, da se zemljišča parc. št. 3271/1 vodo-

tok v površini 34.977 m2,
parc. št. 3271/2 vodotok v površini 200.903 m2,
parc. št. 3274 vodotok v površini 52.780 m2,
parc. št. 3277/1 vodotok v površini 17.103 m2,
parc. št. 3278 vodotok v površini 16.720 m2,
parc. št. 3290 vodotok v površini 17.400 m2,
odpišejo od vl. št. S498 in pripišejo k k.o. Otok I, kjer

je že vknjižena kot lastnica Občina Cerknica.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 46403-31/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.
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3413. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 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, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišče parc. št. 972 vodotok v površini 30.948 m2,

vpisano v k.o. Gorenje Jezero kot javno dobro, preneha biti
javno dobro v splošni rabi.

2
Dovoljuje se, da se zemljišče parc. št. 972 vodotok v

površini 30.948 m2, odpiše od vl. št. S001 in pripiše k k.o.
Gorenje Jezero, kjer je že vknjižena kot lastnica Občina
Cerknica.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 46403-32/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

3414. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 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, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišča parc. št. 479/1 vodotok v površini 5.834 m2,
parc. št. 479/2 vodotok v površini 4.352 m2,
parc. št. 480 vodotok v površini 9.136 m2,
parc. št. 481 vodotok v površini 237 m2,
parc. št. 482 vodotok v površini 1.475 m2,
parc. št. 483 vodotok v površini 2.913 m2,
parc. št. 484 vodotok v površini 518 m2,
parc. št. 485 vodotok v površini 1.331 m2,
parc. št. 486 vodotok v površini 1.460 m2,
vpisane v k.o. Kranjče kot javno dobro, prenehajo biti

javno dobro v splošni rabi.

2
Dovoljuje se, da se zemljišča parc. št. 479/1 vodotok

v površini 5.834 m2,
parc. št. 479/2 vodotok v površini 4.352 m2,
parc. št. 480 vodotok v površini 9.136 m2,
parc. št. 481 vodotok v površini 237 m2,
parc. št. 482 vodotok v površini 1.475 m2,
parc. št. 483 vodotok v površini 2.913 m2,
parc. št. 484 vodotok v površini 518 m2,
parc. št. 485 vodotok v površini 1.331 m2,
parc. št. 486 vodotok v površini 1.460 m2,
odpišejo od vl. št. S007 in pripišejo k k.o. Kranjče,

kjer je že vknjižena kot lastnica Občina Cerknica.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 46403-33/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

3415. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 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, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišča parc. št. 1140 vodotok v površini 13.372 m2,
parc. št. 1142 vodotok v površini 7.463 m2,
parc. št. 1143 vodotok v površini 10.186 m2,
vpisane v k.o. Otave kot javno dobro, prenehajo biti

javno dobro v splošni rabi.

2
Dovoljuje se, da se zemljišča parc. št. 1140 vodotok v

površini 13.372 m2,
parc. št. 1142 vodotok v površini 7.463 m2,
parc. št. 1143 vodotok v površini 10.186 m2,
odpišejo od vl. št. S002 in pripišejo k k.o. Otave, kjer

je že vknjižena kot lastnica Občina Cerknica.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 46403-34/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.
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3416. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 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, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišče parc. št. 478 vodotok v površini 13.191 m2,

vpisano v k.o. Kožljek kot javno dobro, preneha biti javno
dobro v splošni rabi.

2
Dovoljuje se, da se zemljišče parc. št. 478 vodotok v

površini 13.191 m2, odpiše od vl. št. S010 in pripiše k k.o.
Kožljek, kjer je že vknjižena kot lastnica Občina Cerknica.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 46403-35/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

3417. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 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, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišči parc. št. 2136/1 vodotok v površini 289 m2

in parc. št. 2139 vodotok v površini 284 m2, vpisani v k.o.
Unec kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni
rabi.

2
Dovoljuje se, da se zemljišči parc. št. 2136/1 vodotok

v površini 289 m2 in parc. št. 2139 vodotok v površini 284
m2, odpiše od vl. št. S008 in pripiše k k.o. Unec, kjer je že
vknjižena kot lastnica Občina Cerknica.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 46403-36/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

3418. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 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, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišči parc. št. 2111 vodotok v površini 15.390 m2

in parc. št. 2114 vodotok v površini 5.100 m2, vpisani v k.o.
Begunje pri Cerknici kot javno dobro, preneha biti javno
dobro v splošni rabi.

2
Dovoljuje se, da se zemljišči parc. št. 2111 vodotok v

površini 15.390 m2 in parc. št. 2114 vodotok v površini
5.100 m2, odpiše od vl. št. S044 in pripiše k k.o. Begunje
pri Cerknici, kjer je že vknjižena kot lastnica Občina Cer-
knica.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 46403-37/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

3419. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 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, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel
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S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišča parc. št. 2147/1 vodotok v površini

26.224 m2,
parc. št. 2147/3 vodotok v površini 2.022 m2,
parc. št. 2148 vodotok v površini 9.552 m2,
vpisane v k.o. Selšček kot javno dobro, prenehajo biti

javno dobro v splošni rabi.

2
Dovoljuje se, da se zemljišča parc. št. 2147/1 vodo-

tok v površini 26.224 m2,
parc. št. 2147/3 vodotok v površini 2.022 m2,
parc. št. 2148 vodotok v površini 9.552 m2,
odpišejo od vl. št. S079 in pripišejo k k.o. Selšček,

kjer je že vknjižena kot lastnica Občina Cerknica.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 46403-38/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

3420. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 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, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišči parc. št. 391/1 vodotok v površini 6.415 m2

in parc. št. 391/2 vodotok v površini 895 m2, vpisani v k.o.
Cajnarje kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni
rabi.

2
Dovoljuje se, da se zemljišči parc. št. 391/1 vodotok v

površini 6.415 m2 in parc. št. 391/2 vodotok v površini
895 m2, odpiše od vl. št. S003 in pripiše k k.o. Cajnarje,
kjer je že vknjižena kot lastnica Občina Cerknica.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 46403-39/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

3421. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 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, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišča parc. št. 991/3 vodotok v površini 1.061 m2,
parc. št. 1016 vodotok v površini 2.325 m2,
parc. št. 1031 vodotok v površini 669 m2,
vpisane v k.o. Štrukljeva vas kot javno dobro, preneha-

jo biti javno dobro v splošni rabi.

2
Dovoljuje se, da se zemljišča parc. št. 991/3 vodotok

v površini 1.061 m2,
parc. št. 1016 vodotok v površini 2.325 m2,
parc. št. 1031 vodotok v površini 669 m2,
odpišejo od vl. št. S002 in pripišejo k k.o. Štrukljeva

vas, kjer je že vknjižena kot lastnica Občina Cerknica.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 46403-40/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

3422. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 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, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel
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S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišča parc. št. 686/36 vodotok v površini

3.540 m2,
parc. št. 686/40 vodotok v površini 735 m2,
parc. št. 686/41 vodotok v površini 4.075 m2,
parc. št. 686/61 vodotok v površini 9.770 m2,
vpisane v k.o. Ravne pri Žilcah kot javno dobro, prene-

hajo biti javno dobro v splošni rabi.

2
Dovoljuje se, da se zemljišča parc. št. 686/36 vodo-

tok v površini 3.540 m2,
parc. št. 686/40 vodotok v površini 735 m2,
parc. št. 686/41 vodotok v površini 4.075 m2,
parc. št. 686/61 vodotok v površini 9.770 m2,
odpišejo od vl. št. S003 in pripišejo k k.o. Ravne pri

Žilcah, kjer je že vknjižena kot lastnica Občina Cerknica.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 46403-41/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

3423. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 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, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišči parc. št. 667 vodotok v površini 55.065 m2

in parc. št. 668 vodotok v površini 1108 m2, vpisani v k.o.
Kremenca kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splo-
šni rabi.

2
Dovoljuje se, da se zemljišči parc. št. 667 vodotok v

površini 55.065 m2 in parc. št. 668 vodotok v površini
1108 m2, odpiše od vl. št. S003 in pripiše k k.o. Kremen-
ca, kjer je že vknjižena kot lastnica Občina Cerknica.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 46403-42/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

3424. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 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, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišči parc. št. 1647/12 vodotok v površini 5.534

m2 in parc. št. 2292 vodotok v površini 1.845 m2, vpisani v
k.o. Ulaka kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splo-
šni rabi.

2
Dovoljuje se, da se zemljišči parc. št. 1647/12 vodo-

tok v površini 5.534 m2 in parc. št. 2292 vodotok v površini
1.845 m2, odpiše od vl. št. S014 in pripiše k k.o. Ulaka,
kjer je že vknjižena kot lastnica Občina Cerknica.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 46403-43/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

3425. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 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, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišči parc. št. 4005 vodotok v površini 2.207 m2

in parc. št. 4006/1 vodotok v površini 5.300 m2, vpisani v
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k.o. Grahovo kot javno dobro, preneha biti javno dobro v
splošni rabi.

2
Dovoljuje se, da se zemljišči parc. št. 4005 vodotok v

površini 2.207 m2 in parc. št. 4006/1 vodotok v površini
5.300 m2, odpiše od vl. št. S007 in pripiše k k.o. Grahovo,
kjer je že vknjižena kot lastnica Občina Cerknica.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 46403-44/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

3426. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 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, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišča parc. št. 2746/1 vodotok v površini

26.591 m2,
parc. št. 2746/3 vodotok v površini 11.850 m2,
parc. št. 2746/4 vodotok v površini 4.713 m2,
parc. št. 2746/5 vodotok v površini 7.631 m2,
parc. št. 2746/6 vodotok v površini 8.043 m2,
vpisane v k.o. Cerknica kot javno dobro, prenehajo biti

javno dobro v splošni rabi.

2
Dovoljuje se, da se zemljišča parc. št. 2746/1 vodo-

tok v površini 26.591 m2,
parc. št. 2746/3 vodotok v površini 11.850 m2,
parc. št. 2746/4 vodotok v površini 4.713 m2,
parc. št. 2746/5 vodotok v površini 7.631 m2,
parc. št. 2746/6 vodotok v površini 8.043 m2,
odpišejo od vl. št. 2420 in pripišejo k k.o. Cerknica,

kjer je že vknjižena kot lastnica Občina Cerknica.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 46403-45/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

3427. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 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, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišči parc. št. 3535 vodotok v površini 52.154 m2

in parc. št. 3537 vodotok v površini 45.555 m2, vpisano v
k.o. Dolenja vas kot javno dobro, preneha biti javno dobro v
splošni rabi.

2
Dovoljuje se, da se zemljišči parc. št. 3535 vodotok

v površini 52.154 m2 in parc. št. 3537 vodotok v površini
45.555 m2, odpiše od vl. št. S262 in pripiše k k.o.
Dolenja vas, kjer je že vknjižena kot lastnica Občina Cer-
knica.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 46403-46/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

3428. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 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, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišča parc. št. 3272 vodotok v površini 42.307

m2,
parc. št. 3291 vodotok v površini 1.030 m2,
parc. št. 3292 vodotok v površini 6.294 m2,
parc. št. 3293 vodotok v površini 63.247 m2,
vpisane v k.o. Otok II kot javno dobro, prenehajo biti

javno dobro v splošni rabi.
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2
Dovoljuje se, da se zemljišča parc. št. 3272 vodotok v

površini 42.307 m2,
parc. št. 3291 vodotok v površini 1.030 m2,
parc. št. 3292 vodotok v površini 6.294 m2,
parc. št. 3293 vodotok v površini 63.247 m2,
odpišejo od vl. št. S005 in pripišejo k k.o. Otok II, kjer

je že vknjižena kot lastnica Občina Cerknica.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 46403-47/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

3429. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 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, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišča parc. št. 1572/1 vodotok v površini

35.362 m2,
parc. št. 1572/2 vodotok v površini 146 m2,
parc. št. 1573 vodotok v površini 826 m2,
vpisane v k.o. Lipsenj kot javno dobro, prenehajo biti

javno dobro v splošni rabi.

2
Dovoljuje se, da se zemljišča parc. št. 1572/1 vodo-

tok v površini 35.362 m2,
parc. št. 1572/2 vodotok v površini 146 m2,
parc. št. 1573 vodotok v površini 826 m2,
odpišejo od vl. št. S017 in pripišejo k k.o. Lipsenj, kjer

je že vknjižena kot lastnica Občina Cerknica.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 46403-48/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

3430. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 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, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišči parc. št. 1760 vodotok v površini 18.197 m2

in parc. št. 1761 vodotok v površini 16.293 m2, vpisani v
k.o. Žerovnica kot javno dobro, preneha biti javno dobro v
splošni rabi.

2
Dovoljuje se, da se zemljišči parc. št. 1760 vodotok v

površini 18.197 m2 in parc. št. 1761 vodotok v površini
16.293 m2, odpiše od vl. št. S008 in pripiše k k.o. Žerovni-
ca, kjer je že vknjižena kot lastnica Občina Cerknica.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 46403-49/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

3431. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 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, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na
podlagi 18. in 101. člena statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
3. korespondenčni seji dne 26. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Zemljišča parc. št. 3020 vodotok v površini 2.046 m2,
parc. št. 3021 vodotok v površini 38.240 m2,
parc. št. 3022 vodotok v površini 1.460 m2,
vpisane v k.o. Rakov Škocjan kot javno dobro, prene-

hajo biti javno dobro v splošni rabi.

2
Dovoljuje se, da se zemljišča parc. št. 3020 vodotok v

površini 2.046 m2,
parc. št. 3021 vodotok v površini 38.240 m2,
parc. št. 3022 vodotok v površini 1.460 m2,
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odpišejo od vl. št. I in pripišejo k k.o. Rakov Škocjan,
kjer je že vknjižena kot lastnica Občina Cerknica.

3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 46403-50/2002
Cerknica, dne 26. julija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

ILIRSKA BISTRICA

3432. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2002

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 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) in 16.
člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št.
18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je
Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 32. seji dne 19. 7.
2002 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica

za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Iirska Bistrica za leto

2002 (Uradne objave Snežnika, št. 1 z dne 31. 1. 2002) se
2. člen spremeni tako, da glasi:

Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2002 sestavlja-
jo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja.

v SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 1.606.240.755
II. Skupaj odhodki 1.974.928.969
III. Proračunski primanjkljaj –368.688.214

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil 15.000.000
V. Dana posojila
VI. Prejeta minus dana posojila 15.000.000

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačevanje dolgov 16.850.000
IX. Neto zadolževanje –16.850.000

Pregled prihodkov in odhodkov (ki vključuje tudi pre-
nos sredstev iz preteklega leta v višini 370.538.214 SIT),
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja je
sestavni del odloka (tabela štev.01503-0001/02-220).

2. člen
Doda se nov 17. člen odloka z naslednjim besedilom:
Prevzemanje obveznosti v naslednjih letih:
1.Občina Il.Bistrica lahko prevzame obveznost za pla-

čilo prevozov šoloobveznih otrok za leto 2003 največ v višini
do 100% obveznosti iz leta 2002.

2.Občina lahko podpisuje pogodbe o štipendiranju za
obdobje trajanja štipendiranja v skladu z veljavnimi pravnimi
podlagami.

3.Občina lahko podpisuje kreditne pogodbe za sofi-
nanciranje obrestne mere za obdobje največ 5 let v skladu z
veljavnim pravnimi podlagami.

Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih,
mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se
nanašajo.

3. člen
Doda se 18. člen odloka z naslednjim besedilom:
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 za proračun leta 2002 lahko
zadolži do višine 170.000.000 tolarjev za financiranje sta-
novanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čišče-
nje odplak pod pogojem, da odplačilo vseh anuitet v letu
2002 ne preseže 3% prihodkov tj. 47.095.223 SIT.

Občina Ilirska Bistrica se v letu 2002 zadolžuje z izdajo
soglasja javnemu podjetju.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Ilirska Bistrica, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine
glavnic 79.000.000 tolarjev.

4. člen
Doda se 19. člen odloka z naslednjim besedilom:
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se v letu

2002 ne smejo zadolževati in izdajati poroštva drugim fizič-
nim in pravnim osebam.

5. člen
Doda se 20. člen odloka z naslednjim besedilom:
Če bo začasno financiranje potrebno, se v obdobju

začasnega financiranja Občine Ilirska Bistrica v letu 2003
uporablja ta odlok in sklep župana.

6. člen
17. člen odloka se spremeni v 21. člen in glasi:
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu, uporablja pa se od 1. 1. 2002.

Št. 01503-0001/02-220
Ilirska Bistrica, dne 19. julija 2002.

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. tehnol. l. r.
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Rebalans proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2002

Konto Proračun Rebalans
2002 prorač.2002

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.586.690.719 1.606.240.756
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.015.309.751 1.045.131.068

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 873.425.263 881.666.600
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 660.252.000 660.252.000
7000 Dohodnina 660.252.000 660.252.000
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 102.214.263 108.352.000
7030 Davki na nepremičnine (davek od premoženja in nadomestilo stavb.z.) 79.471.263 85.609.000
7031 Davki na premičnine
7032 Davki na dediščine in darila 7.737.000 7.737.000
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 15.006.000 15.006.000
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 110.959.000 113.062.600
7044 Davki na posebne storitve (davek od iger na srečo in taksa na igr. avt.) 7.690.000 7.690.000
7046 Pristojbine za motorna vozila
7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev 103.269.000 105.372.600
706 DRUGI DAVKI - -
7060 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 141.884.488 163.464.468
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 99.640.749 115.953.749
7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij
7102 Prihodki od obresti 25.000.000 29.000.000
7103 Prihodki od premoženja 74.640.749 86.953.749
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 11.350.608 11.350.608
7111 Upravne takse ( upravne takse in takse od rekl.napis.) 11.350.608 11.350.608
712 DENARNE KAZNI 118.285 261.285
7120 Denarne kazni ( denarne kazni in nadom.za degrad,in uzurpacacijo ) 118.285 261.285
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 1.181.040 1.262.000
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev ( počitniške kapacitete ) 1.181.040 1.262.000
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 29.593.806 34.636.826
7141 Drugi nedavčni prihodki 29.593.806 34.636.826
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 17.884.000 17.622.300
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 15.300.000 13.800.000
7200 Prihodki od prodaje zgradb 13.300.000 13.300.000
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
7202 Prihodki od prodaje opreme ( teptalec in drugo ) 2.000.000 500.000
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽENJA 2.584.000 3.822.300
73 PREJETE DONACIJE (730+731) 6.960.000 6.854.000
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 6.960.000 6.854.000
7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo 6.960.000 6.854.000
7301 Prejete donacije iz domačih virov za investicije
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74 TRANSFERNI PRIHODKI 546.536.968 536.633.388
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 546.536.968 536.633.388
7400 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 546.536.968 536.633.388
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 491.536.968 472.633.388
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 55.000.000 64.000.000
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tek.por.(škoda) - -
7401 Prejeta sredstva iz proračunov drugih lokalnih skupnosti
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.100.543.779 1.974.928.969
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 480.633.394 489.422.422
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 86.244.500 82.563.161
4000 Plače in dodatki 72.767.640 69.086.301
4001 Regres za letrni dopust 2.620.905 2.620.905
4002 Povračila in nadomestila ( prehrana, prevoz na delo) 5.200.000 5.200.000
4003 Sredstva za delovno uspešnost 2.208.360 2.208.360
4004 Sredstva za nadurno delo 2.400.000 2.400.000
4009 Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne, odpravnine,solid.,drugo) 1.047.595 1.047.595
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 12.580.532 11.680.174
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - 8,85 6.825.787 6.337.282
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Konto Proračun Rebalans
2002 prorač.2002

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje -6,56+0,53 5.631.341 5.228.320
4012 Prispevek za zaposlovanje - 0,06 46.276 42.964
4013 Prispevek za porodniško varstvo 0,10 77.128 71.608
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 374.337.362 387.908.087
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 25.013.831 26.912.912
4021 Posebni materiali in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 42.958.670 45.958.670
4023 Prevozni stroški in storitve 1.729.011 1.729.011
4024 Izdatki za službena potovanja 629.000 629.000
4025 Tekoče vzdrževanje 233.042.454 236.891.487
4026 Najemnine in zakupnine 1.597.200 3.571.200
4027 Kazni in odškodnine
4028 Davek na izplačane plače 3.348.468 3.108.826
4029 Drugi operativni odhodki 66.018.728 69.106.981
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 6.171.000 5.971.000
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4.571.000 4.371.000
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 1.600.000 1.600.000
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev,izdanih na domačem trgu
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 1.300.000 1.300.000
4090 Splošna proračunska rezervacija
4091 Proračunska rezerva 1.300.000 1.300.000
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 633.721.509 633.585.242
410 SUBVENCIJE 21.754.764 18.554.764
4100 Subvencije javnim podjetjem
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 21.754.764 18.554.764
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 159.336.444 161.191.964
4110 Transferi nezaposlenim
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
4113 Transferi vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja
4117 Štipendije 9.371.000 9.371.000
4119 Drugi transferi posameznikom 149.965.444 151.820.964
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 101.038.666 102.549.547
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 101.038.666 102.549.547
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (4130+4131+4132+4133) 351.591.635 351.288.967
4130 TEKOČI TRAN. DR. LOKAL. SKUP. IN OŽJIM DELOM LOKAL. SKUP. 56.694.385 55.329.532
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam
413004 Sredstva, prenesena ožjim delom lokalnih skupnosti 56.694.385 55.329.532
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 3.990.000 4.190.000
4133 TEKOČI TRANS. V JAVNE ZAVODE IN DR. IZVAJ. JAVNIH SLUŽB 290.907.250 291.769.435
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 523.078.241 560.417.873
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 523.078.241 560.417.873
4200 Nakup zgradb in prostorov 10.000.000 10.000.000
4201 Nakup prevoznih sredstev 500.000 500.000
4202 Nakup opreme 8.277.297 6.070.128
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 370.808.362 411.441.358
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.875.122 14.075.122
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 20.340.000 20.342.856
4207 Nakup nematerialnega premoženja
4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija 100.277.460 97.988.409
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 463.110.635 291.503.432
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 463.110.635 291.503.432
4300 Investicijski transferi drugim lokalnim sk. in ožjim delom lokalnih sk. 79.466.644 74.711.673
4301 Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam
4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 20.766.000 22.966.000
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem 338.941.218 168.388.986
4304 Kapitalski transferi finančnim institucijam
4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom 7.525.000 7.525.000
4306 Investicijski transferi posameznikom 3.000.000 3.000.000
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvaj.javnih služb 13.411.773 14.911.773
4308 Investicijski transferi v tujino
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Konto Proračun Rebalans
2002 prorač.2002

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) - 513.853.060 - 368.688.213

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.

DELEŽEV (750+751) 5.606.234 15.000.000
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 5.606.234 15.000.000
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov 5.606.234 6.200.000
7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij
7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 8.800.000
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij in zasebnikov
7505 Prejeta vračila danih posojil od drugih lokalnih sk. ali delov lokalnih sk.
7507 Prejeta vračila danih posojil - državnemu propračunu
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV - -
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih inst.
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podj.
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441) - -
440 DANA POSOJILA - -
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV - -
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
4413 Skupna vlaganja (joint ventures)
4415 Povečanje drugih finančnih naložb

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPIT. DEL. (IV. - V.) 5.606.234 15.000.000

C) RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 170.000.000 -
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 170.000.000 -
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 170.000.000
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domač.trgu
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 16.850.000 16.850.000
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 16.850.000 16.850.000
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 14.450.000 14.450.000
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 2.400.000 2.400.000
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev

IX. POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED.NA RAČ. (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 355.096.826 - 370.538.213
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) 508.246.826 353.688.213
XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.) 513.853.060 368.688.213

LENART

3433. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00 ter odločb Ustavnega sodišča RS),
8. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št.
99/99) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS,
št. 34/99, 113/00 in 17/01) je Občinski svet občine Le-
nart na 27. seji dne 7. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javnega dobra

za naslednjo nepremičnino: parc. št. 160/3 pot v izmeri 39
m2, pripisano pri vl. št. 376 k.o. Lenart.

Ta parcela postane lastnina Občine Lenart in se odpiše
od zemljiškoknjižnega vl. št. 376 k.o. Lenart in se za njo
odpre nov vložek v isti k.o.

2. člen
Okrajno sodišče v Lenartu, po uradni dolžnosti vpiše v

zemljiško knjigo lastnino Občine Lenart na zemljišču, ki je
navedeno v 1. členu tega sklepa.

3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.
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Št. 46404-4/2002
Lenart, dne 27. maja 2002.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

MISLINJA

3434. Sklep o razpisu volitev v svete vaških skupnosti

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – US in 70/95)
ter 31. in 71. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS,
št. 27/95, 8/00 in 100/00) izdaja župan Občine Mislinja

S K L E P
o razpisu volitev v svete vaških skupnosti

I
V Občini Mislinja bodo volitve v svete vaških skupnosti

Dolič, Dovže in Završe v nedeljo, dne 10. novembra 2002,
od 7. do 19. ure.

2. september 2002 se šteje za dan, ko začnejo teči
roki za volilna opravila.

II
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 00601-1/2000
Mislinja, dne 28. julija 2002.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

3435. Dopolnitev pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov

Na podlagi 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni
list RS, 8/00 - prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02) ter v
skladu s 100.b členom 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, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 -
odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
59/99 - odl. US, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine
Mislinja na 38. seji, dne 3. 7. 2002 sprejel

D O P O L N I T E V  P R A V I L N I K A
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah

članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov

ter o povračilih stroškov

1. člen
V 7. členu pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev

in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter

članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
(Uradni list RS, št. 18/99) se doda peti odstavek, ki se
glasi:

»Občinskim funkcionarjem, ki opravljajo funkcijo nep-
oklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.«

2. člen
Ta dopolnitev pravilnika začne veljati z dnem objave v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 11006/0002/1999
Mislinja, dne 29. julija 2002.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

NOVA GORICA

3436. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Mestni
občini Nova Gorica

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gori-
ca (Uradne objave št. 6/02) je Mestni svet mestne občine
Nova Gorica dne 11. 7. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj

kmetijstva in gozdarstva v Mestni občini
Nova Gorica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1
S tem pravilnikom se določa merila, način pridobiva-

nja, namen, pogoje in oblike dodelitve finančnih sredstev,
namenjenih ohranjanju in razvoju kmetijstva in gozdarstva v
Mestni občini Nova Gorica s ciljem stimuliranja kmetijskih
proizvajalcev za investiranje v kmetijska zemljišča.

2
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu se zago-

tavljajo iz proračuna Mestne občine Nova Gorica, višino
sredstev pa določi Mestni svet mestne občine Nova Gorica
z odlokom o proračunu. (proračunska postavka 05,03 –
Subvencije v kmetijstvo – urejanje kmetijskih zemljišč).

3
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu so name-

njena:
– optimalnemu koriščenju kmetijskih zemljišč,
– razvoju in ohranjanju kmetijstva,
– ohranjanju kulturne krajine.

4
Upravičenci do sredstev iz naslova finančnih intervencij

v kmetijstvu so:
– fizične in pravne osebe, ki jim je kmetijska proizvod-

nja osnovna dejavnost ali jim ta dejavnost pomeni pomem-
ben vir dohodka in bodo sredstva investirale v Mestni občini
Nova Gorica,
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– društva, združenja in krožki s področja kmetijstva, ki
delujejo v Mestni občini Nova Gorica,

– strokovne institucije s področja kmetijstva.

5
Sredstva finančnih intervencij v kmetijstvu se dodeljuje-

jo kot nepovratna sredstva za namene določene v tem pravil-
niku. Sredstva finančnih intervencij se lahko dodelijo, če
pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč
nujno potrebna.

6
Odbor za razporejanje sredstev iz spremembe namem-

bnosti kmetijskih zemljišč (v nadaljevanju: odbor):
– pripravi kriterije za dodeljevanje sredstev,
– obravnava vloge,
– predlaga višino dodelitve sredstev,
– spremlja in preverja namensko porabo sredstev.
Sklep o dodelitvi sredstev posamezne finančne inter-

vencije sprejme mestni svet.

7
Upravičenci uveljavljajo pravico do finančnih sredstev

za že opravljene investicije na osnovi in pod pogoji, določe-
nimi z javnim razpisom Mestne občine Nova Gorica, ki ga
pripravi in poskrbi za objavo odbor.

Javni razpis mora vsebovati:
– namene, za katere se razpisujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev,
– upravičence, ki lahko pridobijo sredstva,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– zahtevane priloge, ki jih mora prosilec predložiti k

prijavi na razpis,
– rok in naslov za vložitev prijave na razpis,
– kontaktno osebo za dodatna pojasnila.

8
Vsak prejemnik finančnih intervencij mora podpisati

izjavo, da za namen, za katerega pridobiva sredstva, ni dobil
pomoči iz državnega proračuna ali ni pridobil mednarodnih
pomoči oziroma koliko sredstev za to investicijo je iz ome-
njenih virov prejel.

9
Sredstva se praviloma dodeljuje za investicije v teko-

čem letu. To ne velja za investicije, ki jih je zaradi sezone del
potrebno pričeti že prej oziroma se investicija izvaja v več
fazah in vloge, ki iz objektivnih razlogov ostanejo nerešene
iz preteklega leta. Podana mora biti ocena možnosti prežive-
tja kmetije in mnenje o ustreznosti posamezne investicije, ki
jo pripravi kmetijska svetovalna služba.

10
Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev, določenih

z odlokom o proračunu.

11
V primeru nenamenske porabe finančnih sredstev je

prejemnik dolžen takoj vrniti odobrena sredstva skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se
obračunavajo od dneva odobritve do dneva vračila sred-
stev.

II. UKREPI

12
Finančne intervencije v kmetijstvu so namenjene:
– urejanju kmetijskih zemljišč in odvodnji,
– namakanju,
– urejanju dostopnih poti do kmetijskih zemljišč,
– ograjam za pašnike,
– zaokroževanju kmetijskih zemljišč za intenzivno kme-

tijsko proizvodnjo,
– pridobivanju dokumentacije (PVO) pri večjih investici-

jah,
– pomoč pri urejanju objektov za intenzivno vrtnarsko

proizvodnjo.

13
Urejanje kmetijskih zemljišč in odvodnja
Namen ukrepa: sofinanciranje zemeljskih del (plani-

ranje, navoz zemlje, založno gnojenje, rigolanje, odstra-
nitev zarasti in podobno) in odvodnje (stroški izvedbe in
materiala).

Pogoji za pridobitev sredstev: zaključena investicija,
vloga z zahtevanimi podatki in prilogami (fotokopija katastr-
skega načrta, zemljiškoknjižni izpisek ali dolgoročna najem-
na pogodba).

Višina sofinanciranja: do največ 50% investicije po nor-
mativni kalkulaciji kmetijske svetovalne službe pri urejanju
kmetijskih zemljišč in do največ 50% od ocene vrednosti za
odvodnjo.

14
Namakanje
Namen ukrepa: sofinanciranje izvedbe glavnih vodov,

pridobivanje dokumentacije in izvedbe, vrtin, zajezitev in
rezervoarjev za namakanje večjih površin izven namakalne-
ga sistema Vogršček.

Pogoji za pridobitev sredstev: zaključena investicija,
vloga z zahtevanimi podatki in prilogami (fotokopija katastr-
skega načrta, zemljiškoknjižni izpisek ali dolgoročna najem-
na pogodba), potrebna soglasja po veljavni zakonodaji.

Višina sofinanciranja: do največ 40% investicije po pri-
loženih računih, za manj razvito območje do 50%. Prednost
pri izbiri bodo imele skupne investicije na večjih površinah.

15
Urejanje dostopnih poti do kmetijskih površin
Namen ukrepa: sofinanciranje urejanja dostopnih poti

do obdelovalnih kmetijskih zemljišč na demografsko ogro-
ženem območju s težjimi pridelovalnimi pogoji (razširitev
poti, sanacija, nove poti).

Pogoji za pridobitev sredstev: zaključena investicija,
vloga z zahtevanimi podatki in prilogami (zemljiškonjižni izpi-
sek ali dolgoročna najemna pogodba za obdelovalno zemlji-
šče. Za razširitev poti in za izgradnjo nove poti je potrebno
soglasje lastnikov zemljišča kjer se vrši poseg.).

Višina sofinanciranja: do največ 50% investicije po oce-
ni priloženih računov.

16
Ograje za pašnike
Namen ukrepa: sofinanciranje ograj za pašnike.
Pogoji za pridobitev sredstev: zaključena investicija,

vloga z zahtevanimi podatki in prilogami (fotokopija katastr-
skega načrta z vrisani investicijo, zemljiškoknjižni izpisek ali
dolgoročna najemna pogodba).

Višina sofinanciranja: do največ 50% investicije po pre-
dračunu kmetijske svetovalne službe, pri čemer se ne
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upošteva vrednosti dela (po oceni 20% vrednosti materialnih
stroškov).

17
Zaokroževanje kmetijskih zemljišč za intenzivno kmetij-

sko proizvodnjo.
Namen ukrepa: sofinanciranje zaokroževanja kmetij-

skih zemljišč za intenzivno kmetijsko proizvodnjo oziroma
večjo varnosti pri delu.

Pogoji za pridobitev sredstev: notarsko overjena kupo-
prodajna pogodba, vloga z zahtevanimi podatki in prilogami,
čista in perspektivna kmetija, ki ima zagotovljenega nasle-
dnika, izdelan program rabe zemljišč, minimalna kupljena
površina 0,5 ha, če gre za zaokroževanje lahko tudi manj,
nova površina mora služiti izključno intenzivni kmetijski pro-
izvodnji.

Višina sofinanciranja: do največ 30% investicije po over-
jeni kupoprodajni pogodbi.

18
Pridobivanje dokumentacije
Namen ukrepa: sofinanciranje pridobivanja lokacijske

in gradbene dokumentacije za ukrepe predvidene s pravilni-
kom.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga s prilogami (račun).
Višina sofinanciranja: do največ 12% vrednosti računa.

19
Vzpostavitev pogojev za intenzivno vrtnarsko proizvod-

njo.
Namen ukrepa: nakup in montaža plastenjakov, kalilni-

kov in mrežnikov.
Pogoji za pridobitev sredstev: kmetija usmerjena v vrt-

narsko proizvodnjo, investicija zaključena ali v teku. Zago-
tovljena ustrezna dovoljenja po obstoječih predpisih.

Višina sofinanciranja: do 30% od vrednosti priloženih
računov.

III. KONČNI DOLOČBI

20
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati sklep me-

stnega sveta št. 414-01-36/99 z dne 28.6.2000.

21
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

osmi dan po objavi.

Št. 414-01-36/99
Nova Gorica, dne 11. julija 2002.

Župan
Občine Nova Gorica

Črtomir Špacapan l. r.

3437. Pravilnik o sofinanciranju kmetijskih programov
in investicij v Mestni občini Nova Gorica

Na podlagi 28. člena statuta Mestne občine Nova Gori-
ca (Uradne objave št. 6/02) je župan Mestne občine Nova
Gorica dne 22. 7. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju kmetijskih programov

in investicij v Mestni občini Nova Gorica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1
S tem pravilnikom se določa merila, način pridobiva-

nja, namen, pogoje in oblike dodelitve finančnih sredstev,
namenjenih programom in investicijam v Mestni občini Nova
Gorica s ciljem stimuliranja kmetijskih proizvajalcev za inve-
stiranje v posodabljanje kmetij, za povečanje kmetijske pro-
izvodnje in kakovostnejšega pridelka.

2
Sredstva za kmetijske programe in investicije se zago-

tavljajo iz proračuna Mestne občine Nova Gorica, višino
sredstev pa določi Mestni svet mestne občine Nova Gorica
z odlokom o proračunu. (proračunska postavka 05,02 –
Subvencije v kmetijstvo – regresiranje, 05,02 – Subvencije
v kmetijstvo – regresiranje kmečkih žena in 05,02 – Sofi-
nanciranje projektov s področja kmetijstva).

3
Sredstva za kmetijske programe in investicije so name-

njena za:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje

razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje
ekonomsko stabilnih gospodarskih enot,

– povečanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejše
tehnologije,

– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokov-
nega izobraževanja na področju kmetijstva (tečaji, predava-
nja, strokovne ekskurzije, pridobivanje certifikatov in li-
cenc…),

– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem
območij s težjimi pridelovalnimi pogoji na demografsko ogro-
ženih območjih,

– varovanju okolja ter ohranjanju biološke raznovrstno-
sti ter naravne in kulturne dediščine na podeželju,

– druge ukrepe, sprejemljive za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in gozdarstva.

4
Upravičenci do sredstev iz naslova kmetijskih progra-

mov in intervencij so:
– fizične in pravne osebe, ki jim je kmetijska proizvod-

nja osnovna dejavnost ali jim ta dejavnost pomeni pomem-
ben vir dohodka in imajo stalno prebivališče v Mestni občini
Nova Gorica, oziroma bodo sredstva investirale v Mestni
občini Nova Gorica,

– društva, združenja in krožki s področja kmetijstva, ki
delujejo v Mestni občini Nova Gorica,

– strokovne institucije s področja kmetijstva.

5
Sredstva kmetijskih programov in intervencij se dode-

ljujejo kot nepovratna sredstva za namene določene v tem
pravilniku.

Sredstva finančnih intervencij se lahko dodelijo, če
pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč
nujno potrebna.

6
Komisija za pripravo pravilnikov, javnih razpisov in do-

deljevanje sredstev:
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– pripravi kriterije za dodeljevanje sredstev, pravilnik in
javni razpis,

– obravnava vloge,
– predlaga višino odobrenih sredstev,
– pripravi sklepe o višini dodelitve sredstev,
– spremlja in preverja namensko porabo sredstev.
Sklep o dodelitvi sredstev sprejme župan.

7
Upravičenci uveljavljajo pravico do finančnih sredstev

za že opravljene aktivnosti in investicije na osnovi in pod
pogoji, določenimi z javnim razpisom Mestne občine Nova
Gorica, ki mora vsebovati:

– namene, za katere se razpisujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev,
– upravičence, ki lahko pridobijo sredstva,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– zahtevane priloge, ki jih mora prosilec predložiti k

prijavi na razpis,
– rok in naslov za vložitev prošenj,
– kontaktno osebo za dodatna pojasnila.

8
Vsak prejemnik finančnih intervencij mora podpisati

izjavo, da za namen, za katerega pridobiva sredstva, ni dobil
pomoči iz državnega proračuna ali ni pridobil mednarodnih
pomoči oziroma koliko sredstev za to investicijo ali aktivnost
je iz omenjenih virov prejel.

9
Sredstva se praviloma dodeljuje za investicije in aktiv-

nosti v tekočem letu, razen za investicije in aktivnosti, ki jih
je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej oziroma se
investicija ali aktivnost izvaja v več fazah in vloge, ki iz objek-
tivnih razlogov ostanejo nerešene iz preteklega leta. Za inve-
sticije mora biti podana ocena možnosti preživetja kmetije,
ki jo pripravi kmetijska svetovalna služba.

10
Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev, določenih

z odlokom o proračunu.

11
V primeru nenamenske porabe finančnih sredstev je

prejemnik dolžan takoj vrniti odobrena sredstva skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obra-
čunavajo od dneva odobritve do dneva vračila sredstev.

II. UKREPI

12
Sredstva kmetijskih programov in investicij so name-

njena sofinanciranju:
– odkupa mleka,
– osemenjevanja in izvajanja mastitis programa,
– nakupa hladilnih naprav in bazenov za mleko,
– sofinanciranju kemičnih analiz tal in krme,
– ekološkega kmetovanja,
– izobraževanja na področju kmetijstva,
– delovanja in posameznih akcij društev, aktivov, krož-

kov… s področja kmetijstva,
– promociji,
– posodabljanja strojne opreme,
– sanacijam škod zaradi naravnih nesreč na kmetijskih

objektih,
– dopolnilnim dejavnostim na kmetijah.

13
Odkup mleka
Namen ukrepa: sofinanciranje zbiranja in prevoza

mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: znana količina odkuplje-

nega mleka (podatki organizatorja zbiranja), pridelava mleka
na območju Mestne občine Nova Gorica.

Višina sofinanciranja: do največ 80% stroškov.

14
Osemenjevanje in mastitis program
Namen ukrepa: sofinanciranje osemenjevanja in masti-

tis programa pri goveji živini.
Pogoji za pridobitev sredstev: spisek upravičencev s

priloženimi računi izvajalca, ki mora biti pristojen za opravlja-
nje teh storitev.

Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti.

15
Investicije v nakup hladilnih naprav in bazenov za

mleko.
Namen ukrepa: sofinanciranje nakupa rabljenih ali no-

vih hladilnih naprav in bazenov za mleko zaradi spremembe
načina odkupa mleka.

Pogoji za pridobitev sredstev: pridelava mleka na ob-
močju Mestne občine Nova Gorica, račun.

Višina sofinanciranja: do največ 55% vrednosti računa.

16
Kemične analize tal in krme
Namen ukrepa: sofinanciranje kemičnih analiz tal in

krme.
Pogoji za pridobitev sredstev: račun izvajalca (ki mora

biti pristojen za opravljanje analize) s seznamom upravi-
čencev, zemljišče na območju Mestne občine Nova Gori-
ca za kemične analize tal, za analize krme pa pridelava
krme in stalno prebivališče na območju Mestne občine
Nova Gorica.

Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti računa.

17
Ekološko kmetovanje
Namen ukrepa: pospeševanje razvoja ekološkega

kmetovanja s subvencioniranjem članarin, analiz in izobra-
ževanja.

Pogoji za pridobitev sredstev: kopije računov, kmetije
na območju Mestne občine Nova Gorica.

Višina sofinanciranja: do 100% stroškov.

18
Izobraževanje
Namen ukrepa: s sofinanciranjem izobraževanja izbo-

ljšati raven znanja kmetijskih pridelovalcev in strokovnjakov
s področja kmetijstva.

Pogoji za pridobitev sredstev: kopije računov in dostav-
ljeno poročilo/potrdilo o strokovnem izobraževanju.

Višina sofinanciranja: do 100% vrednosti.

19
Društva
Namen ukrepa: podpora organizirani dejavnosti na po-

dročju kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev: program dela s finančno

ovrednotenimi postavkami, poročilo o opravljenih aktivno-
stih v prejšnjem letu dejavnost na območju Mestne občine
Nova Gorica.
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Višina sofinanciranja: do 200.000 SIT/društvo, v pri-
meru širšega interesa tudi več.

20
Promocija
Namen ukrepa: sofinanciranje promocijskih aktivnosti

s področja kmetijstva v smislu sofinanciranja stroškov udele-
žencem na prireditvah, sofinanciranje organizacije prireditev
in izdelave promocijskega materiala.

Pogoji za pridobitev sredstev: program dela, kopije
računov ali druga dokazila o udeležbi.

Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti po računih ali
oceni stroškov.

21
Investicije
Namen ukrepa: sofinanciranje primerne strojne opre-

me in drugih tehnoloških rešitev za povečanje kvalitete pri-
delkov in lažjega ter varnejšega dela.

Pogoji za pridobitev sredstev: fotokopija računa, kmeti-
ja na območju Mestne občine Nova Gorica, upravičenost
investicije.

Višina sofinanciranja: do 15%, za območje Trnovsko –
Banjške planote dodatnih 5%, za čiste kmetije dodatnih 5%
vrednosti investicije.

22
Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa: sofinanciranje pridobivanja dokumen-

tacije, primerne tehnološke opreme in gradbenih del z na-
menom predelave kmetijskih pridelkov na domu in direktne
prodaje na domu.

Pogoji za pridobitev sredstev: fotokopije računov, kme-
tija na območju Mestne občine Nova Gorica, upravičenost
investicije.

Višina sofinanciranja: za pridobivanje dokumentacije
do 12%, za ostalo do 30% vrednosti računov.

23
Pilotske investicije in razvojni programi
Namen ukrepa: razvojne raziskovalno – aplikativne na-

loge ter investicije, ki imajo za razvoj območja širši pomen.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– za investicije: fotokopija računa, utemeljitev investi-

cije,
– za razvojne in raziskovalno – aplikativne naloge: ute-

meljitev, finančna konstrukcija, po zaključku dostaviti poro-
čilo.

Prednost bodo imele vloge, kjer bo izpostavljen vpliv
na varovanje okolja ter ohranjajo biološke raznovrstnosti ter
naravne in kulturne dediščine na podeželju.

Višina sofinanciranja: do 100%.

24
Sanacija škod
Namen ukrepa: pomoč kmetijam, ki so utrpele škodo

na kmetijskih objektih zaradi naravnih in drugih nesreč ter
enkratna finančna pomoč kmetijam v težki finančni situaciji.

Pogoji za pridobitev sredstev: finančno ovrednotena
ocena škode, objekt na območju Mestne občine Nova Gori-
ca, za enkratno finančno pomoč pa obrazložitev nastale
situacije, pomoč lahko posamezna kmetija pridobi na naj-
manj 5 let.

Višina sofinanciranja: do 500.000 SIT/kmetija.

KONČNI DOLOČBI

25
S sprejetjem tega pravilnika prenehajo veljati kriteriji za

dodeljevanje sredstev za potrebe kmetijstva z dne 31. 8.
2000.

26
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

osmi dan po objavi.

Št. 426-01-23/2002
Nova Gorica, dne 22. julija 2002.

Župan
Občine Nova Gorica

Črtomir Špacapan l. r.

PREBOLD

3438. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja Občine Prebold

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 15. statuta Občine Prebold (Uradni list
RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 34. redni
seji dne 18. 7. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva

in podeželja Občine Prebold

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določita namen in način razdelje-

vanja sredstev, ki so v letnem proračunu Občine Prebold
namenjena za razvoj kmetijstva in podeželja.

2. člen
Sredstva za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Pre-

bold so predvidena za naslednje namene:
– urejanja zemljišč,
– urejanje in odprava zaraščanja kmetijskih površin,
– izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva,
– ekološko kmetovanje,
– dopolnilne dejavnosti,
– projekte regionalnega in celostnega razvoja pode-

želja,
– regresiranje umetnega osemenjevanja krav, telic in

svinj,
– preventivne ukrepe v živinoreji, zdravstveno varstvo

govedi, prašičev in drobnice,
– sofinanciranje pokojninskega in invalidskega zavaro-

vanja kmetov na območju Občine Prebold.
Prednostne naloge in višino sredstev v okviru navede-

nih postavk vsako leto z razpisom določi odbor za razvoj
kmetijstva in podeželja.

3. člen
Do sredstev so upravičene fizične osebe, ki opravljajo

kmetijsko dejavnost na območju Občine Prebold in izpolnju-
jejo naslednje pogoje:
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– imajo status kmeta,
– imajo najmanj 1 ha kmetijskih obdelovalnih površin,

ter pravne osebe, povezane s kmetijsko dejavnostjo.

II. UKREPI

4. člen
Ukrepi za pospeševanje kmetijstva in podeželja so raz-

deljeni po naslednjih področjih:

1. Urejanje zemljišč
Postavka urejanja zemljišč zajema subvencioniranje za:
A) Melioracije:
– občina subvencionira melioracije v naslednji višini:
– samo planiranje in obsetev 100.000 SIT/ha,
– agromelioracije z delnim odvodnjavanjem 150.000

SIT/ha,
– agromelioracije z več drenažami 200.000 SIT/ha.
– do subvencioniranja melioracij so upravičeni kme-

tje, ki so že izvedli melioracijo, skladno s projektom KSS
Žalec.

– upravičenec k vlogi priloži projekt, ki ga je izdelala KSS
Žalec ter račune opravljenih del in nabavljenega materiala.

B) Urejanje pašnikov:
– urejanje pašnikov se izvaja na podlagi projekta, ki ga

izdela KSS Žalec in dokazil o že izvedenih delih, in sicer:
a) za novo postavitev pašnika:
– do 30.000 SIT/ha za govedo in konje,
– do 40.000 SIT/ha za drobnico,
b) za obnovo pašnika:
– do 21.000 SIT/ha za govedo in
– do 28.000 SIT/ha za drobnico.
Upravičenec k vlogi priloži projekt, ki ga je izdelala KSS

Žalec ter račune opravljenih del in nabavljenega materiala.
C) Komasiranje (združevanje z zamenjavo zemljišč):
– upravičenec k vlogi priloži mnenje KSS Žalec ter

dokazila o plačanih stroških (administrativni stroški, takse,
notarske overitve itd.) urejanje komasacije.

2. Ohranjanje in odprava zaraščanja kmetijskih površin
Postavka zajema uveljavljanje neposrednih plačil na

osnovi točkovnega sistema po tabeli. Kmetija se lahko oceni
po večih kriterijih glede na njeno značilnost:

Vrednost točke določi občinski svet za vsako proračun-
sko leto na predlog odbora za kmetijstvo in gozdarstvo in v
okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

Upravičenec za neposredna plačila mora izpolnjevati
naslednje pogoje:

– vse travne površine vsaj dvakrat na leto pokositi,
– pašnike popasti in sproti čistiti,
– krčiti grmovje in omejevati razraščanje gozda v travne

površine,

– njivske površine posejati z žiti, okopavinami in TDM,
– zagotoviti stalež živine na hektar, na kmetiji po kriteri-

jih za državne subvencije.
Upravičenec predloži izpolnjen obrazec z ocenitvijo in

mnenjem ter podpisom pristojne KSS Žalec. KSS Žalec
opravi točkovno ocenitev kmetije na osnovi sprejete meto-
dologije in rednega med letnega spremljanja izpolnjevanja
pogojev na kmetiji upravičenca.

Točke Št. točk

Kmetijska zemljišča v ha (20 točk/ha)
Gorsko višin. kmetije do 5 ha (0 do 100 točk)
Gorsko višin. kmetije nad 5 ha (100 točk)
Hribovska kmetija do 5 ha (0 do 50 točk)
Hribovska kmetija nad 5 ha (50 točk)
Število GVŽ (30 točk po 1 GVŽ)
Čista kmetija do 5 ha (0 do 100 točk)
Čista kmetija nad 5 ha (100 točk)
Mešana kmetija do 5 ha (0 do 50 točk)
Mešana kmetija nad 5 ha (50 točk)
Predaja kmetije mladim (100 točk/ha)
Naravni pogoji kmetovanja (0 do 100 točk/ha)
Kmetija brez gozda do 5 ha kmet. zem. (20 točk/ha)
Kmetija brez gozda nad 5 ha kmet. zem. (100 točk)
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3. Izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva
V okviru postavke izobraževanja in raziskovanja za po-

trebe kmetijstva se izvaja sofinanciranje:
– sofinanciranje izobraževanj, ki jih organizira KSS Ža-

lec oziroma druge institucije in so programsko zanimive za
potrebe kmetijstva,

– sofinanciranje se nanaša na stroške honorarjev pred-
avateljev, stroškov najema prostora za izobraževanje, oziro-
ma prevozov na strokovne ekskurzije, ki niso pokriti iz dru-
gih virov,

– sofinanciranje se izvede v višini do 30%,
– upravičenec oziroma KSS Žalec k vlogi za sofinanci-

ranje priloži program izobraževanja in račune.
B) Analize za potrebe kmetijstva:
– višina regresiranja analiz znaša 50% stroškov let-teh,
– izvedbo analiz spremlja KSS Žalec in v imenu upravi-

čencev poda vlogo s priloženim računom opravljanjih stori-
tev ter dokazilom o plačilu stroškov.

C) Sofinanciranje tečajev, določenih na podlagi zako-
nov oziroma tečajev za pridobitev specialnih znanj:

– sofinanciranje tečajev za kmetije, ki so dolžne opravi-
ti tečaj oziroma želijo pridobiti specialna znanja, in sicer do
višine 100%,

– upravičenec poda vlogo s priloženim računom tečaja
in dokazilom o plačilu le-tega.

4. Ekološko kmetovanje
– spodbujanje ekološkega in integriranega kmetovanja

se izvaja v obliki zagotovitve sredstev za:
– izobraževanje kmetov o ekološkem in integriranem

kmetovanju in
– financiranje kontrole, in sicer:

– v 1. letu v višini 100% stroškov in,
– v 2. in 3. letu v višini 30% stroškov,
– upravičenec mora biti vključen v združenje eko-

loških kmetovalcev,
– upravičenci k vlogi priložijo račune o plačanih

stroških.

5. Dopolnilne dejavnosti
A) Investicije v razvoju dopolnilnih dejavnosti:
– namen ukrepa je pospeševanje razvoja:

– turizma na kmetijah in
– ostalih dopolnilnih dejavnosti, ki so po mnenju

KSS Žalec perspektivne,
– sredstva se zagotovijo za sofinanciranje investicij v

ureditev prostorov ter nabavo strojev in opreme za opravlja-
nje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v višini 30% stroškov,
vendar ne več kot 500.000 SIT,

– upravičenec mora k vlogi priložiti potrdilo o lastnišvu,
o registrirani dopolnilni dejavnosti oziroma o postopku za
pridobivanje le-te, mnenje KSS Žalec in račune plačanih
stroškov,

– upravičenec lahko dobi sredstva le enkrat za isto
dejavnost,

– kmet, ki se mu odobri sofinanciranje, mora dopolnil-
no dejavnost opravljati še najmanj 5 let po pridobitvi sred-
stev,

– kmet, ki bi dopolnilno dejavnost prenehal opravljati
pred potekom 5 let mora v skladu s pogodbo vrniti sora-
zmerni del sredstev z zamudnimi obrestmi vred v sorazmerju
z dobo predčasnega prenehanja.

B) Izobraževanje za pridobitev ustreznega certifikata
oziroma izobrazbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti:

– sofinancira se do 50% stroškov izobraževanja,
– upravičenec k vlogi priloži mnenje KSS Žalec in raču-

ne o plačanih stroških.

6. 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,
– druge raziskovalne naloge za potrebe kmetijstva.
V občinskem proračunu se zagotovi razlika med do-

deljenimi državnimi in celotnimi potrebnimi sredstvi za te
namene.

7. Regresiranje umetnega osemenjevanja
– regresira se umetno osemenjevanje krav, telic in

svinj in,
– pripustitev kobil za vzrejo delovnih kmečkih konj,
– osemenjevanje se regresira v višini 1.500 SIT po

živali, pripustitev kobil pa 5.000 SIT,
– upravičenec regresiranja k vlogi predloži račune za

opravljene storitve.

8. Preventivni ukrepi v živinoreji
– sofinanciranje veterinarske dežurne službe za inter-

vencijske primere ukrepanja na področju zdravstvenega var-
stva govedi, prašičev in drobnice in delovnih kmečkih konj v
celoti.

– sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje
krav, telic in kmečkih delovnih konj v višini 5.000 SIT,

– upravičenec k vlogi priloži račune za opravljeno stori-
tev veterinarske dežurne službe in dokazilo o plačilu zavaro-
valne premije oziroma kopijo zavarovalne police.

9. Sofinanciranje pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja

– kmetom višinsko gorskega področja v višini 100% za
eno osebo po kmetiji,

– kmetom v nižinskem območju v višini do 20% za eno
osebo po kmetiji,

– sofinanciranje se izvede na osnovi predloženega sez-
nama upravičencev in prejetega računa od DURS izpostave.

III. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV

5. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. V

javnem razpisu se opredeli:
– predmet razpisa,
– višina razpisanih sredstev,
– upravičenci za dodelitev sredstev,
– namen, pogoji in kriteriji za dodelitev sredstev,
– rok za oddajo vlog,
– način reševanje vlog,
– odpiranje vlog,
– rok za obveščanje o izidu razpisa.

6. člen
Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavljajo na

javni razpis, priložiti vso dokumentacijo,ki dokazuje izpolnje-
vanje pogojev, določenih v tem pravilniku.

Strokovna komisije, ki jo imenuje župan ali odbor za
kmetijstvo in gozdarstvo, opravi pregled popolnih vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril iz tega pravilnika. Komisija
ali odbor za kmetijstvo in gozdarstvo lahko v posameznih
primerih zahteva dodatno dokumentacijo.
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7. člen
Vloge upravičencev se obravnavajo po kronološkem

vrstnem redu. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo kme-
tije, katerih kmetovanje je edini vir preživljanja.

8. člen
Višina sofinanciranja in regresiranja določena v tem

pravilniku se v primeru nezadostnih sredstev v proračunski
postavki prilagaja (zniža) v sorazmerju s sprejetimi vlogami
in zagotovljenimi sredstvi hkrati z sprejemom proračuna
občine.

IV. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV

9. člen
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komi-

sija, ki jo imenuje župan.
Prejemnik sredstev, za katerega se ugotovi, da je za

katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične po-
datke oziroma dela ni opravil v skladu s pogodbo, dolžan
vrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva, skupaj s pripa-
dajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema dodeljenih
sredstev.

Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sred-
stev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

V. KONČNA DOLOČBA

10. člen
Kriteriji tega pravilnika se spreminjajo po enakem po-

stopku kot je bil pravilnik sprejet in se lahko spreminjajo
hkrati ob sprejemu proračuna občine.

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
petnajsti dan po objavi.

Št. 320-01/02
Prebold, dne 18. julija 2002.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

TIŠINA

3439. Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi
javnega stanovanjskega sklada Občine Tišina

Na podlagi 3., 4. in 5. člena zakona o javnih skladih
(Uradni list RS, št. 22/00) in 16. člena statuta Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 23/99, 47/01) je Občinski svet občine
Tišina na 38. redni seji dne 19. 7. 2002 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
A K T A

o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada
Občine Tišina

1. člen
V aktu o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Ob-

čine Tišina (Uradni list RS, št. 108/01) se 1. člen spremeni,
tako da glasi:

“Stanovanjski sklad Občine Cankova-Tišina, ki je bil
ustanovljen z odlokom o ustanovitvi Stanovanjskega sklada
Občine Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 43/97) se na
podlagi 57. člena zakona o javnih skladih s tem aktom
preoblikuje v Javni stanovanjski sklad občine Tišina (v na-
daljevanju: sklad).

Na podlagi 4. člena sporazuma o ureditvi premoženj-
sko pravnih razmerij med Občino Tišina in Občino Cankova
ter o delitvi premoženja prejšnje Občine Cankova-Tišina na
dan 31. 12. 1998, se premoženje Stanovanjskega sklada
Občine Cankova-Tišina prenese na Javni stanovanjski sklad
občine Tišina.

S tem aktom se določa dejavnost, pristojnost, organi-
zacija in način dela sklada.“

2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni, tako da glasi:
“Dejavnost sklada po standardni klasifikaciji dejavnosti je:

K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg

K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z

nepremičninami
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po

pogodbi
K/72.300 Obdelava podatkov
K/72.400 Omrežne podatkovne storitve
L/75.110 Splošna dejavnost javne uprave.“

3. člen
25. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, kate-

rih besedilo glasi:
“Sklad ima namensko premoženje in sredstva, ki zago-

tavljajo delo javnega sklada.
Namensko premoženje se definira s posebnim aktom

ter opredeli s posebno finančno bilanco.“

4. člen
Besedilo 31. člena se spremeni, tako da glasi:
“Sklad nastopa v pravnem prometu z dnem vpisa v

sodni register, kjer pa je potrebno prijaviti vse spremembe
sprejete s tem aktom.“

5. člen
Besedilo 32. člena se črta.

Št. 032-13/02
Tišina, dne 24. julija 2002.

Župan
Občine Tišina

Alojz Flegar l. r.

KRŠKO

3440. Odlok o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
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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, 70/00 in
51/02) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine
Krško na 34. seji dne 27. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana Občine Krško za obdobje 1986–2000

in družbenega plana Občine Krško za obdobje
1986–1990

1. člen
Odlok določa spremembe in dopolnitve dolgoročnega

plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS,
št 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94,
69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99
in 97/01) in družbenega plana Občine Krško za obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni list
RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97,
68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99 in 97/01), ki se nanaša-
jo na: – Turistični kompleks na Sremiču.

2. člen
Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v kartograf-

skem delu plana Občine Krško:
– zasnova namenske rabe površin z varovanimi in zavaro-

vanimi območji, TTK 1:25.000, list št. 1;
– zasnova namenske rabe površin z varovanimi in zavaro-

vanimi območji, TTN Krško 1:5.000, list št. 27, 28.
Dopolni se preglednica prostorsko izvedbenih načrtov

(PIN) tako, da se: v točki 7.3.1. Prostorski izvedbeni načrti
(PIN), str. 762, v tabeli pod skupino KS Krško doda besedilo
pod naziv PIN po KS: »ZN Turistični kompleks na Sremiču«.

3. člen
V poglavju ki govori:
7.4.3. Odprti prostor
4. Hribovito območje Sremič – Zdole
»– na širšem območju Sremiča in Kremna so dovoljene

predvsem zapolnitve znotraj ureditvenih območij naselij (tudi
za potrebe urbaniziranih prebivalcev); izven ureditvenih ob-
močij je možna gradnja za potrebe kmetijskih gospodarstev;
zidanice se dovoljujejo le na podlagi ustrezne velikosti vino-
grada (odlok) in na podlagi ustreznih arhitektonsko oblikoval-
skih pogojev; ……«

se doda:
»V planu je določena lokacija turističnega kompleksa na

Sremiču za razširitev obstoječe ponudbe turistične kmetije.«
Lokacija je prikazana na karti Zasnova namenske rabe

površin z varovanimi in zavarovanimi območji, TTN Krško
1:5.000, list št. 27, 28.

4. člen
Prostorske sestavine plana Občine Krško se dopolnijo s

PROGRAMSKIMI ZASNOVAMI za Turistični kompleks na Sre-
miču.

Programska zasnova podrobno opredeljuje predviden po-
seg in določa:

OBMOČJE PO PARCELNIH ŠTEVILKAH
Območje urejanja je velikosti cca 0,9 ha in zajema zemlji-

šče s parcelnimi številkami: k.o. Sremič: 405, 406, 408, ki so
v lasti investitorja ter 874 (javna pot).

Nahaja se v jugovzhodnem delu ureditvenega območja
Zgornji Sremič, ki predstavlja tudi zahodno mejo posega, med-
tem ko je na severu omejeno z lokalno cesto LC 191080

Videm-Bučerca-Sremič-Videm, na južni in vzhodni strani z dru-
gim območjem kmetijskih zemljišč ter na zahodni strani s potjo
v smeri proti Mrzli dolini.

Na območju predvidenega turističnega kompleksa ni ob-
stoječih objektov.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI
S predlagano širitvijo obstoječega turističnega komplek-

sa z zaokrožitvijo turistične, gostinske, prenočitvene, dopolnil-
ne kmetijske, uslužnostne, športno – rekreacijske in kulturne
dejavnosti izven ureditvenega območja, bi pridobili območje na
začetku hribovitega predela Krškega hribovja, ki bi pripomoglo
k razvoju na splošno vse bolj propadajočega slovenskega po-
deželja, z lastno samoiniciativo in samozaposlitvijo in s tem
dvignili življenjski standard ter pripomogli k celostnemu razvoju
podeželja.

PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA POVRŠIN
Na območju predvidenega posega, kjer je bila planska

kategorija drugo območje kmetijskih zemljišč, se spremeni
namenska raba zemljišča v območje stanovanj s spremljajočimi
dejavnostmi.

Na njem je predvidena izgradnja turističnega objekta za
več dejavnosti, ki bi bile namenjene razširitvi oziroma dopolnitvi
ponudbe obstoječe turistične kmetije. Poleg izgradnje objekta
je na obravnavanem območju predvidena ureditev parkirišč in
zunanjih površin za potrebe turistične dejavnosti.

INFRASTRUKTURNA OMREŽJA, OBJEKTI IN NAPRAVE
Prometno omrežje
Priključitev obravnavanega območja na lokalno cesto LC

191080 Videm-Bučerca-Sremič-Videm bo izvedena preko dveh
novih cestnih priključkov. Ob objektu na njegovi zahodni in
vzhodni strani bodo urejena potrebna parkirišča.

Za potrebe turističnega kompleksa je predvideno tudi
avtobusno postajališče.

Komunalna infrastruktura
Za predvideno turistično kmetijo se izvede nov priključek

iz obstoječega vodovoda. Trasa priključnega vodovoda je pred-
videna ob lokalni cesti.

Odpadne vode se vodi v nepretočno nepropustno grezni-
co na občasno praznjenje.

Meteorne vode s predvidenih parkirnih površin se vodi
preko lovilcev olj v ponikovalnico, s strešin pa direktno v poni-
kovalnico ali po bližnjem terenu.

Odvoz komunalnih odpadkov na deponijo je z omenjene-
ga območja urejen.

Sekundarne surovine se zbirajo ločeno v kontejner in
odvaža nazaj v predelavo.

Energetska infrastruktura
Priklop novega objekta na obstoječe elektroenergetsko

omrežje je predviden z zemeljskim kablom ustreznega prese-
ka, ki poteka neposredno iz obstoječe TP Sremič vas.

Sistemi zvez
Prestavitev tangiranega TK omrežja, ki poteka preko

obravnavanega območja, se izvede v novozgrajeno dvocevno
telefonsko kabelsko kanalizacijo ob LC 191080 Videm-Bučer-
ca-Sremič-Videm.

Za potrebe predvidenega kompleksa se izvede nov pri-
ključek na telekomunikacijsko omrežje.

USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO, URBANISTIČNO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE

Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov
v prostor je potrebno upoštevati morfološke značilnosti, kraji-
no, vizualno izpostavljenost, ter ureditve objektov v smislu pre-
oblikovanja tega prostora.

Predviden objekt mora upoštevati tehnološke in funkcio-
nalne pogoje ter oblikovne pogoje, ki bodo arhitekturno prila-
gojeni avtohtoni tipologiji bližnjega naselja.
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USMERITVE ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE TER ZNAČILNIH KAKOVOSTNIH PRVIN KRAJINE

Območje Zazidalnega načrta za turistični kompleks na
Sremiču ne posega v varstveno območje varovanja naravne in
kulturne dediščine.

USMERITVE ZA VODNOGOSPODARSKE UREDITVE,
OBRAMBO IN ZAŠČITO TER VARSTVO OKOLJA

Varstvo pred požarom
Predviden objekt bo lociran tako, da ne bo predstavljal

člena za prenos požara na sosednje objekte. Za odvzem po-
žarne vode se v neposredni bližini namesti hidrant in omogoči
dovoz z vsemi interventnimi vozili z lokalne ceste.

Obramba in zaščita
Predviden objekt in ureditve morajo biti projektirani za

potresno območje VIII. stopnje po MCS lestvici.
Hrup
Območje predvidenega kompleksa turistične kmetije spa-

da v III. območje varstva pred hrupom, kjer mejne vrednosti
hrupa ne smejo presegati 60 dBA za dan in 50 dBA za noč.

Zrak
Obravnavani kompleks na območju Sremiča bo ogrevan

individualno in ne bo predstavljal povečanja emisij onesnaževa-
nja ozračja.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 352-6/00-O502
Krško, dne 18. julija 2002.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3441.  Odlok o zazidalnem načrtu za turistični
kompleks na Sremiču

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselji 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), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95
– odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS,
44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US
RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) ter 16. in
79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 –
prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 34. seji
dne 27. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za turistični kompleks

na Sremiču

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme Zazidalni načrt za turistični

kompleks na Sremiču, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško pod
številko projekta ZN 131/00.

2. člen
Zazidalni načrt za turistični kompleks na Sremiču vsebuje

tekstualni in grafični del:

A) Tekstualni del:
– uvod,
– veljavna urbanistična dokumentacija,
– parcelne številke in lastništvo,
– analiza obstoječega stanja,
– predviden poseg v prostor,
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– ukrepi za varstvo okolja in zaščito,
– etapnost posegov v prostor,
– pogoji,
– soglasja,
B) odlok,
C) grafični del:
U1 katastrski načrt s prikazanim posegom M 1:2.880,
U2 geodetska podloga M 1: 500,
U3 pregledna situacija M 1: 5.000,
U4 arhitektonsko zazidalna situacija z elementi za zako-

ličbo M 1: 500,
U5 načrt gradbene parcele M 1: 500,
U6 pregledna situacija prometne in komunalno energet-

ske ureditve M 1: 500,
U7 pregledna situacija prometne in komunalno energet-

ske ureditve M 1: 5.000,
U8 prerezi M 1: 500,
U9 izsek iz grafičnih prilog prostorskih sestavin dolgoroč-

nega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbe-
nega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990 (predlog) –
 Zasnova namenske rabe površin z varovanimi in zavarovanimi
območji M 1: 5.000,

U10 ortofoto načrt M 1: 5.000.

II. MEJA OBMOČJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

3. člen
Območje urejanja se nahaja v jugovzhodnem delu uredi-

tvenega območja Zgornji Sremič, ki predstavlja tudi zahodno
mejo posega, medtem ko je na severu omejeno z lokalno
cesto LC 191080 Videm-Bučerca-Sremič-Videm, na južni in
vzhodni strani z drugim območjem kmetijskih zemljišč ter na
zahodni strani s potjo v smeri proti Mrzli dolini.

Območje ZN je velikosti cca 0,9 ha. Meja poteka po
zemljišču s parcelnimi številkami: k.o. Sremič: 408, ki je v lasti
investitorja ter po 874 (javna pot).

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE

4. člen
Na območju zazidalnega načrta je pod predpisanimi po-

goji dopustna naslednja izraba prostora:
– turistični objekt,
– komunalni, energetski in telekomunikacijski koridorji ter

ostali infrastrukturni objekti in naprave,
– prometne površine,
– prostori za posode za smeti,
– zatravitev in hortikulturna ureditev brežin ter ostalih ne-

pozidanih površin,
– pomožni objekti, ureditev zunanjih površin za potrebe

dejavnosti,
– oporni zidovi,
– adaptacije, rekonstrukcije, sanacije,
– tekoča vzdrževalna dela, dozidave in nadzidave,
– rušitve, ureditev zemljišč.

5. člen
Koncept ureditve
Glavna prometnica, ki vodi do območja ZN, je lokalna

cesta Videm-Bučerca-Sremič-Videm. Neposredno ob njej z
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njene južne strani je predvidena izgradnja objekta za opravlja-
nje gostinske dejavnosti na kmetiji.

V sklopu turističnega kompleksa je južno od objekta pred-
videna ureditev zunanjih gostinsko rekreativnih površin, prosto-
rov za piknike, otroškega igrišča, sprehajalnih poti in drugih
tovrstnih ureditev.

Zaradi naklona terena je objekt delno vkopan v kletni
etaži, z južne strani pa bo potrebno obstoječi teren nekoliko
nasuti. Za ureditev parkirišč je predvidena uravnava terena v
dva platoja in ureditev brežin ter opornih zidov.

IV. POGOJI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
OBJEKTOV

6. člen
Arhitektonsko zazidalna situacija
1. Turistični objekt:
– Horizontalni gabarit: – klet in nadstropje sta enakih

dimenzij:
13,0 x 33,0m + 13,0 x 20,0m, ±10% odstopanja
6,0 x 7,0m (glavni vhod v objekt), ±5% odstopanja
– mansarda: 13,0 x 33,0m + 13,0 x 20,0m, ±10% od-

stopanja
– Vertikalni gabarit: klet (2,80m) + pritličje (3,00m), ±5%

odstopanja mansarda (izkoriščena)
– Kolenčni zid: max. 1,0 m, skrit v napušču
– Kota kleti: 101,00 (±10cm)
– Kota pritličja: 104,05 (±10cm)
– Kota mansarde: 107,30 (±10cm)
– Kote zunanjih ureditev: – vzhodno parkirišče 101,50

(±10cm) cesta 101,00 (±10cm)
– zahodno parkirišče 158,00 (±10cm) cesta 106,60

(±10cm)
– dostavni plato na koti kleti 101,00 (±10cm)
– Streha: simetrična dvokapnica, naklon cca 40°, zaklju-

čena s čopi, za osvetlitev prostorov v mansardi je možna izved-
ba dvokapnih frčad enakega naklona kot pri osnovni strehi
objekta

– Konstrukcija: klasična zidana
– Kritina: kritina rdeče barve
– Fasada: omet svetle barve, kletni del vizualno (barvno in

glede materialov) ločen od ostalega dela fasade, predvidi se
pokončna in osno razporejena členitev fasade z okenskimi,
vhodnimi in vratnimi odprtinami

– Gradbena linija: vzporedna z lokalno cesto, oddaljena
7m od cestišča

2. Pomožni objekti:
– Horizontalni gabarit: 5,0 x 7,0m, ±5% odstopanja
– Vertikalni gabarit: 2,50 m + strešna konstrukcija, ±5%

odstopanja
– Streha: simetrična dvokapnica, naklon cca 40°
– Konstrukcija: lesena
– Kritina: kritina rdeče barve

V. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA
IN ENERGETSKEGA OMREŽJA

7. člen
Promet
Priključitev obravnavanega območja na lokalno cesto LC

191080 Videm-Bučerca-Sremič-Videm bo izvedena preko dveh
novih cestnih priključkov. Ob njej se predvidi tudi avtobusno
postajališče za potrebe turističnega kompleksa. Avtobusno
obračališče ni predvideno, ker je omogočen krožni promet
preko Sremiča in Bučerce.

Ob objektu na njegovi zahodni in vzhodni strani bodo
urejena potrebna parkirišča za obiskovalce in zaposlene.

Pri ureditvi območja in objekta je potrebno upoštevati tudi
predpise za premagovanje arhitektonskih ovir za invalide ter
glede vzvratnega vključevanja vozil na cesto.

8. člen
Komunalno energetska ureditev območja
– vodovod:
Za predvideno turistično kmetijo se izvede nov priklju-

ček iz obstoječega vodovoda, ki poteka preko obravnavane-
ga območja in ga bo potrebno prestaviti po pogojih uprav-
ljavca.

Objekt mora biti oskrbovan z zdravstveno ustrezno pit-
no vodo.

Po sanaciji vodooskrbnega sistema Sremič se le ta
priključi na nižjeležeči centralni vodooskrbni sistem Krško,
ki naj bi bil v upravljanju Kostak-a Krško.

– kanalizacija:
Odpadne vode se vodi v nepretočno nepropustno grez-

nico na občasno praznjenje.
V primeru izgradnje kanalizacijskega sistema na obmo-

čju Sremiča, se mora kanalizacijo priključiti na predvideni
kolektor na čistilno napravo.

Za meteorne vode se uredi ustrezno odvodnjavanje. S
predvidenih parkirnih površin se vodi preko lovilcev olj v
ponikovalnico, s strešin pa direktno v ponikovalnico ali po
bližnjem terenu.

– telefon:
Prestavitev tangiranega TK omrežja, se izvede v novoz-

grajeno dvocevno telefonsko kabelsko kanalizacijo ob LC
191080 Videm-Bučerca-Sremič-Videm s pripadajočimi ka-
belskimi jaški na obeh straneh.

Za potrebe predvidenega kompleksa se izvede nov
priključek iz pomožnega kabelskega jaška pod predvideno
kabelsko omarico na objektu do točke navezave na obstoje-
če omrežje. Notranjo telefonsko instalacijo je potrebno zgra-
diti po projektu notranjih telefonskih in elektro instalacij ter v
skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi.

– elektrika:
Priklop novega objekta na obstoječe elektroenerget-

sko omrežje je predviden z zemeljskim kablom ustreznega
preseka iz obstoječe TP Sremič vas. Trasa priključnega
kabla poteka po zemljišču s parcelnimi številkami v k.o.
Sremič: 139, 140, 144, 160/2, 160/3, 160/1, 162,
476/2, 476/1, 476 in se priključi na obravnavano območje
na parceli št. 408.

Na površinah, kjer so načrtovana vozna cestišča, mani-
pulativne in parkirne površine, se NN kabli položijo v cevno
kineto.

– kabelsko distribucijski sistem:
Vse posege v bližini obstoječih KDS kablov je potrebno

izvajati pod nadzorom oziroma v vednosti vzdrževalne službe
KDS, jih vršiti ročno ter kable pred zemeljskimi izkopi ozna-
čiti in na določenih mestih tudi ustrezno zaščititi. V oddalje-
nosti 1m od kabla se ne sme saditi dreves in grmičevja. Na
celotni dolžini poteka bo potrebno zakopati rezervno cev za
novi vod.

– ogrevanje:
Ogrevanje objektov se bo vršilo individualno iz lastne

kotlovnice na trda goriva, na plin (vkopan rezervoar) ali s
kurilnim oljem.

– odpadki:
Komunalni odpadki se morajo zbirati v za to namenje-

nem prostoru v tipske posode.
Odjemno mesto za posode za odvoz odpadkov mora

biti dostopno s specialnim vozilom za odvoz odpadkov.
Sekundarne surovine se zbirajo ločeno v kontejner in

odvaža nazaj v predelavo.
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VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

9. člen
Drugi pogoji
– varstvo pred prekomernim hrupom:
Območje predvidenega kompleksa turistične kmetije spa-

da v III. območje varstva pred hrupom po Uredbi o hrupu v
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95,
66/96), kjer mejne vrednosti hrupa ne smejo presegati 60
dBA za dan in 50 dBA za noč.

V času gradnje in po ureditvi turističnega kompleksa emi-
sije hrupa ne smejo presegati dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki
so dovoljene za to območje.

– varstvo pred požarom:
Predviden objekt bo lociran tako, da ne bo predstavljal

člena za prenos požara na sosednje objekte. Za gašenje even-
tuelnih začetnih požarov se v sklopu objekta namestijo gasilni
aparati, za odvzem požarne vode pa se v neposredni bližini
predvidenega objekta namesti hidrant.

Dovoz z vsemi interventnimi vozili bo omogočen neposre-
dno do obravnavanega objekta.

– varstvo voda:
Upoštevati je potrebno sledeče:
– odpadne vode iz objekta – fekalne vode voditi v nepre-

točno nepropustno greznico na občasno praznenje, za katero
mora investitor pridobiti atest,

– fekalna kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno,
– meteorne vode s streh, cest okoli objekta in zelenic

speljati v ponikalnico. Meteorne vode s parkirišč, kjer obstaja
nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati, se mora voditi preko
lovilca olj v ponikalnico v skladu z Uredbo o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 35/96).

– varstvo zraka:
Obravnavani kompleks na območju Sremiča bo ogrevan

individualno iz lastne kotlovnice na trda goriva, na plin ali s
kurilnim oljem in ne bo predstavljal povečanja emisij onesnaže-
vanja ozračja.

– obramba in zaščita:
Predviden objekt in ureditve morajo biti projektirani za

potresno območje VIII. stopnje po MCS lestvici.
– varstvo plodne zemlje:
Gradbišče mora obsegati čim manjše površine in zagoto-

viti kar najmanjše poškodbe tal, predvsem kmetijskih površin.
Pri pripravi terena bo nastala določena količina odvečne prsti in
odpadne jalovine, ki jo je potrebno deponirati ločeno glede na
njeno sestavo. Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi
obravnavanega območja.

10. člen
Zemeljska dela za ureditev območja
Pri urejanju obeh parkirišč je potrebno obstoječi teren

uravnati na koto 101,50 in koto 106,50 tako, da se izvede
nasutje oziroma oporni zid. Dostopa na parkirna platoja sta z
lokalne ceste.

Višinske razlike, ki nastanejo zaradi nasutja terena, se
ublažijo z ureditvijo brežin v naklonu 1:2,5 od obstoječega
terena.

Dostavna pot ima na obeh straneh oporna zidova in se od
priključka z lokalno cesto pa do dostavnega platoja spusti do
kote kleti.

Zaradi konfiguracije terena je predvideni objekt potrebno
delno vkopati v kletni etaži, z njegove južne strani pa izvesti
nasutje.

11. člen
Zunanja ureditev
Dovozni priključki, parkirišča in plato s posodami za od-

padke se uredijo v asfaltni in tlakovani oziroma betonirani izved-
bi. Vse ostale površine okoli predvidenega objekta je potrebno

urediti kot zelenice in ustrezno zasaditi z visokodebelnimi, av-
tohtonimi sadnimi vrstami, brežine pa hortikulturno urediti.

Oporni zid se predvidi betonski, obložen z naravnim kam-
nom ali v celoti izveden v kamnu.

Predvidena je postavitev enotno oblikovanih ograj na zu-
nanjih stopniščih, in sicer lesene ali kovinske izvedbe. Tudi
prostor za odpadke mora biti ustrezno ograjen, in sicer z lese-
no ograjo višine min. 2,0m.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

12. člen
Poleg obveznosti iz drugih določb tega odloka morajo

investitorji in izvajalci posegov:
– pred pričetkom del pravočasno obvestiti upravljavce

energetskih, komunalnih naprav in cest ter skupno z njimi
zakoličiti in ustrezno zaščititi tangirane podzemne vode,

– izkope v bližini obstoječih naprav izvajati ročno,
– vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno

glede na njihovo sestavo,
– rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi obravna-

vanega območja,
– racionalno urediti gradbišče,
– pri posegih na lokalni cesti LC 191080 Videm-Bučer-

ca-Sremič-Videm zagotoviti varen promet.

VIII. TOLERANCE

13. člen
Dopustna so odstopanja oziroma spremembe glede verti-

kalnih, horizontalnih gabaritov, strehe in kritine podanih v
6. členu tega odloka ter tudi gradnja dodatnih objektov za
potrebe dejavnosti.

Pri izvedbi komunalne infrastrukture so dopustne toleran-
ce v takšnih mejah, da ne povzročajo sprememb predlaganih
lokacij objektov in drugih predpisanih ureditev.

IX. ETAPNOST IZVAJANJA POSEGOV

14. člen
Izvajanje posegov na območju si mora slediti v nasled-

njem vrstnem redu:
– komunalna ureditev območja,
– prometna ureditev,
– gradbena dela.
Po končanju gradbenih del se sanirajo začasne površine

deponij materiala in zatravijo oziroma zasadijo brežine ter preo-
stale površine.

X. KONČNE DOLOČBE

15. člen
Z dnem uveljavitve odloka na območju zazidalnega načrta

preneha veljati odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za ob-
močje Občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00 in
101/01).

16. člen
Odlok o ZN za turistični kompleks na Sremiču je stalno na

vpogled občanom pri pristojnem občinskem organu za urejanje
prostora v Občini Krško, KS Krško in Upravni enoti Krško.

17. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v Občini
Krško.
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18. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 352-6/00-O502
Krško, dne 18. julija 2002.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3442. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselji 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), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – 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, 70/00 in
51/02) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine
Krško na 35. seji dne 18. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec (Uradni list SRS,
št. 22/88; Uradni list RS, št. 54/95 in 59/97), ki ga je izdelal
Savaprojekt Krško; družba za razvoj, projektiranje, konzalting,
inženiring d.d., pod št. ZN 84/2000 v juliju 2002.

II. MEJA OBMOČJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
ZAZIDALNEGA NAČRTA

2. člen
V 3. členu odloka se za prvim stavkom doda novi odsta-

vek, ki glasi:
Območje spremembe in dopolnitve obsega naslednje par-

celne številke v k.o. Leskovec:
316, 817/3, 817/5, 817/6, 818/4, 818/5, 818/6,

818/7, 820/2, 821/2, 821/3, 822, 823/1, 823/2, 823/3,
824/2, 824/3, 824/4, 824/6, 824/7, 825/1, 825/2,
825/3, 825/4, 825/5, 825/6, 826/4, 826/6, 827/1,
827/2, 827/3, 827/4, 827/5, 827/6, 827/7, 827/8,
827/9, 829/4, 830/1, 830/2, 830/3, 830/4, 830/5,
831/3, 833, 835/1, 835/3, 835/4, 835/5, 835/6, 835/7,
835/8, 835/9, 835/10, 835/11, 835/12, 835/13, 835/14,
835/15, 835/16, 835/17, 836/1, 836/2, 836/4, 836/5,
836/6, 836/7, 836/8, 837/2, 837/4, 837/5, 839/1,
839/4, 839/5, 839/6, 839/7, 839/8, 841/5, 841/6,
841/7, 841/8, 841/9, 857/1, 857/2, 857/4, 1240/1,
1240/2, 1241/2, 1354, 1355, 1370/1.

III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE
POSEGOV V PROSTOR

3. člen
V 4. členu odloka se za prvim odstavkom doda novi od-

stavek, ki glasi:
Znotraj območja sprememb in dopolnitev ZN so predvide-

ne naslednje dejavnosti:
– industrijska (lahka industrija) proizvodnja,
– proizvodnja na obrtni ravni,
– skladiščenje vseh vrst blaga,
– trgovina široke potrošnje na drobno in debelo,
– splošne storitve,
– gostinstvo,
– poslovni prostori,
– stanovanja,
– centralne dejavnosti.
Znotraj območja sprememb in dopolnitev ZN so predvide-

ne nove grajene strukture:
– obrtniške delavnice – 19 objektov,
– stanovanjske hiše z obrtnimi delavnicami – 7 objektov,
– poslovno trgovski center – 2 objekta.

4. člen
6. člen odloka se črta in nadomesti z vsebino, ki glasi:
Objekti obrtniških delavnic so predvideni na prostoru juž-

no od obstoječih delavnic, na vzhodnem delu ob glavni cesti
Krško–Drnovo, ter ob koridorju VN daljnovodov (Krško-Novo
mesto-Ljubljana).

Prav tako so predvidene na osrednjem prostoru znotraj
obrtne cone – na »otoku«.

Predvidene delavnice so namenjene za proizvodnjo, pro-
dajno in servisno dejavnost. V objektih obrtniških delavnic je
možno urediti tudi stanovanja (začasna ali stalna).

Delavnice so na parcelnih št. 841/6, 817/3, 839/8,
839/4, 835/11, 820/3, 830/4, 835/12, 820/2, 82073,
835/13, 835/17, 835/14, 821/2, 822, 835/15, 823/1,
835/1, 837/7, 830/3, 830/1, 835/8, 827/9, 827/1,
830/2, 835/9, 827/4, 825/6, 825/5, 825/4, 825/3,
827/5, 827/6, 825/3, 824/2, 824/3, 824/4, 824/5,
826/2, v k.o. Leskovec.

Oblikovanje objektov:
Obrtniške delavnice se sestojijo iz enega ali več delov.
Kompleks obrtniške delavnice izhaja iz osnovne prostor-

ske enote (lamele) v velikosti 12x 24 m, dimenzionirane na
najmanjšo predvideno parcelo. Posamezne enote je možno
sestavljati v niz ali pa v obliki črke »L«.

Definicija prostorskih in programskih enot:
– Čista proizvodna dejavnost (delavnica) – osnovna la-

mela
Osnovni tloris je v velikosti 12x24 m oziroma 24x24 m

(dve lameli – s sestavljanjem enot pridobimo enovit prostor
večjih dimenzij) z dopustnimi odstopanji ±10%. Predvidena
višina enote je P ali P+1 = cca 7 m + višina strešne konstruk-
cije.

– Garaža, skladišče – polovica osnovne lamele
Osnovni tloris je v velikosti 12x12 m z dopustnimi odsto-

panji ±10%. Predvidena višina enote je P = cca 3 m + višina
strešne konstrukcije.

– Poslovni prostori: pisarne (prostori za načrtovanje, ad-
ministracijo), garderobe, čajna kuhinja, sanitarije, itd. – polovi-
ca osnovne lamele

Osnovni tloris je v velikosti 12x12 m z dopustnimi odsto-
panji ±10%. Predvidena višina enote je P +1 = cca 5 m + višina
strešne konstrukcije.

V enem kompleksu obrtniške delavnice so možne različ-
ne kombinacije naštetih prostorov.

V primeru, da je objekt sestavljen samo iz ene enote
12x24 m je vsebina le tega določena glede na potrebe investi-
torja.
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Konstrukcija:
Konstrukcija je skeletna: zidana, betonska ali montažna.

Modul za konstrukcijski in prostorski raster je 6,0 m.
Strehe:
Strehe novih obrtnih objektov so lahko ravne, skrite v

vencu oziroma enokapne ali dvokapne z maksimalnim naklo-
nom strešin do 15°. Za kritino je dovoljena uporaba materialov
v temnejšem barvnem tonu.

Fasade:
Fasade naj bodo iz svetlejših tonov, dovoljene pa so tudi

barvne kombinacije za popestritev in razgibanosti barvne raz-
novrstnosti območja. Robove zunanjih fasad je možno zaokro-
ževati. Steklene površine so lahko kombinirane s kovinskimi
okvirji; kot element večje površine, element linijske površine ali
pa element deljene linijske površine.

Obcestni fasadni pas:
Postavitev enot na zunanjem robu obrtne cone je določe-

na v grafiki in ne dopušča nikakršnih odstopanj. Fasade objek-
tov, ki so obrnjene na glavno cesto in definirajo vhod v mesto,
morajo predstavljati reprezentančni videz obrtne cone, zato jih
je potrebno še dodatno obdelati z večjimi steklenimi površina-
mi, okroglinami. Del pritličja je možno oblikovati kot stebrišče,
odvisno od potrebe po prostoru. Pomembno je, da se ustvari
oblikovalsko dovršen koridor, ki bo odražal ritem grajenega in
zelenega, grajenega in steklenega oziroma igro polnega in
praznega.

Ureditev gradbene parcele:
Funkcionalno zemljišče obrtnih delavnic je urejeno tako,

da dobimo v prvi vrsti uporaben dvoriščni prostor na vsaki
parceli. Predvidene so še zelene površine s hortikulturno ure-
ditvijo. Glavni dovozi do parcel in glavni vhodi v obrtne objekte
so z notranje interne ceste v obrtni coni. Na vsaki parceli je
predvideno določeno število parkirnih mest s potrebnim mani-
pulativnim prostorom. Vsaka parcela ima svoj prostor za kontej-
ner za odpadke iz proizvodnje. Za eventuelne komunalne od-
padke so predvideni skupni kontejnerji. Ograje okoli objektov
naj bodo enotne za celo cono.

5. člen
V 7. členu odloka se prvi odstavek črta in nadomesti z

novim,ki glasi:
Stanovanjske hiše z delavnicami
Predvidene stanovanjske hiše z delavnicami so na parcel-

nih št. 817/5, 818/5, 818/6, 841/7, 841/5, 839/5, 839/1,
839/6, 837/4, 836/7, 836/6, 835/6, 836/4, 836/5,
835/5, 835/4, 835/3, 836/2 v k.o. Leskovec.

V 7. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov
odstavek, ki glasi:

Če velikost parcele dopušča se lahko dimenzije objekta
povečajo na 15x15 m. Povečave so možne tudi samo v eni
smeri – pravokotna oblika objekta s krajšo stranico vzporedno
cesti. Predvsem je potrebno ohranjati gradbeno linijo. Objekti
imajo dvokapno ali ravno streho skrito v vencu.

6. člen
8. člen odloka se črta in nadomesti z vsebino, ki glasi:
Poslovno trgovska objekta
Poslovno trgovska objekta sta predvidena na območje

severno od Pacifica na parcelnih št. 857/1, 857/2, *316,
857/4, 1241/2, 1354, 1355 v k.o. Leskovec.

Ureditev območja:
Območje določata dve gradbeni parceli s poslovno trgov-

skima objektoma. Možne so tudi centralne dejavnosti, ob pri-
merno razporejenem programu, pa so možna tudi stanovanja.
Dostopa do parcel sta urejena iz ulice MDB in rekonstruirane
poti Pot na Črnile. Za namen dostopa do objektov se znotraj
posamezne parcele na zahodnem delu zgradi oporni zid. Obe
gradbeni parceli vsebujeta objekt, parkirišča, urejene zelenice
ter tlakovane površine, primerno urbano opremo (razsvetljava,
koši za smeti, klopi,…) in dostopno cesto ob opornem zidu.

Parkirišča je možno predvideti tudi v pritličju objekta, kot pokri-
ta parkirišča.

Peš dostopi v objekta so urejeni s strani glavne ceste, po
urejenih stopnicah v pritličje objekta. Dostava pa je urejena s
ceste ob opornem zidu. Kota pritličja je 163,60.

Oblikovanje objektov:
Objekta odstopata od obstoječe in predvidene pozidave

na tem območju, saj dominirata kot oblikovni in višinski pouda-
rek prostora. Kot taka predstavljata orientacijsko točko in pou-
darjata vhod v mesto.

Oblika in velikost obeh objektov je predvsem, zaradi čim
večjega izkoristka prostora, dimenzionirana na maksimalno
zmožnost parcele.

Objekta je možno zasnovati poljubno znotraj mej toleran-
ce, kar še vedno dopušča možnost dinamičnega oblikovanja,
predvsem je dinamika oblikovanja priporočljiva za pročelje ob-
jektov. Višinski gabariti so P+2, predvidene višine pa so maksi-
malno cca 14 m + višina strešne konstrukcije. Objekt je možno
delno ali v celoti podkletiti.

Strehe predvidenih objektov so ravne, skrite v vencu ozi-
roma enokapne z naklonom do 15°. Strešno konstrukcijo je
možno tudi rahlo ukrivljati.

Možne so tudi dvokapne strehe in frčade.
Obcestni fasadni pas:
Fasade objektov naj bodo iz svetlejših tonov tiste, ki so

obrnjene na glavno cesto in definirajo vhod v mesto, je potre-
bno še dodatno obdelati z večjimi steklenimi površinami, zaže-
ljene so tudi okrogline. Del pritličja je možno oblikovati kot
stebrišče, odvisno od potrebe po prostoru. Pomembno je us-
tvariti oblikovalsko dovršen koridor, ki bo odražal ritem grajene-
ga in zelenega, grajenega in steklenega oziroma igro polnega
in praznega.

7. člen
9. člen odloka se črta.

8. člen
V 10. členu odloka se v četrtem odstavku stavek črta in

nadomesti s stavkom, ki glasi:
Pri Motelu Pacific se uredijo parkirišča na parcelnih

št. 825/2, 825/1, 824/6, 824/7, 823/3 v k.o. Leskovec.
Iz parcele je možno urediti povezavo na javno – interno

cesto v obrtni coni.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
OBMOČJA

9. člen
V 14. členu odloka se črta v petem odstavku besedilo »in

izgradnjo avtobusnega obračališča« ter šesti in sedmi odstavek
in dodajo novi odstavki, ki glasijo:

Promet
Južni del:
– projekt rekonstrukcije glavne ceste G1-5 Arja vas –

Celje – Zidani Most – Krško – Drnovo in križišča Žadovinek –
Obrtna cona Leskovec in novicestni priključek iz obrtne cone
na glavno cesto G1-5 se ne upošteva. Površine, ki so bile
predvidene za ureditev cestnega priključka se ohranjajo kot
prometno komunalni koridor oziroma zelena površina.

Severni del:
– rekonstruira se priključek obstoječe javne poti JP

693850 Pot na Črnile,
– ob glavni cesti G1-5 se ob pločniku predvidi 1 m kori-

dor za kolesarsko stezo.
Vodovod
Južni del:
– na delu trase dovozne ceste se prestavi vodovod PE

fi125, vodovodni jašek (odcep vodovoda za Žadovinek) in hi-
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drant. Prestavitev vodovoda se izvede po tehničnih pogojih
upravljavca vodovoda;

– zamenjati bo potrebno obstoječi vodovod PE fi125 z
DLTŽ fi125 na mestu priključka nove dovozne ceste na cesto
E.

Severni del:
Predvidena je izgradnja sekundarnega in hidrantnega vo-

dovodnega omrežja, ter postavitev nadzemnih hidrantov. Po-
trebna pa je odstranitev dela priključnega vodovoda do obsto-
ječega objekta, ki se ruši.

Kanalizacija
Ker v trenutku izdelave dokumenta še ni zgrajena čistilna

naprava, bo potrebno pred iztokom v kolektor, fekalno onesna-
žene vode prečiščevati.

Južni del:
Po pogojih upravljavca kanalizacije je potrebno na mestu

priključka nove dovozne ceste na cesto E meteorno in fekalno
kanalizacijo primerno zaščititi, obstoječe pokrove na kanaliza-
ciji pa zamenjati za pokrove namenjene težkemu prometu.

Severni del:
Na obravnavanem območju se zgradi ločen sistem kanali-

zacijskega omrežja.
Trasi predvidene fekalne in meteorne kanalizacije ki pote-

kata ob Cesti krških žrtev se v južnem delu območja priključita
na obstoječi trasi.

Meteorne vode iz parkirišč se odvajajo preko predvidene-
ga lovilca olj in maščob v načrtovano meteorno kanalizacijo.

Elektrika
Južni del:
Zaradi izgradnje objektov po končani komunalni ureditvi

se na posameznih parcelah izvedejo kabelske zanke iz katerih
bo možna kasnejša priključitev gradbiščne elektro omarice in
uvod kablovoda v objektno elektro omarico.

Severni del:
Priključni kabel se na mestu, kjer prečka ceste in povoz-

ne površine položi v zaščitno cev.
Telefonsko omrežje in KTV
Južni in severni del:
Zgradi se kabelska kanalizacija za potrebe telefona in

KTV. Kabli se položijo v kanalizacijo istočasno, lahko pa tudi
časovno zamaknjeno.

Priključek na telefonsko in KTV omrežje se izvede iz ob-
stoječega jaška kabelske kanalizacije, zgrajenega ob križišču
glavne ceste GI/5 in Ulice MDB. Kabli telefonskega in KTV
omrežja se priključijo na obstoječo telefonsko omarico oziro-
ma na obstoječo ojačevalno postajo 77A, ki stojita ob glavni
cesti GI/5 v IC Žadovinek.

Plinovod
Izvedejo se priključki do posameznih gradbenih parcel. V

zaščitnem pasu plinovoda in plinskih priključkov 2x2 m ni dovo-
ljeno postavljati nobenih objektov ali kultur, ki bi ogrožale plino-
vod.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

10. člen
26. člen odloka se črta in nadomesti z vsebino, ki glasi:
Hrup
Obravnavano območje se v skladu z Uredbo o hrupu v

naravnem in življenjskem okolju (Uradni listRS 45/95 in 66/96)
nahaja v III. stopnji zahtevnosti.

Za to območje je dovoljena maksimalna ekvivalentna ra-
ven hrupa podnevi 60 dB (A) in ponoči 50 dB (A).

Glede na namembnost, kjer je proizvodna obrt, lahko pri-
čakujemo dejavnosti, ki bodo povzročale višji hrup, kot je dovo-
ljen. Razlika med dnevno in nočno obremenitvijo s hrupom je
majhna, zato se hrupne dejavnosti, ki bodo razvidne iz program-
skih zasnov med 22. in 6. uro ne bodo smele opravljati.

V primeru ugotovitve preseganja ravni hupa se izvedejo
dodatni pasivni protihrupni ukrepi.

11. člen
V 28. členu odloka se črta prvi in drugi odstavek in nado-

mesti z novim odstavkom, ki glasi:
Požarno varstvo
Na območju ZN je zgrajeno hidrantno omrežje z devetimi

hidranti. Predvideni objekti bodo locirani tako, da ne bodo pred-
stavljali člena za prenos požara na sosednje objekte. Za gašenje
eventuelnih začetnih požarov se v sklopu objektov namestijo
gasilni aparati. Okoli objektov bodo urejene zadostne manipula-
tivne površine in omogočen intervencijski dostop.

12. člen
29. člen odloka se črta in nadomesti z vsebino, ki glasi:
Objekte je potrebno graditi po pogojih predvidenih za

območje, kjer je predvidena maksimalna intenziteta potresa
VIII. Stopnje po MCS.

V skladu s 7. členom odloka o zakloniščih in drugih
zaščitnih objektih na območju Občine Krško (Uradni list RS,
št. 15/93) se mora pri graditvi objektov na obravnavanem ob-
močju upoštevati:

Pri drugih novih objektih namenjenih za bivanje ljudi brez
zaklonišč je obvezna ojačitev plošč nad kletjo tako, da bo
zdržala rušenje objekta nad njo. Pri teh objektih se omeji najve-
čji svetli vzpon pri plošči nad kletjo nad 6 m.

Debelina plošče mora biti najmanj 16 cm. Pri obtežitvi
plošče nad kletjo se poveča koristna obtežitev še z dodatnim
2.0 kN / m2 in v tem primeru se lahko za vse komponente
vektorja obremenitve upošteva skupni varnostni faktor 1.1. Med
druge objekte za bivanje ljudi se štejejo poslovni in stanovanj-
ski objekti, v katerih dela ali stanuje več kot 20 ljudi.

VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

13. člen
V 32. členu odloka se za prvim odstavkom doda novi, ki

glasi:
Potrebno je upoštevati pogoje upravljavcev energetskih,

komunalnih, plinovodnih vodov in naprav, ter jih pred začetkom
del pravočasno obvestiti.

14. člen
33. člen odloka se črta in nadomesti z vsebino, ki glasi:
Tolerance:
Nedorečen program zahteva fleksibilnost pri določanju

velikosti objekta, zato so glede na zarisane dimenzije dopustna
odstopanja ±10%. Horizontalni gabarit objekta se lahko pove-
ča za določeno površino, ki je označena v grafiki. Potrebno pa
je upoštevati začrtana območja (meja maksimalne zazidljivosti),
na katerih gradnja nikakor ni dovoljena, razen zunanje ureditve.
Na teh območjih tolerance niso dopustne. Gradbena linija je
odmaknjena najmanj 3 do 4 m od parcelne meje in najmanj
5 m od prometnega omrežja. Po predhodni strokovni preveritvi
je možno povečati tudi vertikalne gabarite objekta znotraj etaž-
nosti P+1.

V primeru združitve gradbenih parcel so dopustne tudi
večje tolerance za objekte. Objekte je možno zgraditi v notra-
njosti nove združene gradbene parcele, ob upoštevanju zuna-
njih gradbenih linij (meja maksimalne zazidljivosti).

VI. KONČNE DOLOČBE

15. člen
V 34. členu odloka se stavek črta in nadomesti z novim, ki

glasi:
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v Občini
Krško.
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16. člen
V 35. členu odloka se stavek črta in nadomesti z no-

vim, ki glasi:
Spremembe in dopolnitve ZN OC MDB Leskovec so

stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za ureja-
nje prostora v Občini Krško, Krajevni skupnosti Leskovec in
Upravni enoti Krško.

17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-20/00-O503
Krško, dne 18. julija 2002

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3443. Statut Ustanove Štipendijska fundacija Adama
Bohoriča Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvez-
na razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS,
70/00 in 51/02), 18. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95), 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) ter 15. člena odloka
o ustanovitvi Ustanove Štipendijska fundacija Adama Boho-
riča Krško (Uradni list RS, št. 6/02) je Občinski svet občine
Krško na 35. seji dne 18. 7. 2002 sprejel

S T A T U T
Ustanove Štipendijska fundacija Adama

Bohoriča Krško

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem statutom se v Ustanovi Štipendijska fundacija

Adama Bohoriča Krško (v nadaljevanju: fundacija) urejajo
pomembnejša vprašanja iz vsebine delovanja fundacije, ki
niso urejena v odloku o ustanovitvi Ustanove Štipendijska
fundacija Adama Bohoriča Krško.

2. člen
Statut fundacije vsebuje oziroma določa:
– splošne določbe,
– statusna določila in dejavnost fundacije,
– imenovanje, sestavo, mandat, pristojnosti in odloča-

nje organov fundacije,
– določbe za upravljanje in zastopanje fundacije,
– organizacijo delovanja fundacije,
– način razpolaganja s prihodki in premoženjem funda-

cije,
– ostale določbe pomembne za delovanje fundacije.

II. STATUSNA DOLOČILA IN DEJAVNOST FUNDACIJE

1. Ime in sedež fundacije

3. člen
Ime fundacije je: Ustanova Štipendijska fundacija Adama

Bohoriča Krško.
Skrajšano ime je: Fundacija Adama Bohoriča Krško. Po-

leg skrajšanega imena se za delovanje ustanove lahko uporab-
lja tudi okrajšava FAB Krško.

Sedež fundacije je: Cesta krških žrtev 23, Krško.

2. Odgovornost za obveznosti

4. člen
Fundacija je pravna oseba zasebnega prava, ki nastopa v

pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vse-
mi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja fundacija z vsemi sredstvi, s
katerimi razpolaga.

3. Zastopanje in predstavljanje

5. člen
Fundacijo predstavlja in zastopa predsednik uprave.
Uprava fundacije lahko za zastopanje v določenih zade-

vah pooblasti delavce fundacije ali druge fizične ali pravne
osebe in to pooblastilo izda v pisni obliki.

4. Pečat fundacije

6. člen
Pečat fundacije je okrogle oblike, premera 50 mm, v

katerega sredini je motiv izdelan na podlagi treh slovenskih
grbov, ki se nahajajo na hrbtni strani naslovne strani knjige
Arcticae Horulae Adama Bohoriča iz leta 1584, na zunanjem
obodu pa je izpisano: Ustanova Štipendijska fundacija Adama
Bohoriča Krško. Pečati so oštevilčeni.

Za posebne priložnosti in prireditve lahko fundacija upo-
rabi tudi pečat drugih oblik, katerega obliko in vsebino sprejme
uprava fundacije.

5. Dejavnost fundacije

7. člen
Fundacija zagotavlja izvajanje namena zlasti z izvajanjem

naslednjih dejavnosti:
– dodeljevanje denarnih sredstev v obliki subvencionira-

nih kadrovskih štipendij dijakom, študentom in drugemu per-
spektivnemu kadru iz Občine Krško ter Posavja za šolanje
doma in v tujini, za katere je izkazan interes na območju Obči-
ne Krško,

– dodeljevanje študijskih pomoči, subvencioniranje kre-
ditnega načina študija in drugih oblik nudenja denarne pomoči
dijakom, študentom in drugemu perspektivnemu kadru iz Obči-
ne Krško ter Posavja za šolanje doma in v tujini, za katere je
izkazan interes na območju Občine Krško ter Posavja,

– izvajanje promocijskih dejavnosti v smislu promocije fun-
dacije, štipenditorjev in štipendistov,

– informiranje in svetovanje študentom in dijakom ter osta-
lemu perspektivnemu kadru,

– nudenje pomoči pri pridobivanju denarnih pomoči in
štipendij tujih ustanov,

– pridobivanje finančnih sredstev iz proračunskih in izven-
proračunskih virov,

– gospodarjenje s premoženjem fundacije v skladu z ve-
ljavno zakonodajo,

– opravljanje ostalih dejavnosti v skladu z namenom fun-
dacije.
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III. IMENOVANJE, SESTAVA, MANDAT, PRISTOJNOSTI IN
ODLOČANJE ORGANOV FUNDACIJE

8. člen
Fundacija ima naslednje organe:
– uprava,
– komisija za izbor.

1. Uprava fundacije

9. člen
Uprava fundacije šteje tri člane. Dva člana uprave imenuje

ustanoviteljica, enega člana uprave pa imenuje Gospodarska
zbornica Posavja.

Člani uprave se imenujejo za mandatno obdobje štirih let.
Mandat prvim članom uprave začne teči z dnem pridobitve
soglasja k ustanovitvi fundacije s strani pristojnega organa.
Član uprave fundacije je lahko v upravo ponovno izvoljen oziro-
ma imenovan. Člani uprave za novo mandatno obdobje morajo
biti imenovani v roku 60 dni pred iztekom mandatnega obdobja
predhodni upravi.

Delo članov uprave je častno in neprofesionalno. Člani
uprave so upravičeni do povrnitve potnih stroškov, dnevnic in
nagrad, ki jih določi uprava na podlagi uspešnosti poslovanja
fundacije. Merila za ocenjevanje uspešnosti poslovanja funda-
cije se vsakokrat določijo v letnem načrtu poslovanja fundacije.

10. člen
Uprava ima naslednje pristojnosti:
– skrbi za izvajanje namena fundacije,
– predstavlja in zastopa fundacijo,
– vodi poslovanje fundacije in določa organizacijsko obli-

ko izvajanja nalog fundacije v skladu s statutom,
– sprejema spremembe statuta in druge splošne ter po-

samične akte fundacije,
– izdaja soglasje k izboru gospodarskih in negospodar-

skih subjektov ter štipendistov in prejemnikov ostalih oblik po-
moči v procesu izobraževanja,

– odloča o pritožbah zoper odločitve organov fundacije,
– sprejema programe dela in razvoja fundacije ter sprem-

lja njihovo izvrševanje,
– sprejema poslovna poročila ter finančni načrt in zaključ-

ni račun fundacije,
– imenuje in razrešuje člane komisije za izbor ter opravlja

nadzor nad delom komisije za izbor,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom

fundacije.

11. člen
Uprava ima predsednika. Predsednika izvolijo člani upra-

ve izmed sebe soglasno na prvi seji uprave. Predsednik uprave
predstavlja in zastopa fundacijo.

Seje uprave sklicuje in vodi predsednik. Seje uprave mo-
rajo biti najmanj trikrat letno. Seje uprave se sklicujejo pisno
najmanj 7 dni pred samo sejo.

Na seje uprave so lahko vabljene tudi pravne in fizične
osebe, zadolžene za strokovno-tehnično in operativno izvaja-
nje nalog fundacije, koordinator in svetovalci s področja nalog
in namena fundacije, ki jih imenuje uprava. Le-ti imajo pravico
do razprave, nimajo pa pravice glasovanja.

Uprava fundacije veljavno odloča, če na seji prisostvuje
večina članov in odloča z večino glasov prisotnih članov upra-
ve, razen v primeru sprememb statuta, določitve organizacijske
oblike izvajanja nalog in imenovanja predsednika uprave, ko
uprava odloča s soglasjem vseh članov uprave. V primeru
neodločenega glasovanja prevlada glas predsednika uprave.

Član uprave ne more odločati o zadevah, v katerih je
stranka oziroma je drugače udeležen on sam, njegov zakonec
ali sorodniki do vštetega tretjega kolena.

12. člen
Uprava lahko za potrebe koordinacije nalog med organi

fundacije in osebami, zadolženimi za strokovno-tehnično in
operativno izvajanje nalog fundacije, imenuje koordinatorja. Ko-
ordinator ima pravico udeleževati se sej organov fundacije. Za
delo koordinatorja veljajo določila tretjega odstavka 9. člena
tega statuta.

2. Komisija za izbor

13. člen
Komisija za izbor (v nadaljevanju komisija) šteje šest čla-

nov. Člane komisije imenuje uprava na predlog pristojnih insti-
tucij s področja dela fundacije in sicer:

– enega člana na predlog Zavoda RS za zaposlovanje –
Območne enote Sevnica,

– enega člana na predlog Gospodarske zbornice Posa-
vje,

– enega člana na predlog Območne obrtne zbornice Kr-
ško,

– enega člana na predlog Študentske organizacije lokal-
ne skupnosti,

– enega člana na predlog uprave,
– enega člana na predlog ustanoviteljice.
Pravico do sodelovanja v delu komisije ima predstavnik v

sistem vključenih podjetij in organizacij, donatorjev in ostalih
pravnih oseb, ki s finančnim vložkom sodelujejo v delovanju
fundacije. Predstavnik ima na podlagi načela sodelovanja zain-
teresirane stranke pravico sodelovati in odločati o zadevah, ki
se neposredno nanašajo na subjekt katerega predstavnik je.

Člani komisije se imenujejo za mandatno obdobje štirih
let. Mandat članom komisije začne teči z dnem imenovanja s
strani uprave. Član komisije je lahko v komisijo ponovno ime-
novan. Člani komisije za novo mandatno obdobje morajo biti
imenovani v roku 60 dni pred iztekom mandatnega obdobja
predhodni sestavi komisije.

Delo članov komisije je častno in neprofesionalno. Člani
komisije so upravičeni do povrnitve potnih stroškov in dnevnic,
ki ne smejo presegati višine, določene s predpisi za področje
državne uprave.

14. člen
Komisija ima naslednje pristojnosti:
– izvaja izbor gospodarskih in negospodarskih subjek-

tov v subvencioniran sistem štipendiranja na podlagi kriterijev,
določenih v pravilniku o kriterijih za izbor gospodarskih in
negospodarskih subjektov subvencioniranega sistema štipen-
diranja,

– izvaja izbor štipendistov in prejemnikov ostalih oblik
pomoči v procesu izobraževanja na podlagi kriterijev, določe-
nih v Pravilniku o kriterijih za izbor štipendistov in prejemnikov
ostalih oblik pomoči v procesu izobraževanja,

– predlaga upravi spremembe izvedbenih aktov, ki dolo-
čajo izvajanje namena fundacije.

15. člen
Komisija ima predsednika. Predsednika izvolijo člani ko-

misije izmed sebe na prvi seji komisije z večino glasov vseh
članov komisije.

Seje komisije sklicuje in vodi predsednik komisije. Na
sejah komisije sodelujejo tudi pravne in fizične osebe zadol-
žene za strokovno-tehnično in operativno izvajanje nalog fun-
dacije. Le-ti imajo pravico do razprave, nimajo pa pravice
glasovanja.

Komisija veljavno odloča, če na seji prisostvuje večina
članov in odloča z večino glasov prisotnih članov komisije.

Član komisije ne more odločati o zadevah, v katerih so
stranke oziroma so drugače udeleženi on sam, njegov zakonec
ali sorodniki do vštetega tretjega kolena.
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IV. ORGANIZACIJA DELOVANJA FUNDACIJE

16. člen
Delo fundacije je organizirano na način, ki omogoča izva-

janje nalog in namena fundacije. Delo organizira, vodi in koor-
dinira uprava fundacije.

Strokovno-tehnične, administrativne in operativne naloge
fundacije se izvajajo na naslednje možne načine:

– naloge izvaja obstoječa pravna oseba s področja dela
fundacije, ki jo izbere in določi uprava na predlog ustanovitelja.

Način izvajanja nalog določa uprava fundacije v skladu z
programom dela in razvoja fundacije.

V. SPLOŠNI AKTI FUNDACIJE

17. člen
Fundacija ima naslednje akte:
– odlok o ustanovitvi ustanove Štipendijska fundacija Ada-

ma Bohoriča,
– statut ustanove Štipendijska fundacija Adama Bohoriča,
– pravilniku o kriterijih za izbor gospodarskih in negospo-

darskih subjektov subvencioniranega sistema štipendiranja,
– pravilniku o kriterijih za izbor štipendistov in prejemni-

kov ostalih oblik pomoči v procesu izobraževanja,
– druge splošne akte.
Splošni akti fundacije morajo biti v skladu z zakonom,

odlokom o ustanovitvi in tem statutom ter stopijo v veljavo, ko
jih sprejme pristojni organ in se objavijo na javnem mestu.

VI. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

18. člen
Za poslovno skrivnost se štejejo naslednji dokumenti in

podatki, ki:
– jih kot zaupne sporočajo fundacij pristojni organi in

gospodarski subjekti,
– jih kot zaupne določi uprava,
– veljajo za tajne po zakonu.
Dokumenti in podatki navedeni v prejšnjem odstavku se

lahko sporočijo ali odstopijo pristojnim organom, če je to po-
trebno za izvrševanje dela fundacije.

19. člen
Člani organov fundacije in osebe zadolžene za izvajanje

strokovno-tehničnih, administrativnih in operativnih nalog so
dolžni varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju članstva v
organih fundacije oziroma izvajanja delovnih nalog.

20. člen
Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so

po zakonu javni podatki ali podatki o kršitvi zakona oziroma
dobrih poslovnih običajev.

VII. PREMOŽENJE FUNDACIJE

21. člen
Premoženje fundacije zajema ustanovitveno premoženje

in naknadno pridobljeno premoženje.
Fundacija pridobiva premoženje za izvajanje svojega na-

mena iz naslednjih virov:
– proračunska sredstva ustanoviteljice na podlagi letnega

programa dela fundacije,
– sorazmerni prispevki pravnih in fizičnih oseb vključenih

v izvajanje namena fundacije,
– z darili in drugimi naklonitvami s strani domačih ali tujih

fizičnih ali pravnih oseb,
– proračunska sredstva države,
– prihodki ustvarjeni iz naslova gospodarjenja s premože-

njem,
– prihodki od opravljanja dejavnosti,
– iz drugih virov.
Prihodki fundacije se uporabljajo, za izvajanje namena

fundacije in za poslovanje fundacije.

22. člen
Uprava je dolžna voditi stalno, celovito in popolno eviden-

co o premoženju fundacije. Uprava je dolžna skrbeti za uprav-
ljanje premoženja fundacije in izvajanje namena s skrbnostjo
dobrega gospodarja ter skrbeti za stabilnost naložb denarja.

23. člen
Fundacija odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim

premoženjem.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih fundacija doseže

pri opravljanju svoje dejavnosti, sme uporabiti le za opravljanje
in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom
prihodkov nad odhodki odloča uprava fundacije.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
Splošni akti fundacije morajo biti sprejeti v skladu s tem

statutom v roku enega leta od dneva uveljavitve tega statuta.

25. člen
Spremembe in dopolnitve statuta sprejema uprava funda-

cije, ter o njih seznani ustanoviteljico.

26. člen
Ta statut sprejme ustanoviteljica Občina Krško, veljati pa

prične osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 641-03-2/01-O700
Krško, dne 18. julija 2002.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.
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