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Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Združenih
arabskih emiratih

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

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Združenih arabskih emiratih
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih s sedežem v
Kairu imenujem Mitjo Drobniča.
Št. 001-09-20/02
Ljubljana, dne 12. avgusta 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
3495.

Uredba o spremembah uredbe o ukrepih
kmetijske strukturne politike programa razvoja
podeželja 2000–2006 (SAPARD)

Na podlagi 5. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 in 58/02) in v zvezi z zakonom o ratifikaciji Večletnega sporazuma o financiranju med
Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti
in Vlado Republike Slovenije (Uradni list RS-MP, št. 19/01)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah uredbe o ukrepih kmetijske
strukturne politike programa razvoja podeželja
2000–2006 (SAPARD)

Cena 1320 SIT
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Leto XII

1. člen
V uredbi o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000–2006 (SAPARD) (Uradni list
RS, št. 107/01) se v 9. členu v prvem odstavku:
1. druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– v uporabi (v lasti, zakupu oziroma najemu) morajo
imeti vsaj 8 ha primerljivih kmetijskih površin, v skladu s
predpisi o dedovanju kmetijskih zemljišč, od tega mora imeti
v primeru fizičnih oseb nosilec kmetijskega gospodarstva v
uporabi vsaj polovico teh površin,«;
2. šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– v primeru, da je za naložbo potrebno gradbeno dovoljenje ali odločba o priglasitvi del, morajo predložiti soglasje pristojne veterinarske službe o skladnosti s predpisanimi
zahtevami na veterinarsko-sanitarnem področju,«.
V tretjem odstavku se v drugi alinei točka a) črta. Točka
b) druge alinee tretjega odstavka postane točka a).
2. člen
V 10. členu se v drugem odstavku:
1. peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– v primeru, da je za naložbo potrebno gradbeno dovoljenje ali odločba o priglasitvi del, morajo predložiti soglasje pristojne veterinarske službe o skladnosti s predpisanimi
zahtevami na veterinarsko-sanitarnem področju,«;
2. črta sedma alinea.
Osma, deveta in deseta alinea postanejo sedma, osma
in deveta alinea.
3. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
„Upravičenci za dodelitev sredstev iz 6. člena te uredbe so kmetijska gospodarstva, ki so fizične osebe in ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– biti morajo na območjih, določenih z regionalnimi
projekti: “Vinske turistične ceste Slovenije“ ali z drugimi
regionalnimi razvojnimi programi podeželja, ki jih odobri ministrstvo;
– biti morajo vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi ministrstvo;
– z investicijo lahko zagotovijo skupno največ 20 ležišč
ali 50 sedežev;
– pri investicijah v ureditev prostorov za rekreacijo in
prosti čas gostov (savna, fitness, bazen in teniško igrišče)
morajo imeti zagotovljenih vsaj 10 ležišč;
– predložiti morajo izdelan poslovni načrt investicije v
skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe, in sicer
za čas trajanja investicije ter še za nadaljnji dve leti (v poslov-
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nem načrtu mora biti zajeta tudi osnovna kmetijska dejavnost);
– predložiti morajo dokazila o finančnem stanju upravičenca;
– predložiti morajo potrdilo ministrstva, pristojnega za okolje in prostor oziroma drugega pristojnega organa o skladnosti
investicije z zahtevami, določenimi s predpisi o varstvu okolja;
– v primeru turistične dejavnosti morajo imeti registrirano turistično dejavnost na kmetiji oziroma morajo zagotoviti,
da bodo najpozneje eno leto po zaključku investicije registrirali dejavnosti pri pristojnem organu in morajo izpolnjevati
minimalne pogoje, določene s predpisi o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in
naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih na kmetijah;
– v primeru domače obrti morajo imeti registrirano obrtno dejavnost oziroma morajo zagotoviti, da bodo najpozneje
eno leto po zaključku investicije registrirali obrtno dejavnost
pri pristojnem organu in morajo izpolnjevati minimalne pogoje, določene s predpisi o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za opravljanje obrtnih in obrti podobnih dejavnosti, ter s
predpisi o minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih poslovnih prostorov, funkcionalnega zemljišča, drugih zunanjih površin, opreme, naprav in delavcev v obrtni obratovalnici;
– predložiti morajo vso potrebno gradbeno dokumentacijo in pridobljena vsa ustrezna dovoljenja;
– če glede na obseg investicije v okviru dovoljenj iz
prejšnje alinee ni obvezna pridobitev PVO, morajo predložiti
strokovno oceno ministrstva, pristojnega za okolje, iz katere
je razvidno, ali investicija in na kakšen način povzroča obremenitev okolja (v primeru, da investicija predstavlja obremenitev okolja, mora strokovna ocena vsebovati tudi ukrepe za
njeno preprečevanje ali zmanjšanje);
– zagotoviti morajo, da so gradbeni ukrepi izvedeni v
skladu s predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in
varstvu okolja;
– poslovne knjige in evidence morajo voditi v skladu s
predpisi o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah.“.
4. člen
V 12. členu se v prvem odstavku:
1. prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– biti morajo na območjih, določenih z regionalnimi
razvojnimi programi podeželja, ki jih odobri ministrstvo,«;
2. tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– predložiti morajo investicijski program, v skladu s
predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za
javna naročila investicijskega značaja, ki mora vsebovati tudi
izračun neto sedanje vrednosti investicije,«.
5. člen
V 17. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Pri investicijah v vodno oskrbo, kjer neto sedanja vrednost investicije dosega 25% ali več celotnih stroškov investicije, višina dodeljenih sredstev znaša 50% priznane investicijske vrednosti.«.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št . 403-21/2001-8
Ljubljana, dne 6. avgusta 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
3496.

Pravilnik o načinu ocenjevanja obstoječih snovi

Na podlagi tretjega odstavka 35. člena, prvega odstavka 36. člena in 37. člena zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o načinu ocenjevanja obstoječih snovi*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
S tem pravilnikom se določajo obveznosti proizvajalcev
in uvoznikov obstoječih snovi, ki so registrirani v Republiki
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: zavezancev), vsebina, roki,
postopki in način sporočanja podatkov o teh snoveh, zbiranje, razdeljevanje in dostopnost teh podatkov, ter način
ocenjevanja in temeljna načela za izdelavo ocene tveganja,
ki jo obstoječa snov lahko predstavlja za ljudi in okolje.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi v tem pravilniku imajo enak pomen kot v zakonu o
kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99).
V tem pravilniku se uporabljajo tudi naslednji izrazi:
(a) ugotovitev nevarnih lastnosti je opredelitev škodljivih lastnosti in delovanja, ki jih ima snov sama po sebi,
(b) ocena razmerja med odmerkom oziroma koncentracijo in učinkom je ocena odvisnosti nastanka posledic in
njihove resnosti od odmerka ali stopnje izpostavljenosti
snovi,
(c) ocena izpostavljenosti pomeni določitev emisij, razširjanja, hitrosti gibanja v okolju ter pretvorbe oziroma razpada snovi, ter ocena dejanskega ali pričakovanega odmerka
oziroma izpostavljenosti različnih skupin prebivalstva in posameznih delov okolja (vode, zraka in zemlje) tej snovi,
(d) opredelitev tveganja je ocena pogostnosti in resnosti škodljivih učinkov, ki se lahko pojavijo pri ljudeh ali v
posameznih delih okolja (voda, zrak in zemlja) zaradi dejanske ali pričakovane izpostavljenosti snovi in je lahko izražena
tudi kvantitativno,
(e) poročevalec je država članica Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: EU), ki v skladu s postopkom, opisanim v prilogi 4 pripravi oceno tveganja za kemikalijo s prednostnega seznama.
II. SPOROČANJE PODATKOV IN DODATNI PRESKUSI
OBSTOJEČIH SNOVI
3. člen
(sporočanje podatkov glede na količino)
Vsak zavezanec, ki je proizvedel oziroma uvozil obstoječo snov v količinah, ki presegajo 10 ton na leto mora
predložiti Uradu Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad) skrajšano osnovno sporočilo o
snovi na obrazcu iz priloge 8 tega pravilnika najkasneje v
30 dneh od dne, ko letna proizvedena ali uvožena količina
snovi doseže 10 ton, oziroma najkasneje v 30 dneh od
* Pravilnik povzema uredbo EGS 793/93 in uredbo ES 1488/94.
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dne, ko letna proizvedena ali uvožena količina snovi doseže 1000 ton.
4. člen
(izjeme)
Snovi, navedene v prilogi 3 tega pravilnika, so izvzete iz
zahtev tega pravilnika. Ne glede na to lahko urad, v skladu s
postopkom predpisanim v 1. točki priloge 4 tega pravilnika,
določi odstopanja od izjem po tem členu in od zavezancev
zahteva sporočila oziroma podatke tudi za te kemikalije.
5. člen
(prednostni seznam snovi)
Urad objavi seznam snovi, ki zaradi svojih potencialnih
škodljivih učinkov na človeka ali na okolje zahtevajo takojšnjo pozornost in prednostno ocenjevanje. Prednostni seznam snovi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
(sporočanje podatkov za snovi s prednostnega seznama)
Po uvrstitvi snovi na prednostni seznam lahko urad od
zavezancev, ki so v skladu s 3. členom tega pravilnika sporočili skrajšano osnovno sporočilo o snovi, zahteva določene podatke o snovi, navedene v prilogi 1 ali 2 tega pravilnika, ki jih mora zavezanec dostaviti v roku, ki ga določi urad.
Od zavezanca urad lahko zahteva, da zagotovi tudi druge
ustrezne podatke, ki so potrebni za pripravo ocene tveganja. Obliko sporočanja podatkov prav tako določi urad.
V primeru, da določeni podatki, ki so zahtevani v prejšnjem odstavku tega člena niso na razpolago za določeno
snov s prednostnega seznama, urad od proizvajalcev in
uvoznikov, ki so dostavili podatke o snovi, lahko zahteva, da
izvedejo dodatna preskušanja, ki so potrebna, da se pridobijo manjkajoči podatki. Proizvajalci oziroma uvozniki morajo, v primeru takšne zahteve, rezultate preskusov v dogovorjenem roku predložiti uradu.
7. člen
(preskušanja na živalih in delitev obveznosti)
Zavezanec lahko začne z lastnimi raziskavami in preskusi na vretenčarjih v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena šele potem, ko zahtevanih podatkov ne more pridobiti proti plačilu ali pod drugimi sprejemljivimi pogoji od
prejšnjih proizvajalcev ali uvoznikov ali iz drugih virov. Če so
za pridobitev podatkov poskusi na vretenčarjih neizogibni,
mora zavezanec storiti vse, da jih v največji možni meri
zmanjša oziroma nadomesti z alternativnimi metodami. Vse
raziskave in preskusi morajo biti izvedeni v skladu z dobro
laboratorijsko prakso.
V primeru snovi s prednostnega seznama, ki jo proizvaja oziroma uvaža več proizvajalcev oziroma uvoznikov, lahko
obveznosti iz prejšnjega odstavka izpolni en sam proizvajalec oziroma uvoznik. Le-ta je določen kot skupni predstavnik
in deluje v imenu ostalih zavezancev, ki si lahko obveznosti
iz prejšnjega odstavka med seboj sporazumno porazdelijo.
V primeru takega dogovora se ostali zavezanci pri pošiljanju
podatkov lahko sklicujejo na sprejeti dogovor.
Vsak posamezni zavezanec mora predložiti uradu pisno izjavo, iz katere je razvidno, kateri od zavezancev bo
deloval kot skupni predstavnik.
8. člen
(tajnost podatkov)
Če zavezanec meni, da so določeni podatki, ki jih
dostavi na podlagi tega pravilnika, tajne narave in oceni, da
bi mu njihovo razkritje povzročilo industrijsko ali ekonomsko
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škodo, lahko te podatke označi kot tajne, vendar mora svojo
odločitev podrobno obrazložiti in upravičiti. S tajnimi podatki
lahko razpolagajo samo urad, Evropska komisija in pristojni
organi držav članic EU.
Naslednji navedeni podatki se ne morejo označiti kot
tajni:
– ime snovi,
– naziv proizvajalca ali uvoznika,
– podatki o fizikalnih in kemijskih lastnostih snovi, ter
podatki o njenih poteh in porazdelitvi v okolju,
– povzetek rezultatov toksikoloških in ekotoksikoloških
študij, zlasti pa podatki o rakotvornosti, mutagenosti in strupenosti za razmnoževanje posamezne snovi,
– podatki o varnostnih ukrepih in ukrepih v primeru
nesreče s snovjo,
– podatki, za katere bi bilo potrebno izvajati ponovne
preskuse na živalih,
– analitske metode za določanje snovi v okolju ali za
določanje izpostavljenosti pri ljudeh.
Če zavezanec kasneje s tajnih podatkov umakne oznako tajnosti, mora o tem obvestiti urad.
III. OCENJEVANJE TVEGANJA OBSTOJEČIH SNOVI
9. člen
(pristojni organi)
Urad pripravi oceno tveganja za obstoječe snovi s prednostnega seznama, za katero je v skladu s prilogo 4 tega
pravilnika, Republika Slovenija določena kot poročevalka.
Za izdelavo ocene tveganja v celoti ali njenih posameznih
delov lahko minister pristojen za zdravje, na predlog urada
pooblasti zunanje institucije oziroma posamezne strokovnjake iz teh institucij.
10. člen
(načela ocenjevanja tveganja)
Proces ocenjevanja tveganja je določitev nevarnih lastnosti in, če je primerno, ocena razmerja med odmerkom
oziroma koncentracijo in učinkom, ocena izpostavljenosti in
opredelitev tveganja. Tveganje snovi se ocenjuje na podlagi
podatkov o snovi, ki se dostavljajo na podlagi 6. člena tega
pravilnika, pa tudi na podlagi drugih razpoložljivih podatkov
in se izvaja po postopku, določenem v 11. in 12. členu tega
pravilnika.
Ne glede na prejšnji odstavek se ocenjevanje posebnih učinkov (npr. zmanjševanje ozonske plasti in podobno), za katerega postopki iz 11. in 12. člena tega pravilnika niso primerni, izvede za vsak primer posebej. V tem
primeru se v pisno poročilo vključi obrazložitev in podroben
opis ocenjevanja.
Pri izdelavi ocene izpostavljenosti je potrebno upoštevati skupine prebivalstva in dele okolja, za katere je na
podlagi razpoložljivih podatkov mogoče ugotoviti ali predvidevati, da so ali bi bile lahko izpostavljene snovi. Še posebej
pozorno je potrebno preučiti njeno proizvodnjo, transport,
skladiščenje, pripravo pripravkov ali predelavo, uporabo, ter
odlaganje oziroma recikliranje njenih ostankov in odpadkov.
Če se snov, za katero je že bila izdelana ocena tveganja,
ponovno pojavi na prednostnem seznamu, se rezultati prejšnjih ocen upoštevajo pri ponovnem ocenjevanju tveganja.
11. člen
(ocena tveganja za zdravje človeka)
Za vsako snov s prednostnega seznama pristojni organ
pripravi oceno tveganja za človekovo zdravje, pri čemer
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najprej ugotovi nevarne lastnosti glede na njene lastnosti in
možne škodljive učinke iz priloge 5 tega pravilnika. Po opravljeni ugotovitvi nevarnih lastnosti se izvedejo naslednji postopki:
a)
– oceni razmerje med odmerkom oziroma koncentracijo in učinkom, če je to primerno,
– oceni izpostavljenost prebivalstva (delavci, potrošniki
in posredno prek okolja izpostavljeno prebivalstvo),
b) opredeli tveganje.
12. člen
(ocena tveganja za okolje)
Za vsako snov, ki je na prednostnem seznamu, pristojni organ izvede ocenjevanje tveganja za okolje, pri čemer
najprej ugotovi nevarne lastnosti glede na njene lastnosti in
možne škodljive učinke iz priloge 5 tega pravilnika. Po opravljeni ugotovitvi nevarnih lastnosti se izvedejo naslednji postopki:
a)
– oceni razmerje med odmerkom/koncentracijo in
učinkom, če je to primerno,
– oceni izpostavljenost za vse posamezne dele okolja,
ki so ali bi lahko bile izpostavljene snovi,
b) opredeli tveganje.
13. člen
(poročilo o oceni tveganja)
Po izvedbi ocene tveganja pristojni organ pripravi pisno
poročilo, ki mora vsebovati najmanj podatke iz priloge 7
tega pravilnika in vse druge podatke, ki se nanašajo na
oceno tveganja. Poročilo in njegov povzetek, v primeru da
ocena tveganja ni bila izvedena na uradu, se posreduje
uradu, ki izvede vse nadaljnje postopke iz priloge 4.
III. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določbe tega pravilnika se
začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k
Evropski uniji.
Št. 0220-2/02
Ljubljana, dne 30. julija 2002.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
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PRILOGE

Priloga 1
Osnovni podatki o snovi
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.11.1.
1.11.2.
1.11.3.
1.11.4.
1.11.5.
1.11.6.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

Osnovni podatki
Ime snovi
EINECS številka
Številka po CAS
Trgovsko ime, trivialno ime, sinonimi
3RGDWNLRþLVWRWL
3ULPHVLLQQHþLVWRWH
Molekulska formula
Strukturna formula
Vrsta snovi
Fizikalni podatki
Podatki o zavezancu
Ime/naziv zavezanca
Naslov
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
E-mail naslov
3URL]YHGHQDDOLXYRåHQDNROLþLQDVQRYL
Ali je bila snov proizvedena v preteklem letu (DA/NE)?
$OLMHELODVQRYXYRåHQDYSUHWHNOHPOHWX '$1( "
Podatki o razvrstitvi in R]QDþHYDQMXVQRYL
3RGURþMDLQQDþLQLXSRUDEH
Podatki o skupnem zavezancu
Ali so podatki dostavljeni v imenu skupine zavezancev (DA/NE, navedite
katerih)?
Drugi podatki

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Fizikalni in kemijski podatki
7DOLãþH
9UHOLãþH
Gostota
Parni tlak
Porazdelitveni koeficient (log Pow)
Topnost v vodi
3ODPHQLãþH
7HPSHUDWXUDVDPRYåLJD
Gorljivost
Eksplozivne lastnosti

Stran

8186 / Št. 74 / 16. 8. 2002

Uradni list Republike Slovenije

2.11.
2.12.

Oksidativne lastnosti
Ostali podatki in opombe

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.5.
3.6.

Poti in porazdelitev v okolju
Obstojnost
Obstojnost na svetlobi
Obstojnost v vodi
Obstojnost v tleh
Podatki o monitoringu (v okolju)
3UHQRVLQSRUD]GHOLWHYPHGSRVDPH]QLPLGHOLRNROMDYNOMXþQR]RFHQR
koncentracij in poti v okolju
Prenos
Distribucija med posameznimi deli okolja
Biološka razgradnja
Bioakumulacija
Ostale opombe

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Ekotoksikološki podatki
Strupenost za ribe
6WUXSHQRVW]DYRGQHEROKHLQGUXJHYRGQHQHYUHWHQþDUMH
Strupenost za alge
Strupenost za bakterije
Strupenost za kopenske organizme
Strupenost za talne organizme
Opombe

5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

Toksikološki podatki
$NXWQDWRNVLþQRVW
$NXWQDWRNVLþQRVWSULSHURUDOQHPYQRVX
$NXWQDWRNVLþQRVWSULYGLKDYDQMX
$NXWQDWRNVLþQRVWSULYQRVXVNR]LNRåR
$NXWQDWRNVLþQRVWSULGUXJLKSRWHKYQRVD
-HGNRVWLQGUDåLOQHODVWQRVWL
'UDåHQMHNRåH
'UDåHQMHRþL
3UHREþXWOMLYRVW VHQ]LELOL]DFLMD
7RNVLþQRVWSULSRQRYOMHQLKRGPHUNLK
*HQRWRNVLþQRVWLQYLYR
GeQRWRNVLþQRVWLQYLWUR
Rakotvornost
6WUXSHQRVW]DUD]PQRåHYDQMH
Ostali podatki
Izkušnje z izpostavljenostjo ljudi

6.

Literatura
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Priloga 2
Pregled podatkov za snovi s prednostnega seznama
1.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.4.

3.
3.1.

3.1.1.
3.1.2.

3.2.

3.2.1.

Podatki o proizvajalcu in prijavitelju; kraj proizvodnje
Za snovi, ki se proizvajajo izven EU in za katere je prijavitelj edini
SRREODãþHQL]DVWRSQLNMHSRWUHEQRQDYHVWLQD]LYHYVHKXYR]QLNRYNL
ERGRXYDåDOLVQRYQDREPRþMH(8
Lastnosti snovi
Ime
Ime po IUPAC nomenklaturi
Ostala imena (trivialno ime, trgovski naziv, kratica, oznaka...)
&$6ãWHYLONDLQ&$6QD]LY þHREVWDMDWD
Molekulska in strukturna formula
Sestava
ýLVWRWD YRGVWRWNLK
9UVWHQHþLVWRW YNOMXþQR]L]RPHUDPLLQVWUDQVNLPLSURGXNWL
'HOHåSRPHPbnejših oziroma glavnih primesi
6WDELOL]DWRUMLLQKLELWRUMLDOLGUXJLGRGDWNLYUVWDLQNROLþLQD YSSPDOL
odstotkih)
Spektroskopski podatki (UV, IR, NMR, MS)
HPLC, GC
Metode za detekcijo in identifikacijo snovi
Potreben je podroben opis metod oziroma navedba strokovne
OLWHUDWXUH3ROHJPHWRG]DGHWHNFLMRLQGRORþHYDQMHVQRYLPRUD
prijavitelj navesti tudi vse poznane analizne metode in postopke za
odkrivanje snovi in njenih razgradnih produktov v okolju in za
GRORþHYDQMHQHSRsUHGQHL]SRVWDYOMHQRVWLþORYHND
Podatki o snovi
Proizvodnja:
3RGDWNLYWHMWRþNLPRUDMRRPRJRþDWLSULEOLåQRYHQGDUUHDOLVWLþQR
oceno izpostavljenosti ljudi in okolja pri proizvodnem procesu;
navajanje podrobnosti o samem proizvodnem procesu, še posebej pa
SRGDWNRYNLVRSRVORYQDVNULYQRVWDOLNDNRUNROLGUXJDþHWDjni, ni
potrebno.
Tehnološki proces, ki se uporablja za proizvodnjo
Ocena izpostavljenosti zaradi proizvodnje
• v delovnem okolju
• v okolju
Predvidena uporaba snovi: SRGDWNLYWHMWRþNLPRUDMRRPRJRþDWL
SULEOLåQRYHQGDUUHDOLVWLþQRRFHQRL]SRVWDYOMHQRVWLOMXGLLQRNROMDSUL
predvideni oziroma predlagani uporabi.
1DþLQLXSRUDEH
1DYHVWLMHSRWUHEQRRSLVGHORYDQMDLQSULþDNRYDQHXþLQNH
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3.2.1.1.
3.2.1.2.

3.2.1.3.
3.2.1.4.
3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.
3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
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Tehnološki procesLNLVHXSRUDEOMDMRSULXSRUDELVQRYL þHVRSR]QDQL
2FHQDL]SRVWDYOMHQRVWL]DUDGLXSRUDEH þHMHSR]QDQD
• v delovnem okolju
• v okolju
2EOLNDYNDWHULVHVQRYGDMHYSURPHW NRWþLVWDVQRYNRWSULSUDYHNDOL
v drugem proizvodu)
.RQFHQWUDFLMDVQRYLYSULSUDYNLKLQSURL]YRGLKYSURPHWX þHMH
poznana)
3RGURþMDXSRUDEH]RFHQRNROLþLQ]DYVDNRSRGURþMH
• industrija
• kmetijstvo oziroma usposobljeni potrošniki
• široka potrošnja
6H]QDPSUHMHPQLNRYVQRYL þHVRSR]QDQLLQMHQMLKRYDQDYHGED
PRJRþD
.ROLþLQDLQVHVWDYDRGSDGNRYNLQDVWDMDMRSULSUHGODJDQLXSRUDEL
2FHQDNROLþLQVQRYL]DYVDNRRGSUHGYLGHQLKQDþLQRYR]LURPDSRGURþLM
uporabe
Skupna proizvodnja ali uvoz v tonah na leto
• v prvem koledarskem letu
• v naslednjih koledarskih letih
ýHVHQDYDMDMRSRGDWNL]DVQRYNLVHSURL]YDMDL]YHQREPRþMD(8LQ]D
katero je zavezanec edini uradni zastopnik, je potrebno navesti podatke
]DYVDNHJDXYR]QLNDL]WRþNHSRVHEHM
Proizvodnja oziroma uvoz zDYVDNQDþLQR]LURPDSRGURþMHXSRUDEHL]
WRþNLQL]UDåHQDYRGVWRWNLK
v prvem koledarskem letu
v naslednjih koledarskih letih
Ravnanje s snovjo in varnostni ukrepi
Ravnanje s snovjo
6NODGLãþHQMH
Prevoz
Gorenje (podatki o plinih, ki nastajajo pri zgorevanju)
'UXJHPRåQHQHYDUQHODVWQRVWLSRVHEHMUHDNFLMD]YRGR
Podatki o eksplozivnosti, kadar je snov v obliki prašnih delcev
Ukrepanje v primeru razlitja
Ukrepanje v primeru poškodb in zastrupitev
Pakiranje
Fizikalne in kemijske lastnosti snovi
Opis snovi pri 20oC in 101,3 kPa
7DOLãþH
9UHOLãþH
Relativna gostota
Parni tlak
Površinska napetost
Topnost v vodi

Uradni list Republike Slovenije

4.8.
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Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda
3ODPHQLãþH
Vnetljivost
Eksplozivnost
7HPSHUDWXUDVDPRYåLJD
*UDQXORPHWULþQLSRGDWNL
Za snovi, ki se bodo dale v promet v obliki, ki lahko predstavlja
nevarnost izpostavljanja z vdihavanjem, je treba izvesti preskus, s
NDWHULPVHGRORþLSRUD]GHOLWHYYHOLNRVWLGHOFHY
Toksikološke raziskave
$NXWQDWRNVLþQRVW
=DGRORþLWHYDNXWQHWRNVLþQRVWLWUGQLKLQWHNRþLKVQRYLMHSRWUHEQR
obvezno upoštevati peroralni vnos, za plinaste in lahko hlapne snovi pa
vnos z vdihavanjem. Pri polni prijavi je potrebno izvesti preskuse z
YVDMãHHQRRGSRWLYQRVDQDYHGHQLKYWRþNDKDOLL]ELUDMH
RGYLVQDRGODVWQRVWLVQRYLLQPRåQHL]SRVWDYOMHQRVWLSULOMXGHK
3ULVNUDMãDQLSULMDYL]DGRãþDSUHVNXV]HQRpotjo vnosa.
Pri peroralnem vnosu
Z vdihavanjem
3UHNRNRåH
'UDåHQMHNRåH
'UDåHQMHRþL
3UHREþXWOMLYRVWNRåH VHQ]LELOL]DFLMD
.URQLþQDL]SRVWDYOMHQRVW
1DþLQYQRVDPRUDELWLL]EUDQWDNRGDXVWUH]DQDUDYi snovi in najbolj
YHUMHWQHPXQDþLQXYQRVDSULOMXGHKýHQHREVWDMDMRNRQWUDLQGLNDFLMH
je najprimernejši peroralni vnos.
7RNVLþQRVWSULSRQRYOMLYLKRGPHUNLK -dnevna)
'UXJLXþLQNL
Mutagenost
Raziskave mutagenosti morajo biti izvedene v dveh eksperimentih.
Prvi eksperiment je test povratnih mutacij na bakterijah z in brez
PHWDEROLþQHDNWLYDFLMH3ULGUXJHPSUHVNXVXMHSRWUHEQRXJRWRYLWL
kromosomske aberacije in poškodbe kromosomov genskega materiala,
NLQLEDNWHULMVNHJDL]YRUDýH ni posebnih kontraindikacij, se
HNVSHULPHQWL]YHGHLQYLWUR]LQEUH]PHWDEROLþQHDNWLYDFLMH9
primeru, da katerikoli od teh dveh testov da pozitivne rezultate, je treba
izvesti nadaljnje raziskave, navedene v prilogi X.
3UHJOHGVWUXSHQRVWL]DUD]PQRåHYDQMH
7RNVLNRNLQHWLþQDRFHQDVQRYLL]GHODQDQDSRGODJLRVQRYQHJDQDERUD
podatkov in drugih relevantnih podatkov.
Ekotoksikološke raziskave
8þLQNLQDSRVDPH]QHRUJDQL]PH
$NXWQDWRNVLþQRVW]DULEH
$NXWQDWRNVLþQRVW]Dvodne bolhe
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Test zaviranja rasti na alge
Zaviranje bakterij
9SULPHULKNRELODKNR]DYLUDOQLXþLQNLVQRYLQDEDNWHULMHYSOLYDOLQD
biološko razgradnjo, je potrebno test na zaviranje bakterij izvesti pred
raziskavami biološke razgradnje.
Razgradnja
• biološka (biotska)
• fizikalno-NHPLþQD DQWLELRWLþQD DOLDELRWLþQD" þHVQRYQL
ELRUD]JUDGOMLYDMHSRWUHEQRSUHXþLWLKLWURVWLQVWRSQMRKLGUROL]HY
odvisnosti od pH.
Preskus absorbcije in desorbcije
Metode za zmanjševanje nevarnih lastnosti
V industriji in profesionalni uporabi
0RåQRVWUHFLNOLUDQMD
=PDQMãHYDQMHVWUDQVNLKR]LURPDQH]DåHOMHQLKXþLQNRY
8QLþHYDQMH
• nadzorovano odlaganje
• VHåLJ
• YRGQHþLVWLOQHQDSUDYH
• ostalo
Za široko potrošnjo
0RåQRVWUHFLNOLUDQMD
ZmDQMãHYDQMHVWUDQVNLKR]LURPDQH]DåHOMHQLKXþLQNRY
8QLþHYDQMH
nadzorovano odlaganje
þLVWLOQHQDSUDYH]DRGSDGQHYRGH
ostalo
Podatki o izvajalcih raziskav
Ime/naziv
Naslov
Telefonske in telefaks številke, elektronski naslov
Ime kontaktne oziroma odgovorne osebe
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Priloga 3
6H]QDPVQRYL]DNDWHUHQLSRWUHEQRVSRURþDWLSRGDWNRY
EINECS številka

Ime snovi

200-061-5
200-066-2
200-075-1
200-294-2
200-312-9
200-313-4
200-334-9
200-405-4
200-432-1
200-711-8
201-771-8
204-007-1
204-664-4
204-696-9
205-278-9
205-582-1
205-590-5
205-756-7
208-407-7
212-490-5
215-279-6
215-665-4
216-472-8
231-147-0
231-153-3
231-783-9
231-791-2
231-955-3
232-273-9
232-274-4
232-276-5
232-278-6
232-281-2
232-293-8
232-299-0
232-307-2
232-436-4
232-442-7
232-675-4
232-679-6
232-940-4

D-glucitol
askorbinska kislina
glukoza
L-lizin
heskadekanojska kislina: palmitinska kislina
oktadekanojska kislina; stearinska kislina
VDKDUR]DþLVWD
alfa-tokoferil acetat
DL-metionin
D-manitol
L-sorboza
olHLQVNDNLVOLQDþLVWD
JOLFHUROVWHDUDWþLVWL
ogljikov dioksid
kalcijev pantotenat, D-oblika
ODYULQVNDNLVOLQDþLVWD
kalijev oleat
DL-fenilalanin
natrijev glukonat
QDWULMHYVWHDUDWþLVWL
apnenec
sorbitan oleat
NDOFLMHYGLVWHDUDWþLVWL
argon
ogljik
dušik
voda
grafit
VRQþQLþQRROMH
sojino olje
olje barvilnega rumenika
olje iz lanenega semena
koruzno olje
ricinusovo olje
UHSLþQRROMH
lecitini
sirupi, hidroliziran škrob
loj, hidrogeniran
dekstrin
škrob
maltodekstrin
vitamin A
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238-976-7
248-027-9
262-988-1
262-989-7
263-060-9
263-129-3
266-925-9
266-928-5
266-929-0
266-930-6
266-932-7
266-948-4
267-007-0
267-013-3
268-099-5
268-616-4
269-657-0
269-658-6
270-298-7
270-304-8
270-312-1
288-123-8
292-771-7
292-776-4
296-916-5
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natrijev D-glukonat
D-glucitol monostearat
PDãþREQHNLVOLQHL]NRNRVDPHWLOQLHVWUL
PDãþREQHNLVOLQHL]ORMDPHWLOQLHVWUL
PDãþREQHNLVOLQHL]ULFLQXVRYHJDROMD
PDãþREQHNLVOLQHL]ORMD
PDãþREQHNLVOLQH&-18
PDãþREQHNLVOLQH&-18
PDãþREQHNLVOLQH&-18 in C18 (nanas.)
PDãþRbne kisline, C14-18 in C 16-18 (nenas.)
PDãþREQHNLVOLQH&-18 in C18 (nenas.)
gliceridi, C14-18 in C16-18 (nenas.)
PDãþREQHNLVOLQH&-18 in 16-18 (nenas.)
PDãþREQHNLVOLQH&-12
PDãþREQHNLVOLQH C14-22 in C 16-22 (nenas.)
sirupi, koruzni, dehidrirani
PDãþREQHNLVOLQHVRMD
gliceridi, lojevi mono-, di- in tri-,
hidrogenirani
PDãþREQHNLVOLQH&-22
PDãþREQHNLVOLQHODQHQRROMH
gliceridi, C16-18
gliceridi, C10-18
PDãþREQHNLVOLQH&-14
PDãþREQHNLVOLQH&-18 in C18 (nenas.)
PDãþREQHNLVOLQHUHSLþQo olje, z nizko
vsebnostjo 13-dokozenojske kisline
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Priloga 4
3RVWRSHNRFHQMHYDQMDWYHJDQMDREVWRMHþLKVQRYLQDQLYRMX(8
1. Izdelava prednostnega seznama
Prednostni seznam snovi izdela Evropska komisija in ga objavi v Uradnem listu EU. Pri
uvrstitvi snovi na prednostni seznam se upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
-XþLQNLLQGHORYDQMHVQRYLQDþORYHNDLQRNROMH
-NURQLþQLXþLQNL,
- podatki o izpostavljenosti ljudi in okolja,
-SRPDQMNDQMHLQSRWUHEDSRSRGDWNLKRXþLQNLKLQGHORYDQMXVQRYLQDþORveka in okolje,
- študije, in rezultati, ki so bile opravljene v okviru drugih projektov in organizacij,
- GUXJLSUHGSLVLLQSURJUDPL(8NLXUHMDMRSRGURþMHQHYDUQLKNHPLNDOLM
1DSUHGQRVWQLVH]QDPVHXYUãþDMRSUHGYVHPVQRYLVNURQLþQLPLXþLQNLãH]ODVWLSDVQRYLNL
VR DOL ]D NDWHUH MH PRJRþH GRPQHYDWL GD VR UDNRWYRUQH VWUXSHQH ]D UD]PQRåHYDQMH LQDOL
mutagene. Snovi, za katere je bila ocena tveganja izdelana na podlagi katerega od drugih
predpisov ES, se lahko na prednostni seznam uvrstijo samo v primerih, ko opravljena ocena
WYHJDQMDQLREVHJDODYVHK]DKWHYDQLKSRGURþLMDOLSDRFHQDQLELODL]GHODQDQDXVWUH]HQQDþLQ
3RURþHYDOHF
Za izdelavo ocene tveganja se za vsako snov s prednostnega seznama zadROåLGUåDYDþODQLFD
SULþHPHUVHREUHPHQLWYHHQDNRPHUQRSRUD]GHOLMRPHGYVHþODQLFH
3. Ocena tveganja
3RURþHYDOHF SURXþL GRNXPHQWDFLMR LQ SRGDWNH R VQRYL WHU VH SR SRWUHEL ODKNR SRVYHWXMH ]
]DYH]DQFLRYVHKGRGDWQLKSRGDWNLKLQãWXGLMDKNLVRSRWUHEQL]DL]GHODYRRFHQHWYHJDQMDýH
SRURþHYDOHFRFHQLGDMH]DRFHQRWYHJDQMDSRWUHEQRRG]DYH]DQFHY]DKWHYDWLGRGDWQHãWXGLMH
oziroma pridobiti dodatne podatke, o tem obvesti Evropsko komisijo. Evropska komisija
VSUHMPH RGORþLWHY R SUHGORJX SRURþHYDOFD LQ ODKNR ]DYH]DQFHP QDORåL SUHGORåLWHY GRGDWQLK
SRGDWNRYDOLL]YHGERGRGDWQLKUD]LVNDYLQGRORþLWXGLURN]DQMLKRYRL]YHGER
3RURþHYDOHFQDSRGODJL]EUDQLKLQIRUPDFLML]GHODRFHQRWYHJDQMD]DVQRY]DþORYHNDLQRNROMH
2FHQRWYHJDQMDVHL]GHODYVNODGX]QDYRGLOLLQSRVWRSNLGRORþHQLPLVWHPSUDYLOQLNRPýHMH
SRWUHEQRL]GHODWXGLSUHGORJH]DRPHMLWHYWYHJDQMDNLODKNRYNOMXþXMHMRWXGLXNUHSHQDG]RUD
LQ SURJUDPH ]D VSUHPOMDQMH PRQLWRULQJ  L]SRVWDYOMHQRVWL ýH SUHGORJL ]D RPHMLWHY WYHJDQMD
vsebujejo tudi preGORJH RPHMLWYH SURPHWD DOL XSRUDEH WH VQRYL PRUD SRURþHYDOHF OH-te
podpreti z analizo prednosti in slabosti take omejitve, ter pripraviti predlog uporabe
alternativnih kemikalij.
2FHQR WYHJDQMD LQ SUHGORJH SRURþHYDOHF SRVUHGXMH (YURSVNL NRPLVLML þH QL V SUHGSLVL
GRORþHQRGUXJDþH
4. Ocena tveganja v EU
Po prejemu ocene tveganja in predlogov ukrepov za njegovo zmanjševanje Evropska komisija
L]GHODSUHGORJHY]YH]L]RFHQRWYHJDQMDLQþHMHSRWUHEQRVWUDWHJLMR]DRPHMLWHYQDWRSDSR
ustaljenem postopku izvede postopek za njihovo uveljavitev v EU in jih objavi v Uradnem
listu EU.
Na podlagi ocene tveganja in predlaganih ukrepov iz prejšnjega odstavka Evropska komisija
L]GHODSUHGSLVH]DVSUHPHPEHLQGRSROQLODVNXSQHLQQDFLRQDOQLK]DNRQRGDMGUåDYþODQLF(8
]DRPHMLWHYSURPHWDLQXSRUDEHGRORþHQLKQHYDUQih snovi in pripravkov, ali uvede ukrepe v
okviru drugih instrumentov EU.
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Priloga 5
2VQRYQDQDþHODRFHQHWYHJDQMD]DþORYHND
3ULRFHQLWYHJDQMDMHWUHEDXSRãWHYDWLVSRGDMQDYHGHQHPRåQHXþLQNHNLQDVWDQHMR zaradi
uporabe snovi, ter populacije, za ketere je verjetno, da bodo izpostavljene temu pripravku.
7RNVLþQLXþLQNL
-DNXWQDWRNVLþQRVW
-GUDåLOQRVW
- jedkost
-SUHREþXWOMLYRVW VHQ]LELOL]DFLMD
-WRNVLþQRVWSULSRQRYOMHQLKRGPHUNLK
- mutagenost
- rakotvornost
-WRNVLþQRVW]DUD]PQRåHYDQMH
Fizikalno-kemijske lastnosti:
- eksplozivnost
- vnetljivost
- oksidativne lastnosti
Skupine prebivalstva
- delavci/poklicni uporabniki
- potrošniki
- prebivalstvo, posredno izpostavljeno prek okolja
1. Ugotovitev nevarnih lastnosti
Cilj ugotovitve nevarnih lastnosti je XJRWRYLWL QHåHOHQH XþLQNH REVWRMHþH VQRYL LQ UHYLGLUDWL
QMHQR]DþDVQRUD]YUVWLWHY]YLGLNDYVHKSRGDWNRYNLVRQDYROMR
2FHQDUD]PHUMDPHGRGPHUNRPR]LURPDNRQFHQWUDFLMRLQXþLQNRP
=D WRNVLþQRVW SUL SRQRYOMLYLK RGPHUNLK LQ WRNVLþQRVW ]D UD]PQRåHYDQMe VH QDMSUHM L]UDþXQD
NULYXOMRRG]LYDYRGYLVQRVWLRGRGPHUNDR]LURPDNRQFHQWUDFLMHLQþHMHPRJRþHXJRWRYLSUL
NDWHUHPRGPHUNX NRQFHQWUDFLML QLYHþPRJRþHRSD]LWLQHåHOHQLKXþLQNRY 12$(/ ýHL]
odvLVQRVWL QL PRJRþH GRORþLWL 12$(/ VH ]D UHIHUHQþQR YUHGQRVW GRORþL QDMQLåML RGPHUHN
NRQFHQWUDFLMD SULNDWHULMHPRJRþHRSD]LWLQHåHOHQXþLQHN /2$(/ 
=D RFHQR DNXWQH WRNVLþQRVWL MHGNRVWL LQ GUDåLOQRVWL NR RELþDMQR QL PRJRþH GRORþLWL
/12$(/ VH NRW UHIHUHQþQD YUHGQRVW XSRãWHYD /'50, LC50, ali diskriminatorni odmerek iz
WHVWRY V NRQVWDQWQLP RGPHUNRP =D RFHQR MHGNRVWL LQ GUDåLOQRVWL ]DGRVWXMH RFHQD MHGNLK LQ
GUDåLOQLKXþLQNRYVQRYLVDPHSRVHEL
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Mutagenost in rakotvornost se ocenjujeta na podlagi ocene strukturnih, fizikalnih ali
kemijskih lastnosti VQRYL NL ODKNR SRY]URþLMR PXWDJHQH]R DOL NDUFLQRJHQH]R ýH MH L]
SRGDWNRY UD]YLGQR GD MH VQRY PXWDJHQD QL SD JHQRWRNVLþQD MH ]DQMR SRWUHEQR GRORþLWL
L/NOAEL.
=D RFHQR DOHUJHQRVWL NRåQH VHQ]LELOL]DFLMH LQ VHQ]LELOL]DFLMH GLKDO  ]DGRãþD RFHQD WHK
XþLQNov, ki bi jih snov lahko imela sama po sebi.
ýHVRQDYROMRWRNVLNRORãNLSRGDWNLL]SULPHURYUHDOQHL]SRVWDYOMHQRVWLOMXGL SULMDYHFHQWURY
za zastrupitve, epidemiološki podatki…), je pri oceni tveganja te podatke potrebno še posebej
upoštevati.
3. Ocena izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti je kvantitativna ali kvalitativna ocena odmerka ali koncentracije snovi,
NLVRDOLELMLODKNRELOHL]SRVWDYOMHQHUD]OLþQHVNXSLQHSUHELYDOVWYD2FHQDL]SRVWDYOMHQRVWLVH
izdela za vse skupine (delavci-poklicni uporabniki, potrošniki in prebivalstvo, izpostavljeno
SRVUHGQRSUHNRNROMD NLVRDOL]DNDWHUHMHPRåQRSUHGYLGHWLGDERGRL]SRVWDYOMHQHVQRYL
Y]RUHFSDPRUDXSRãWHYDWLSURVWRUVNRLQþDVRYQRNRPSRQHQWRL]SRVtavljenosti.
Pri oceni izpostavljenosti se upoštevajo zlasti:
- rezultati ustreznih meritev izpostavljenosti,
-NROLþLQDSURL]YHGHQHDOLXYRåHQHVQRYL
-REOLNDYNDNUãQLVHVQRYSURL]YDMDXYDåDLQDOLGDMHYSURPHWDOLXSRUDEOMD NRWþLVWDVQRY
ali v pripravkih),
- kategorije uporabe,
- podatki o procesih, kjer se snov proizvaja ali uporablja,
- IL]LNDOQH LQ NHPLMVNH ODVWQRVWL VQRYL YNOMXþQR V WLVWLPL QMHQLPL REOLNDPL NL QDVWDQHMR SUL
procesu (aerosoli…),
- produkti razgradnje ali pretvorbe,
-PRåQHpoti izpostavljenosti in sposobnost absorbcije,
- SRJRVWRVWLQþDVL]SRVWDYOMHQRVWL
- lastnosti in velikost izpostavljenih skupin.
Pri izdelavi ocene izpostavljenosti je treba posebej upoštevati rezultate meritev te snovi v
RNROMX PRQLWRULQJD þHVRQDYROMRýHVHRFHQDL]SRVWDYOMHQRVWLL]GHOXMHVSRPRþMRPRGHORY
in ocen, morajo biti uporabljeni ustrezni modeli, pri tem pa se upoštevajo rezultati meritev
PRQLWRULQJD VQRYLVSRGREQLPLODVWQRVWPLQDþLQLXSRUDEHLQY]RUFLL]SRVWDYOMHQRVWL
Pri oceni tveganja zaradi fizikalno-kemijskih lastnosti je potUHEQR GRORþLWL SULþDNRYDQH
QDþLQHLQSRJRMHXSRUDEHVQRYL
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4. Opredelitev tveganja
=DYVDNQH]DåHOHQXþLQHNQDYHGHQYSUYHPRGVWDYNX]DNDWHUHJDMHELODGRORþHQDYUHGQRVW
LOAEL ali NOAEL, se v postopku opredelitve tveganja ta vrednost primerja z ocenjenim
RGPHUNRPDOLNRQFHQWUDFLMRL]SRVWDYOMHQLKVNXSLQýHVWDREHYUHGQRVWLL]UDåHQLNYDOLWDWLYQR
VH L]UDþXQD QMXQR UD]PHUMH 1D SRGODJL WH SULPHUMDYH R]LURPD L]UDþXQDQHJD NROLþQLND VH
sprejme ocena tveganja]DYVDNRRGGRORþHQLKQHYDUQLKODVWQRVWL
ýH YUHGQRVWL 12$(/ DOL /2$(/ ]D NDWHULNROL XþLQHN QL PRJRþH GRORþLWL QD SRGODJL
SUHVNXVRY SD MH PRJRþH RSD]LWL YSOLY RGPHUNDNRQFHQWUDFLMH QD LQWHQ]LYQRVW XþLQND DOL
VNOHSDWL R UHVQRVWL XþLQND RFHQMHYDOHF QD SRGODJL WHK LQ RVWDOLK SRGDWNRY NL VR Y ]YH]L ]
RFHQR L]SRVWDYOMHQRVWL RFHQL YHUMHWQRVW QDVWDQND WHJD XþLQND 1D SRGODJL WH RFHQH QDYHGH
RFHQRWYHJDQMD]DWHXþLQNH
3ULREUDYQDYLLQNRQþQLRGORþLWYLRVNOHSLKRFHQHRFHQMHYDOHFXSRãWHYDQDVOHGQMHGHMDYQLNH:
- negotovost, ki izvira iz eksperimentalnih podDWNRY WHU ELRORãNLK IDUPDNRNLQHWLþQLK LQ
farmakodinamskih razlik med vrstami in med osebki iste vrste,
-YUVWRLQUHVQRVWXþLQND,
-VSHFLILþQHODVWQRVWLVNXSLQHQDNDWHURVHQDQDãDRFHQDL]SRVWDYOMHQRVWL
Pri oceni tveganja zaradi fizikalno-kemijskih lastnosti ocena temelji na verjetnosti, da se ob
SULþDNRYDQLKQDþLQLKLQSRJRMLKXSRUDEHSRMDYLMRQHåHOHQLXþLQNL
1DNRQFXRFHQMHYDOHFSURXþLRFHQHWYHJDQMD]DYVHREUDYQDYDQHXþLQNHMLKRFHQLLQSULPHUMD
LQQDWRL]GHODFHORYLWLRFHQLWYHJDQMD]DWRNVLþQH in za fizikalno-kemijske lastnosti snovi.
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Priloga 6
2VQRYQDQDþHODRFHQHWYHJDQMD]DRNROMH

1. Ugotovitev nevarnih lastnosti
&LOMXJRWRYLWYHQHYDUQLKODVWQRVWLMHXJRWRYLWLQHåHOHQHXþLQNHLQDOLODVWQRVWLREVWRMHþHVQRYL
LQUHYLGLUDWLQMHQR]DþDVQRUDzvrstitev z vidika vseh podatkov, ki so na voljo.
2FHQDUD]PHUMDPHGRGPHUNRPNRQFHQWUDFLMRLQXþLQNRP
&LOMRFHQHUD]PHUMDPHGRGPHUNRPNRQFHQWUDFLMRLQXþLQNRPMHGRORþLWHYWLVWHNRQFHQWUDFLMH
snovi, SULNDWHULQLYHþPRJRþHRSD]LWLQH]DåHOHQLKXþLQNRYYRNROMX 31(& 9SULPHULKNR
YUHGQRVWL 31(& QL PRJRþH L]UDþXQDWL VH QDPHVWR QMH L]GHOD NYDQWLWDWLYQD RFHQD GR]QHJD
NRQFHQWUDFLMVNHJD RG]LYDXþLQND
31(&L]KDMDL]WRNVLNRORãNLKYUHGQRVWLGRORþHQLK]UD]LVNDYDPLXþLQNRYVQRYLQDRUJDQL]PH
(LD50, LC50, ED50, EC50, ID50, LOEL/C), ali drugih ustreznih metod, deljenih z varnostnim
faktorjem. Varnostni faktor je število, ki predstavlja stopnjo negotovosti pri prenosu
eksperimentalnih podatkov na omejenem številu vrst in osebkov ene vrste v kompleksne
QDUDYQHVLVWHPH9VSORãQHPYHOMDGDVH]LQWHQ]LYQRVWMRREVHåQRVWMRLQWUDMDQMHPUD]LVNDY
zmanjša eksperimentalna negotovost in s tem tudi varnostni faktor.
3. Ocena izpostavljenosti
Z oceno izpostavljenosti se ocenijo predvidene koncentracije snovi vRNROMX 3(& ýH3(&
QL PRJRþH GRORþLWL ] QHSRVUHGQLPL PHULWYDPL VH QDPHVWR QMH ODKNR XSRUDEL NYDOLWDWLYQD
ocena koncentracije oziroma izpostavljenosti.
PEC ali kvalitativna ocena izpostavljenosti se izdelata na podlagi:
- rezultatov ustreznih meritev izpostavljenosti,
-NROLþLQHSURL]YHGHQHDOLXYRåHQHVQRYL
-REOLNHYNDNUãQLVHVQRYSURL]YDMDXYDåDLQDOLGDMHYSURPHWDOLXSRUDEOMD NRWþLVWDVQRY
ali v pripravkih),
- kategorije uporabe,
- podatkov o procesih proizvodnje in uporabe snovi,
- fizikDOQLK LQ NHPLMVNLK ODVWQRVWL VQRYL ]ODVWL WDOLãþD YUHOLãþD SDUQHJD WODND SRYUãLQVNH
napetosti, topnosti v vodi in porazdelitvenega koeficienta oktanol/voda,
- produktov razgradnje ali pretvorbe,
-PRåQLh poti do posameznih delov okolja, sposobnosti absorbcije, desorbcije in razgradnje,
-SRJRVWRVWLLQþDVDL]SRVWDYOMHQRVWL
Pri izdelavi ocene izpostavljenosti je treba posebej upoštevati rezultate meritev te snovi v
RNROMX PRQLWRULQJD þHVRQDYROMRýHVHRFHQDL]SRVWDYOMHQRVWLL]GHOXMHVSRPRþMRPRGHORY
LQRFHQPRUDMRELWLXSRUDEOMHQLXVWUH]QLPRGHOLSULþHPHUSDVHYSRVDPH]QLKSULPHULKODKNR
XSRãWHYDMRWXGLUH]XOWDWLPHULWHY PRQLWRULQJD VQRYLVSRGREQLPLODVWQRVWPLQDþLQLXSRUDEH
in vzorci izpostavljenosti.
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4. Opredelitev tveganja
Za vsak del okolja, se v postopku opredelitve tveganja vrednost PEC primerja z vrednostjo
31(&WDNRGDVHGRORþLQMXQRUD]PHUMH 3(&31(& ýHMHWRUD]PHUMHHQDNRDOLPDQMãHRG
VHRFHQD]DNOMXþLVVNOHSRPGD]DVQRYWUHQXWQRQLVRSRWUHEQLGRGDWQLSRGDWNLLQUD]LVNDYH
ýHMHUD]PHUMH3(&31(&YHþMHRGRFHQMHYDOHFJOHGHQDYUHGQRVWUD]PHUMDSURXþLGUXJH
SRPHPEQHRNROLãþLQHNRWVR
- YHOLND]PRåQRVWELRDNXPXODFLMH
- SRVHEQDþDVRYQDRGYLVQRVWWRNVLþQRVWL
- pomembni rezultati toksikoloških raziskav, kot npr. razvrstitev v skupino mutagenih,
strupenih ali zelo strupenih kemikalij ali kot škodljive snovi z R40 ali R48…,
- strukturne lastnosti,
in na podlagi le-teh oceni resnost tveganja in potrebo po uvedbi ukrepov za njegovo
zmanjšanje.
ýH3(&31(&UD]PHUMDQLPRJRþHGRORþLWLVHRSUHGHOLWHYWYHJDQMDLQSUHGORJVNOHSDRFHQH
L]GHOD RSLVQR NRW RFHQD YHUMHWQRVWL QDVWDQND QHåHOHQLK XþLQNRY Y RNROMX RE SULþDNRYDQLK
SRJRMLKLQQDþLQLKXSRUDEHSULþHPHUVHXSRãWHYDMRWXGLPRåQLYSOLYLLQGHMDYQLNLL]WRþNH
te priloge.
2FHQDWYHJDQMD]DRNROMHVHODKNRORþHQRL]GHOD]DYHþGHORYRNROMD1DNRQFXRFHQMHYDOHF
SURXþL RFHQH WYHJDQMD ]D YVH REUDYQDYDQH XþLQNH MLK RFHQL LQ SULPHUMD LQ QDWR L]GHOD
celovito oceno o vplivu snovi na okolje.
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Priloga 7
Pregled in opis vsebine povzetka ocene tveganja
Pisni povzetek ocene tveganja vsebuje naslednje elemente:
- oceno tveganja, izdelanega na podlagi prilog 5 in 6,
- navedbo in pojasnitev zahtevanih dodatnih preiskav, ki so potrebne in roke za njihovo
L]YHGERþHYVDM]DHQHJDRGQHåHOHQLKXþLQNRYVNXSLQRSUHELYDOVWYDDOL]DGHORNROMDREVWDMD
potreba po dodatnih podatkih in nadaljnjih preskusih,
- L]MDYR GD QD SRGODJL UD]SRORåOMLYLK LQ SUHXþHQLK SRGDWNRY ]DHQNUDW QLVR SRWUHEQL GRGDWQL
SRGDWNLDOLSUHVNXVLLQGDSROHJåHXYHGHQLKXNUHSRY]D]PDQMãHYDQMHWYHJDQMDQLVRSRWUHEQL
GRGDWQLXNUHSLþH]DYVHQHåHOHQHXþLQNH]DYVHVNXSLQHSUHELYDOVWYDin za vse dele okolja
QLVRSRWUHEQLGRGDWQLXNUHSLSROHJWLVWLKNLVHåHXSRUDEOMDMR
- navedbo tveganj, izpostavljenih populacij ali delov okolja, za katere so potrebni dodatni
XNUHSL WHU SRMDVQLOD SRWUHE ]D RPHMLWHY WYHJDQMD þH YVDM ]D HQHJD RG QHåHOHQLK XþLQNRY
skupino prebivalstva ali za del okolja obstaja potreba po ukrepih za zmanjšanje tveganja. Pri
WHPMHSRWUHEQRXSRãWHYDWLåHYHOMDYQHXNUHSHRFHQMHYDOHFYWHPSULPHUXSUHGORåL(YURSVNL
NRPLVLMLSROHJSRURþLODRRFHQLWYHJDQMDWXGLVWUDWHJLMR]D]PDQMãDQMHWYHJDQMDYVNODGXV
WRþNRSULORJHWHJDSUDYLOQLND
- navedbo razmeriM PHG L]SRVWDYOMHQRVWMR LQ XþLQNRP RSLVDQHP Y  WRþNL SULORJ  LQ  þH
ocena tveganja temelji na teh razmerjih,
- podatke, ki jih je ocenjevalec ocenil kot pomembne in jih uporabil za izdelavo ocene
WYHJDQMD]DSRVDPH]QHXþLQNHQHYDUQHODVWQRVWLVNXSLQRSUHELYDOVWYDLQGHORNROMDYXVWUH]QL
elektronski obliki.
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Priloga 8 2VQRYQRVSRURþLORRVQRYL

Podatki o zavezancu
1.1. Ime/naziv zavezanca:
1.2. Naslov:
1.3. Kontaktna oseba:
1.4. Telefon:
1.5. Telefaks:
1.6. E-mail naslov:

Osnovni podatki o snovi
2.1. Ime snovi:
2.2. EINECS številka:
2.3. Številka po CAS:
2.4. Trgovsko ime, trivialno
ime ali sinonim:
2.5. Molekulska formula:
2.6. Strukturna formula:
3URL]YHGHQDDOLXYRåHQDNROLþLQD XVWUH]QRR]QDþL 
 10 ton
 1000 ton

 proizvodnja
 uvoz iz EU
 XYR]L]GUXJLKGUåDY
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3497.

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
gimnazije

Na podlagi šestega odstavka 92. člena in 93. člena
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnih programih gimnazije
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo in druge pogoje, ki jih
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v izobraževalnih programih splošne in strokovne gimnazije.
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za
pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov
v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
4. člen
Učitelji in laboranti splošno izobraževalnih predmetov
1. Slovenščina
Učitelj slovenščine je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz slovenskega jezika ali slovenskega jezika s književnostjo.
2. Matematika
Učitelj matematike je lahko, kdor je končal enopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike.
Če učiteljev z izobrazbo iz prejšnjega odstavka ni, lahko matematiko uči tudi, kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike in ima ustrezno dopolnilno znanje. Ima ga, kdor je končal ustrezni študijski
program za izpopolnjevanje iz matematike.
3. Angleščina
Učitelj angleščine je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz angleškega jezika ali angleškega jezika
s književnostjo.
4. Nemščina
Učitelj nemščine je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz nemškega jezika ali nemškega jezika s
književnostjo.
5. Francoščina
Učitelj francoščine je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz francoskega jezika.
6. Italijanščina
Učitelj italijanščine je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz italijanskega jezika.
7. Španščina
Učitelj španščine je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz španskega jezika.
8. Ruščina
Učitelj ruščine je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz ruskega jezika.
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9. Latinščina
Učitelj latinščine je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz latinskega jezika.
10. Grščina
Učitelj grščine je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz grškega jezika.
11. Madžarščina
Učitelj madžarščine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz madžarskega jezika s književnostjo.
12. Zgodovina
Učitelj zgodovine je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz zgodovine.
13. Športna vzgoja
Učitelj športne vzgoje je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz športne vzgoje.
14. Glasba
Učitelj glasbe je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz glasbene pedagogike, muzikologije ali kompozicije in glasbene teorije.
15. Likovna umetnost
Učitelj likovne umetnosti je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja.
16. Geografija
Učitelj geografije je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz geografije.
17. Biologija
Učitelj biologije je lahko, kdor je končal enopredmetni
univerzitetni študijski program iz biologije.
Če učiteljev z izobrazbo iz prejšnjega odstavka ni, lahko biologijo v izobraževalnem programu gimnazije in klasične gimnazije uči tudi, kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije in ima ustrezno dopolnilno
znanje. Ima ga, kdor je končal ustrezni študijski program za
izpopolnjevanje iz biologije.
V izobraževalnih programih umetniške, ekonomske ali
tehniške gimnazije, ki vsebujejo od 70 do 175 ur biologije,
lahko uči tudi, kdor je končal dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz biologije.
17.1. Laborant pri biologiji
Laborant pri biologiji je lahko, kdor je:
– opravil maturo z izbirnim predmetom biologija ali
– končal štiriletni srednješolski program, ki je vseboval
najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja.
18. Kemija
Učitelj kemije je lahko, kdor je končal enopredmetni
univerzitetni študijski program iz kemije ali kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva.
Če učiteljev z izobrazbo iz prejšnjega odstavka ni, lahko kemijo v izobraževalnih programih gimnazije in klasične
gimnazije uči tudi, kdor je končal dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz kemije in ima ustrezno dopolnilno znanje. Ima ga, kdor je končal ustrezni študijski program za
izpopolnjevanje iz kemije.
V izobraževalnih programih ekonomske, tehniške ali
umetniške gimnazije, ki vsebujejo od 70 do 175 ur kemije,
lahko uči tudi, kdor je končal dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz kemije.
18.1. Laborant pri kemiji
Laborant pri kemiji je lahko, kdor je:
– opravil maturo z izbirnim predmetom kemija ali
– končal štiriletni srednješolski program kemijski tehnik ali drug štiriletni srednješolski program, ki je vseboval
najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega
predmetnega področja.
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19. Fizika
Učitelj fizike je lahko, kdor je končal enopredmetni
univerzitetni študijski program iz fizike.
Če učiteljev z izobrazbo iz prejšnjega odstavka ni, lahko fiziko uči tudi, kdor je končal dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz fizike in ima ustrezno dopolnilno znanje.
Ima ga, kdor je končal ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz fizike.
19.1. Laborant pri fiziki
Laborant pri fiziki je lahko, kdor je:
– opravil maturo z izbirnim predmetom fizika ali
– končal štiriletni srednješolski program elektrotehnik
ali drug štiriletni srednješolski program, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja.
20. Psihologija
Učitelj psihologije je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz psihologije.
21. Sociologija
Učitelj sociologije je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz sociologije.
22. Filozofija
Učitelj filozofije je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz filozofije.
23. Informatika
Učitelj informatike je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz računalništva in informatike, matematike
(smer računalništvo z matematiko ali uporabna matematika),
organizacije dela (informacijska smer), ekonomije (informacijska smer), enopredmetni univerzitetni študijski program iz
sociologije (informacijska smer) ali matematike in računalništva.
Če učiteljev z izobrazbo iz prejšnjega odstavka ni, lahko informatiko uči tudi, kdor je končal študijski program za
pridobitev univerzitetne izobrazbe, če je imel v tem programu predmet računalništvo, in ima ustrezno dopolnilno znanje. Ima ga, kdor je končal ustrezni študijski program za
izpopolnjevanje iz informatike.
24. Umetnostna zgodovina
Učitelj umetnostne zgodovine je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program iz umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja.
25. Likovno snovanje
Učitelj likovnega snovanja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz likovne pedagogike, slikarstva,
kiparstva ali oblikovanja.
26. Študij okolja
Učitelj študija okolja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz krajinske arhitekture, biologije, kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva ali geografije in je med študijem opravil izpite iz ekologije ali varstva
okolja.
27. Pedagogika
Učitelj pedagogike je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz pedagogike.
Učitelji strokovno teoretičnih predmetov ekonomske gimnazije
28. Ekonomija
Učitelj ekonomije je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz ekonomije.
29. Podjetništvo
Učitelj podjetništva je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela.
30. Poslovna informatika
Učitelj poslovne informatike je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program iz računalništva in informati-
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ke, matematike (smer računalništvo z matematiko ali uporabna matematika), organizacije dela, ekonomije, enopredmetni univerzitetni študijski program iz sociologije (informacijska smer) ali matematike in računalništva.
31. Ekonomska zgodovina
Učitelj ekonomske zgodovine je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program iz zgodovine.
32. Ekonomska geografija
Učitelj ekonomske geografije je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program iz geografije.
Učitelji in laboranti strokovno teoretičnih predmetov
tehniške gimnazije
33. Mehanika
Učitelj mehanike je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz strojništva, gradbeništva ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz fizike.
34. Strojništvo
Učitelj strojništva je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz strojništva, gradbeništva, enopredmetni
univerzitetni študijski program iz fizike ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz proizvodno-tehnične vzgoje in
fizike.
35. Laboratorijske vaje (mehanika in strojništvo)
Učitelj pri laboratorijskih vajah (mehanika in strojništvo)
je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz
strojništva, gradbeništva, enopredmetni univerzitetni študijski program iz fizike ali dvopredmetni univerzitetni študijski
program iz proizvodno-tehnične vzgoje in fizike.
36. Gradbeništvo
Učitelj gradbeništva je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz arhitekture ali gradbeništva.
37. Laboratorijske vaje (mehanika in gradbeništvo)
Učitelj pri laboratorijskih vajah (mehanika in gradbeništvo) je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz
strojništva, gradbeništva, enopredmetni univerzitetni študijski program iz fizike ali dvopredmetni univerzitetni študijski
program iz proizvodno-tehnične vzgoje in fizike.
38. Elektrotehnika
Učitelj elektrotehnike je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz elektrotehnike.
39. Elektronika
Učitelj elektronike je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz elektrotehnike.
40. Laboratorijske vaje (elektrotehnika in elektronika)
Učitelj pri laboratorijskih vajah (elektrotehnika in elektronika) je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz elektrotehnike.
41. Biotehnologija
Učitelj biotehnologije je lahko, kdor je končal enopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije ali kemije ali
univerzitetni študijski iz mikrobiologije, živilske tehnologije,
kmetijstva, kmetijstva – agronomije, kmetijstva – zootehnike, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, farmacije
ali veterinarstva.
42. Mikrobiologija
Učitelj mikrobiologije je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz mikrobiologije, živilske tehnologije,
veterinarstva, kmetijstva, kmetijstva – agronomije, kmetijstva – zootehnike ali enopredmetni univerzitetni študijski
program iz biologije.
43. Laboratorijske vaje (biotehnologija)
Učitelj pri laboratorijskih vajah (biotehnologija) je lahko,
kdor je končal univerzitetni študijski program iz mikrobiologije, živilske tehnologije, kemijske tehnologije, kemijskega
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inženirstva, veterinarstva, kmetijstva – agronomije, kmetijstva – zootehnike, kmetijstva, farmacije ali enopredmetni
univerzitetni študijski program iz biologije ali kemije.
41.1., 42.1. in 43.1. Laborant pri biotehnologiji,
mikrobiologiji in laboratorijskih vajah (biotehnologija)
Laborant pri biotehnologiji, mikrobiologiji in laboratorijskih vajah (biotehnologija) je lahko,
– kdor je opravil maturo z izbirnim predmetom iz biologije ali kemije ali
– končal štiriletni srednješolski program živilski tehnik,
veterinarski tehnik, kmetijski tehnik ali kemijski tehnik.
44. Kmetijstvo
Učitelj kmetijstva je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz kmetijstva – agronomije, kmetijstva –
zootehnike ali kmetijstva.
45. Materiali
Učitelj materialov je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz metalurgije in materialov, lesarstva, strojništva, gradbeništva, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz
fizike.
46. Laboratorijske vaje (materiali)
Učitelj pri laboratorijskih vajah (materiali) je lahko, kdor
je končal univerzitetni študijski program iz metalurgije in
materialov, lesarstva, strojništva, gradbeništva, kemijskega
inženirstva, kemijske tehnologije ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz fizike.
47. Materiali (gradbeni modul)
Učitelj materialov (gradbeni modul) je lahko, kdor je
končal univerzitetni študijski program iz metalurgije in materialov, lesarstva, strojništva, gradbeništva, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali enopredmetni univerzitetni
študijski program iz fizike.
48. Laboratorijske vaje (materiali – gradbeni modul, gradbeništvo)
Učitelj pri laboratorijskih vajah (materiali – gradbeni
modul, gradbeništvo) je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz metalurgije in materialov, lesarstva, strojništva, gradbeništva, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz
fizike.
49. Lesarstvo
Učitelj lesarstva je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz lesarstva.
50. Materiali (lesni modul)
Učitelj materialov (lesni modul) je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program iz lesarstva.
51. Laboratorijske vaje (Materiali – lesni modul,
lesarstvo)
Učitelj pri laboratorijskih vajah (Materiali – lesni modul,
lesarstvo) je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz lesarstva ali strojništva.
52. Opisna geometrija
Učitelj opisne geometrije je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz strojništva, arhitekture ali gradbeništva.
53. Računalništvo
Učitelj računalništva je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz računalništva in informatike ali univerzitetni študijski program iz matematike (smer računalništvo z matematiko).
54. Računalniški sistemi in omrežja
Učitelj računalniških sistemov in omrežij je lahko, kdor
je končal univerzitetni študijski program iz računalništva in
informatike ali univerzitetni študijski program iz matematike
(smer računalništvo z matematiko).
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55. Laboratorijske vaje (Računalništvo, računalniški sistemi in omrežja)
Učitelj pri laboratorijskih vajah je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program iz računalništva in informatike
ali univerzitetni študijski program iz matematike (smer računalništvo z matematiko).
Učitelji in korepetitorji strokovno teoretičnih predmetov umetniške gimnazije
Glasbena smer
56. Solfeggio
Učitelj solfeggia je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz kompozicije in glasbene teorije ali dirigiranja.
57. Glasbeni stavek
Učitelj glasbenega stavka je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kompozicije in glasbene teorije.
58. Zgodovina glasbe
Učitelj zgodovine glasbe je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz muzikologije.
59. Klavir
Učitelj klavirja je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz klavirja.
60. Petje – instrument
a) petje
Učitelj petja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz petja.
b) orgle
Učitelj orgel je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz orgel.
c) harfa
Učitelj harfe je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz harfe.
č) harmonika
Učitelj harmonike je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz glasbene pedagogike ali kateregakoli
instrumenta, pred tem pa je končal štiriletni srednješolski
program glasba, instrumentalist – harmonikar ali glasbeno
gimnazijo ali umetniško gimnazijo, glasbeno smer v modulu
B – petje instrument – harmonika.
d) violina
Učitelj violine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz violine.
e) viola
Učitelj viole je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz viole.
f) violončelo
Učitelj violončela je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz violončela.
g) kontrabas
Učitelj kontrabasa je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz kontrabasa.
h) kitara
Učitelj kitare je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kitare.
i) flavta
Učitelj flavte je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz flavte.
j) klarinet
Učitelj klarineta je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz klarineta.
k) oboa
Učitelj oboe je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz oboe.
l) fagot
Učitelj fagota je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz fagota.
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m) saksofon
Učitelj saksofona je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz saksofona.
Učitelj saksofona je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program iz klarineta, pred tem pa je končal
štiriletni srednješolski program glasba, instrumentalist – saksofonist ali glasbeno gimnazijo ali umetniško gimnazijo, glasbeno smer v modulu B – petje instrumentalist – saksofon.
n) rog
Učitelj roga je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz roga.
o) trobenta
Učitelj trobente je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz trobente.
p) pozavna
Učitelj pozavne je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz pozavne.
r) tuba
Učitelj tube je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz tube.
s) tolkala
Učitelj tolkal je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz tolkal.
š) bobni
Učitelj bobnov je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz tolkal, prej pa je končal štiriletni srednješolski program instrumentalist – bobnar.
60.1. Korepetitor pri petju – instrumentu
Korepetitor pri petju – instrumentu je lahko, kdor je
končal univerzitetni študijski program iz klavirja.
61. Zbor – orkester
Učitelj zbora – orkestra je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz dirigiranja.
Učitelj zbora je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz glasbene pedagogike ali kompozicije in
glasbene teorije ter ima najmanj 5 let izkušenj pri vodenju
zbora.
Učitelj orkestra je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za
učitelja kateregakoli instrumenta ter ima najmanj 5 let izkušenj pri vodenju simfoničnega oziroma jazz ali pihalnega
orkestra.
62. Komorna igra
Učitelj komorne igre je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za
učitelja petja v programu umetniške gimnazije – glasbena
smer ali učitelja kateregakoli instrumenta.
63. Dopolnilni inštrument
a) čembalo
Učitelj dopolnilnega inštrumenta čembalo je lahko, kdor
je končal univerzitetni študijski program iz čembala ali kdor
je končal univerzitetni študijski program iz klavirja in ima
umetniške izkušnje z igranjem čembala.
b) viola
Učitelj dopolnilnega inštrumenta viola je lahko, kdor je
končal univerzitetni študijski program iz viole.
c) pikolo:
Učitelj dopolnilnega inštrumenta pikolo je lahko, kdor
je končal univerzitetni študijski program iz flavte.
d) angleški rog:
Učitelj dopolnilnega inštrumenta angleški rog je lahko,
kdor je končal univerzitetni študijski program iz oboe.
e) saksofon – sopranino, sopran, tenor, bariton in
bas saksofon:
Učitelj dopolnilnega inštrumenta sopranino, sopran, tenor, bariton in bas saksofon je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz saksofona.
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f) klarinet – A, C, Es, basovski klarinet in basetni
rog:
Učitelj dopolnilnega inštrumenta klarinet – A, C, Es,
basovski klarinet in basetni rog je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program iz klarineta.
64. Skupinska igra
Učitelj skupinske igre je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz dirigiranja, petja, klavirja, kontrabasa, kitare, saksofona, trobente ali tolkal.
65. Osnove improvizacije
Učitelj osnov improvizacije je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program iz dirigiranja, petja, klavirja,
kontrabasa, kitare, saksofona, trobente ali tolkal.
66. Osnove aranžiranja
Učitelj osnov aranžiranja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja, klavirja, kontrabasa, kitare, saksofona,
trobente ali tolkal.
Plesna smer
67. Klasični balet
Učitelj klasičnega baleta je lahko, kdor je končal štiriletni srednješolski program, smer plesalec, oziroma je končal umetniško gimnazijo, plesno smer, in je:
– solist opernega baleta ter ima najmanj 5 let plesne
prakse ali
– solist v zboru opernega baleta ter ima najmanj 10 let
plesne prakse.
68. Balet
Učitelj baleta je lahko, kdor je končal štiriletni srednješolski program, smer plesalec, oziroma je končal umetniško
gimnazijo, plesno smer, in je:
– solist opernega baleta ter ima najmanj 5 let plesne
prakse ali
– solist v zboru opernega baleta ter ima najmanj 10 let
plesne prakse.
69. Klasična podržka in repertoar
Učitelj klasične podržke in repertoarja je lahko, kdor je
končal štiriletni srednješolski program, smer plesalec, oziroma je končal umetniško gimnazijo, plesno smer, in je:
– solist opernega baleta ter ima najmanj 5 let plesne
prakse ali
– solist v zboru opernega baleta ter ima najmanj 10 let
plesne prakse.
70. Karakterni plesi
Učitelj karakternih plesov je lahko, kdor je končal štiriletni srednješolski program, smer plesalec, oziroma je končal umetniško gimnazijo, plesno smer, in je:
– solist opernega baleta in ima najmanj 5 let plesne
prakse ali
– solist v zboru opernega baleta in ima najmanj 10 let
plesne prakse.
71. Stilni plesi
Učitelj stilnih plesov je lahko, kdor je končal štiriletni
srednješolski program, smer plesalec, oziroma je končal
umetniško gimnazijo, plesno smer, in je:
– solist opernega baleta in ima najmanj 5 let plesne
prakse ali
– solist v zboru opernega baleta in ima najmanj 10 let
plesne prakse.
72. Sodobne plesne tehnike
Učitelj sodobnih plesnih tehnik je lahko, kdor ima najmanj srednjo izobrazbo, status samostojnega kulturnega ustvarjalca s področja plesa in najmanj 5 let prakse iz sodobnega plesa.
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67.1., 68.1., 69.1., 70.1., 71.1. in 72.1. Korepetitor pri klasičnem baletu, baletu, klasični podržki in repertoarju, karakternih plesih, stilnih plesih ter sodobnih plesnih tehnikah
Korepetitor pri klasičnem baletu, baletu, klasični podržki in repertoarju, karakternih plesih, stilnih plesih ter sodobnih plesnih tehnikah je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz klavirja, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja ali glasbene pedagogike.
73. Zgodovina plesa
Učitelj zgodovine plesa je lahko, kdor je:
– končal katerikoli univerzitetni študijski program, pred
tem pa štiriletni srednješolski program, smer plesalec,
– končal umetniško gimnazijo, plesno smer.
74. Zgodovina plesa in odrske umetnosti
Učitelj zgodovine plesa in odrske umetnosti je lahko,
kdor je končal univerzitetni študijski program iz dramaturgije, dramske igre in umetniške besede, gledališke in radijske
režije, slovenskega jezika, slovenskega jezika s književnostjo, filozofije, psihologije, pedagogike, sociologije, umetnostne zgodovine, etnologije in kulturne antropologije, sociologije kulture, muzikologije, angleškega jezika, angleškega
jezika s književnostjo, nemškega jezika, nemškega jezika s
književnostjo, francoskega jezika ali kulturologije. Učitelj zgodovine plesa in odrske umetnosti mora imeti tudi tri leta
praktičnega delovanja na področju gledališča.
75. Ustvarjalna delavnica
a) gledališki laboratorij
Učitelj v ustvarjalni delavnici gledališki laboratorij je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz dramaturgije, dramske igre in umetniške besede, gledališke in
radijske režije, slovenskega jezika, slovenskega jezika s književnostjo, filozofije, psihologije, pedagogike, sociologije,
umetnostne zgodovine, etnologije in kulturne antropologije,
sociologije kulture, muzikologije, angleškega jezika, angleškega jezika s književnostjo, nemškega jezika, nemškega
jezika s književnostjo, francoskega jezika ali kulturologije.
Učitelj v ustvarjalni delavnici gledališki laboratorij mora imeti
tudi tri leta praktičnega delovanja na področju gledališča.
b) improvizacija
Učitelj v ustvarjalni delavnici improvizacija je lahko, kdor
ima najmanj srednjo izobrazbo, status samostojnega kulturnega ustvarjalca s področja plesa in najmanj pet let prakse iz
sodobnega plesa.
c) kompozicija
Učitelj v ustvarjalni delavnici kompozicija je lahko, kdor
ima najmanj srednjo izobrazbo, status samostojnega kulturnega ustvarjalca s področja plesa in najmanj 5 let prakse iz
sodobnega plesa.
e) koreografija – interpretacija
Učitelj v ustvarjalni delavnici koreografija – interpretacija je lahko, kdor ima najmanj srednjo izobrazbo, status samostojnega kulturnega ustvarjalca s področja plesa in najmanj 5 let prakse iz sodobnega plesa.
d) glasbena delavnica
Učitelj v ustvarjalni delavnici glasbena delavnica je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz glasbene
pedagogike ali muzikologije.
76. Uporabna anatomija
Učitelj uporabne anatomije je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program iz medicine, biologije, farmacije ali športne vzgoje.
Likovna smer
77. Umetnostna zgodovina
Učitelj umetnostne zgodovine je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program iz umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja.
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78. Predstavitvene tehnike
Učitelj predstavitvenih tehnik je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program iz oblikovanja ali arhitekture.
79. Likovna teorija
Učitelj likovne teorije je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz slikarstva, kiparstva, oblikovanja,
arhitekture ali likovne pedagogike.
80. Bivalna kultura
Učitelj bivalne kulture je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz arhitekture ali krajinske arhitekture.
81. Plastično oblikovanje
Učitelj plastičnega oblikovanja je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program iz kiparstva.
82. Risanje in slikanje
Učitelj risanja in slikanja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz slikarstva, kiparstva ali likovne
pedagogike.
Učitelj risanja in slikanja je lahko tudi, kdor je končal
univerzitetni študijski program iz oblikovanja ali arhitekture z
najmanj 5-letno ustvarjalnostjo in javnimi predstavitvami iz
risanja in slikanja.
83. Osnove varovanja dediščine
Učitelj osnov varovanja dediščine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz restavratorstva, kiparstva, slikarstva, kemije, tekstilne tehnologije ali oblikovanja
tekstilij in oblačil.
Dramsko–gledališka smer
84. Zgodovina in teorija drame in gledališča
Učitelj zgodovine in teorije drame in gledališča je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz dramaturgije ali slovenskega jezika ali slovenskega jezika s književnostjo ali primerjalne književnosti.
85. Umetnost govora
Učitelj umetnosti govora je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz dramske igre in umetniške
besede.
86. Umetnost giba
Učitelj sinteze sodobnih plesnih tehnik ter baleta/stilnega in baleta/karakternih plesov v okviru predmeta umetnost giba je lahko, kdor ima srednjo izobrazbo ali srednjo
strokovno izobrazbo in ima status samostojnega kulturnega
ustvarjalca s področja plesa in najmanj 5 let prakse iz sodobnega plesa.
Učitelj drugih gibalnih veščin v okviru predmeta umetnost giba je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz športne vzgoje.
87. Video in film
Učitelj videa in filma je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz filmske in televizijske režije ali gledališke in radijske režije ali katerikoli univerzitetni študijski program.
Učitelj videa in filma mora imeti tudi najmanj eno leto
prakse iz filmske in elektronske montaže ali snemanja.
88. Delavnice:
a) dramsko-gledališka delavnica
Učitelj v dramsko-gledališki delavnici je lahko, kdor je
končal univerzitetni študijski program iz dramaturgije ali dramske igre in umetniške besede ali gledališke in radijske režije
ali filmske in televizijske režije.
b) inštrument z osnovami teorije glasbe
Učitelj v delavnici inštrument z osnovami glasbene teorije je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz
glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja ali ustreznega inštrumenta.
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c) zvočno-glasbena delavnica
Učitelj v zvočno-glasbeni delavnici je lahko, kdor je
končal univerzitetni študijski program iz glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja ali kateregakoli inštrumenta.
d) impro delavnica
Učitelj v impro delavnici je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz slovenskega jezika, slovenskega
jezika s književnostjo ali dramske igre in umetniške besede.
e) gibalna delavnica
Učitelj v gibalni delavnici je lahko, kdor ima srednjo
izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo, status samostojnega kulturnega ustvarjalca s področja plesa ter najmanj 5
let prakse iz sodobnega plesa.
f) video-filmska delavnica
Učitelj v video-filmski delavnici je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program iz filmske in televizijske režije
ali gledališke in radijske režije ali katerikoli univerzitetni študijski program. Učitelj v video-filmski delavnici mora imeti
tudi najmanj eno leto prakse iz filmske in elektronske montaže ali snemanja.
g) likovna delavnica
Učitelj v likovni delavnici je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz slikarstva, kiparstva, industrijskega oblikovanja ali vizualnih komunikacij.
88.1. Korepetitor v gibalni delavnici
Korepetitor v gibalni delavnici je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program iz glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, klavirja ali tolkal.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o smeri izobrazbe učiteljev in laborantov v izobraževalnih
programih gimnazije (Uradni list RS, št. 14/99).

Drugi strokovni delavci v izobraževalnih programih
splošne in strokovnih gimnazij
89. Svetovalni delavec
Svetovalni delavec je lahko psiholog, ki je končal univerzitetni študijski program iz psihologije, pedagog, ki je
končal univerzitetni študijski program iz pedagogike, socialni delavec, ki je končal visokošolski strokovni študijski program iz socialnega dela, socialni pedagog, ki je končal
univerzitetni študijski program iz socialne pedagogike, ali
defektolog, ki je končal univerzitetni študijski program iz
defektologije.
90. Knjižničar
Knjižničar je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz bibliotekarstva.
Knjižničar je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja splošno izobraževalnih ali strokovno teoretičnih predmetov ali svetovalnega delavca in je opravil študijski program za
izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.

Na podlagi 82. člena in četrte alinee 83. člena zakona
o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih
enot (Uradni list RS, št. 52/00) izdaja minister za okolje,
prostor in energijo

5. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje,
svetovalne delavce in knjižničarje ustrezna tudi izobrazba,
pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti
ustrezne smeri.
6. člen
Namesto študijskega programa izpopolnjevanja, ki je
pri posameznem predmetu oziroma pri strokovnem delu
knjižničarja naveden v tem pravilniku, lahko visokošolski
zavod določi nabor strokovnih predmetov, iz katerih kandidat opravlja izpite. Po opravljenih izpitih iz štirih predmetov in
izpita iz specialne didaktike predmeta, visokošolski zavod
izda kandidatu potrdilo o pridobitvi ustrezne strokovne usposobljenosti za poučevanje predmeta oziroma opravljanje strokovnega dela.

8. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika
izpolnjevali s predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti za tiste predmete, ki jih našteva
ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-172/2001
Ljubljana, dne 30. julija 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo znanost
in šport
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Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega
dostopa do podatkov zemljiškega katastra,
katastra stavb in registra prostorskih enot

PRAVILNIK
o pogojih in načinu računalniškega dostopa
do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb
in registra prostorskih enot
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje in način dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, neposredno prek računalniške povezave (v nadaljnjem besedilu: računalniški dostop do podatkov).
2. člen
(načini računalniškega dostopa do podatkov)
(1) Računalniški dostop do podatkov je možen na način javnega vpogleda v podatke, vpogleda v podatke, posredovanja podatkov ali spreminjanja podatkov.
(2) Javni vpogled v podatke je vpogled v zadnje vpisane
podatke zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, ki se pod pogoji, ki jih določa ta pravilnik,
omogoča vsakomur. Javni vpogled v podatke ne omogoča
vpogleda v podatek o enotni matični številki občana. Javni
vpogled v podatke zemljiškega katastra in katastra stavb je
vpogled v podatke za vsako nepremičnino posebej in omogoča iskanje po identifikacijski oznaki nepremičnine in po
legi nepremičnine.
(3) Vpogled v podatke je vpogled v zadnje vpisane
podatke zemljiškega katastra, katastra stavb in registra pro-
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storskih enot, ki subjektom, ki jim zakon posebej dopušča
vpogled v osebne podatke o lastništvu nepremičnine, omogoča pridobitev podatkov o lastniku nepremičnine.
(4) Posredovanje podatkov je prenos oziroma prepis
podatkov iz zbirk podatkov zemljiškega katastra, katastra
stavb in registra prostorskih enot na računalniške medije
uporabnika.
(5) Spreminjanje podatkov je poseg, pri katerem se
spremeni vsebina podatkov zemljiškega katastra, katastra
stavb in registra prostorskih enot ter podatkov o zemljiščih in
stavbah, ki se po zakonu povezujejo z zemljiškim katastrom
in katastrom stavb, v skladu z zakonom.
3. člen
(uporaba računalniškega programa)
Subjekt, ki ima na podlagi predpisa o evidentiranju
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot ali na podlagi
drugega zakona pravico pridobiti podatke zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, lahko računalniško dostopa do podatkov le z uporabo računalniškega programa, ki ima licenco podeljeno po določbah tega
pravilnika (v nadaljnjem besedilu: računalniški program z
licenco).
II. DOVOLILNICA ZA RAČUNALNIŠKI DOSTOP
DO PODATKOV
4. člen
(pogoji za pridobitev dovolilnice za računalniški dostop
do podatkov)
(1) Za vse načine računalniškega dostopa do podatkov, razen za javni vpogled v podatke, je treba pridobiti
dovolilnico za računalniški dostop do podatkov (v nadaljnjem besedilu: dovolilnica).
(2) Dovolilnico za računalniški dostop do podatkov lahko pridobi subjekt iz prejšnjega člena, če razpolaga z računalniškim programom z licenco in če ima zaposleno vsaj
eno osebo z opravljenim programom usposabljanja o uporabi podatkov po določilih tega pravilnika.
(3) Če ima subjekt iz 3. člena tega pravilnika pravico
dostopa do osebnih podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb, mora imeti z aktom urejene postopke in ukrepe za
zavarovanje osebnih podatkov.
5. člen
(vloga za pridobitev dovolilnice)
(1) Subjekt iz 3. člena tega pravilnika (nadaljnjem besedilu: vlagatelj) vloži vlogo za pridobitev dovolilnice pri Geodetskem inštitutu Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Geodetski inštitut).
(2) Vlogo za pridobitev dovolilnice se vloži pisno ali v
digitalni obliki po načelu varnega elektronskega poslovanja.
(3) Vloga mora vsebovati:
– naziv subjekta, naslov, matično številko in davčno
številko;
– navedbo podatkov, za katere želi pridobiti dostop;
– namen uporabe podatkov;
– ime računalniškega programa s številko licence;
– podatke o kontaktni osebi, zaposleni pri vlagatelju:
priimek in ime, telefonsko številko v službi, elektronski naslov, številko telefaksa, številko in datum potrdila o opravljenem usposabljanju.
(4) Če vlagatelj, ki ima pravico dostopa do osebnih
podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb, želi vpogled
v osebne podatke zemljiškega katastra in katastra stavb,
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mora v vlogi za pridobitev dovolilnice navesti pravni temelj za
dostop do osebnih podatkov ter naslov in datum akta, s
katerim ima urejene postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v skladu s predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
6. člen
(izdaja dovolilnice)
(1) Dovolilnico izda Geodetski inštitut na stroške vlagatelja. V dovolilnici se ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za
računalniški dostop do podatkov, in navedejo način računalniškega dostopa do podatkov ter vrsta in obseg podatkov,
do katerih lahko vlagatelj dostopa.
(2) Geodetski inštitut pred izdajo dovolilnice preveri, če
so izpolnjeni pogoji iz drugega in tretjega odstavka 4. člena
tega pravilnika in če je vloga za izdajo dovolilnice popolna.
Pred izdajo dovolilnice za vpogled v podatke zemljiškega
katastra in katastra stavb, ki omogoča tudi vpogled v osebne
podatke o lastništvu nepremičnine, Geodetski inštitut preveri, ali ima vlagatelj pravico do vpogleda v te podatke na
podlagi zakona.
(3) Če Geodetski inštitut ugotovi, da so izpolnjeni vsi
pogoji za računalniški dostop do podatkov, izda dovolilnico
in omogoči vlagatelju računalniški dostop do podatkov, sicer pa ga obvesti o zadržkih za podelitev dovolilnice.
(4) Izdaja dovolilnice je za potrebe sodišč brezplačna.
(5) Dovolilnica se izda vlagatelju in ni prenosljiva.
7. člen
(računalniški dostop do podatkov)
(1) Geodetski inštitut omogoči vlagatelju računalniški
dostop do podatkov najkasneje v tridesetih dneh po izdaji
dovolilnice.
(2) Po izvedbi računalniškega dostopa do podatkov
postane vlagatelj uporabnik računalniškega dostopa do podatkov (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).
III. PRIDOBITEV LICENCE ZA RAČUNALNIŠKI PROGRAM
8. člen
(licence za računalniški program)
(1) Za računalniški program se glede na način računalniškega dostopa do podatkov, ki ga omogoča, lahko podeli
ena ali več licenc: licenca za javni vpogled v podatke, licenca za vpogled v podatke, licenca za posredovanje podatkov
in licenca za spreminjanje podatkov.
(2) Licenco lahko pridobi računalniški program, ki zagotavlja:
– varen način računalniškega dostopa do podatkov;
– kontroliran računalniški dostop do podatkov, ki omogoča nadzor dostopa do podatkov, do katerih imajo subjekti
iz 3. člena tega pravilnika pravico dostopati;
– zaščito s tehnologijo, ki onemogoča nepooblaščen
poseg v delovanje računalniškega programa;
– vodenje podatkov o uporabnikih, namenu uporabe,
vrsti in obsegu uporabljenih podatkov in zagotovitev dostopa
do teh podatkov Geodetskemu inštitutu;
– zaračunavanje podatkov v skladu s predpisom o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov.
(3) Če računalniški program omogoča dostop do osebnih podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb, mora
izpolnjevati pogoje glede varovanja in uporabe osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Stran

8208 / Št. 74 / 16. 8 . 2002

9. člen
(predlog za podelitev licence za računalniški
program)
(1) Predlog za podelitev licence za računalniški program se vloži pri Geodetskem inštitutu.
(2) Predlog za podelitev licence za računalniški program lahko vloži vsakdo.
(3) Če subjekt, ki vloži predlog za podelitev licence za
računalniški program, ni lastnik računalniškega programa,
mora predložiti soglasje lastnika računalniškega programa.
(4) Predlog za podelitev licence za računalniški program mora vsebovati:
– naziv lastnika računalniškega programa, naslov, matično številko in davčno številko;
– ime računalniškega programa;
– namen uporabe podatkov;
– način računalniškega dostopa do podatkov z uporabo računalniškega programa, za katerega je vložen predlog
za podelitev licence;
– navodilo za uporabo računalniškega programa;
– podrobno opredelitev načina varovanja in uporabe
osebnih podatkov v skladu s predpisom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov, če računalniški program omogoča dostop do osebnih podatkov.
(5) Subjekt, ki vloži predlog za podelitev licence za
računalniški program, mora do odločitve o predlogu za podelitev licence Geodetskemu inštitutu omogočiti uporabo
računalniškega programa.
10. člen
(podelitev licence za računalniški program)
(1) Licenco za računalniški program podeli Geodetski
inštitut na stroške subjekta, ki vloži predlog za podelitev
licence za računalniški program.
(2) V licenci se ugotovi, da je računalniški program
izdelan tako, da izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega pravilnika, in navedejo vrsta licence in vrsta uporabnikov, ki jim je
računalniški program z licenco namenjen. V licenci morajo
biti navedeni tudi načini računalniškega dostopa do podatkov, ki so možni z uporabo računalniškega programa z
licenco.
(3) Licenca za računalniški program se vroči lastniku
računalniškega programa. Če subjekt, ki je vložil predlog za
podelitev licence za računalniški program, ni lastnik računalniškega programa, se ga o podelitvi licence obvesti.
(4) Pred podelitvijo licence za računalniški program
Geodetski inštitut preveri, če je računalniški program izdelan tako, da izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega pravilnika, če
so izpolnjene vse zahteve po predpisih o varstvu osebnih
podatkov in če je predlog za podelitev licence za računalniški program popoln.
(5) Če Geodetski inštitut ugotovi, da je računalniški
program izdelan tako, da izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega
pravilnika, izda licenco za računalniški program, sicer pa
subjekt, ki je vložil predlog za podelitev licence za računalniški program, obvesti o zadržkih za podelitev licence.
IV. UPORABA PODATKOV IN USPOSABLJANJE
11. člen
(uporaba podatkov)
(1) Uporabnik lahko uporablja podatke zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot od dneva,
ko je izveden računalniški dostop do podatkov.
(2) Tehnične pogoje za računalniški dostop do podatkov zagotavlja uporabnik sam.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Uporabnik mora uporabljati podatke skrbno, v skladu z zakonom in s tem pravilnikom.
12. člen
(usposabljanje)
(1) Usposabljanje o načinu uporabe podatkov organizira in izvaja Geodetski inštitut.
(2) Geodetski inštitut pripravi program usposabljanja, ki
obsega usposabljanje, ki je pogoj za računalniški dostop do
podatkov, in usposabljanja, potrebna za uporabo podatkov.
(3) Stroške usposabljanja plača uporabnik po tarifah
tega pravilnika.
(4) Geodetski inštitut izda o opravljenem programu
usposabljanja potrdilo.
V. OBVEZNOSTI
13. člen
(obveznosti lastnika računalniškega programa z licenco
in uporabnika)
(1) Lastnik računalniškega programa z licenco in uporabnik morata Geodetskemu inštitutu omogočiti uporabo
računalniškega programa z licenco za opravljanje nadzora.
(2) Lastnik računalniškega programa z licenco mora o
vseh spremembah računalniškega programa ter o spremembah pogojev za podelitev licence obveščati Geodetski inštitut.
(3) Če se računalniški program z licenco spremeni v
tistih delih, ki omogočajo računalniški dostop do podatkov,
mora lastnik računalniškega programa pridobiti licenco za
novo verzijo računalniškega programa.
(4) Uporabnik mora obveščati Geodetski inštitut o spremembah pogojev za pridobitev dovolilnice in o spremembah
podatkov iz 5. člena tega pravilnika ter obvestilu priložiti
listino, ki je podlaga za spremembo podatkov.
14. člen
(obveznosti Geodetskega inštituta)
Pri zagotavljanju računalniškega dostopa do podatkov
Geodetski inštitut:
– izvaja nadzor nad uporabo podatkov ter izpolnjevanjem pogojev za računalniški dostop do podatkov;
– zagotavlja uporabnikom informacije o razpoložljivosti
delovanja sistema;
– obvešča lastnike računalniških programov z licenco
in uporabnike o predvidenih spremembah pri vodenju podatkov, ki lahko vplivajo na delovanje računalniških programov, najmanj šest mesecev pred uveljavitvijo sprememb;
– pripravlja, organizira in izvaja usposabljanje o uporabi
podatkov in izdaja potrdila o opravljenem programu usposabljanja, ter pripravlja druga usposabljanja, predstavitve,
poskusne uporabe in podobno;
– vodi razvid izdanih dovolilnic za računalniški dostop
do podatkov in podeljenih licenc za računalniške programe.
VI. IZKLJUČITEV IZ RAČUNALNIŠKEGA DOSTOPA
DO PODATKOV IN ODVZEM LICENCE
ZA RAČUNALNIŠKI PROGRAM
15. člen
(izključitev uporabnika)
Uporabnika se izključi iz računalniškega dostopa do
podatkov, če uporabnik to pisno zahteva, ali če Geodetski
inštitut ugotovi, da niso izpolnjeni vsi pogoji za računalniški
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dostop do podatkov, ali če pristojni organ ugotovi zlorabe in
kršitve uporabe podatkov.
16. člen
(odvzem licence)
(1) Računalniškemu programu se odvzame licenco, če
to zahteva lastnik računalniškega programa, ali če računalniški program ni usklajen s spremembami pri vodenju podatkov, o katerih je bil lastnik računalniškega programa pravočasno obveščen, ali če računalniški program ne deluje v
skladu s podeljeno licenco.
(2) Lastnik računalniškega programa, ki mu je bila izdana licenca za računalniški program, je odgovoren za škodo
nastalo zaradi odvzema licence.

Št.

20. člen
(način plačila)
Stroški za računalniški dostop do podatkov se poravnajo Geodetskemu inštitutu na podlagi izdanega računa.
VIII. KONČNA DOLOČBA
21. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 453-00-18/2002
Ljubljana, dne 5. avgusta 2002.

VII. TARIFE ZA RAČUNALNIŠKI DOSTOP DO PODATKOV
17. člen
(vrste stroškov)
(1) Za računalniški dostop do podatkov plača uporabnik stroške v skladu s tem pravilnikom.
(2) Za uporabo podatkov plača uporabnik nadomestilo
v skladu s predpisom, ki ureja tarife za izdajanje geodetskih
podatkov.
(3) Vrednost stroškov za računalniški dostop do podatkov se določi s številom točk za posamezna opravila.
(4) Cena stroškov za računalniški dostop do podatkov
se določi tako, da se število točk za izvedbo posameznih
opravil pomnoži z vrednostjo točke in obračuna davek na
dodano vrednost.

1.
1.1
1.2

2.
2.1
2.2
3.
3.1

3.2
3.3

18. člen
(tarife)
Izdaja dovolilnice za računalniški dostop
do podatkov
Izdaja dovolilnice: pregled vloge
in izpolnjevanja pogojev
4.950 točk
Evidentiranje sprememb podatkov,
ki vplivajo na spremembo dovolilnice
(sprememba načina dostopa do podatkov
ali sprememba vrste in obsega podatkov,
do katerih uporabnik dostopa) in izdaja
nove dovolilnice
2.725 točk
Usposabljanje za uporabo podatkov
Za eno uro usposabljanja za eno
do deset oseb
46.500 točk
Za eno uro usposabljanja za več kot
deset oseb – za vsako osebo
3.950 točk
Licenca za računalniški program
Preveritev in preizkus pravilnosti
delovanja računalniškega programa
glede varovanja osebnih podatkov
in pravilne uporabe podatkov za
podelitev prve licence
200.000 točk
Preveritev in preizkus pravilnosti
delovanja računalniškega programa
za podelitev vsake nadaljnje licence
70.000 točk
Potrditev licence računalniškemu
programu z licenco, zaradi
nove verzije računalniškega programa 35.000 točk

19. člen
(vrednost točke)
Vrednost točke je enaka vrednosti točke po predpisu
Vlade Republike Slovenije, ki določa tarife za izdajanje geodetskih podatkov.
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mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor
in energijo

3499.

Pravilnik o sestavi in načinu dela komisije za
fitofarmacevtska sredstva

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom
za zdravje in ministrom za okolje in prostor izdaja

PRAVILNIK
o sestavi in načinu dela komisije
za fitofarmacevtska sredstva
1. člen
Ta pravilnik ureja sestavo in način dela komisije za
fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen
Komisija je pri svojem delu samostojna in neodvisna.
3. člen
Komisija ima šest članov, ki jo sestavljajo strokovnjaki
iz posameznih strokovnih področij, in sicer:
– dva strokovnjaka, ki ju predlaga minister, pristojen za
kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister),
– dva strokovnjaka, ki ju predlaga minister, pristojen za
zdravje,
– dva strokovnjaka, ki ju predlaga minister, pristojen za
okolje.
Sedež komisije je pri Upravi Republike Slovenije za
varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
4. člen
Člane komisije imenuje minister z odločbo, v soglasju z
ministrom, pristojnim za zdravje in ministrom, pristojnim za
okolje, za obdobje treh let z možnostjo ponovnega imenovanja.
V primeru trikratne zaporedne odsotnosti in nadaljnje
pričakovane odsotnosti posameznega člana komisije, se
imenuje nadomestnega člana.
V primeru odsotnosti posameznega člana komisije na
več kot petih sejah v koledarskem letu, se imenuje drugega
člana komisije, dotedanjega člana se razreši.
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5. člen
Člani komisije na prvi seji izvolijo izmed sebe predsednika in podpredsednika komisije za obdobje enega leta,
tako da je vsako leto izvoljen predstavnik drugega ministrstva.
Če je predsednik komisije odsoten, opravlja njegove
naloge podpredsednik komisije.
Strokovno tehnična dela za komisijo opravljajo upravni
delavci pristojnega organa in Urada Republike Slovenije za
kemikalije.
Predsednik komisije lahko v soglasju s pristojnim organom, Uradom Republike Slovenije za kemikalije in ministrstvom, pristojnim za okolje, povabi k sodelovanju tudi druge
strokovnjake, ki niso člani komisije, če je to potrebno za
preučitev in obravnavo posameznih vprašanj, ki sodijo v
njeno delovno področje. Strokovnjaki, ki niso člani komisije,
nimajo pravice do glasovanja.
Administrativna dela za potrebe dela komisije opravlja
tajnik, ki ga zagotovi pristojni organ.
6. člen
Komisija v skladu z zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih-ZFfS (Uradni list RS, št. 11/01) opravlja naslednje
naloge:
– predlaga omejitev ali prepoved prometa oziroma uporabe fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS)
(12. člen ZFfS);
– predlaga izdajo odločbe o registraciji FFS oziroma
njeno zavrnitev, ob upoštevanju ocene ocenjevalcev (prvi
odstavek 19. člena in prvi odstavek 24. člena ZFfS);
– predlaga podaljšanje oziroma zavrnitev podaljšanja
registracije FFS pod pogoji iz tretjega odstavka 24. člena
ZFfS;
– daje mnenje k vlogi za dovoljenje za raziskave oziroma razvoj ter njegovem podaljšanju (drugi in četrti odstavek
30. člena ZFfS);
– predlaga prepoved preskušanja FFS oziroma ga dovoli pod določenimi pogoji (peti odstavek 30. člena ZFfS);
– daje mnenje k vlogi za izdajo izjemnega dovoljenja za
promet oziroma uporabo neregistriranega FFS (prvi odstavek 31. člena ZFfS);
– na zahtevo pristojnega organa sprejme stališče ali
poda mnenje o določenem vprašanju v roku, ki ga določi
pristojni organ.
7. člen
Komisija dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi
predsednik komisije.
Seje so enkrat mesečno na sedežu komisije.
Vabilo za sejo se pošlje v vednost tudi pristojnemu
organu, Uradu Republike Slovenije za kemikalije in ministrstvu, pristojnemu za okolje.
Član komisije, ki se seje ne more udeležiti, mora o tem
obvestiti predsednika komisije in pristojni organ, najpozneje
tri dni pred sejo komisije.
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Seje komisije so zaradi varovanja tajnosti podatkov zaprte za javnost.
10. člen
Z osebnimi podatki mora komisija ravnati v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Podatke, ki so označeni kot zaupni, morajo člani komisije varovati kot poslovno skrivnost, dokler veljajo za zaupne.
Po končani seji se mora prejeto dokumentacijo vrniti
pristojnemu organu.
11. člen
Komisija mora pri odločanju upoštevati določbe predpisov, ki urejajo enotna načela ocenjevanja in registracije
FFS, s katerimi se zagotavlja najnižjo stopnjo tveganja za
zdravje ljudi, živali in za okolje.
12. člen
Podrobnejši način dela komisije določa poslovnik, ki
ga sprejme komisija z dvotretjinsko večino vseh članov komisije na prvi seji, ki jo skliče pristojni organ.
13. člen
Minister imenuje člane komisije v soglasju z ministrom,
pristojnim za zdravje in ministrom, pristojnim za okolje v roku
enega meseca po uveljavitvi tega pravilnika.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-275/2002
Ljubljana, dne 23. julija 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor

3500.

Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa vezikularne bolezni prašičev

8. člen
Komisija je sklepčna, če so na seji navzoči najmanj
štirje člani, od tega najmanj po en član, ki predstavlja posamezno ministrstvo ter predsednik oziroma podpredsednik
komisije.
Komisija sprejme odločitev z glasovanjem, z dvotretjinsko večino vseh članov komisije.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

9. člen
Komisija mora sprejeti odločitev v primerih iz 6. člena
tega pravilnika na seji in jo kot predlog oziroma mnenje
posredovati pristojnemu organu.

ODLOČBO
o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa vezikularne bolezni prašičev
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I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa vezikularne bolezni prašičev
(Uradni list RS, št. 20/02, 44/02, 48/02 in 59/02) se v
Prilogi 1 za besedilom »Emilia Romagna (provinca Rimini)«
doda vejica in besedilo »Piedmont (provinca Cuneo)«.
II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-8/2002-4
Ljubljana, dne 18. julija 2002.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor VURS

3501.

Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa atipične kokošje kuge

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

ODLOČBO
o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa atipične kokošje kuge
I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa atipične kokošje kuge (Uradni
list RS, št. 56/01) se v prilogi 1 za besedilom »Republika
Turčija« doda vejica in besedilo »Kraljevina Danska«.
II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-295/01-1
Ljubljana, dne 31. julija 2002.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor VURS

3502.

Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove J. P.
Nielsen Trust

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 39. člena zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 52/02), ministrica za šolstvo, znanost in šport
izdaja

SOGLASJE
k aktu o ustanovitvi Ustanove
J. P. Nielsen Trust

Št.
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Soglašam z aktom o ustanovitvi Ustanove J. P. Nielsen
Trust, ki ga je v oporoki, sestavljeni pri odvetniku Kajetanu
Ahačiču iz Ljubljane, Tavčarjeva ulica 2, dne 26. junija 1987,
določil ustanovitelj John P. Sešek Nilson, nazadnje stanujoč
Washington Square Village, New York in je bila zakonito
razglašena dne 20. aprila 1995.
Namen ustanove J. P. Nielsen Trust je pomagati nadarjenim študentom in drugim nadarjenim osebam.
Z ustanovo upravlja štiričlanska uprava v sestavi: odvetnik Marko Plevnik iz Ljubljane, Trdinova 3, Tomislav Mihelič
iz Ljubljane, Zaloška c. 192, Mojca Klešnik-Ilič iz Ljubljane,
Hladilniška pot 10 in Zlatka Sevšek iz Ljubljane, Hladilniška
pot 3a.
Ustanovitveno
premoženje
ustanove
znaša
254.865,63 USD in v tolarski protivrednosti na dan izdaje
tega soglasja znaša 57,370.712,07 SIT, po srednjem tečaju Banke Slovenije ter se porabi v 15 letih od izdaje tega
soglasja.
Sedež ustanove ob ustanovitvi je v Ljubljani, na naslovu
Trdinova 3.
Št. 22-3/2001-1
Ljubljana, dne 18. julija 2002.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.

3503.

Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi

Na podlagi 34. člena zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 52/02) ter v skladu z določbami zakona o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01) Ministrstvo
za notranje zadeve objavlja

ZNESKE
povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi
Od 1. avgusta 2002 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem
10.650 SIT;
– študentom
21.807 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe
53.534 SIT;
– za 20 let delovne dobe
80.301 SIT;
– za 30 let delovne dobe
107.068 SIT;
3. terenski dodatek
916 SIT.

Št. 121-09-142-03-1/2002-2
Ljubljana, dne 5. avgusta 2002.

dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3504.

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

PO ROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije za julij 2002
Cene življenjskih potrebščin in cene na drobno so se
julija 2002 v primerjavi z junijem 2002 povišale za 0,5%.
Št. 941-04-22/2002
Ljubljana, dne 2. avgusta 2002.
Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

3505.

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, julij 2002

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za julij
2002

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih julija 2002 v primerjavi z junijem 2002 je bil
0,002.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do julija 2002 je bil 0,021.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do julija
2002 je bil 0,003.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih julija 2002 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,053.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
julija 2002 v primerjavi z junijem 2002 je bil 0,005.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do julija 2002 je bil 0,052.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do julija 2002 je bil 0,007.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija 2002
v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,072.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do julija 2002 v primerjavi s povprečjem
leta 2001 je bil 0,064.
Št. 941-04-22/2002
Ljubljana, dne 5. avgusta 2002.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij
2002

Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

OBČINE

BELTINCI
3506.

Sklep o povišanju ekonomske cene za
dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v
Vrtcu Beltinci

Na podlagi 30., 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena in drugega odstavka 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
(Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98 in 84/98, 102/00
in 111/00) in 13. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list
RS, št. 46/00, 118/00, 67/01) je Občinski svet občine
Beltinci na 44. seji dne 24. julija 2002 sprejel

SKLEP
o povišanju ekonomske cene za dejavnosti
vzgoje in varstva predšolskih otrok
v Vrtcu Beltinci

1. člen
Nova ekonomska cena dnevnega programa na otroka
za obe starostni skupini znaša 62.400 SIT na otroka mesečno.
2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev za vse otroke v
javnem Vrtcu Beltinci, ki imajo stalno bivališče v Občini
Beltinci se v skladu s pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98 in
102/00) določi cena 57.000 SIT na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene dnevnega programa iz 1. člena v
višini 5.400 SIT bo pokrivala Občina Beltinci iz sredstev
občinskega proračuna za otroško varstvo.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 9. 2002 naprej.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Št. 153-03/168
Beltinci, dne 24. julija 2002.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

BLED
3507.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine
Bled na nadaljevanju 29. redne seje dne 5. 6. 2002 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom, zemljišče parc. št. 471/4, cesta, v
izmeri 11m2, vpisano v zemljiškoknjižnem vložku št. PO
009, k.o. Zasip, preneha biti javno dobro in se vpiše v
ustrezen zemljiškoknjižni vložek.
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jevne skupnosti Pečice za naselje Pečice, ki je bil dne 28.
7. 2002 oziroma predčasnega glasovanja, ki je bilo dne 23.
7. 2002, ugotovila naslednji izid glasovanja:
– na referendumu 28. 7. 2002 je imelo pravico glasovati skupaj 95 volivcev,
– glasovalo je skupaj 78 (82,1%) volivcev,
– oddanih je bilo 78 glasovnic,
– ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivcev, je bilo 0
(0%) glasovnic neveljavnih, veljavnih je bilo 78 glasovnic.
– na referendumsko vprašanje: »Ali ste za to, da se
naselje Pečice izloči iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in
da se ustanovi nova Krajevna skupnost Pečice?«, je z besedo »ZA« odgovorilo 72 (92,3%) volivcev,
– na referendumsko vprašanje: »Ali ste za to, da se
naselje Pečice izloči iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in
da se ustanovi nova Krajevna skupnost Pečice?«, je z besedo »PROTI« odgovorilo 6 (7,7%) volivcev.
II
Občinska volilna komisija je ugotovila, da se je večina
volivcev, ki so glasovali, odločila za izločitev naselja Pečice
iz Krajevne skupnosti Pečice–Križe in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice za naselje Pečice.
Št. 026-1/02
Brežice, dne 28. julija 2002.

2. člen
Nepremičnina, parc. št. 471/4, k.o. Zasip, postane
lastnina Občine Bled.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 46509-1/2002
Bled, dne 5. junija 2002.

Predsednica
Občinske volilne komisije
Maja Baškovič l. r.
Člani:
Bogdan Matjašič l. r.
Martin Gramc l. r.
Andreja Pavlin l. r.
Ivanka Medvešček l. r.

Podžupan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

CELJE
3509.

BREŽICE
3508.

Poročilo Občinske volilne komisije Brežice o
izidu glasovanja na referendumu za izločitev
naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice–
Križe in ustanovitev nove Krajevne skupnosti
Pečice za naselje Pečice

POROČILO
Občinske volilne komisije Brežice o izidu
glasovanja na referendumu za izločitev naselja
Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice–Križe
in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice
za naselje Pečice
I
Občinska volilna komisija je na seji, dne 28. 7. 2002,
na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida
glasovanja na referendumu za izločitev naselja Pečice iz
Krajevne skupnosti Pečice–Križe in ustanovitev nove Kra-

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta rekreacijski
center »na Golovcu«

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in
27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne
občine Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta rekreacijski
center »na Golovcu«
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta rekreacijski center »Na Golovcu«, ki ga je pod št. 49/2002 izdelal
Korpnik Nande s.p., arhitekt, Trubarjeva 3, Celje. Spremembe in dopolnitve ZN so v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana
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Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list
SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94,
25/98, 86/01).
II
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
obravnava zidavo stanovanjsko poslovnega objekta in pripadajočo zunanjo ureditev
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta rekreacijski center »Na Golovcu se prične
tretji dan od objave v Uradnem listu RS na sedežu Mestne
četrti Gaberje in v prostorih Mestne občine Celje, na Zavodu
za planiranje in izgradnjo, Celje ter traja 30 dni. Pripombe in
predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana
javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo, Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo mestna četrt obveščena naknadno. O pričetku in trajanju javne
razgrnitve osnutka in o času javne obravnave mora mestna
četrt na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni
organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča
županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se mestna četrt strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati tretji dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-12/2002- 8
Celje, dne 1. avgusta 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

Uradni list Republike Slovenije
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno, ki ga je pod št.
118/01-01 izdelala Vizura d.o.o., Celje in je v skladu z
odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjskim
prostorskim planom (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in
Uradni list RS, št. 86/01).
II
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev obravnava območje namenjeno gradnji novih
stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektov. Območje
zajema parceli 975/7 in 975/8 , k.o. Ostrožno.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev se začne osmi dan po objavi
sklepa v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti
Ostrožno in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za
planiranje in izgradnjo, Celje ter traja 30 dni. Pripombe in
predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana
javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo, Celje. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka
in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne
skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora
pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in
svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku
pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005/13/2001-8
Celje, dne 3. aprila 2002.

3510.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Zahodno Ostrožno

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne
občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
za območje Zahodno Ostrožno

ČRNA NA KOROŠKEM
3511.

Razpis rednih volitev v svet krajevne skupnosti
Žerjav

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 70/95 in 51/02) ter statuta
Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99,
40/01)

Uradni list Republike Slovenije

razpisujem
redne volitve v svet krajevne skupnosti
Žerjav
I. V Občini Črna na Koroškem bodo
1. Volitve članov sveta krajevne skupnosti Žerjav bodo
v nedeljo, dne 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
II. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št.
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Št. 352-01-4/1999
Črnomelj, dne 9. julija 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.
Št. 352-01-04/2000-9
Semič, dne 19. julija 2002.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

Št. 006-08-01/02
Črna na Koroškem, dne 13. avgusta 2002.

DIVAČA
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

ČRNOMELJ
3512.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Črnomelj

Na podlagi 25. in 28. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 457.
člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98,
84/98, 6/99, 36/00) ter 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99 in 13/01) in 10. in 17. člena
statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99) sta Občinski svet občine Črnomelj na 32. redni seji dne 9. 7. 2002 in
Občinski svet občine Semič na 31. seji dne 19. 7. 2002
sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Črnomelj
1. člen
V odloku o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala
d.o.o. Črnomelj (Uradni list RS, št. 10/01) se 9. člen, kjer
so naštete dejavnosti podjetja, dopolni še z naslednjimi dejavnostmi tako, da se na koncu člena pika spremeni v vejico
in se doda:
“G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
K/70. 320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi,
K/71. 340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem.”
2. člen
Za izvedbo vpisa sprememb oziroma dopolnitev po tem
odloku v sodni register je zadolžen direktor podjetja.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

3513.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi 33., 35. in 38. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95, in 51/02) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 33.
redni seji dne 18. 7. 2002 sprejel

SKLEP
1
V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
za predsednika: Denis Zobarič, roj. 30. 3. 1969, Povir
6, 6210 Sežana
za člana: Vlasta Parapat, roj. 27. 3. 1965, Bogomirja
Magajne 3, 6215 Divača
za namestnika člana: Saška Dujmič, roj. 4. 6. 1954,
Albina Dujca 4, 6215 Divača
za člana: Florijan Korenč, roj. 18. 5. 1938, Dolnje
Ležeče 49, 6215 Divača
za namestnika člana: Tanja Cerkvenik, roj. 12. 7.
1976, Škoflje 4, 6217 Vremski Britof
za člana: Tatjana Cerkvenik, roj. 24. 2. 1964, Dolnje
Vreme 40/a, 6217 Vremski Britof
za namestnika člana: Suzana Škrl, roj. 14. 2. 1974,
Škoflje 42, 6217 Vremski Britof.
2
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 33/05
Divača, dne 18. julija 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet., med. l. r.

3514.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Divača

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
20/98, 51/02) in 61. člena statuta Občine Divača (Uradni
list RS, št. 39/99)

Stran

8216 / Št. 74 / 16. 8 . 2002

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Divača
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Barka,
Divača, Misliče, Senožeče in Vreme bodo v nedeljo, 10.
novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katreim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 784/02
Divača, dne 6. avgusta 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

DOLENJSKE TOPLICE
3515.

Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu v Občini Dolenjske
Toplice

Na podlagi 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in 7. člena statuta Občine
Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski
svet občine Dolenjske Toplice na 27. redni seji dne 25. 7.
2002 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu v Občini Dolenjske Toplice
1. člen
S tem odlokom se ustanovi, določi sestava in delovno
področje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
Občini Dolenjske Toplice (v nadaljnjem besedilu: svet).
2. člen
Svet šteje pet članov, ki jih imenuje župan Občine
Dolenjske Toplice na predlog organa zavoda oziroma sveta,
ki sestavljajo svet. Svet sestavljajo:
– predstavnik osnovne šole;
– predstavnik sveta staršev;
– predstavnik policijske postaje Novo mesto oddelek
Dolenjske Toplice;
– predstavnik občinske uprave;
– predstavnik občanov.
Svet se imenuje za dobo štirih let, člani sveta pa so
lahko ponovno imenovani.
Na prvi seji sveta, ki jo skliče župan, člani sveta, na
predlog župana, imenujejo predsednika sveta.
3. člen
Svet deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v
cestnem prometu, skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov
za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Svet opravlja zlasti sledeče naloge:
– preučuje in obravnava varnost v cestnem prometu ter
predlaga pristojnim organom ukrepe za izboljšanje varnosti v
cestnem prometu;
– sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s
prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji pomembnimi za varnost v prometu;
– pospešuje in vzpodbuja aktivnosti prometne vzgoje v
vrtcu in osnovni šoli;
– razvija in spodbuja aktivnosti šolske prometne službe;
– izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in druga gradiva ter sodeluje s sredstvi obveščanja;
– sodeluje s sveti drugih občin in Svetom za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije;
– ugotavlja in preučuje stanje prometne varnosti na
območju občine na državnih, občinskih in gozdnih cestah
ter drugih javnih prometnih površinah in predlaga ukrepe za
ureditev in izboljšanje prometne varnosti občinskemu svetu,
županu in občinski upravi.
5. člen
Način dela sveta ureja poslovnik, ki ga sprejme svet.
Administrativno-tehnična opravila za svet zagotovi občinska uprava.
6. člen
Svet je dolžan vsako leto pripraviti poročilo o svojih
aktivnostih v preteklem letu in pripraviti program za prihodnje leto.
7. člen
Finančna sredstva za izvajanje nalog sveta se, na podlagi vsakoletnega programa dela sveta, zagotovijo v občinskem proračunu. Svet lahko za opravljanje svojega dela in
nalog pridobiva sredstva tudi iz drugih virov.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-03/762/02-01
Dolenjske Toplice, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

3516.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje zaposlovanja v Občini
Dolenjske Toplice

Na podlagi 17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 27. redni seji dne 25. 7. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje zaposlovanja
v Občini Dolenjske Toplice

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje zaposlovanja v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 68/01) se v 2. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sredstva po tem pravilniku se lahko dodelijo, kolikor
predstavljajo spodbudo za dosego namena iz 4.člena pravilnika oziroma so zanj nujno potrebna.«
2. člen
V 4. členu druga in tretja alinea se črta besedilo: »za
določen čas najmanj dveh let oziroma«.
3. člen
V besedilu 5. člena prve alinee se beseda »so« nadomesti z besedo »bodo«, tako da se besedilo glasi:
»– delodajalci – majhne gospodarske družbe in fizične
osebe s sedežem in dejavnostjo v Občini Dolenjske Toplice,
ki bodo v obdobju določenim z razpisom zaposlili brezposelno osebo iz 6. člena tega pravilnika,«.
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki so težavah, v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali
likvidaciji.«
4. člen
V 6. členu se črta besedilo tretje točke.
5. člen
V 10. členu se doda nova sedma alinea, katere besedilo se glasi:
»– izjavo, da za ta namen še ni pridobil pomoči oziroma
če je, kolikšen del je že dobil iz drugih javnih virov.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 300-05/764/02-01
Dolenjske Toplice, 25. julija 2002.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

3517.

Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za
pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v
Občini Dolenjske Toplice

Na podlagi 17. statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske
Toplice na 27. redni seji dne 25. 7. 2002 sprejel

Št.
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računa za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Dolenjske Toplice.
2. člen
Za subvencijo obrestne mere lahko zaprosijo gospodarske družbe, ustanovljene v sladu z zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: družbe), ki morajo izpolnjevati
pogoje iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 59/00).
Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo. Do pomoči po tem pravilniku niso upravičene družbe, ki so v težavah, v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji.
3. člen
Sredstva so namenjena družbam iz prvega odstavka
2. člena, ki bodo v skladu s posojilno pogodbo banke,
pridobljena sredstva vložili v tekočem letu, v razvoj in razširitev poslovanja v Občini Dolenjske Toplice, in sicer za naslednje namene:
– graditev, nakup zemljišča, zgradb in opreme – osnovnih sredstev,
– investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega
ali razširitev obstoječega podjetja,
– spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda in
investicije v osnovna sredstva podjetja v obliki prevzema
podjetja, ki je prenehalo delovati, ali bi drugače prenehalo
delovati.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja, poslovnih prostorov oziroma mesto investicije prosilca mora biti na območju Občine Dolenjske Toplice.
Prednost pri dodelitvi subvencije ima tisti prosilec, ki v
zadnjih treh letih ni prejel subvencije.
4. člen
Višina pomoči za namen spodbujanja obrti in malega
gospodarstva ne sme presegati 55% upravičenih stroškov
investicije. Zgornja meja višine pomoči velja ne glede na to,
iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Prejemnik poda izjavo, da za določen namen – projekt
ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen del je že
dobil iz drugih virov.
Pomoč je možno dodeliti v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno
potrebna.
II. POGOJI ZA DODELITEV SUBVENCIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

5. člen
Subvencije se dodeljujejo za naslednje vrste upravičenih stroškov:
– stroški materialnih investicij, kot so stroški nakupa
opreme, zemljišč, zgradb,
– stroški nematerialnih investicij (stroški nakupa, patentov, licenc),
– stroški svetovanja,
– stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice na
sejmih in razstavah (samo za prvi nastop na določenem
sejmu ali razstavi).

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za
subvencioniranje obrestne mere iz sredstev občinskega pro-

6. člen
Iz sredstev občinskega proračuna se subvencionira
realna obrestna mera, ki znaša največ 4,5 odstotnih točk,

PRAVILNIK
o subvencioniranju obrestne mere
za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva
v Občini Dolenjske Toplice
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glede na sprejeta sredstva v proračunu in število prosilcev.
Višina subvencije se določi na podlagi amortizacijskega načrta.
Subvencija obrestne mere iz občinskega proračuna se
lahko vloži za bančna posojila, ki ne presegajo 35% predračunske vrednosti investicije prosilca. Prosilec mora podati
izjavo, da ima najmanj 30% zagotovljenih lastnih sredstev in
druge vire za preostali znesek investicije.
7. člen
Prosilec lahko zaprosi za subvencijo obrestne mere za
posojila, katerih vrednost naložbe ne presega 40 mio SIT, ki
jih odobrijo pristojne bančne institucije in ustrezajo namenom iz tega pravilnika, z rokom vračanja največ 5 let.
8. člen
Sredstva za subvencioniranje obrestne mere se dodelijo v enkratnem znesku direktno na račun prejemniku subvencije, ta pa je dolžan finančni instituciji, ki mu je odobrila
kredit, tekoče poravnavati obresti, ves čas odplačevanja
kredita.
III. POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJE
9. člen
Občina Dolenjske Toplice vsako leto po sprejetem proračunu v skladu s pravilnikom o subvencioniranju obresti za
pospeševanje razvoja obrti in podjetništva objavi razpis v
Glasilu Občine Dolenjske Toplice oziroma na krajevno običajen način.
Rok za vložitev se šteje od dneva objave.
Razpis mora vsebovati:
1. skupen znesek sredstev, namenjenih v sprejetem
občinskem proračunu za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva,
2. namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
3. subjekte, ki lahko zaprosijo za subvencijo,
4. pogoje, za pridobitev subvencije,
5. rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 30 dni
od dneva objave,
6. obdobje, v katerem morajo biti sklenjene posojilne
pogodbe,
7. potrebno dokumentacijo za prijavo na javni razpis.
10. člen
Prosilec mora ob prijavi na javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
– investicijski program ali poslovni načrt,
– predračun za celotno investicijsko vrednost,
– dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe oziroma dokazilo o postopku pridobivanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na sodišču,
– samostojni podjetniki ali družbe predložijo bilanco
stanja in bilanco uspeha za preteklo leto in polletno poročilo
o poslovanju, če je razpis objavljen v drugi polovici leta,
– samostojni podjetniki predložijo potrdilo o plačanih
prispevkih in davkih, družbe pa BON 2,
– sklep banke ali drugega posojilodajalca (ali pogodba, če je že sklenjena) o odobritvi posojila ter amortizacijski
načrt,
– če gre za nakup poslovnih prostorov in opreme, kupoprodajno pogodbo, predračun ali račun,
– če gre za gradnjo poslovnih prostorov, gradbeno
dovoljenje, predračun ali račun,
– druge podatke ali dokumente, če se določijo v razpisu.
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11. člen
Prijavo za subvencijo s prilogami vložijo prosilci na
sedežu Občine Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8.
Prijavo prouči posebna komisija, imenovana s strani
župana Občine Dolenjske Toplice. Komisija pripravi predlog
razdelitve sredstev, o dodelitvi sredstev pa odloča župan s
sklepom.
Sklep se posreduje vsem prosilcem najkasneje v osmih dneh po sprejemu odločitve. Med prejemnikom subvencije in Občino Dolenjske Toplice se sklene ustrezna pogodba.
12. člen
Namensko porabo kreditov, za katere se subvencionira obrestna mera ter izvajanje določil pogodbe preverja Občinska uprava občine Dolenjske Toplice.
Prejemnik subvencije mora po končanem investiranju
oziroma najkasneje v roku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe o subvenciji obrestne mere, podati pisno vsebinsko
in finančno poročilo o namenski porabi posojila, občinski
upravi Občine Dolenjske Toplice. Finančni del mora temeljiti
na finančno-knjigovodski dokumentaciji.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je
prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi
zamudnimi obrestmi.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 313/765/02-01
Dolenjske Toplice, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

3518.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Dolenjske Toplice

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00), 17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na svoji 27. redni seji dne 25. 7. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo: namen, upravičenci,
pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva na območju Občine
Dolenjske Toplice.
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: sredstva) se zagotavljajo
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iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi Občinski
svet občine Dolenjske Toplice z odlokom o proračunu za
tekoče leto.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Dolenjske Toplice so predvidena za naslednje namene:
– preprečevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohranjanju poseljenosti;
– spodbujanju pašnega in kosnega izkoriščanja travne
ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– urejanju kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture;
– spodbujanje preusmerjanja kmetij iz konvencionalnega (ustaljenega) načina kmetovanja v integrirano in ekološko usmerjeno kmetovanje;
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmetijah;
– razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
– sofinanciranju analiz zemlje in krme;
– testiranju kmetijskih strojev;
– projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega
in regionalnega značaja;
– subvencioniranje reprodukcije (osemenjevanje);
– sofinanciranje zavarovanja plemenskih živali in zavarovalnih premij v rastlinski proizvodnji;
– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega
varstva domačih živali in rastlin;
– spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel;
– spodbujanje različnih oblik izobraževanja v kmetijstvu
in pospeševanje dela društev in drugih združenj, ki delajo na
področju kmetijstva;
– drugim ukrepom, namenjenim ohranjanju in razvoju
kmetijstva na območju Občine Dolenjske Toplice v skladu s
36. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00).
II. NAČINI IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
1. Splošni kriteriji
4. člen
Upravičenci do sredstev so:
– pravne in fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije, imajo stalno prebivališče v Občini Dolenjske Toplice in so sredstva investirali v Občini Dolenjske Toplice;
– strokovne službe, društva in druga združenja, ki delujejo v Občini Dolenjske Toplice na področju kmetijstva.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Dolenjske Toplice se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov.
6. člen
Upravičenci predložijo vlogo za pridobitev sredstev po
objavi razpisnih pogojev, ki ga objavi Občina Dolenjske Toplice v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na
krajevno običajen način.
Javni razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
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– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog in rok do katerega bodo upravičenci obveščeni o izidu razpisa.
Vloga za pridobitev sredstev mora vsebovati vse z razpisom zahtevane podatke, predvsem pa:
– ime, naslov, sedež prosilca, davčno številko, številko
računa za nakazilo sredstev,
– namen za katerega se podaja vloga,
– izjava o točnosti navedenih podatkov in izjavo upravičenca, da za določen namen-projekt ni pridobil državne
pomoči iz državnih ali mednarodnih virov.
7. člen
Predlog upravičenosti do zahtevanih sredstev pregleda
štiričlanska komisija, ki jo imenuje župan občine. Komisija
pripravi predlog upravičencev za dodelitev sredstev, katere
s sklepom potrdi župan. Sklep o dodelitvi sredstev posameznemu upravičencu vsebuje:
– namen in višino sredstev,
– možnost preverjanja namenske porabe sredstev,
– izvajanje kontrole nad porabo sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva z zamudnimi obrestmi.
2. Posebni kriteriji
Posebni kriteriji so navedeni v 8. členu in so specifični
pri posameznih ukrepih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Dolenjske Toplice.
III. UKREPI
8. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva se izvajajo po
programu finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Dolenjske Toplice, ki ga za tekoče leto potrdi
Odbor za gospodarstvo pri občinskem svetu občine Dolenjske Toplice. Ukrepi navedeni v programu morajo biti v skladu z nameni, opredeljenimi v 3. členu tega pravilnika in v
skladu z določili 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) oziroma ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom in akti vlade iz druge alinee 5. člena zakona
o kmetijstvu. Za posamezne namene, opredeljene v programu, se navede pogoje za pridobitev sredstev in višino sredstev za posamezen namen.
9. člen
Del sredstev za finančne intervencije v kmetijstvu lahko
občinski svet na predlog Odbora za gospodarstvo nameni
za druge namene, ki niso določeni s tem pravilnikom.
10. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev
namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu za posamezni ukrep, predvidenem po letnem programu, se le-ta
prerazporedijo za druge ukrepe, določene v skladu z določbami tega pravilnika, na podlagi predloga komisije opredeljene v 7. členu tega pravilnika. Prerazporeditev določi župan s sklepom.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
11. člen
Namensko uporabo sredstev spremlja in preverja Občinska uprava občine Dolenjske Toplice oziroma pristojna
komisija, ki jo imenuje župan.

Stran

8220 / Št. 74 / 16. 8 . 2002

Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se
obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila
sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se
od 1. 1. 2002.
Št. 320-01/763/02-01
Dolenjske Toplice, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

3519.

Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za
novorojence

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99
in70/00) in 7. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske
Toplice na 27. redni seji dne 25. 7. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o enkratnem denarnem prispevku
za novorojence
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratnega denarnega
prispevka za novorojence družinam z območja Občine Dolenjske Toplice, določa upravičence, višino, pogoje in postopek dodelitve denarnega prispevka.
2. člen
Enkratni denarni prispevek za novorojenca (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna socialna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovi dopolnilni
prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom
otroka.
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4. člen
Občinska uprava na podlagi podatkov Upravne enote
Novo mesto, obvesti upravičence o njihovi pravici do prispevka po tem pravilniku. Priloga obvestila je tudi vloga za
izplačilo prispevka za novorojence.
5. člen
Višina denarnega prispevka v letu 2002 za novorojenca po tem pravilniku je 20.000 SIT. Občinski svet uskladi
višino prispevka ob sprejetju proračuna za tekoče leto.
6. člen
Upravičenec uveljavlja pravico do prispevka z vlogo.
Rok za vložitev vloge je šest mesecev od dne otrokovega
rojstva. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot prepozna.
7. člen
V vlogi iz prejšnjega člena upravičenec navede podatke
o državljanstvu in stalnem prebivališču zase in za novorojenca, številko hranilne knjižice ali tekočega računa, na katerega
se nakaže prispevek ter davčno številko upravičenca.
Vlogi je potrebno priložiti: kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za otroka in kopijo prve strani hranilne knjižice
ali kopijo kartice tekočega računa.
8. člen
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo se lahko vlagatelj pritoži pri županu Občine Dolenjske Toplice.
9. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 1.
2002.
Št. 152-02/761/02-01
Dolenjske Toplice, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

3520.

Pravilnik za vrednotenje programov in projektov
na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice

Na podlagi 1. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in
22/00) in 7. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske
Toplice na svoji 27. redni seji dne 25. 7. 2002 sprejel

PRAVILNIK
za vrednotenje programov in projektov
na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE

3. člen
Upravičenec je eden od staršev novorojenca, če sta on
in otrok državljana RS in imata stalno prebivališče na območju Občine Dolenjske Toplice.
Če starša ne živita skupaj, uveljavlja pravico do prispevka tisti od staršev, pri katerem otrok živi.

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, kriteriji za ocenjevanje, postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za financiranje kulturnih programov v Občini Dolenjske Toplice.
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II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. člen
Izvajalci kulturnih programov so:
– društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture;
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi in so neprofitne;
– zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije,
registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Kulturna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnega programa.
3. člen
Pravico do sofinanciranja kulturnih programov imajo
izvajalci iz prejšnjega člena (razen izvajalcev iz druge alinee
prejšnjega člena) pod naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež v Občini Dolenjske Toplice,
– da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– društva morajo biti registrirana v skladu z zakonom o
društvih in imeti urejeno evidenco o članstvu.
Za posameznike, ki so vpisani v razvid samostojnih
ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo je pogoj,
da imajo stalno prebivališče v Občini Dolenjske Toplice.
4. člen
Sofinancira se vsebina kulturnih programov na naslednjih področjih:
– glasba in ples,
– gledališče in lutke,
– folklora,
– film in video,
– likovno, kiparsko ustvarjanje in fotografija,
– literatura,
– multimedialni projekti, ki združujejo omenjena področja.
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8. člen
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje, župan občine sklene pogodbo, v kateri je opredeljen
izbrani program in višina sofinanciranja, rok za zagotovitev
plačil in način nadzora nad izvajanjem programa in porabo
proračunskih sredstev.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo o izvedbi programov
kulture predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
Občina oziroma od nje imenovani organ izvaja nadzor nad
izvajanjem programov in vodi vse evidence o izvajanih kulturnih programih v občini. Občina oziroma od nje imenovani
organ lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in
podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenega programa kulture v občini. V kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalca programov na
področju kulture, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta
sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj
z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
IV. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67/755/02-01
Dolenjske Toplice, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

3521.
III. POSTOPEK
5. člen
Občina Dolenjske Toplice vsako leto do konca oktobra
objavi javni razpis za zbiranje ponudb programov, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev. Vsebino razpisa po predhodni obravnavi odbora za družbene dejavnosti, določi strokovna komisija, imenovana s strani župana.
6. člen
Strokovna komisija izbere izvajalce na podlagi meril in
kriterijev za vrednotenje programov in projektov na področju
kulture v Občini Dolenjske Toplice, ki so priloga tega pravilnika ter določi višino in namen sofinanciranja izbranih programov.
7. člen
Vrednost sofinanciranih kulturnih programov je odvisna
od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje kulture. Vrednost programov po pogojih in
merilih, ki so opredeljeni v prilogi tega pravilnika, je izražena
v točkah. Vrednost točke po posameznih programih se določi tako, da se znesek razpoložljivih sredstev za področje
kulture deli s skupnim številom zbranih točk po posameznih
programih in izvajalcih.
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Merila in kriteriji za vrednotenje programov na
področju kulture

Občinski svet občine Dolenjske Toplice je na 27. redni
seji dne 25. 7. 2002 sprejel pravilnik za vrednotenje programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske
Toplice, katerega sestavni del so

MERILA IN KRITERIJI
za vrednotenje programov na področju kulture
Temeljna pravila za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti so:
– kvalitetno in redno delo društva,
– množičnost članstva in število nastopov,
– udeležba na predstavah, proslavah in predstavitvah v
občini in izven nje.
I. Občina Dolenjske Toplice zbira predloge za sofinanciranje naslednjih področij ljubiteljske kulturne dejavnosti:
1. glasba in ples, gledališče in lutke, folklora, film in
video, likovno, kiparsko ustvarjanje in fotografija, literatura
ter multimedialni projekti, ki združujejo omenjena področja;
2. strokovno izpopolnjevanje;
3. organizacija likovnih kolonij, gledaliških predstav in
drugih prireditev na območju občine.
II. Točkovno vrednotenje posameznih področij
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Uradni list Republike Slovenije

1. Ljubiteljska kulturna dejavnost
1.1. Redna dejavnost društva:
– redna dejavnost društva
60 točk
– za vsakega člana društva, ki je plačal članarino
1 točka
– za vsako uro prisotnosti strokovnega vodje (do štiri ure) na prireditvi se prizna
1 točka
1.2. Sofinanciranje posameznih področij
1.2.1. Odrasli pevski zbori:
– priznano je maksimalno 80 vaj na sezono, za vsako uro vaj se prizna
1 točka
– honorar pevovodji za vajo (dve šolski uri)
2,5 točke
– honorar zborovodji za vajo (dve šolski uri)
4 točke
– honorar zborovodji – mentorju (dve šolski uri)
6 točke
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci
10 točk
– samostojni nastop v občini
50 točk
– ponovitev samostojnega nastopa v občini
15 točk
– sodelovanje na medobčinski prireditvi z več udeleženci
30 točk
– samostojni nastop izven območja občine
50 točk
– udeležba na regijskem tekmovanju
50 točk
– udeležba na državnem prvenstvu
100 točk
– udeležba na mednarodnih prireditvah skupaj s promocijo občine
100 točk
Prizna se še pavšal na materialne stroške na sezono:
– na člana zbora se prizna
5 točk
1.2.2. Otroški pevski zbori:
– prizna se maksimalno 40 vaj na sezono, za vsako uro se prizna
0,5 točke
– honorar zborovodji na vajo (dve šolski uri)
2,5 točke
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci
5 točk
– samostojni nastop v občini
15 točk
– ponovitev samostojnega nastopa v občini
7,5 točke
– sodelovanje na medobčinski prireditvi z več udeleženci
10 točk
– samostojni nastop izven območja občine
25 točk
– udeležba na regijskem tekmovanju
10 točk
– udeležba na državnem prvenstvu
25 točk
– udeležba na mednarodnih prireditvah skupaj s promocijo občine
50 točk
Prizna se še pavšal za materialne stroške:
– pri najmanj 32 članih zbora
60 točk
– pri manj kot 32 članih zbora
30 točk
1.2.3. Gledališka skupina (odrasli):
– prizna se maksimalno 45 vaj na sezono, za vsako uro
1 točko
– honorar za strokovnega sodelavca na vajo (tri šolske ure)
5 točk
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci
10 točk
– samostojen nastop v občini
40 točk
– ponovitev samostojnega nastopa v občini
20 točk
– nastop izven območja občine z več udeleženci
20 točk
– samostojen nastop izven območja občine
50 točk
– udeležba na regijskem tekmovanju
20 točk
Prizna se še:
– pavšal na programske stroške
40 točk
– pavšal za materialne stroške na sezono
80 točk
1.2.4. Gledališka skupina (otroci)
Isto kot gledališka skupina odraslih, le da se v vseh postavkah prizna polovična vrednost točk, razen pri honorarju
strokovnega sodelavca.
1.2.5. Lutkovna skupina
Isto kot gledališka skupina odraslih in otrok.
1.2.5. Recitacijska ali literarna skupina:
– prizna se maksimalno 20 vaj na sezono, za vsako uro se prizna
0,5 točke
– honorar mentorju na vajo (dve šolski uri)
2,5 točke
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci
10 točk
– nastop izven območja občine z več udeleženci
20 točk
– samostojni nastop v občini
20 točk
– za vsak ponovljen samostojni nastop v občini
10 točk
– za samostojni nastop izven območja občine
30 točk
Prizna se še:
– pavšal za materialne stroške na sezono
25 točk
1.2.6. Folklorna, plesna skupina:
– prizna se maksimalno 45 vaj na sezono, vsaka ura vaj
1 točka
– honorar vodji na vajo (dve šolski uri)
2,5 točke
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci
10 točk
– samostojni nastop v občini
30 točk
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– ponovitev samostojnega nastopa v občini
15 točk
– sodelovanje na medobčinski prireditvi z več udeleženci
20 točk
– samostojni nastop izven območja občine
50 točk
– udeležba na regijskem tekmovanju
20 točk
– udeležba na državnem prvenstvu
50 točk
– udeležba na mednarodni prireditvi izven države s promocijo občine
100 točk
Prizna se še:
– pavšal za materialne stroške na sezono, najmanj 16 plesalcev
100 točk
– pavšal za materialne stroške na sezono, manj kot 16 plesalcev
50 točk
1.2.7. Likovna, fotografska, filmska skupina (odrasli):
– prizna se maksimalno 50 mentorskih vaj na sezono, za vsako uro vaj
1 točka
– honorar mentorju na vajo (dve šolski uri)
2,5 točke
– razstava na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci
10 točk
– samostojna razstava v občini
30 točk
– ponovitev samostojne razstave v občini
15 točk
– sodelovanje na medobčinski prireditvi z več udeleženci
20 točk
– samostojna razstava izven območja občine
50 točk
– udeležba na regijskem tekmovanju
20 točk
Prizna se še:
– pavšal za materialne stroške na sezono za skupino več kot 10 udeležencev
100 točk
– pavšal za materialne stroške na sezono za skupino manj kot 10 udeležencev
50 točk
1.2.8. Likovna, fotografska, filmska skupina (otroci)
Prizna se isto kot pri skupini odraslih, le da se povsod upoštevajo polovične točke, razen pri honorarju strokovnega
sodelavca.
1.3. Organizacija likovnih kolonij, gledaliških predstav in drugih kulturnih prireditev v občini
1.4. Organizacija likovnih kolonij
Organizacija se prizna le pod pogojem, da organizator po končani koloniji na območju občine organizira razstavo likovnih del,
ki so nastala v koloniji.
Prizna se:
– za vsakega udeleženca, ki prihaja izven območja občine z akadem. izobr.
40 točk
– za vsakega udeleženca, ki prihaja izven območja občine – amaterski slikar
10 točk
– za vsakega udeleženca kolonije, ki prihaja iz občine
20 točk
1.5. Organizacija kulturnih prireditev v občini
Prizna se organizacija kulturnih prireditev na področju glasbe in plesa, gledališča in lutk, folklore, filma in videa, likovnega,
kiparskega ustvarjanja in fotografije, literature, in multimedialnih projektov, ki združujejo omenjena področja.
Prizna se:
– za organizacijo prireditve enega društva
50 točk
– za organizacijo prireditve več društev
70 točk
– organizacijo prireditve v občini z več udeleženci (najmanj 50 udeležencev)
100 točk
2. Strokovno izpopolnjevanje kadrov
Za šolanje in strokovno izpopolnjevanje kadrov, ki delajo na področju kulture, se prizna sofinanciranje s strani občine
strokovnim kadrom, ki delujejo v društvih, šolah in vrtcih.
Kandidat, ki mu občina sofinancira šolanje ali strokovno izpopolnjevanje, mora podpisati pogodbo, da bo v občini
najmanj eno leto opravljal strokovno pedagoško ali mentorsko delo v društvu, šoli ali vrtcu. Ustrezno izobraženi kadri so pogoj
za uspešen in pester razvoj kulturnih dejavnosti v občini.
Prizna se:
– prijavnina za šolanje, seminarje
in strokovno izpopolnjevanje
30 točk/udeleženca
Zgornja meja pri sofinanciranju strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja je lahko največ le do višine predloženih
računov, ne glede na vrednost točke.
3. Investicije in investicijsko vzdrževanje v javno infrastrukturo na področju kulture
Kulturni objekti so za kulturno dejavnost urejene površine in prostori.
Javni objekt na področju kulture se mora uporabljati v javno dobro in za namen, za katerega je bil zgrajen in urejen.
Za sredstva, ki so namenjena za investicije ali investicijsko vzdrževanje, lahko kandidirajo samo tisti subjekti, ki delujejo
na področju kulture in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da ima prosilec status kulturnega društva,
– prosilec mora biti upravljavec kulturnega objekta, lastnik ali najemnik,
– obvezna udeležba v višini najmanj 20% predračunske vrednosti.
Sredstva se prednostno dodelijo za:
– adaptacijo in rekonstrukcijo objektov v katerih se odvija kulturna dejavnost,
– posodobitev objektov,
– racionalizacijo stroškov (ekološki, tehnični, tehnološki vidiki),
– nakup potrebne opreme.
Pri dodelitvi sredstev se prednostno upošteva še:
– število občanov, ki delujejo v društvu,
– rednost in pogostost kulturnih prireditev,
– vložek lastnega prostovoljnega dela in sredstev,
– obiskanost predstav in prireditev.
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Sredstva se lahko porabijo le namensko in za tista dela
in opravila, za katera so bila namenjena. Sredstva se nakažejo šele takrat, ko prosilec z računi dokaže upravičenost
izplačila za nabavljeni material ali delo.
Po opravljenem delu se poda poročilo pristojnemu organu.
4. Priznanja članom društev in ostalim delavcem, ki
delajo na področju kulture
Občina Dolenjske Toplice podeljuje priznanja za pomembne dosežke na področju kulture društvom in posameznikom, ki so s svojim delom prispevali pomemben delež
za uveljavitev kulture v občini in širši skupnosti.
Občina Dolenjske Toplice podeljuje priznanja na področju kulture:
– amaterskim delavcem na področju kulture in kulturnim društvom za pomembno in uspešno delo,
– posameznikom za izjemne dosežke na področju kulturnega delovanja,
– mentorjem in strokovnim delavcem za uspešno delo
in dosežke v daljšem obdobju,
– amaterskim delavcem v kulturi za njihovo življenjsko
delo.
Kandidate za priznanja lahko predlagajo kulturna društva, javni zavodi ali občani Občine Dolenjske Toplice.
Predlog mora poleg osnovnih podatkov o kandidatu
vsebovati podrobno utemeljitev.
Predloge za posamezna priznanja obravnava komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri občinskem
svetu Občine Dolenjske Toplice.
Priznanja se podelijo na slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Dolenjske Toplice.
Merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju
kulture veljajo z dnem veljavnosti pravilnika za vrednotenje
programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice.

Uradni list Republike Slovenije
v SIT na otroka

– I. starostno obdobje
– II. starostno obdobje
– Vzgojno-varstvena družina

2. člen
Polni dnevni odbitek za živila je 320 SIT. Dnevni odbitek za živila v vrtcu se izračunava odstotkovno glede na
plačilni razred staršev od 320 SIT.
Polni dnevni odbitek za živila v družinskem varstvu je
390 SIT. Dnevni odbitek za živila v družinskem varstvu se
izračunava odstotkovno glede na plačilni razred staršev od
390 SIT.
3. člen
Cene programov iz 1. člena tega sklepa se uporabljajo
za izračun plačila staršev in za občino, za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje, od 1. 8. 2002 dalje.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 032-01/739/02-01
Dolenjske Toplice, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

ILIRSKA BISTRICA
3523.

Št. 67/756/02-01
Dolenjske Toplice, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

3522.

Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ
Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet
občine Dolenjske Toplice na 27. redni seji dne 25. 7. 2002
sprejel

SKLEP
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje
v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ
Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
1. člen
Cene programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ
Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek, se povečajo s
1. 8. 2002 in znašajo mesečno:

65.653
54.450
64.130

Program priprave zazidalnega načrta za cono
01-2 v Ilirski Bistrici – I. faza

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Ilirska
Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97
in 30/98 ter Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet
občine Ilirska Bistrica na nadaljevanju 30. seje dne 2. 4.
2002 sprejel

PROGRAM
priprave zazidalnega načrta za cono O1-2
v Ilirski Bistrici – I. faza
I. IZHODIŠČE ZA IZDELAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
1. člen
Postopek za izdelavo zazidalnega načrta za cono O1-2
v Ilirski Bistrici – I. faza se je pričel 18. 2. 2002, ko je bila na
oddelek za gospodarsko infrastrukturo vložena programska
zasnova za program priprave zazidalnega načrta. Zahtevek
za izdelavo zazidalnega načrta so vložili štirje investitorji, in
sicer:
1. Avtoservis Smrdelj Valter s.p., Bazoviška cesta 44,
6250 Ilirska Bistrica,
2. Avto Martinčič Martinčič Franc s.p., Bazoviška cesta 42, 6250 Ilirska Bistrica;
3. K.M.B. d.o.o., Bazoviška cesta 36, 6250 Ilirska
Bistrica in
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4. Hodnik Kristjan, Trg maršala Tita 6, 6250 Ilirska
Bistrica.
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6. člen

2. Vsebina zazidalnega načrta

2. člen
V urbanistični zasnovi mesta Ilirska Bistrica, ki je sestavni del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta
1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90)
in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave PN, št. 30/87)
(Uradni list RS, št. 7/99), se cona z oznako O1 nahaja ob
Bazoviški cesti in jo na severni strani omejuje potok Jasenska Pila, na južni reka Reka, na vzhodni pa železniška proga. Del cone ob Bazoviški cesti je že pozidan in se ureja s
prostorskimi ureditvenimi pogoji. Za preostali del cone pa je
predvidena izdelava zazidalnega načrta.

Zazidalni načrt mora biti pripravljen tako, da bo njegov
tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodila o
vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Priprava zazidalnega načrta vsebuje:
– izdelavo posebnih strokovnih podlag in
– izdelavo zazidalnega načrta.

3. člen
Zaradi načina financiranja zazidalnega načrta, se bo le
ta izdelal samo za del cone. I. faza zazidalnega načrta bo
zajemala območje za obstoječimi objekti in bo namenjena
predvsem gradnji objektov, ki bodo služili dopolnilni dejavnosti, katero opravljajo lastniki. Objekti bodo zgrajeni kot
obrtno-stanovanjski in obrtno-skladiščno-poslovni.

Pred izdelavo osnutka zazidalnega načrta je potrebno
izdelati oziroma pridobiti posebne strokovne podlage:
1. geodetsko topografski načrt, izdelan v M 1:500,
reambuliran in potrjen na GURS, Območna geodetska uprava Koper, Geodetska pisarna Ilirska Bistrica, ki vključuje
podatke o komunalnih vodih, parcele in druge geodetske
podlage izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni
list SRS, št. 17/85);
2. katastrski načrt z vrisanim območjem obdelave v M
1:1000;
3. posebne strokovne podlage izdelane v skladu z
navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
zlasti:
– idejna rešitev prostorsko-urbanistične zasnove območja z razporeditvijo objektov in naprav, parkirišč ter drugih odprtih površin z določitvjo njihove namembnosti, kapacitete in velikosti, z določitvijo okvirne etažne površine ter
horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov;
– idejne rešitve arhitekturnega oblikovanja objektov in
naprav;
– idejne rešitve urbanistično-krajinskega oblikovanja
ureditve odprtih površin;
– idejne rešitve vseh infrastrukturnih omrežij, objektov,
naprav in ureditev, potrebnih za delovanje območja, z določitvijo njihovih kapacitet;
– naravovarstvene smernice, izdelane v skladu z 97. in
98. členom zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št.
56/99);
– strokovne zasnove za varstvo kulturne dediščine izdelane v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 7/99);
– posebne strokovne podlage o vplivih predvidenih prostorskih ureditev, gradnje in obratovanja posega na okolje,
ki vključuje oceno obsega, vrste in vplivno območje posameznega vpliva ter rešitve v zvezi z varovanjem okolja in
rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na
okolje, zlasti pa ukrepi in rešitve:
– za preprečitev in sanacijo prekomernega hrupa virov
in imisijskih obremenitev varovanih območij,
– za lokalno zmanjšanje onesnaženja zraka,
– za zaščito pred prekomernim onesnaženjem zemlje
in tal,
– za omilitev vplivov na živalski in rastlinski svet,
– vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov, površinskih voda ter ureditve strug
površinskih voda s prikazom sistema odvodnjavanja meteornih in odpadnih voda;
– morebitni ukrepi v času gradnje;

4. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja zazidalnega načrta, subjekti, ki sodelujejo pri njegovi
izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne
faze izdelave zazidalnega načrta ter sredstva, potrebna za
njegovo pripravo.
S programom priprave se določi tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosilec aktivnosti v postopku sprejemanja.
II. OBSEG IN VSEBINA ZAZIDALNEGA NAČRTA
5. člen
1. Območje urejanja
Meja območja, ki se ureja z zazidalnim načrtom poteka
od izhodiščne točke na severovzhodu območja (vogal parc.
št. 1101/1 in 1821 k.o. Ilirska Bistrica) poteka proti zahodu
po meji med parcelo št. 1101/1 in parc. št. 1821, 226/1,
227/1 in 228/2 k.o. Ilirska Bistrica, pride do vogala parc.
št. 231/2, zavije proti jugozahodu po meji med parc. št.
212/1 in 213/24 k.o. Ilirska Bistrica do meje k.o. Koseze
oziroma reke Reke, ter zavije po meji k.o. Koseze proti
jugovzhodu do parc. št. 213/23 k.o. Ilirska Bistrica. Od tu
naprej zavije proti severovzhodu po meji med parc. št.
213/22 in 213/23, 213/21 in 213/10, 213/20 in
231/11, 213/1 in 213/12 ter 213/17, 213/19 in
213/13, 213/18 in 213/14 vse k.o. Ilirska Bistrica, pride
do parc. št. 1101/1 k.o. Ilirska Bistrica (pot) ter po njej
zavije proti vzhodu do Bazoviške ceste (parc.št. 1098/3
k.o. Ilirska Bistrica) ter zavije proti severu do izhodiščne
točke.
V cono O1-2 I. faza so vključene naslednje parcele:
del parc. št. 1101/1 in parc. št. 213/1, 213/18, 213/19,
213/20, 213/21, 213/22 in 231/24 vse k.o. Ilirska Bistrica. Skupna površina zemljišča, za katerega se izdeluje zazidalni načrt meri ca. 10.942 m2.

7. člen
2.1 Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
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4. morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz pogojev pristojnih pogojedajalcev.
8. člen
2.2 Osnutek zazidalnega načrta
Osnutek zazidalnega načrta mora biti izdelan na podlagi posebnih strokovnih podlag, določenih v 7. členu tega
programa ter ob upoštevanju pogojev organov in organizacij, določenih v 10. členu tega programa.
Osnutek zazidalnega načrta mora vsebovati:
1. osnutek odloka o ureditvenem načrtu, ki mora vsebovati:
– navedbo prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine;
– opis meje območja po parcelnih mejah in seznam
parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja;
– funkcijo območja s pogoji urejanja;
– pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor z določitvijo namembnosti, velikosti (površine, gabariti in kapacitete) in ureditve
objektov, naprav in odprtih prostorov;
– pogoje glede komunalnega urejanja območja;
– okoljevarstvene pogoje, ki so pomembni za izvedbo
predvidenih posegov;
– določitev toleranc pri legi, velikosti in funkciji objektov, ki so dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo
katerih pa se ne sme spreminjati vpliv načrtovanih posegov v
prostor na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani
videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja in sosednjih območij;
– seznam objektov, predvidenih za rušitev, z navedbo
naslova in namembnosti objekta, katastrske občine in parcelne številke;
– možnosti etapnega izvajanja posegov;
– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne
zazidajo v prvi fazi oziroma se njihova namembnost v času
gradnje ne spremeni ter pogoji za ureditev začasnih objektov in naprav;
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju zazidalnega načrta;
– seznam občinskih izvedbenih aktov, ki prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega zazidalnega načrta.
2. tekstualni del mora vsebovati:
– obrazložitev in utemeljitev zazidalnega načrta;
– povzetek iz prostorskih sestavin občinskih planskih
aktov;
– opis prostorskih pogojev za realizacijo posega v prostor;
– opis prostorske, urbanistične in arhitekturne rešitve
območja urejanja, vključno z opisom namembnosti objektov, naprav in odprtih površin ter določitvijo njihove velikosti
(površine, gabariti in kapacitete) ter njihov vpliv na obstoječe
objekte in naprave;
– opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav za
delovanje območja ter opis prestavitev in prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav;
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih:
– varstvo naravne dediščine,
– varstvo kulturne dediščine,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
– varstvo kmetijskih zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
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– seznam objektov, predivdenih za rušitev, z navedbo
naslova in namembnosti objekta, katastrske občine in parcelne številke;
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in
lastništvu;
– oceno stroškov za izvedbo zazidalnega načrta;
– etapnost izvajanja zazidalnega načrta;
– pogoje organov in organizacij določenih v 10. členu
tega programa.
3. grafični del mora vsebovati:
– prikaz iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje;
– prikaz širšega območja zazidalnega načrta v M
1:5000;
– pregledni situacijski načrt M 1:500, vključujoč namensko rabo prostora;
– zazidalno – ureditveno situacijo območja v M 1:500
(na topografski osnovi), ki vsebuje:
– prikaz območja zazidalnega načrta s prostorsko –
urbanistično zasnovo,
– razporeditev objektov in naprav, parkirišč in drugih
odprtih površin z določitvijo njihova namembnosti, kapacitete in velikosti, z določitvijo okvirne etažne površine ter horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov in zasnovo ureditve odprtih površin;
– arhitektonsko situacijo v M 1:500, ki vsebuje:
– usmeritve za arhitekturno oblikovanje objektov in naprav,
– usmeritve za urbanistično – krajinsko oblikovanje ureditve odprtih površin,
– funkcionalne in tehnične rešitve in ureditve,
– okoljevarstvene in vodnogospodarske rešitve in ureditve;
– rušitveno situacijo v M 1:500 z označitvijo objektov
in infrastrukture, ki so predvideni za odstranitev;
– situacijo komunalne ureditve v M 1:500, ki vsebuje
idejne rešitve komunalnih in energetskih objektov, naprav in
ureditev ter ureditev s področja prometa in zvez ter drugih
objektov in naprav s področja gospodarskih javnih služb v M
1:500;
– karakteristične poglede in prereze obravnavanega
območja in posameznih ureditev v ustreznem merilu;
– načrt gradbenih parcel v M 1:500 ali 1:1000.
4. gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka zazidalnega načrta.
9. člen
2.3 Predlog zazidalnega načrta
Predlog zazidalnega načrta mora poleg vsebin iz osnutka zazidalnega načrta ter ob upoštevanju predloga stališč o
utemeljenosti predlogov in pripomb z javne razgrnitve vsebovati tudi:
1. v tekstualnem delu:
– soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij
določenih v 9. členu tega programa;
2. v grafičnem delu:
– tehnične elemente za zakoličenje objektov in naprav,
ki jih določa zazidalni načrt in elemente za zakoličenje gradbenih parcel.
V predlogu zazidalnega načrta morajo biti jasno opredeljeni pogoji za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja po 19. členu zakona o graditvi objektov (Uradni
list SRS, št. 34/84, 29/86 ter Uradni list RS, št. 40/94,
69/94, 29/95, 59/96 in 45/99).
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III. ORGANI IN ORGANIZACIJE, KI MORAJO PODATI
POGOJE ZA PRIPRAVO OSNUTKA ZAZIDALNEGA
NAČRTA TER SOGLASJA IN MNENJA K PREDLOGU
ZAZIDALNEGA NAČRTA
10. člen
V postopku izdelave zazidalnega načrta se od organov
in organizacij pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Posamezni organi in organizacije, ki upravljajo
z infrastrukturo, morajo posredovati skupaj s pismenimi pogoji oziroma mnenji, grafične podatke o infrastrukturnih objektih in napravah na območju, ki ga ureja zazidalni načrt.
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka ureditvenega načrta ter
soglasja k dopolnjenemu osnutku ureditvenega načrta so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Postojna, Ljubljanska 50 a, 6230 Postojna
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna,
Ulica 1. maja 7, p.p. 157, 6230 Postojna
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine –
Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
4. Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica,
Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistica,
5. Elektro Primorske, PE Sežana, Partizanska 47,
6210 Sežana,
6. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska cesta 4,
6000 Koper,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za
okolje (področje varstva narave, varstva okolja in področje
vodnega gospodarstva), Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje (področje vodnega gospodarstva), Izpostava Koper,
Pristaniška 12, 6000 Koper,
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1535 Ljubljana,
10. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpostava Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper,
11. Petrol plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana,
12. Slovenske železnice d.d., Center za nepremičnine, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana in
13. Krajevna skupnost Ilirska Bistrica, Bazoviška 12,
6250 Ilirska Bistrica.
Poleg naštetih v prejšnjem odstavku se v postopek
sprejemanja zazidalnega načrta vključi še vse lastnike parcel, ki se nahajajo v območju urejanja in lastnike parcel, ki
mejijo na območje urejanja in sicer:
1. Bergoč Ivan in Bergoč Venčka, Koseze 14, 6250
Ilirska Bistrica;
2. dediči pokojne Pugelj Pavline, Bazoviška cesta 44,
6250 Ilirska Bistrica;
3. Iskra Vilma, Zabiče 24b, 6250 Ilirska Bistrica;
4. Ujčič Miroslav in Nevenka, Podgraje 16, 6250 Ilirska Bistrica;
5. Zejnulović Borislav in Alma, Bazoviška cesta 40,
6250 Ilirska Bistrica in
6. Zadel Boris, Bazoviška cesta 36, 6250 Ilirska Bistrica.
11. člen
Na izdelan dopolnjen osnutek zazidalnega načrta morajo organi in organizacije, ki so navedeni v prejšnjem členu,
v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti
soglasje sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec zazidalnega načrta upošteval zahtevane pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
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IV. NOSILCI V POSTOPKU IZDELAVE ZAZIDALNEGA
NAČRTA
12. člen
Postopek priprave in sprejemanja zazidalnega načrta
vodi Oddelek za gospodarsko infrastrukturo pri Občini Ilrska
Bistrica.
Investitorji izdelave zazidalnega načrta so navedeni v 1.
členu tega programa priprave.
Izdelovalec zazidalnega načrta bo CEP Danilo Jež s.p.,
Pod Taborom 1a, 6210 Sežana.
13. člen
Naloga izdelovalca zazidalnega načrta je:
– izdelava oziroma pridobitev posebnih strokovnih podlag iz 7. člena tega programa;
– pridobitev pogojev in soglasij organov in organizacij
naštetih v 10. členu programa;
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela zazidalnega
načrta v skladu z zakoni, tem programom priprave, navodilom in pogoji organov in organizacij;
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v
vseh postopkih sprejemanja;
– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah,
ki bodo podlaga za odločanje in sprejemanje na občinskem
svetu.
V. POSTOPKI IN ROKI PRIPRAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
14. člen
1. Izdelava posebnih strokovnih podlag iz 7. člena tega
programa in pridobitev pogojev organov in organizacij iz 10.
člena tega programa v 40 dneh po sprejemu programa
priprave.
2. Osnutek ureditvnega načrta se dostavi občinskemu
svetu najpozneje v 40 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev.
3. Občinski svet sprejme sklep o tridesetdnevni javni
razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta najpozneje v desetih
dneh po prejemu gradiva.
4. V času javne razgrnitve oddelek za gospodarsko
infrastrukturo organizira javno obravnavo osnutka zazidalnega načrta.
5. Predlog stališč do pripomb in predlogov, ki bodo
podane v času javne razgrnitve, pripravi izdelovalec zazidalnega načrta najpozneje v 30 dneh po preteku javne razgrnitve. Stališče do pripomb in predlogov sprejme občinski
svet.
6. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskem svetu,
se v 20 dneh dopolni osnutek zazidalnega načrta v tistih
sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in predlogi.
7. Na tako dopolnjen osnutek zazidalnega načrta pridobi izdelovalec zazidalnega načrta soglasja organov in organizacije iz 10. člena tega programa.
8. Dopolnjen osnutek zazidalnega načrta se s pridobljenimi soglasji kot predlog posreduje v sprejem na občinski
svet.
9. Odlok o zazidalnem načrtu se objavi v Uradnem
listu RS.
15. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ilirska
Bistrica.
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Št. 35005-2/02-231
Ilirska Bistrica, dne 2. aprila 2002.
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II. OBSEG IN VSEBINA UREDITVENEGA NAČRTA
4. člen

Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž.
kem. tehnol .l .r

3524.

Program priprave ureditvenega načrta za cono
C2-2 v Ilirski Bistrici

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Ilirska
Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97
in 30/98 ter Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet
občine Ilirska Bistrica na nadaljevanju 30. seje, dne 2. 4.
2002 sprejel

PROGRAM
priprave ureditvenega načrta za cono C2-2
v Ilirski Bistrici
I. IZHODIŠČE ZA IZDELAVO UREDITVENEGA
NAČRTA
1. člen
V urbanistični zasnovi mesta Ilirska Bistrica, ki je sestavni del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta
1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90)
in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave PN, št. 30/87)
(Uradni list RS, št. 7/99), je cona z oznako C2-2 razdeljena
na dva dela in sicer del cone zajema mestni park, del pa je
namenjen centralnim dejavnostim in stanovanjskim objektom. Za omenjeno cono je predvidena izdelava ureditvenega načrta (v nadaljevanju: UN).
2. člen
Za predmetno cono je Izvršni svet skupščine občine
Ilirska Bistrica 26. 12. 1990 pod št. 352-2/10-4/10 sprejel program priprave ureditvenega načrta, ki pa ni bil realiziran. S tem programom priprave se prvotni program priprave
razveljavi, ohrani se le meja ureditve.
3. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja UN, subjekti, ki sodelujejo pri njegovi izdelavi, način
njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih
morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave UN
ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.
S programom priprave se določi tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosilec aktivnosti v postopku sprejemanja.

1. Območje urejanja
Meja območja, ki se ureja z UN poteka od izhodiščne
točke na jugovzhodnem vogalu območja (vogal parc. št.
311 k.o. Ilirska Bistrica) po meji med parc. št. 1812 in parc.
št. 311 in 284/1 k.o. Ilirska Bistrica ter se nadaljuje v ravni
črti proti jugozahodu do parc. št. 201/13 k.o. Ilirska Bistrica (železniška proga), zavije proti severu po njeni meji, seka
potok Bistrica (parc. št. 201/12 k.o. Ilirska Bistrica) in pride
do stičišča parc. št 60 in 58/1 k.o. Ilirska Bistrica, zavije
proti vzhodu po meji med potokom Bistrica (parc. št. 201/12
in 1119/5 k.o. Ilirska Bistrica) in parc. št. 58/1, 51/2,
51/2 in 1099/2 k.o. Ilirska Bistrica do Bazoviške ceste
(parc. št. 1098/1 k.o. Ilirska Bistrica) in zavije po njeni meji
proti jugu do izhodiščne točke.
V cono C2-2 so vključene naslednje parc. št. 201/12,
del 284/1, 284/2, 284/3, 284/4, 291/2, 1099/3,
1119/5, 1810, 1811 in 1812 vse k.o. Ilirska Bistrica.
Skupna površina zemljišča, za katerega se izdeluje UN meri
ca. 9.837 m2.
5. člen
2. Obseg in vsebina ureditvenega načrta
UN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in
grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) (v nadaljevanju: ZUNDPP)
in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) (v
nadaljevanju: navodilo).
Priprava UN vsebuje:
– izdelavo posebnih strokovnih podlag in
– izdelavo ureditvenega načrta.
6. člen
2.1 Vsebina
2.1.1 Posebne strokovne podlage za ureditveni načrt
Pred izdelavo osnutka UN je potrebno izdelati oziroma
pridobiti posebne strokovne podlage:
1. geodetsko topografski načrt, izdelan v M 1:500,
reambuliran in potrjen na Geodetski pisarni Ilirska Bistrica,
ki vključuje podatke o komunalnih vodih, parcele in druge
geodetske podloge izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini
geodetskih podlog za pripravo prostorskih izvedbenih aktov
(Uradni list SRS, št. 17/85);
2. katastrski načrt z vrisanim območjem obdelave v M
1:1000;
3. posebne strokovne podlage izdelane v skladu z
navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
zlasti:
– idejna rešitev prostorsko-urbanistične zasnove območja z razporeditvijo objektov in naprav, parkirišč ter drugih odprtih površin z določitvjo njihove namembnosti, kapacitete in velikosti, z določitvijo okvirne etažne površine ter
horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov;
– idejne rešitve arhitekturnega oblikovanja objektov in
naprav;
– idejne rešitve urbanistično-krajinskega oblikovanja
ureditve odprtih površin;
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– idejne rešitve vseh infrastrukturnih omrežij, objektov,
naprav in ureditev, potrebnih za delovanje območja, z določitvijo njihovih kapacitet;
– naravovarstvene smernice, izdelane v skladu z 97. in
98. členom zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št.
56/99);
– strokovne zasnove za varstvo kulturne dediščine izdelane v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 7/99);
– posebne strokovne podlage o vplivih predvidenih prostorskih ureditev, gradnje in obratovanja posega na okolje,
ki vključuje oceno obsega, vrste in vplivno območje posameznega vpliva ter rešitve v zvezi z varovanjem okolja in
rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na
okolje, zlasti pa ukrepi in rešitve:
– za preprečitev in sanacijo prekomernega hrupa virov
in imisijskih obremenitev varovanih območij,
– za lokalno zmanjšanje onesnaženja zraka,
– za zaščito pred prekomernim onesnaženjem zemlje
in tal,
– za omilitev vplivov na živalski in rastlinski svet,
– vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov, površinskih voda ter ureditve strug
površinskih voda s prikazom sistema odvodnjavanja meteornih in odpadnih voda;
– morebitni ukrepi v času gradnje;
4. morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz pogojev pristojnih pogojedajalcev.
7. člen
2.1.2 Ureditveni načrt
2.1.2.1 Osnutek ureditvenega načrta
Osnutek ureditvenega načrta mora biti izdelan na podlagi posebnih strokovnih podlag, določenih v 6. členu tega
programa ter ob upoštevanju pogojev organov in organizacij, določenih v 8. členu tega programa.
Osnutek ureditvenega načrta mora vsebovati:
1. osnutek odloka o ureditvenem načrtu
– navedbo prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine;
– opis meje območja po parcelnih mejah in seznam
parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja;
– funkcijo območja s pogoji urejanja;
– pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor z določitvijo namembnosti, velikosti (površine, gabariti in kapacitete) in ureditve
objektov, naprav in odprtih prostorov;
– pogoje glede komunalnega urejanja območja;
– okoljevarstvene pogoje, ki so pomembni za izvedbo
predvidenih posegov;
– določitev toleranc pri legi, velikosti in funkciji objektov, ki so dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo
katerih pa se ne sme spreminjati vpliv načrtovanih posegov v
prostor na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani
videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja in sosednjih območij;
– seznam objektov, predivdenih za rušitev, z navedbo
naslova in namembnosti objekta, katastrske občine in parcelne številke;
– možnosti etapnega izvajanja posegov;
– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne
zazidajo v prvi fazi oziroma se njihova namembnost v času
gradnje ne spremeni ter pogoji za ureditev začasnih objektov in naprav;
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju ureditvenega načrta;
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– seznam občinskih izvedbenih aktov, ki prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega ureditvenega načrta.
2. tekstualni del
– obrazložitev in utemeljitev ureditvenega načrta;
– povzetek iz prostorskih sestavin občinskih planskih
aktov;
– opis prostrskih pogojev za realizacijo posega v prostor;
– opis prostorske, urbanistične in arhitekturne rešitve
območja urejanja, vključno z opisom namembnosti objektov, naprav in odprtih površin ter določitvijo njihove velikosti
(površine, gabariti in kapacitete) ter njihov vpliv na obstoječe
objekte in naprave;
– opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav za
delovanje območja ter opis prestavitev in prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objsktov in naprav;
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih:
– varstvo naravne dediščine,
– varstvo kulturne dediščine,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
– varstvo kmetijskih zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
V UN morajo biti določeni prostorski pogoji za realizacijo planskih odločitev ter na njihovi osnovi razčlenjeni in
prikazani:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji;
– rešitve in ukrepi za varovanje in urejanje krajinske
značilnosti, dobrin splošnega pomena in plodne zemlje;
– rešitve za varstvo okolja in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja;
– potrebne vodnogospodarske ureditve;
– zasnova ureditve zelenih površin;
– načrt gradbenih parcel;
– tehnični elementi za zakoličenje objektov in parcel;
– ocena stroškov za izvedbo načrta;
– etape izvajanja načrta.
Prej našteti prostorski pogoji se določijo:
– z zazidalno situacijo, ki določa pogoje za funkcionalne in oblikovalske rešitve območja;
– s funkcionalnimi in oblikovalskimi rešitvami objektov
in naprav;
– z rešitvami prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez.
8. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Ilirska Bistrica s spremembami
in dopolnitvami (Uradne objave Primorske novice, št. 30/87
in 36/90);
– odlok o skupnih prostorskih ureditvenih pogojih za
Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice, št.
17/94);
– zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni
list RS, št. 57/96);
– projekt prenove in ohranitve Parka Nade Žagar in
Kindlerjevega parka v Ilirski Bistrici ter projekt predstavitve
celotnega kompleksa v smislu ureditve učno-vzgojno-izo-
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braževalne poti vključno z označitvijo vegetacije in idejnim
osnutkom parkovnega vodnika;
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah, ki jih posredujejo upravljalci.
9. člen

III. SOGLASODAJALCI
10. člen
V postopku izdelave UN se od soglasodajalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Posamezni soglasodajalci, ki upravljajo z infrastrukturo, morajo
posredovati skupaj s pismenimi pogoji oziroma mnenji, grafične podatke o infrastrukturnih objektih in napravah na območju, ki ga ureja UN.
11. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka ZN ter soglasja k
dopolnjenemu osnutku ZN so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Postojna, Ljubljanska 50 a, 6230 Postojna,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna,
Ulica 1. maja 7, p.p. 157, 6230 Postojna,
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine –
Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
4. Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica,
Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistica,
5. Elektro Primorske, PE Sežana, Partizanska 47,
6210 Sežana,
6. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska cesta 4,
6000 Koper,
7. ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za
okolje (področje varstva narave, varstva okolja in področje
vodnega gospodarstva), Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje (področje vodnega gospodarstva), izpostava Koper,
Pristaniška 12, 6000 Koper,
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1535 Ljubljana,
10. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper,
11. Petrol plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana,
12. Slovenske železnice d.d., Center za nepremičnine, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana in
13. Krajevna skupnost Ilirska Bistrica, Bazoviška 12,
6250 Ilirska Bistrica,
14. okoljevarstveno društvo Vez,
15. taborniki
16. ribiška družina.
12. člen
Na izdelan dopolnjen osnutek UN morajo soglasodajalci, ki so navedeni v prejšnjem členu, v 30 dneh po prejemu
vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da
je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec UN
upošteval zahtevane pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
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IV. NOSILCI V POSTOPKU IZDELAVE UREDITVENEGA
NAČRTA
13. člen
Investitor UN je Kalister avto Kalister Marijan, Dolenje
pri Jelšanah 2a, 6254 Jelšane.
Izdelovalec UN bo Cep Danilo Jež s.p., Pod Taborom
1a, 6210 Sežana.
14. člen
Naloga izdelovalca UN je:
– izdelava posebnih strokovnih podlag na podlagi programa priprave in projektne naloge,
– pridobitev pogojev in soglasij organov in organizacij
iz 8. člena programa,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela UN v skladu
z zakoni, sprejetim programom priprave, navodilom in pogoji soglasodajalcev;
– pridobitev okoljevarstvene ocene, katero izdela pooblaščena organizacija in mora vsebovati splošen opis lokacije, valorizacijo tal, krajinske analize in valorizacijo, oceno
vplivov požarne ogroženosti, oceno vplivov z vidika varovanja zraka pred onesnaženjem, oceno vplivov z vidika varovanja voda, oceno vplivov z vidika varovanja pred prekomernim hrupom ter oceno vplivov z vidika odlaganja odpadkov,
ki bodo nastajali v tej coni;
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v
vseh postopkih sprejemanja;
– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah,
ki bodo podlaga za odločanje in sprejemanje na občinskem
svetu.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja ZN je
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo pri Občini Ilirska
Bistrica.
V. TERMINSKI PLAN
15. člen
1. Izdelava posebnih strokovnih podlag in pridobitev
dodatnih pogojev soglasodajalcev v 40 dneh po sprejemu
programa priprave.
2. Osnutek ZN se dostavi občinskemu svetu najpozneje v 40 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev. Časovno vzporedno se izdela poročilo o presoji vplivov na okolje.
3. Občinski svet sprejme sklep o tridesetdnevni javni
razgrnitvi osnutka ZN najpozneje v desetih dneh po prejemu
gradiva.
4. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava osnutka ZN.
5. Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, ki bodo podane v času javne razgrnitve najpozneje v
30 dneh po preteku javne razgrnitve.
6. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskem svetu,
se v 20 dneh dopolni osnutek ZN v tistih sestavinah, na
katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in
predlogi.
7. Na tako dopolnjen osnutek ZN se pridobijo soglasja
soglasodajalcev.
8. Dopolnjen osnutek ZN se s pridobljenimi soglasji
posreduje v sprejem na občinski svet.
9. Odlok o ZN se objavi v Uradnem listu RS.
16. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ilirska
Bistrica.
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3525.

Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 16. člena statuta Občine Ilirska
Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97 in 30/98 in
Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska
Bistrica na tretjem nadaljevanju 32. redne seje dne 22. 7.
2002 sprejel

PRAVILNIK
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu v Občini Ilirska
Bistrica.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z
odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
Občine Ilirska Bistrica se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje
razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje
ekonomsko stabilnih gospodarskih enot,
– okolju prijaznejšo tehnologijo pridelave kmetijskih
proizvodov in s tem v zvezi izboljšanje kvalitete kmetijskih
proizvodov,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno koriščenje
kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– spodbujanje različnih oblik izobraževanja kmečkega
prebivalstva,
– podpora za delovanje kmetijskih društev,
– promocija kmetijstva in podeželja,
– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem
območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo.
4. člen
Do finančnih sredstev so na podlagi določb tega pravilnika upravičene fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine
Ilirska Bistrica.
Upravičenci do finančnih sredstev so lahko tudi pravne
osebe, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica.
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Upravičenci do finančnih sredstev so tudi društva s
področja kmetijstva na območju Občine Ilirska Bistrica in
društva, kjer so člani regijsko ali drugače povezani, če na
območju občine za to področje ni registriranega društva.
Upravičenci morajo podati izjavo, da za posamezen
namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna in
mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za
določen namen že prejeli. Dodeljena sredstva posameznim
upravičencem se lahko dodeli, če pomenijo spodbudo za
izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Višina dodeljene pomoči iz občinskega proračuna za
posamezen namen ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči, kot je opredeljena v tem
pravilniku.
Podano mora biti mnenje Kmetijske svetovalne službe
o upravičenosti sofinanciranja posameznega ukrepa.
5. člen
Finančna sredstva se dodeljujejo kot finančne intervencije za namene iz II. poglavja (nepovratna sredstva) in v
obliki subvencionirane obrestne mere pri najemanju kreditov iz III. poglavja tega pravilnika, v višini kot so zagotovljena
z vsakoletnim proračunom Občine Ilirska Bistrica.
6. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do intervencijskih sredstev na osnovi izkazanih računov ustreznih služb ter na osnovi
in pod pogoji, določenimi s tem pravilnikom in z razpisi
Občine Ilirska Bistrica, ki morajo vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezne namene iz
tega pravilnika,
– pogoje za pridobitev razpisanih sredstev,
– subjekte, ki lahko zaprosijo za razpisana sredstva,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prosilec predložiti
k prijavi za razpis,
– rok za vložitev prijav, ki ne sme biti krajši kot 15 dni
od dneva objave razpisa.
7. člen
Za izvedbo javnega razpisa župan s sklepom imenuje
strokovno komisijo za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija),
ki je sestavljena iz treh članov.
Komisija pripravi razpisno dokumentacijo, objavi javni
razpis v sredstvih javnega obveščanja, obravnava pravočasno prispele popolne prijave, opravlja oglede na terenu in
pripravi predlog za razdelitev sredstev, ki ga potrdi župan
občine v okviru proračunskih sredstva za namene iz tega
pravilnika.
Sklep se posreduje vsem prosilcem v roku 8 dni od
sprejema odločitve.
8. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja
Oddelek za gospodarstvo in finance občine Ilirska Bistrica.
9. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik
dolžan takoj vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunajo od dneva
prejema do dneva vračila sredstev.
V primeru, da so prejemniki sredstev pravne osebe, se
obveznost vrnitve nenamensko porabljenih sredstev zavaruje s pogodbo.
Prejemnik je pod enakimi pogoji dolžan vrniti sredstva
tudi v primeru, če je v obdobju do treh let od prejema
subvencije odtujil subvencionirano zemljišče, napravo ali je
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v enakem obdobju zmanjšal stalež živine brez ustrezne zamenjave, da je za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, da je za isti namen in iz istega
naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za
to določenega obdobja v razpisu in zaradi drugih nepravilnosti pri uporabi sredstev.
10. člen
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so že pridobili
sredstva za isti namen iz tega pravilnika.
II. FINANČNE INTERVENCIJE
11. člen
Finančne intervencije so namenjene za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica, in sicer za:
– varstvo kmetijskih zemljišč:
– ureditev travnikov,
– ureditev pašnikov,
– ureditev namakanja in osuševanja,
– povračilo dela stroškov za prepis zemljišč,
– ureditev trajnih nasadov,
– sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov,
– sofinanciranje preprečevanja kroničnega mastitisa,
– sofinanciranje nakupa mlekovodov,
– subvencioniranje osemenitve krav,
– izvajanje izobraževanja,
– sofinanciranje laboratorijskih analiz:
– zemlje,
– zelja,
– kisa,
– žganja,
– zrelosti sadja – jabolka,
– medu,
– sofinanciranje ureditve poljskih poti,
– sofinanciranje organizacije prireditve »Predstavitev
kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica«,
– sofinanciranje zdravniških pregledov za proizvajalce
mleka,
– sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov.
1. Varstvo kmetijskih zemljišč
1.1 Ureditev travnikov (ravnanje terena – buldožiranje)
Namen: ohranjanje obdelovalnih površin in spodbujanje živinoreje.
Upravičenci: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– so uredili travnike v letu pred razpisom in v letu razpisa,
– imajo vsaj 0,5 GVŽ/ha zemljišča, pri čemur se za
zemljišče štejejo vse obdelane krmne površine,
– najmanjša urejena enota površine mora biti velika
vsaj 0,1ha, pri čemer mora biti skupna na novo urejena
površina travnika vsaj 1 ha,
– prosilec mora predložiti račun oziroma dokazilo o
stroških do 30% vrednosti, ki jo sofinancira Občina Ilirska
Bistrica,
– prejemnik subvencije ne sme odtujiti zemljišča in zmanjšati staleža živali v obdobju 3 let od prejema subvencije.
Višina sofinanciranja: višina finančne pomoči je lahko
največ 30% upravičenih stroškov (stroški buldožiranja).
1.2 Ureditev pašnikov (postavitev ograje, ureditev napajališč in solnic)
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Namen: spodbujanje živinoreje in ohranjanje krajine.
Upravičenci: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– so uredili pašnike v letu pred razpisom in v letu razpisa,
– imajo vsaj 0,5 GVŽ/ha zemljišča, pri čemer se za
zemljišče štejejo vse obdelane krmne površine,
– najmanjša površina urejenega pašnika je 1 ha,
– prosilec mora predložiti račun oziroma dokazilo o
stroških do 30% vrednosti, ki jo sofinancira Občina Ilirska
Bistrica,
– prejemnik subvencije ne sme odtujiti zemljišča in
zmanjševati staleža živali v obdobju 3 let od prejema subvencije.
Višina sofinanciranja: višina finančne pomoči je lahko
največ 30% upravičenih stroškov (stroški nakupa in postavitve ograje, stroški nakupa materiala in ureditve napajališč in
solnic).
1.3 Ureditev namakanja in osuševanja (mali namakalni
sistemi, drenaža, odprti jarki)
Namen: spodbujanje kmetov k tehnološkim posodobitvam kmetovanja in urejanju kmetijskih zemljišč.
Upravičenci: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– so uredili namakanje in osuševanje v letu pred razpisom in v letu razpisa,
– so na ta način uredili vsaj
– 0,1 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo vrtnin, špargljev,
– 0,6 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo jabolk in hrušk,
– 0,06 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo češenj in višenj,
– 0,2 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo jagod in ostalih sadnih vrst,
– prosilec mora predložiti račun oziroma dokazilo o
stroških do 30% vrednosti, ki jo sofinancira Občina Ilirska
Bistrica,
– prejemnik subvencije ne sme odtujiti zemljišča v obdobju 3 let od prejema subvencije.
Višina sofinanciranja: višina finančne pomoči je lahko
največ 30% upravičenih stroškov (stroški nakupa in montaže
malih namakalnih sistemov, stroškov drenažiranja kmetijskih
zemljišč, stroški buldožiranja).
1.4 Sofinanciranje dela stroškov prepisa zemljišč:
Namen: spodbujanje zaokroževanja in povečanja kmetijskih zemljišč.
Upravičenci: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– pri nakupu ali zamenjavi zemljišč zaradi povečanja ali
zaokroževanja mora prosilec imeti najmanj:
– 0,1 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo vrtnin, špargljev,
– 0,6 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo jabolk in hrušk,
– 0,06 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo češenj in višenj,
– 0,2 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo jagod in ostalih sadnih vrst
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in je zemljišče, ki je predmet subvencije veliko najmanj:
– 0,1 ha za kmetijsko površino za intenzivno proizvodnjo vrtnin, špargljev ali jagod,
– 0,25 ha za kmetijsko površino za intenzivno proizvodnjo jabolk in hrušk,
– 0,06 ha za kmetijsko površino za intenzivno proizvodnjo češenj in višenj,
– 0,5 ha za travnike in pašnike,
– prosilec mora predložiti račun oziroma dokazilo o
stroških do 30% vrednosti, ki jo sofinancira Občina Ilirska
Bistrica,
– prejemnik subvencije ne sme odtujiti zemljišča v obdobju 3 let od prejema subvencije.
Višina sofinanciranja: višina finančne pomoči je lahko
največ 30% upravičenih stroškov (stroški notarja in stroškov
vpisa v zemljiško knjigo).
1.5 Ureditev trajnih nasadov (zemeljska dela, postavitev ograje in opore, zasaditev)
Namen: spodbujanje investicij v trajne nasade.
Upravičenci: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– so trajni nasad uredili v letu pred razpisom in v letu
razpisa,
– velikost na novo urejenega trajnega nasada je:
– najmanj 0,6 ha sadovnjaka jablan, hrušk in je najmanjša na novo obnovljena površina 0,2 ha,
– najmanj 0,2 ha nasada jagod in je najmanjša na
novo obnovljena površina 0,2 ha,
– najmanj 0,2 ha sadovnjaka ostalih sadnih vrst in je
najmanjša na novo obnovljena površina 0,2 ha,
– na novo obnovljenega nasada špargljev vsaj 0,1
ha ter da znaša gostota sajenja najmanj 9.000 sadik/ha,
– najmanj 0,06 ha sadovnjaka češenj in višenj,
– prosilec mora predložiti račun oziroma dokazilo o
stroških do 30% vrednosti, ki jo sofinancira Občina Ilirska
Bistrica.
Višina sofinanciranja: višina finančne pomoči je lahko
največ 30% upravičenih stroškov (stroški postavitve sadovnjaka, in sicer: buldožiranje, koli, žica, sadike, ograja).
2. Sofinanciranje delovanja kmetijskih društev
Namen: spodbujanje aktivnosti kmetijskih društev, zlasti aktivnosti strokovnega dela, strokovnih prireditev, prenosa tržnih informacij in izdaje strokovno informativnih publikacij.
Upravičenci: so neprofitna društva s področja kmetijstva na območju Občine Ilirska Bistrica in društva, kjer so
člani, ki so upravičenci do sredstev regijsko ali drugače
povezani, če na območju občine za to področje ni registriranega društva.
Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– so registrirana društva s področja kmetijstva,
– v letu razpisa organizirajo programe oziroma aktivnosti strokovnega dela, strokovnih prireditev, prenosa tržnih
informacij in izdaje strokovno informativnih publikacij,
– delujejo na področju Občine Ilirska Bistrica,
– prosilec mora predložiti finančno ovrednoten program dela ter poročilo po izvedenih akcijah oziroma nalogah.
Višina sofinanciranja: višina dodeljenih sredstev je do
100% upravičenih stroškov (stroški izobraževanj, stroški organizacije in izvedbe prireditev, stroški sodelovanja na strokovnih prireditvah, stroški izdaje publikacij, stroški organi-
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zacije in izvedbe delovnih akcij) in je odvisna od pomena
akcij za razvoj področja delovanja društva, števila članov,
pomembnosti delovanja društva za razvoj in ohranjanje kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica, od zagotovitve lastnih sredstev in predvidenih sredstev.
3. Sofinanciranje preprečevanja kroničnega mastitisa
Namen: pospeševanje preventivnega zdravljenja živali
in s tem zmanjšanje kurativnega zdravljenja.
Upravičenci: so registrirani izvajalci storitev javne veterinarske službe in imajo koncesijo za opravljanje veterinarske dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– so registrirani izvajalci storitev javne veterinarske službe in imajo koncesijo za opravljanje veterinarske dejavnosti
na območju Občine Ilirska Bistrica,
– k zahtevku za izplačilo sredstev je potrebno priložiti
seznam s posameznimi izjavami uporabnika storitve iz območja Občine Ilirska Bistrica, ki ga oddelku za gospodarstvo in finance predloži izvajalec enkrat mesečno.
Višina sofinanciranja: za zatiranje in preprečevanje kroničnega mastitisa pri kravah molznicah se za vsako zdravljenje nameni 10.000 SIT na kravo.
4. Sofinanciranje nakupa mlekovodov
Namen: izboljšati kvaliteto mleka.
Upravičenci: so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– proizvajajo mleko na območju Občine Ilirska Bistrica,
– bodo oddajali v obdobju 3 let od prejema subvencije
mesečno najmanj 2000 l mleka v mlekarno,
– so si uredili mlekovod v letu pred razpisom ali v letu
razpisa,
– prosilec mora predložiti račun o nakupu mlekovoda,
– prejemnik subvencije ne sme zmanjšati staleža živali
v obdobju 3 let od prejema subvencije ali odtujiti naprave
brez ustrezne zamenjave.
Višina pomoči: višina finančne pomoči je največ 50%
upravičenih stroškov investicije (stroški nakupa in montaže
mlekovoda) oziroma največ 200.000 SIT na mlekovod.
5. Subvencioniranje osemenitve krav
Namen: podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji.
Upravičenci: so registrirani izvajalci storitev javne veterinarske službe in imajo koncesijo za opravljanje veterinarske dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– so registrirani za opravljanje izvajanje storitev javne
veterinarske službe in imajo koncesijo za opravljanje veterinarske dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica,
– k zahtevku za izplačilo sredstev je potrebno priložiti
seznam s posameznimi izjavami uporabnika storitve iz območja Občine Ilirska Bistrica, ki ga oddelku za gospodarstvo in finance predloži izvajalec enkrat mesečno.
Višina sofinanciranja: za vsako osemenitev goveje plemenice se nameni 1.225 SIT, ki se lahko realizira do višine
razpoložljivih sredstev.
6. Izobraževanje kmetov
Namen: je spodbujanje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje ter izboljšanje kvalitete življenja na podeželju, izobraževanje kmetov na področju dopolnilnih dejavnosti
v smislu pospeševanja registracije kmetij, seznanjanja z ob-
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stoječo zakonodajo in predstavitev možnosti za opravljanje
dopolnilne dejavnosti ter organiziranje strokovnih seminarjev.
Upravičenci: kmetijska svetovalna služba in drugi izbrani izvajalci izobraževanja ter delavnic na podlagi programa
izobraževanja.
Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– predložijo dokazila da so strokovno usposobljeni za
opravljanje storitve,
– predložijo finančno ovrednoten program izobraževanja,
– predložijo zahtevek s seznamom udeležencev.
Višina sredstev: višina sredstev se določi z odlokom o
proračunu za tekoče leto. Višina finančne pomoči je do
100% upravičenih stroškov (stroški honorarjev predavateljem predavanj in izobraževalnih tečajev, stroški uporabe
prostorov za izvedbo tečajev in predavanj, stroški nabave
strokovne literature, stroški demonstracijskih poizkusov,
ostali materialni stroški, ki so v skladu s programom izobraževanja, ki ga za tekoče leto potrdi Občinski svet občine
Ilirska Bistrica).
7. Sofinanciranje laboratorijskih analiz, ki jih izvajajo
pooblaščeni izvajalci
7.1 Analiza zemlje
Namen: zmanjšanje stroškov pridelovanja in zmanjšanje onesnaženosti okolja s pravo porabo manjkajočih hranil.
Upravičenci: so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica in se ukvarjajo
s tržno proizvodnjo.
Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– imajo najmanj 1 ha primerljive površine.
Za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha intenzivnih sadovnjakov,
– imajo zemljišče locirano na območju Občine Ilirska
Bistrica,
– zahtevku predložijo račun o stroških analize.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov (stroški
analize zemlje).
7.2 Analiza zelja
Namen: zmanjšanje stroškov pridelave in predelave.
Upravičenci: so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica in se ukvarjajo
s tržno proizvodnjo.
Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev:
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– letno proizvede najmanj 10 ton kislega zelja,
– zahtevku predložijo račun o stroških analize.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov (stroški
analize zelja).
7.3 Analiza kisa
Namen: ugotavljanje kvalitete kisa.
Upravičenci: so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica in se ukvarjajo
s tržno proizvodnjo.
Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– letno proizvede najmanj 500 litrov kisa za prodajo,
– zahtevku predložijo račun o stroških analize.
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Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov (stroški
analize kisa).
7.4 Analiza žganja
Namen: ugotavljanje kvalitete žganja.
Upravičenci: so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica in se ukvarjajo
s tržno proizvodnjo.
Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– letno proizvede najmanj 250 litrov žganja za prodajo,
– zahtevku predložijo račun o stroških analize.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov (stroški
analize žganja).
7.5 Analiza ugotavljanja zrelosti sadja
Namen: ugotavljanje optimalne zrelosti sadja zaradi kvalitetnega skladiščenja pridelkov.
Upravičenci: so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica in se ukvarjajo
s tržno proizvodnjo.
Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– ima najmanj 0,6 ha intenzivnega nasada jablan,
– zahtevku predložijo račun o stroških analize.
Višina pomoči: Do 50% upravičenih stroškov (stroški
analize zrelosti sadja).
7.6 Analiza medu
Namen: ugotavljanje kvalitete medu.
Upravičenci: so fizične osebe – čebelarji, ki imajo stalno bivališče v Občini Ilirska Bistrica
Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev:
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– imajo najmanj 10 panjev gospodarskih čebeljih družin vpisanih v register Nacionalnega veterinarskega inštituta
na Veterinarski fakulteti,
– zahtevku predložijo račun o stroških analize.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov (stroški
analize medu).
8. Sofinanciranje ureditve glavnih poljskih poti (uporabniki poti so vsi občani)
Namen: izboljšati dostope do kmetijskih obdelovalnih
površin.
Upravičenci: so krajevne skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– urejajo poljske poti.
Višina pomoči: do 20% upravičenih stroškov (stroški
buldožiranja, dovoza in planiranja gramoza, ureditve odvodnjavanja). Prosilci bodo prejeli le delno povračilo stroškov,
in sicer je višina finančne pomoči odvisna od pomena poti,
vrednosti investicije in predvidenih sredstev za delitev.
9. Sofinanciranje organizacije prireditve »Predstavitev
kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica«
Namen: spodbujanje organizacije prireditve z namenom promoviranja kmetijstva iz Občine Ilirska Bistrica, združevanja kmetov in izmenjave informacij.
Upravičenci: so neprofitna društva in organizacije, in
sicer društva s področja kmetijstva na območju Občine Ilirska Bistrica, društva, kjer so člani, ki so upravičenci do
sredstev regijsko ali drugače povezani, če na območju občine za to področje ni registriranega društva, Kmetijska svetovalna služba in kmetijska zadruga iz območja Občine Ilirska
Bistrica.
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Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– organizirajo prireditev, katere namen je predstavitev
vseh področij kmetijstva, in kmetovalcev v Občini Ilirska
Bistrica,
– prosilec mora predložiti finančno ovrednoten program prireditve,
– prosilec mora predložiti poročilo o izvedbi prireditve,
– prosilec mora predložiti zahtevek za izplačilo finančnih sredstev z dokazili o stroških oziroma porabljenih sredstvih za izvedbo prireditve.
Višina sredstev: do 100% upravičenih stroškov (stroški
organizacije in izvedbe prireditve). Višina sredstev je določena z odlokom o proračunu za tekoče leto.
10. Sofinanciranje zdravniških pregledov za proizvajalce mleka
Namen: spodbujevanje proizvodnje mleka v Občini Ilirska Bistrica.
Upravičenci: so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– ima odločbo o oddaji mleka, ki jo izda MKGP, Veterinarska uprava RS.
Višina pomoči: višina finančne pomoči je do 100%
upravičenih stroškov (stroški zdravniškega pregleda).
11. Sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov
Namen: optimalna raba zaščitnih sredstev in s tem
zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja.
Upravičenci: so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– opravijo testiranje škropilnice ali pršilnika v letu razpisa.
Višina pomoči: višina finančne pomoči je do 50% upravičenih stroškov (stroškov testiranja škropilnic in pršilnikov).
III. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE
ZA DODELJEVANJE KREDITOV
Obrestno mero se subvencionira za kredite, najete za
naslednje namene:
1. nakup, graditev ali adaptacijo prostorov za potrebe
kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti,
2. pridobitev in posodobitev turističnih kapacitet na
kmetijah,
3. nakup kmetijskih strojev in opreme,
4. nakup opreme za ostale dopolnilne dejavnosti na
kmetijah,
5. nakup plemenskih živali, razen plemenjakov za zagotavljanje genetske kakovosti živine (namen ukrepa je zagotoviti ohranitev kakovostnih vrst živine),
6. nakup kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški po posameznih namenih:
ad 1 Stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški
nakupa, graditve ali adaptacije prostorov, stroški gradbenega materiala, stroški obrtniških del za potrebe kmetijstva in
dopolnilnih dejavnosti,
ad 2 Stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški
nakupa in montaže opreme za ureditev in posodobitev turističnih kapacitet na kmetijah,
ad 3 Stroški nakupa in montaže kmetijskih strojev in
opreme,
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ad 4 Stroški nakupa in montaže opreme za ostale
dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
ad 5 Stroški nakupa plemenskih živali,
ad 6 Stroški nakupa kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju,
sklenjeno med Občino Ilirska Bistrica in izbrano banko,
– na podlagi razpisa za subvencioniranje obrestne
mere,
– investicija ne sme biti začeta pred 1. 1. 2002,
– podano mora biti mnenje Kmetijske svetovalne službe o upravičenosti investicije.
Za kredit lahko zaprosijo občani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica in dostavijo dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje kmetijske
dejavnosti (odločbo o priznanju statusa kmeta ali potrdilo
Kmetijske svetovalne službe, da se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo).
Kmetija in lokacija objekta oziroma zemljišča mora biti
na območju Občine Ilirska Bistrica.
Višina kredita ne sme biti višja od 50% upravičenih
stroškov investicije oziroma največ do zneska 10,000.000
SIT in je odvisna od višine razpoložljivega kreditnega potenciala. Krediti se dodeljujejo kmetom z najdaljšo dobo vračila
do pet let, pri katerih znaša subvencionirana realna letna
obrestna mera 2,5% (primer: upravičenec dobi kredit TOM
+1,5, tržna obrestna mera pa je TOM +4%). V primeru
najema kredita z dobo odplačevanja do enega leta se subvencionira 2,5% skupne obrestne mere (SMOM).
Subvencionirana obrestna mera (za realno obrestno
mero pri kreditih nad 1 leto oziroma skupno obrestno mero
(SMOM) pri kreditih do 1 leta) za posamezen namen oziroma investicijo lahko znaša največ do 40% upravičenih stroškov investicije ali največ do 50% upravičenih stroškov investicije v območjih z omejenimi dejavniki kmetijske proizvodnje.
Sklep o razpisu za dodelitev kredit oziroma subvencij
sprejme komisija in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Prošnjo za kredit z zahtevano dokumentacijo iz razpisa
vložijo prosilci na banki, ki je določena z razpisom in s
katero občina sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju.
Prošnjo prouči pooblaščena služba banke in poda mnenje
komisiji v skladu z bančnimi kriteriji. Dodelitev sredstev za
subvencioniranje obrestne mere potrdi župan na predlog
komisije.
Sklep se posreduje vsem prosilcem v roku 8 dni od
sprejema odločitve.
Kreditna pogodba je sklenjena med banko in kreditojemalcem v skladu s tem pravilnikom in sklepom župana, ter
banke.
Kreditojemalec prične porabljati kredit na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi kreditne pogodbe.
Kreditojemalec prične vračati kredit v skladu z določili
kreditne pogodbe.
Strokovna in administrativno-tehnična dela v zvezi s
sprejemanjem vlog, odobritvijo, spremljanjem in izterjavo
opravlja pooblaščena banka v sodelovanju s pristojno službo Občinske uprave občine Ilirska Bistrica.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V letu 2002 se izjemoma objavi javni razpis iz 7. člena
tega pravilnika na podlagi sklepa Občinskega sveta občine
Ilirska Bistrica z dne 2. 4. 2002 ter spremembe in dopolnitve omenjenega sklepa z dne 22. 7. 2002.
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13. člen
V letu 2002 se izjemoma izobraževanje kmetov izvaja
preko Kmetijske svetovalne službe Ilirska Bistrica.
14. člen
Subvencioniranje obrestne mere na podlagi razpisa,
objavljenega z dne 28. 5. 2001 in spremembe razpisa z 12.
7. 2001 se zaključi na podlagi pravilnika o pogojih, načinu
in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj
malega gospodarstva, podjetništva in kmetijstva v Občini
Ilirska Bistrica, št. 41410-0022/01-10 z dne 8. 5. 2001, ki
je bil objavljen v Uradnih objavah Primorskih novic, št. 19 z
dne 18. 5. 2001.
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva, podjetništva in kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica, št. 41410-0022/01-10 z
dne 8. 5. 2001, ki je bi objavljen v Uradnih objavah Primorskih novic, št. 19 z dne 18. 5. 2001, razen za primere,
določene v 14. členu tega pravilnika.
16. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 41407-0003/02-220
Ilirska Bistrica, dne 22. julija 2002.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. teh. l. r.

3526.

Pravilnik o dodeljevanju kreditov na podlagi
subvencioniranja obrestnih mer v Občini Ilirska
Bistrica

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica
(Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97 in 30/98, Uradni list
RS, št. 31/99), uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 59/00), pravilnika o regionalni karti za izvajanje
politike regionalnih državnih pomoči v RS (Uradni list RS, št.
58/01) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na tretjem
nadaljevanju 32. redne seje dne 22. 7. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju kreditov na podlagi
subvencioniranja obrestnih mer
v Občini Ilirska Bistrica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za
dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za namen
spodbujanja malega gospodarstva, obrti in turizma, za upravičene stroške, določene v tem pravilniku.
2. člen
Sredstva za dodelitev kredita oziroma subvencioniranja
obrestne mere v Občini Ilirska Bistrica se zagotavljajo iz
občinskega proračuna za tekoče leto.
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3. člen
Sredstva se dodeljujejo za upravičene stroške investicij:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč za
gradnjo poslovnih prostorov za mala in srednja podjetja,
– strošek nakupa in graditve poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek nakupa opreme,
– strošek nakupa opreme za turistične sobe,
– strošek nakupa opreme za gostinsko dejavnost,
– strošek ureditve okolice gostinskih in drugih poslovnih objektov.
4. člen
Za kredit in subvencijo obrestne mere lahko zaprosijo
naslednji upravičenci:
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki
Gospodarske družbe morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja iz 6. člena uredbe (Uradni list
RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji
smiselno upoštevajo. Do pomoči po tem pravilniku niso
upravičene gospodarske družbe v težavah.
– občani, ki so na pristojnem sodišču vložili priglasitev
za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente
za ustanovitev podjetja.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ter poslovni prostori morajo biti na območju Občine Ilirska Bistrica.
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo investicije, ki povečajo število zaposlenih.
5. člen
Višina kredita praviloma ne sme biti višja od 55% predračunske vrednosti investicije oziroma največ do zneska
10,000.000 SIT in je odvisna od višine razpoložljivega kreditnega potenciala. Krediti se dodeljujejo z najdaljšo dobo
vračila do 5 let, pri katerih znaša subvencionirana realna
obrestna mera 2,5% (Primer: Upravičenec dobi kredit
TOM+1,5%, tržna obrestna mera pa je TOM+4,0%). Ob
subvencioniranju realne obrestne mere lahko kreditojemalec plačuje le glavnico in revalorizacijo (TOM+0,00%). V
primeru najema kredita z dobo odplačevanja do enega leta
se subvencionira 2,5% skupne obrestne mere.
Vsebina vloge in potrebna dokumentacija je določena v
bančnem obrazcu za prijavo.
6. člen
Za izvedbo javnega razpisa župan s sklepom imenuje
strokovno komisijo za malo gospodarstvo, obrt in turizem (v
nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz treh članov.
Sklep o razpisu za dodelitev kredita oziroma subvencij
sprejme komisija in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Sklep o razpisu vsebuje:
1. Določbo tega pravilnika, na podlagi katere se sprejme sklep o razpisu.
2. Skupen znesek sredstev, namenjenih v občinskem
proračunu za pospeševanje razvoja podjetništva in malega
gospodarstva.
3. Namene, za katere se dodeljujejo sredstva.
4. Subjekte, ki lahko zaprosijo za kredit.
5. Dobo vračanja kredita.
6. Višino obrestne mere za kredit, ter stopnjo subvencioniranja obrestne mere.
7. Rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15
dni od dneva objave.
8. Naslov na katerega se prošnje vložijo.
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9. Navedbo, da mora prošnja za kredit poleg drugega
vsebovati še ime, priimek oziroma oznako firme in naslov
podjetja, opis in predračunsko vrednost investicije ter višino
zaprošenega kredita.
10. Navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti prošnji v skladu z bančnimi pogoji.
11. V primeru subvencioniranja obrestne mere mora
prosilec predložiti sklep banke o odobritvi kredita.
7. člen
Intenzivnost pomoči za namen spodbujanja malega gospodarstva, obrti in turizma ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja ne glede na to,
iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna in mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Prejemnik poda izjavo, da za določen namen-projekt ni dobil
državne pomoči oziroma če jo je dobil, kolikšen del je že
dobil iz drugih virov. Pomoč je možno dodeliti samo v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
Do subvencij po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah.
8. člen
Prošnjo za kredit s prilogami vložijo prosilci na banki, ki
je določena z razpisom in s katero občina sklene pogodbo o
poslovnem sodelovanju. Prošnjo prouči pooblaščena služba banke in poda mnenje komisiji v skladu z bančnimi
kriteriji. Dodelitev sredstev potrdi župan na predlog komisije. Sklep se posreduje vsem prosilcem v roku 8 dni od
sprejema odločitve.
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14. člen
Določila tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za
kredite odobrene pri Garancijski shemi pri Regionalnem
razvojnemu centru v Kopru.
15. člen
Subvencioniranje obrestne mere na podlagi razpisa,
objavljenega z dne 28. 5. 2001 in spremembe razpisa z 12.
7. 2001 se zaključi na podlagi pravilnika o pogojih, načinu
in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj
malega gospodarstva, podjetništva in kmetijstva v Občini
Ilirska Bistrica, št. 41410-0022/01-10 z dne 8. 5. 2001, ki
je bil objavljen v Uradnih objavah Primorskih novic, št. 19 z
dne 18. 5. 2001.
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva, podjetništva in kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica, št. 41410-0022/01-10 z
dne 8. 5. 2001, ki je bil objavljen v Uradnih objavah Primorskih novic, št. 19 z dne 18. 5. 2001, razen za primere,
določene v 15. členu tega pravilnika.
17. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
osmi dan po objavi.
Št. 41407-0002/02-220
Ilirska Bistrica, dne 22. julija 2002.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. teh. l. r.

9. člen
Sredstva, ki so podlaga za poslovno sodelovanje z
banko in pridobitev kreditnega potenciala, se namenjajo iz
proračuna Občine Ilirska Bistrica za pospeševanje razvoja
drobnega gospodarstva in podjetništva.
10. člen
Kreditna pogodba je sklenjena med banko in kreditojemalcem v skladu s tem pravilnikom in sklepom župana, ter
banke.
11. člen
Sredstva, pridobljena na podlagi tega kredita se lahko
porabijo samo za namene, za katere so bila odobrena. Namensko porabo kredita, pridobljenega po tem pravilniku in
izpolnitev obveznosti iz pogodbe o kreditu, lahko preverijo
pristojni organi Občine Ilirska Bistrica. V primeru, da je
ugotovljena nenamenska poraba sredstev kredita, mora kreditojemalec takoj vrniti kredit ali neodplačan del kredita z
obrestmi po zakonsko določeni zamudni obrestni meri.
12. člen
Kreditojemalec prične porabljati kredit na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi kreditne pogodbe.
Kreditojemalec prične vračati kredit v skladu z določili
kreditne pogodbe.
13. člen
Strokovna in administrativno-tehnična dela v zvezi s
sprejemanjem vlog, odobritvijo, spremljanjem in izterjavo
opravlja pooblaščena banka v sodelovanju z Občinsko upravo občine Ilirska Bistrica.
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JESENICE
3527.

Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov
svetov krajevnih skupnosti na območju Občine
Jesenice

Na podlagi 109. in 19. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 51/02) in 10. člena statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine
Jesenice na 42. seji dne 25. 7. 2002 sprejel

SKLEP
o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov
krajevnih skupnosti na območju Občine
Jesenice
1
S tem sklepom se določa število članov svetov krajevnih skupnosti, ki se voli, ter območje posameznih volilnih
enot v krajevni skupnosti in število članov, ki se volijo po
volilnih enotah za volitve na območju Občine Jesenice.
2
1. Svet krajevne skupnosti Hrušica ima sedem članov.
V Krajevni skupnosti Hrušica se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
2. Svet krajevne skupnosti Planina pod Golico ima
sedem članov.
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V krajevni skupnosti se določijo tri volilne enote, od
katerih se v eni volijo trije člani in v ostalih dveh po dva člana
sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Planina pod
Golico.
V tej volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne
skupnosti.
2. volilna enota obsega območje naselja Prihodi.
V tej volilni enoti se volita dva člana krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega območje naselja Plavški Rovt.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
3. Svet krajevne skupnosti Mirka Roglja Petka ima
sedem članov.
V krajevni skupnosti se določi ena volilna enota, ki
obsega območje celotne krajevne skupnosti.
4. Svet krajevne skupnosti Cirila Tavčarja ima sedem
članov.
V krajevni skupnosti se določi ena volilna enota, ki
obsega območje celotne krajevne skupnosti.
5. Svet krajevne skupnosti Staneta Bokala ima sedem
članov.
V krajevni skupnosti se določi ena volilna enota, ki
obsega območje celotne krajevne skupnosti.
6. Svet krajevne skupnosti Sava ima sedem članov.
V krajevni skupnosti se določi ena volilna enota, ki
obsega območje celotne krajevne skupnosti.
7. Svet krajevne skupnosti Podmežakla ima sedem
članov.
V krajevni skupnosti se določi ena volilna enota, ki
obsega območje celotne krajevne skupnosti.
8. Svet krajevne skupnosti Slovenski Javornik–Koroška Bela ima sedem članov. V Krajevni skupnosti Slovenski
Javornik–Koroška Bela se določi pet volilnih enot, od katerih se v treh volilnih enotah voli po enega člana sveta krajevne skupnosti, v dveh volilnih enotah pa po dva člana sveta
krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Javorniški
Rovt.
V tej volilni enoti se voli enega člana sveta krajevne
skupnosti.
2. volilna enota obsega območje naselja Potoki.
V tej volilni enoti se voli enega člana sveta krajevne
skupnosti.
3. volilna enota obsega območje naselja Koroška Bela.
V tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega območje naselja Slovenski
Javornik.
V tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega območje dela Ulice Toneta
Tomšiča od številke 71 dalje.
V tej volilni enoti se voli enega člana sveta krajevne
skupnosti.
9. Svet krajevne skupnosti Blejska Dobrava ima sedem
članov.
V Krajevni skupnosti Blejska Dobrava se določijo štiri
volilne enote; v treh se volita po dva člana sveta krajevne
skupnosti in v eni volilni enoti se voli en član sveta krajevne
skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Blejska Dobrava od hišne št. 1 do 72.
V tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega območje naselja Blejska Dobrava od hišne številke 73 do 160.
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V tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega območje naselja Kočna.
V tej volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega območje naselja Lipce.
V tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevne skupnosti.
3
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 008-1/2002
Jesenice, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

3528.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Jesenice

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95, 51/02) in v skladu s 33. členom statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Jesenice
1. Razpisujem volitve v svete krajevnih skupnosti na
območju Občine Jesenice.
2. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Hrušica,
Planina pod Golico, Staneta Bokala, Mirka Roglja Petka,
Cirila Tavčarja, Sava, Podmežakla, Slovenski Javornik–Koroška Bela in Blejska Dobrava bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
3. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
4. Za izvedbo volitev skrbijo Občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 008-1/02
Jesenice, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

KOBARID
3529.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni
center

Na podlagi odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center, ki so ga na podlagi 3. in 8. člena zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) ter na podlagi
18. člena statuta Občine Bovec (Uradno glasilo, št. 6/99),
18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00 in
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79/00) in 17. člena statuta Občine Tolmin (Uradno glasilo,
št. 8/95) so Občinski svet občine Bovec na 31. redni seji
dne 2. 7. 2002, Občinski svet občine Kobarid na 40. redni
seji dne 2. 7. 2002 in Občinski svet občine Tolmin na 34.
redni seji dne 20. 6. 2002 sprejeli

– trije predstavniki zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov storitev zavoda, pri čemer po enega imenuje vsaka
občina ustanoviteljica.
Črta se četrti odstavek.
Črta se osmi odstavek.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški
razvojni center

3. člen
V 11. členu se sedma alinea v celoti spremeni tako da
se pravilno glasi:
»predlaga ustanoviteljicam statusne spremembe zavoda ter spremembe in razširitve dejavnosti zavoda;«.

1. člen
V odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni
center se črta besedilo od druge alinee 7. člena dalje in
nadomesti z naslednjim:
22.110 Izdajanje knjig
22.130 Izdajanje revij in periodike
22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
22.150 Drugo založništvo
22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
22.320 Razmnoževanje videozapisov
22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi
72.300 Obdelava podatkov
72.400 Omrežne podatkovne storitve
74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
74.400 Oglaševanje
74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
74.851 Prevajanje
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853 Druga splošna tajniška opravila
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.873 Druge poslovne dejavnosti
75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
2. člen
V 10. členu se dopolni prvi stavek, tako da se namesto
pike zapiše vejica za njo pa se doda naslednje besedilo:
»predstavniki zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov
storitev zavoda ter predstavniki delavcev zavoda.«
V prvem stavku drugega odstavka se število 9 spremeni v 11, preostala vsebina tega odstavka pa se v celoti
nadomesti z naslednjim besedilom:
– dva predstavnika Občine Bovec,
– dva predstavnika Občine Kobarid,
– dva predstavnika Občine Tolmin,
– dva predstavnika delavcev zavoda,

4. člen
V drugem odstavku 13. člena se v drugem stavku za
besedo »leta« namesto vejice zapiše pika, preostali del stavka, ki temu sledi pa v celoti črta.
5. člen
Črta se 14. člen
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka so sprejete v enakem besedilu v občinskih svetih vseh treh ustanoviteljic,
veljati pa začnejo osmi dan po objavi v uradnem glasilu.
Bovec, dne 2. julija 2002.
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l. r.
Kobarid, dne 2. julija 2002.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l. r.
Tolmin, dne 20. junija 2002.
Župan
Občine Tolmin
Julijan Šorli l. r.

3530.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Kobarid

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 100/00 in 51/02) in
18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00,
79/00 in 53/02) je Občinski svet občine Kobarid sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Kobarid
1. člen
V statutu Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00,
79/00 in 53/02) se v 6. členu v četrtem odstavku za besedo namen dodata besedi »ustanavlja zveze« in zapiše vejico.
Dodata se nova odstavka, ki se glasita:
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»Občina se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov povezuje z drugimi občinami v združenja.
Občina lahko zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov z drugo ali drugimi občinami
ustanovi enonamenske ali večnamenske interesne zveze.«
2. člen
V 16. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja
tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na
podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske
svete.«
3. člen
V 18. členu se v drugem odstavku doda nova osemnajsta alinea, ki se glasi:
»– odloča v zadevah nezdružljivosti opravljanja javne
funkcije s pridobitno dejavnostjo,«
Dosedanja osemnajsta alinea postane devetnajsta, devetnajsta postane dvajseta in tako se prevrstijo tudi vse
naslednje alinee do konca citiranega odstavka.
4. člen
V 24. členu se v prvem odstavku doda nova šesta
alinea, ki se glasi:
»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma
če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na
podlagi določb 19. člena tega statuta ni združljiva s funkcijo
člana občinskega sveta,«
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
V tretjem odstavku se dodata nova stavka, ki se glasita:
»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od
prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej
odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta se
lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni
bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper
odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena,
oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.«
Četrti odstavek postane peti.
5. člen
V 29. členu se doda šesto alineeo, ki se glasi:
»– komisijo po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo«.
6. člen
Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:
»Komisija po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo ima tri člane, ki jih
občinski svet izvoli izmed svojih članov. Komisija ima pristojnosti in opravlja naloge v skladu z določbami zakona.
Organizacijo in način svojega dela določi komisija v svojem
poslovniku.
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7. člen
V 34. členu se v prvem odstavku beseda »državljani«
nadomesti z besedo »volivci«.
Za prvim stavkom drugega odstavka se doda nov drugi
stavek, ki se glasi:
»Mandat župana se začne s potekom mandata prejšnjega župana ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta.« Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja
tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu
pred potekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki
so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona
opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«
8. člen
V 42. členu se v prvem odstavku doda nova šesta
alinea, ki se glasi:
»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma
če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na
podlagi smiselne uporabe določb 19. člena tega statuta ni
združljiva s funkcijo župana ali podžupana,«.
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea, sedma
alinea pa postane osma.
V petem odstavku se dodata nova stavka, ki se glasita:
»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan ali
podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od
prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej
odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Postopki za izvolitev novega župana ali imenovanje
novega podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za
vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi
sodišča.«
Četrti odstavek postane peti.
Za zadnjim odstavkom se dodata dva nova odstavka, ki
se glasita:
»Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je
občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z
nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in
strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski
svet in občinsko volilno komisijo.
Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s
funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali
delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti
občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.«
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9. člen
V 52. členu se v doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.«
Dosedanji prvi in drugi odstavek, ki postaneta drugi in
tretji odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog
župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in
notranjo organizacijo.
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje
in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik po
zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.«
Na koncu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se
glasita:
»Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na predlog direktorja občinske uprave določi župan.
O imenovanju oziroma o sklenitvi delovnega razmerja
zaposlenih v občinski upravi odloča župan, oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.«
10. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 013-2/97
Kobarid, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

3531.

Sklep o ceni šolskih prevozov

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 8/00, 79/00 in 53/02) je Občinski svet občine
Kobarid na 41. redni seji dne 25. 7. 2002 sprejel naslednji

Št.

3532.
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Sklep osnutka odloka o zaključnem računu
proračuna Občine Kobarid za leto 2001

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 8/00 in 79/00, 53/02) je Občinski svet občine
Kobarid na 41. redni seji dne 25. 7. 2002 sprejel

SKLEP
osnutka odloka o zaključnem računu proračuna
Občine Kobarid za leto 2001
I
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid
za leto 2001.
II
Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2001
izkazuje:
SIT

– Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Prihodki v višini
2. Odhodki v višini
3. Primanjkljaj
– Račun financiranja:
1. Zadolževanje
2. Odplačilo dolga
3. Neto zadolževanje
– Prenos sredstev iz preteklega leta

724,525.160,32
757,960.912,00
33,435.751,68
32,000.000,00
–
32,000.000,00
1,808.700,52

III
Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja
sta sestavni del tega odloka.
IV
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
osmi dan po objavi.
Št. 412-1/02
Kobarid, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

SKLEP
I
Cene šolskih prevozov, ki se obračunavajo v slovenskih tolarjih/kilometer se s 1. 9. 2002 povišajo največ za
6% in znašajo največ:
– kombi 8 sedežev
132,50 SIT/km
(brez DDV),
– minibus nad 8 do vključno 24 sedežev 179,14 SIT/km
(brez DDV),
– avtobus s 25 ali več sedeži
201,40 SIT/km
(brez DDV).
Za relacijo Kobarid–Logje, kjer se cena obračunava za
avtodan, se cena s 1. 9. 2002 poviša največ za 3% in znaša
največ 32.514 SIT (brez DDV), oziroma 406,42 SIT/km.

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95, 20/98 in 51/02)

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Kočevje

Št. 640-07/01
Kobarid, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

KOČEVJE
3533.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Kočevje

1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti: Kočevje –
mesto, Ivan Omerza Livold, Kočevska Reka, Poljanska dolina, Stara Cerkev in Šalka vas bodo v nedeljo, 10. novembra
2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
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3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 008-1/2002-112
Kočevje, dne 1. avgusta 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

KRANJ
3534.

Navodila o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Mestni občini Kranj

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 45. člena statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 43/95, 33/96 in 35/00) je župan Mestne občine Kranj dne 7. 5. 2002 sprejel

NAVODILA
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Mestni občini Kranj
1. člen
S temi navodili se določa način pridobivanja, namen,
pogoji in oblike dodelitve sredstev, namenjenih za finančne
intervencije v kmetijstvu v Mestni občini Kranj, ki se zagotavljajo z odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za tekoče
leto.
2. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
v Mestni občini Kranj se finančna sredstva usmerjajo v:
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti,
– ohranitev, varstvo in izboljšavo kmetijskih zemljišč ter
ohranjanje kulturne krajine in poseljenosti podeželja,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izobraževanja,
– razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij
s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo,
– druge ukrepe potrebne za razvoj kmetijstva.
3. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno bivališče oziroma sedež v Mestni občini Kranj ter pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo v lasti kmetijska
zemljišča, ki ležijo na območju Mestne občine Kranj.
4. člen
Finančna sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva.
5. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do intervencijskih sredstev na osnovi izkazanih računov ustreznih služb, programov
dela ter na osnovi in pod pogoji določenimi z razpisi Mestne
občine Kranj, ki morajo vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje in kriterije za pridobitev sredstev,
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– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši kot 10 dni
od dneva objave razpisa.
Upravičenost zahtevkov na predlog komisije za pospeševanje kmetijstva ali oddelka za gospodarske in premoženjske zadeve potrdi župan Mestne občine Kranj v okviru
proračunskih sredstev namenjenih za podprogram kmetijstva v odloku o proračunu Mestne občine Kranj za tekoče
leto.
6. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska uprava oziroma pristojni oddelek za gospodarske in
premoženjske zadeve. V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan vrniti odobrena sredstva skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
7. člen
Finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Mestni občini Kranj so namenjene za:
– živinorejo,
– rastlinsko proizvodnjo,
– izobraževanje in društvene dejavnosti,
– druge intervencije v kmetijstvo,
– urejanje kmetijskih zemljišč.
8. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
1. Živinoreja
1.1. Sofinanciranje osemenjevanja živine
Namen ukrepa: podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne
in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji.
Pogoj za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičene pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve osemenjevanja živine v kmečki reji na območju Mestne občine
Kranj.
Višina sofinanciranja: do 20% vrednosti opravljene storitve, ki jo opravi pooblaščena organizacija rejcem živine z
nižinskega območja Mestne občine Kranj in do 50% vrednosti opravljene storitve rejcem živine s hribovskega in višinsko
– gorskega območja Mestne občine Kranj.
1.2. Sofinanciranje analize mleka na vsebnost somatskih celic
Namen ukrepa: podpora pridobivanju kvalitetnega mleka.
Pogoj za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičene pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve veterinarske preventive za kmete z območja Mestne občine Kranj.
Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti opravljene storitve pooblaščene organizacije.
1.3. Sofinanciranje prevoza mleka
Namen ukrepa: ohranjanje kmetijstva na hribovskem in
višinsko-gorskem območju Mestne občine Kranj.
Pogoj za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičene pooblaščene organizacije, ki organizirajo storitev za kmete s hribovskega in višinsko – gorskega območja Mestne
občine Kranj.
Višina sofinanciranja: 3 tolarje/l mleka
2. Rastlinska proizvodnja
2.1. Sofinanciranje analize krme in zemlje
Namen ukrepa: analiza krme kot pomoč pri izračunavanju krmnih obrokov in analiza zemlje za zmanjšanje stroškov
apnenja oziroma gnojenja in zmanjšanju onesnaženosti okolja s pravo porabo manjkajočih hranil.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičene pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve analize
krme in zemlje za lastnike in najemnike kmetijskih zemljišč,
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ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno bivališče ali kmetijsko zemljišče v Mestni občini Kranj.
Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti opravljene storitve pooblaščene organizacije.
2. 2. Sofinanciranje težjih pogojev dela
Namen ukrepa: ohranjanje obdelovalnih površin s težjimi pogoji obdelave in ohranjanje obdelovalnih površin oziroma izgleda kulturne krajine. Za težje pogoje se štejejo razmere ročne košnje, težjega dostopa, nagib terena oziroma
ugotovljene druge posebne okoliščine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– na razpis se lahko prijavijo lastniki in najemniki kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in
imajo stalno bivališče ali kmetijsko zemljišče v Mestni občini
Kranj,
– skupna površina, ki se ročno kosi, mora biti velika
najmanj 0,2 ha,
– upravičenec za podporo mora imeti obdelane vse
lastne površine in površine v zakupu,
Višina sofinanciranja: do 35.000 SIT/ha glede na težavnost.
Način izplačila: na podlagi sklepa Komisije za pospeševanje kmetijstva ter zapisnika ogleda Komisije za oglede
kmetijskih zemljišč.
3. Izobraževanje in društvene dejavnosti
3.1. Izvajanje izobraževanja in dopolnilnih dejavnosti
Namen ukrepa: izobraževanje kmečkih žena in kmetov, sofinanciranje šolanja na Srednji biotehniški šoli v Kranju, sofinanciranje kontrole na ekoloških kmetijah z namenom večanja kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni izvajalci izobraževalnih programov ali kmetje ter dijaki
posamezno.
Višina sofinanciranja:
– stroški zunanjih predavateljev in prostora do 50% (na
podlagi ovrednotenega programa izobraževanja),
– stroški tečajev za posameznika do 50% (na podlagi
prijave in plačanega računa za opravljeno izobraževanje),
– sofinanciranje šolanja do 120.000 tolarjev (na podlagi potrdila o vpisu),
– sofinanciranje kontrole ekološke kmetije do 50% (na
podlagi plačanega računa in potrdila o pozitivno opravljeni
kontroli).
3.2. Podpora za delovanje strokovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva
Pogoj za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičena registrirana društva s področja kmetijstva in gozdarstva,
– dejavnost mora potekati na območju Mestne občine
Kranj,
– finančno ovrednoten program dela.
Višina sofinancirana: do 30% finančno ovrednotenega
programa.
4. Druge intervencije v kmetijstvo
4.1. Pomoč ob naravnih nesrečah na kmetijah
Namen ukrepa: ohranjanje kmetijske dejavnosti v Mestni občini Kranj v primeru, da je izvajanje le-te ovirano ali
onemogočeno na določenem območju zaradi opredeljene
naravne nesreče in s tem ogrožen nadaljnji obstoj kmetije ali
skupine kmetij.
Do pomoči je upravičen oškodovanec, ki se ukvarja s
kmetijsko dejavnostjo v Mestni občini Kranj, in sicer tisti, ki
je utrpel večjo škodo zaradi naravne nesreče (požar, poplave, neurje, zemeljski plazovi, večji napadi škodljivcev).
Sklep o odobritvi sredstev in njihovi višini sprejme župan na podlagi:
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1. vloge prosilca, ki ji je priložena izjava prosilca, da leta ni zaprosil ali pridobil sredstev za isti namen iz kateregakoli drugega vira (državna sredstva, povračilo škode s strani
zavarovalnice ipd.),
2. mnenja KSS o višini škode in stopnji prizadetosti in
3. predloga komisije za pospeševanje kmetijstva
5. Urejanje kmetijskih zemljišč
5.1. Izboljšave kmetijskih zemljišč.
Namen ukrepa: sofinanciranje manjših zemeljskih del
(manjše agromelioracije in hidromelioracije, apnjenje tal) v
smislu povečanja proizvodnih zmogljivosti, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje varovanja okolja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– na razpis se lahko prijavijo lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
– ekonomska upravičenost investicije, ki ga na podlagi
ogleda potrdi komisija za oglede kmetijskih zemljišč,
– posestni list,
– kopija katastrskega načrta,
– rezultat analize zemlje s priporočilom o apnenju in
fotokopija računa za nakup apna, žlindre ali kamene moke
– dovoljenje ustreznega organa, če gre za poseg v
prostor.
Višina sofinanciranja: različna glede na posamezno vrsto izboljšave. Kriterije na podlagi predloga komisije za pospeševanje kmetijstva sprejme župan.
Način izplačila: na podlagi predhodnega ogleda in predloga komisije za pospeševanje kmetijstva.
9. člen
Ta navodila začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32001-01/01-43/02
Kranj, dne 7. maja 2002.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

KRIŽEVCI
3535.

Odlok o ustanovitvi proračunskega
stanovanjskega sklada Občine Križevci

Na podlagi 56. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01) in 75. in 85. člena poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01) je
Občinski svet občine Križevci na 30. redni seji dne 7. 8.
2002 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega
sklada Občine Križevci
1. člen
S tem odlokom se ustanovi proračunski stanovanjski
sklad (v nadaljevanju: proračunski sklad) kot evidenčni račun v okviru proračuna občine, ki ga odpre občina zaradi
ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov v zvezi z
uresničevanjem stanovanjske politike določene z občinskim
stanovanjskim programom.
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2. člen
Proračunski sklad se ustanovi z namenom, da se na
posebnem evidenčnem računu proračuna občine ločeno
zbirajo prejemki za:
Gospodarjenje in upravljanje s stanovanji, stanovanjskimi hišami, poslovnimi prostori in funkcionalnimi zemljišči
v lasti občine, zlasti za:
– financiranje gradenj in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš, poslovnih prostorov in funkcionalnih zemljišč,
– dajanje posojil za gradnjo in prenovo stanovanj,
– kontinuirano gradnjo in pridobivanje in oddajanje socialnih, neprofitnih, službenih in profitnih stanovanj,
– oddajanje, financiranje in obnovo poslovnih prostorov v lasti občine,
– vzdrževanje in amortizacijo stanovanj in stanovanjskih hiš ter poslovnih prostorov in funkcionalnih zemljišč,
katerih lastnik je Občina Križevci,
– izvajanje drugih nalog s področja stanovanjskega gospodarstva v skladu z zakoni, statutom in drugimi predpisi
ter sprejetim stanovanjskim programom.
3. člen
Proračunski sklad se financira iz:
a) proračunskih sredstev, ki jih občina v tekočem letu
zagotavlja za namen iz 2. člena tega odloka;
b) namenskih prejemkov občinskega proračuna, ki so
določeni kot namenski prejemki sklada (najemnine in kupnine za stanovanja in stanovanjske hiše, namenskih dotacij
pravnih in fizičnih oseb, vračila stanovanjskih kreditov, najemnine in kupnine za poslovne prostore ipd.),
c) prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.
4. člen
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
5. člen
Upravitelj proračunskega sklada, ki skrbi za upravljanje
in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada v skladu s
finančnim načrtom sklada je župan občine, ki odgovarja
občinskemu svetu za zakonitost razpolaganja in upravljanja
s sredstvi sklada.
Župan je odredbodajalec za sredstva sklada, lahko pa
izvrševanje s pooblastili prenese na drugo osebo.
Pristojnosti župana na stanovanjskem področju so zlasti naslednje:
– skrbi za izvajanje stanovanjske politike v skladu s
sprejetim občinskim stanovanjskim programom in splošnimi
pogoji poslovanja,
– odobrava posojila za gradnjo in obnovo stanovanj in
stanovanjskih hiš z ugodno obrestno mero,
– odloča o naložbeni politiki na stanovanjskem področju,
– sprejema in objavlja pravilnik za razpis posojil in
– opravlja druge naloge v skladu za zakonom, odlokom
in veljavnimi predpisi.
Župan v soglasju z občinskim svetom sprejema:
– občinski letni in srednjeročni stanovanjski program v
skladu s srednjeročnim planom občine in
– letni finančni načrt na stanovanjskem področju.
Strokovno-tehnično, administrativno in druga opravila
za naloge sklada opravlja občinska uprava.
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6. člen
Izplačila v breme sklada se lahko izvajajo do višine
razpoložljivih sredstev sklada, obveznosti pa se lahko prevzamejo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega stanovanjskega sklada.
7. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega
sklada na koncu tekočega leta se prenesejo v prihodnje leto
z istim namenom.
8. člen
Za spremljanje uresničevanja namena iz 2. člena tega
odloka se ustanovi odbor za spremljanje in uresničevanje
stanovanjske politike kot stalno delovno telo Občinskega
sveta občine Križevci.
Pristojnosti odbora so zlasti naslednje:
– obravnava vprašanje iz področja stanovanjske politike občine,
– obravnava občinski letni in srednjeročni stanovanjski
program in letni finančni načrt na stanovanjskem področju
ter predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine
na stanovanjskem področju ter jih predlaga v sprejem županu oziroma občinskemu svetu,
– zagotavlja kontinuirano gradnjo, pridobivanje, oddajanje in obnovo stanovanj oziroma stanovanjskih hiš v lasti
občine,
– oblikuje in spremlja višino najemnin za stanovanja,
stanovanjske hiše in poslovne prostore,
– odloča o dodelitvi stanovanj v najem in odobritvi morebitnih stanovanjskih posojil pod pogoji sprejetih splošnih
pogojev poslovanja;
– oblikuje smernice naložbene politike in z njimi seznani župana in
– opravlja druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet.
9. člen
Proračunski sklad je ustanovljen za nedoločen čas in
preneha, če ne izpolnjuje namena za katerega je ustanovljen ali če sredstva proračunskega sklada ne zadostujejo za
izpolnjevanje njegovega namena v skladu s 60. členom
zakona o javnih financah.
10. člen
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se
smejo uporabljati za namene, dogovorjene s tem odlokom.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati akt o
ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Občine Križevci
pri Ljutomeru (Uradni list RS, št. 110/00 in 17/01).
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-01-30/02-754
Križevci pri Ljutomeru, dne 8. avgusta 2002.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.
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3536.

Odlok o gospodarskih javnih službah na
območju Občine Križevci

Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98),
26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93)
in 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št.
27/99 in 17/01) je Občinski svet občine Križevci na
30. redni seji dne 7. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o gospodarskih javnih službah na območju
Občine Križevci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne
službe (v nadaljevanju: javne službe) na območju Občine
Križevci (v nadaljevanju: občina) in ureja način njihovega
opravljanja. Poglavje IV. tega odloka je koncesijski akt, ki
določa predmet in pogoje za opravljanje gospodarske javne
službe za posamezno koncesijo.
Gospodarske javne službe so tiste, ki jih kot obvezne
opredeljuje zakon in dejavnosti, ki so kot gospodarske javne
službe določene s tem odlokom (izbirne javne službe).
Pri zagotavljanju javnih dobrin z gospodarskimi javnimi
službami je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju
javnih potreb.
2. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih
in drugih standardov in normativov.
Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina
zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni
mogoče zagotavljati na trgu.
3. člen
Objekti in naprave, potrebne za izvajanje gospodarskih
javnih služb, so javno dobro, s katerim upravlja in skrbi za
njegovo obnovo in razvoj občina neposredno ali v skladu z
zakonom in odlokom posredno (javne gospodarske službe v
koncesiji ipd).
4. člen
Kadar je to iz razlogov smotrnosti in koristi občine
primerno, se občina lahko povezuje z drugimi občinami v
enotne funkcionalno in prostorsko zaokrožene oskrbovalne
sisteme opravljanja javnih služb.
Razmerja med občinami se uredijo s posebno pogodbo.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
V OBČINI
5. člen
Gospodarske javne službe v občini so:
a) po zakonu obvezne:
1. oskrba s pitno vodo;
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
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3. ravnanje s komunalnimi odpadki;
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
5. javna snaga in čiščenje javnih površin;
6. urejanje (lokalnih cest) javnih poti, površin za pešce
in zelenih površin;
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka;
b) določene s tem odlokom (izbirne javne službe):
8. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
9. pokopališka in pogrebna dejavnost;
10. urejanje pokopališč;
11. oskrba naselij z zemeljskim plinom;
12. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih površin;
13. gasilska služba (varstvo pred požarom);
14. plakatiranje;
15. vzdrževanje parkov, zelenih površin, drevoredov in
okraševanje naselij;
16. urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč;
17. gospodarjenje z lokalnim kabelsko-razdelilnim sistemom;
18. izvajanje obveščanja lokalnega prebivalstva.
Vse gospodarske javne službe navedene v točki a)
prejšnjega odstavka tega člena odloka in službe navedene
pod 8. in 13. točke b) odloka se izvajajo na celotnem
območju občine, ostale pa se izvajajo v odvisnosti od interesa uporabnikov ter glede na možnosti in potrebno zgrajeno
infrastrukturo.
III. NAČIN IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
6. člen
Občina zagotavlja gospodarske javne službe v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu,
– v javnem zavodu,
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava (kapitalski vložki).
7. člen
Režijski obrat se ustanovi, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti dejavnosti gospodarske javne službe neekonomično in neracionalno ustanoviti javno podjetje, istočasno pa tudi ni pogojev za podelitev koncesije ali
neposrednega prenosa v izvajanje ali pa bi bilo to nesmotrno. Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska
enota občinske uprave.
V režijskem obratu se kot javna služba izvajajo predvsem naslednje dejavnosti:
– dejavnost gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– upravljanje in urejanje zelenih površin, okrasnih gred,
javnih parkirišč, mest za plakatiranje in oglaševanje ipd.,
– vzdrževanje in upravljanje objektov in pripadajočih
zemljišč doma kulture, zdravstvene postaje, športnih objektov,
– izvajanje obveščanja lokalnega prebivalstva,
– vodenje javnih del.
8. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lasti občine ali
kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske javne službe. Vprašanja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov
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in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne
pravice in obveznosti med občino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem, se urejajo z aktom o ustanovitvi javnega
podjetja.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje občinski svet.
9. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina
podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
koncesije.
Koncesija se daje za dejavnosti javnih služb, ki se ne
izvajajo kot dejavnosti javnega podjetja.
10. člen
Javne dobrine lahko občina zagotavlja z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
Odločitev o vlaganju javnega kapitala sprejme občinski
svet.
Na podlagi odločitve o vlaganju kapitala se izvede javni
razpis zainteresiranih oseb zasebnega prava.
O izbiri osebe zasebnega prava odloči upravni organ
občine z upravno odločbo po predhodnem soglasju občinskega sveta.
Z izbranim izvajalcem sklene župan ustrezno pogodbo.
Prav tako lahko občina vlaga lastna sredstva v infrastrukturne objekte in naprave, ki so potrebni za izvajanje
javnih služb, o tem prav tako daje soglasje oziroma odloči
občinski svet.
IV. KONCESIONIRANJE GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
11. člen
To poglavje odloka je koncesijski akt in velja za vse
gospodarske javne službe, katerih izvajanje zagotavlja občina z dajanjem koncesije. Na njegovi osnovi se lahko opravi
poizvedovanje interesa potencialnih koncesionarjev in izvedejo javni razpisi za posamezno koncesijsko dejavnost ali
skupino dejavnosti.
12. člen
Na podlagi izdane koncesije se v občini lahko opravljajo, kolikor je to bolj primerno od drugih oblik in tako odloči
občinski svet, vse gospodarske javne službe navedene v 5.
členu tega odloka.
13. člen
Koncesionirana gospodarska javna služba se v odvisnosti od njene narave, možnosti in potreb uporabnikov
lahko izvaja na celotnem območju ali delu območja občine.
Za vsako podelitev koncesije je potrebno predhodno v
Uradnem listu Republike Slovenije objaviti javni razpis in
izpeljati postopek v skladu z zakonom in tem odlokom.
Župan kot zastopnik koncedenta, za vsako posamezno
dejavnost ali skupino dejavnosti z javnim razpisom opredeli
območje izvajanja gospodarske javne službe.
14. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje.
– biti mora ustrezno strokovno, tehnično in organizacijsko usposobljen za samostojno, kakovostno in kontinuirano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
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– razpolagati mora s premoženjem v vrednosti najmanj
5 % od predvidenega letnega prometa ali predložiti garancijo banke ali zavarovalnice kot varščino, iz katere bi koncedentu lahko poravnal eventualno škodo, nastalo pri izvajanju
koncesije, za katero je v skladu z zakonom in koncesijsko
pogodbo odgovoren koncesionar.
Merilo strokovnosti iz dosedanjih izkušenj so predvsem
reference in doseženi rezultati dosedanjega dela na področjih, ki so predmet koncesije.
Podrobnejša opredelitev pogojev iz tega člena, ki jih
mora izpolnjevati koncesionar, se določi v javnem razpisu.
15. člen
Občina kot koncedent daje koncesionarju naslednja
javna pooblastila, pravice in dolžnosti:
– pravico in dolžnost upravljanja in vzdrževanja objektov, naprav, omrežij in drugih sredstev, ki so last koncedenta ter dolžnost skrbeti za njihov strokovno-tehnični razvoj,
– pravico oblikovati predloge cen oziroma spremembo
cen javnih dobrin oziroma storitev in po soglasju koncedenta zaračunavanje le-teh,
– pravico sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin
oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije,
– pravico obračunavati in pobirati pristojbine in prispevke,
– pravico dajati soglasja in dovoljenja za priključitev
uporabnikov na obstoječe omrežje in naprave, ki so premet
koncesije,
– pravico v skladu s predpisi in pogodbenimi zavezami
prekiniti dobavo javnih dobrin neplačnikom.
16. člen
Koncesionar mora:
– zagotavljati vzdrževanje objektov, naprav, omrežij, ki
so vezana na predmet koncesije,
– v okviru tehničnih zmogljivosti in v skladu s splošnimi
pogoji poslovanja, kolikor so sprejeti in je k njim dal soglasje
koncedent, izdajati soglasja za priključitev na objekte, naprave in omrežja, ki so last koncedenta,
– opravljati strokovno-tehnične podlage za razvojne naloge v soglasju s koncedentom, vse s ciljem, da so uporabnikom kontinuirano in kvalitetno zagotovljene javne dobrine oziroma pravočasno in kvalitetno zagotovljene storitve,
– upoštevati tehnične, sanitarne in druge standarde in
normative, povezane z izvajanjem koncesije,
– omogočiti nadzor nad izvajanjem koncesije s strani
koncedenta.
17. člen
Koncesionar izoblikuje ceno posamezne javne dobrine
ali storitve na podlagi:
– deleža materialnih stroškov, upoštevajoč normative
in standarde dobrin ali storitev ter načela dobrega gospodarjenja,
– deleža plač neposredno zaposlenih pri izvajanju koncesije,
– deleža za vračilo posojil, najetih za financiranje razvoja dejavnosti po koncesijski pogodbi,
– deleža obračunane amortizacije po stopnjah, ki jih
določi koncedent,
– izjemoma tudi deleža kalkulativnega dobička.
Cene in spremembe cen so veljavne šele po pridobitvi
in v skladu z danim soglasjem občinskega sveta.

Uradni list Republike Slovenije
18. člen
Koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih storitev uporabnikom
in je odgovoren za izterjavo zaračunanih zneskov.
Koncesionar ima pravico do dodatnega financiranja,
če koncedent zahteva hitrejši razvoj s koncesijo opredeljene
dejavnosti.
V takem primeru zagotovi koncedent potrebna dodatna
sredstva iz proračuna ali iz drugih virov.
19. člen
Koncesionar je skladno z zakonom in koncesijsko pogodbo odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z
opravljanjem koncesije povzroči koncedentu, uporabnikom
ali drugim pravnim ali fizičnim osebam.
20. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja koncedent.
21. člen
Koncesijsko razmerje se vzpostavi z dnem obojestranskega podpisa koncesijske pogodbe.
Doba trajanja se določi z javnim razpisom. Postopek
javnega razpisa se mora začeti vsaj šest mesecev pred
iztekom koncesijske pogodbe.
22. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane javne službe v režijo,
– z odkupom koncesije.
23. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je sklenjena, če jo
pogodbeni stranki ne podaljšata,
– z razdrtjem, pri čemer se razlogi in pogoji za razdrtje,
medsebojne pravice in obveznosti določijo v koncesijsko
pogodbo.
24. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če koncesionar ne prične z izvajanjem koncesije v
dogovorjenem roku,
– če koncesionar ne izvaja koncesije iz razlogov, ki so
na njegovi strani in zato nastajajo motnje pri oskrbi uporabnikov,
– če koncesionar pri izvajanju koncesije koncedentu
povzroča škodo zavestno ali z veliko malomarnostjo,
– če je izražen utemeljen javni interes, da se dejavnost
preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna
služba.
25. člen
Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpisa, če gre za družbo, v kateri je občina neposredno kapitalsko udeležena.
26. člen
Javni razpis za izbiro koncesionarja objavi župan. Izbiro
koncesionarja opravi posebna komisija, ki jo imenuje občinski svet. O izbiri koncesionarja izda občinska uprava upravno odločbo.
Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan v imenu in za račun občine.

Št.
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V. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE
27. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju javnih služb v občini opravlja občinska uprava.
Razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb ter investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z
objekti in napravami se lahko pogodbeno poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN VARSTVO
UPORABNIKOV
28. člen
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi, z zakonom ali odlokom občine, določenimi pogoji ter pravicami in obveznostmi dostopne vsakomur.
29. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet
uporabnikov javnih dobrin občine. Sestavo, delovno področje ter pristojnosti sveta uporabnikov določi akt o njegovi
ustanovitvi, ki ga izda župan.
Občina zagotavlja materialne in finančne pogoje za
delo sveta uporabnikov.
VII. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
30. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko v obliki takse,
tarife, nadomestila, povračila ipd.,
– iz sredstev proračuna,
– iz davka občine (lokalni davek),
– iz prihodkov izvajalcev javnih služb,
– iz posojil in
– iz ostalih virov.
Storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno
izvedljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo
njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga
s potrebno dokumentacijo predloži občinskemu svetu v odločanje. Oblikovanje cen mora temeljiti na realnih stroških in
mora omogočiti pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije, to je obratovanje sistema in opravljanje storitev na zahtevani kakovostni in količinski ravni ter zamenjavo dotrajanih
osnovnih sredstev. Izhodišča za določanje cen so predpisani normativi in standardi, kolektivne pogodbe ter drugi izvršilni predpisi.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter
rednosti njihove uporabe.
Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se
odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir
subvencij. Tudi subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih
dobrin.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha za Občino
Križevci veljati odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Ljutomer (Uradni list RS, št. 45/94 in 75/98).
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32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-30/02-753
Križevci, dne 8. avgusta 2002.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

3537.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Križevci

Na podlagi 15. in 122. člena statuta Občine Križevci
(Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01), 65. člena poslovnika
občinskega sveta (Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01) je
Občinski svet občine Križevci na 30. redni seji dne 7. 8.
2002 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Križevci
1. člen
V statutu Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99 in
17/01) se v 24. členu doda nova sedma alinea:
– odbor proračunskega stanovanjskega sklada Občine
Križevci
Dosedanja sedma alinea postane osma.
2. člen
V 46. členu se za besedo »upravi« doda novo besedilo
»na predlog tajnika občine«.
3. člen
112. člen statuta Občine Križevci se spremeni tako, da
se glasi:
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. V
Uradnem listu Republike Slovenije se objavijo tudi drugi akti,
za katere tako določi občinski svet.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
in 17/01) je Občinski svet občine Križevci na 30. redni seji
dne 7. 8. 2002 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Križevci
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Križevci (Uradni
list RS, št. 27/99 in 17/01) se v 58. členu doda nova
sedma alinea:
– odbor proračunskega stanovanjskega sklada Občine
Križevci
Dosedanja sedma alinea postane osma.
2. člen
Za 64. členom se doda nov 64.a člen, ki se glasi:
64.a člen
Odbor proračunskega stanovanjskega sklada Občine
Križevci ima sedem članov.
Pristojnosti:
odbor obravnava:
– vprašanja iz področja stanovanjske politike občine;
– občinski letni in srednjeročni stanovanjski program in
letni finančni načrt na stanovanjskem področju, ter predloge
aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na stanovanjskem področju ter jih predlaga v sprejem županu in občinskemu svetu;
– zagotavlja kontinuirano gradnjo, pridobivanje, oddajanje in obnovo stanovanj oziroma stanovanjskih hiš v lasti
občine;
– oblikuje in spremlja višino najemnin za stanovanja,
stanovanjske hiše in poslovne prostore;
– odloča o dodelitvi stanovanj v najem in odobritvi morebitnih stanovanjskih posojil pod pogoji sprejetih splošnih
pogojev poslovanja;
– oblikuje smernice naložbene politike in z njimi seznani župana;
– opravlja druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01-30/02-756
Križevci, dne 8. avgusta 2002.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

Št. 030-01-30/02-758
Križevci, dne 8. avgusta 2002.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

3538.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Križevci

Na podlagi 15. in 107. člena statuta Občine Križevci
(Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01), 65. člena poslovnika
Občinskega sveta občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99

3539.

Sprememba odloka o ustanovitvi in izdajanju
javnega glasila Občine Križevci

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94) in 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni
list RS, št. 27/99 in 17/01) je Občinski svet občine Križevci na 30. redni seji dne 7. 8. 2002 sprejel

SPREMEMBO ODLOKA
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Križevci

Uradni list Republike Slovenije

Št.

1. člen
V odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 68/01) se 2. člen odloka spremeni tako, da se glasi:
Ime glasila je: Glas občine
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-30/02-755
Križevci, dne 8. avgusta 2002.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

3540.

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
občinske volilne komisije

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02)
in 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št.
27/99 in 17/01) je Občinski svet občine Križevci na 30.
redni seji dne 7. 8. 2002 sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o imenovanju občinske
volilne komisije
1
Za namestnika predsednice občinske volilne komisije
se namesto Desanke Novak, ki je bila s strani Republiške
volilne komisije imenovana v Okrajno volilno komisijo Ljutomer, imenuje Anton Rožman, univ. dipl. prav. (sodnik), Iljaševci 30, Križevci pri Ljutomeru, rojen leta 1955.
Za člana se namesto Antona Rožmana imenuje Katarina Kranjec, Križevci 6, Križevci pri Ljutomeru, rojena leta
1958.
2
Mandat spremenjene volilne komisije traja do konca
rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana, razpisanih za 10. november 2002.

3541.
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Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Križevci

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97), 15. člena statuta Občine
Križevci (Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01) je Občinski
svet občine Križevci na 30. redni seji dne 7. 8. 2002 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Križevci
1. člen
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje v Občini Križevci.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerim listam so pripadli mandati za
člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 90 SIT za dobljen glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini
60 SIT za dobljen glas so upravičeni tudi organizatorji volilne
kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki
so glasovali.
Če pride do ponovnega glasovanja (drugi krog), sta
kandidata, ki kandidirata na tem glasovanju, upravičena do
povrnitve stroškov v višini 60 SIT za vsak dobljen glas na
ponovnem glasovanju.
4. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Križevci v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-30/02-761
Križevci, dne 8. avgusta 2002.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.

KRŠKO
Št. 006-01-30/02-757
Križevci, dne 8. avgusta 2002.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

3542.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Krško

Na podlagi 35. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02), 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,
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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) in
16. 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

1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 39/97) se spremeni 7. člen, in sicer
tako, da se iz odstavka I. OBMOČJE briše alinea, ki glasi:
– območje mednarodnega mejnega prehoda Jurij ob
Pesnici.

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Krško

2. člen
V 7. členu se pri odstavku II. OBMOČJE doda alinea,
ki glasi:
– območje mednarodnega mejnega prehoda Jurij ob
Pesnici.

I
Občinski svet občine Krško imenuje Občinsko volilno
komisijo Krško v sestavi:
predsednica komisije: Mateja Resnik Bahčič, dipl. jur.,
Anže 5, Brestanica;
namestnik predsednice: Boštjan Škrlec, dipl. jur., Velika dolina 4a, Jesenice na Dolenjskem;
član I.: Živko Šebek, Sovretova 31a, Krško;
namestnica člana I.: Rozalija Dobršek, Cankarjeva 1,
Krško;
članica II.: Anita Baznik, Dobe 25, Kostanjevica na
Krki;
namestnik članice II.: Matjaž Logar, Narpel 55, Krško;
članica III.: Jožica Stopar, Rožno 50, Blanca;
namestnik članice III.: Branko Butkovič, Cesta 3. julija
3, Senovo;
za mandatno obdobje štirih let.
II
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi občinske volilne komisije, imenovani na 36.
seji Občinskega sveta občine Krško, dne 1. 9. 1998.
III
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 108-18/02-9
Krško, dne 18. julija 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

3. člen
Te spremembe sklepa se objavijo v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/56-2002
Kungota, dne 6. junija 2002.
Župan
Občine Kungota
Jože Karner, inž. grad. l. r.

3544.

Na podlagi 110. člena in prvega odstavka 111. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 61/95, 70/95 in 51/02 – v nadaljevanju: ZLV) in
14. ter 59. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št.
16/99)

razpisujem
redne volitve v odbore vaških skupnosti
1. Redne volitve v odbore vaških skupnosti Jurij z naselji, Spodnja Kungota z naselji, Zgornja Kungota z naselji in
Svečina z naselji se opravijo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev po tem razpisu, s katerim
začno teči roki za volilna opravila, se šteje 2. september
2002.
3. Za izvršitev tega razpisa skrbi občinska volilna komisija.
Št. 006-07-2002-02
Zgornja Kungota, dne 1. avgusta 2002.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

KUNGOTA
3543.

Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti

Sklep o spremembi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), 11. člena statuta
Občine Kungota (MUV, št. 8/95) in odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 39/97) je
Občinski svet občine Kungota na 24. redni seji dne 6. 6.
2002 sprejel

SKLEP
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča

LITIJA
3545.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 110/00 in 2/01) je Občinski svet občine Litija na
36. redni seji dne 15. 7. 2002 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

Uradni list Republike Slovenije

Št.

1. člen
S tem sklepom se na nepremičnini parc. št. 985/18 in
985/19 k.o. Litija ukine status javnega dobra.
2. člen
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa, postaneta s tem
sklepom last Občine Litija.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 713-6/2002
Litija, dne 31. julija 2002.

Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.
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LJUTOMER

3547.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe rednega letnega vzdrževanja in
izvajanje zimske službe kategoriziranih
občinskih cest v Občini Ljutomer

Na podlagi 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 29/97), zakona o varnosti v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 30/98), pravilnika o prometni signalizaciji
in prometni opremi (Uradni list RS, št. 46/00), odloku o
gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradni list
RS, št. 45/94, 75/98) in 28. člena odloka o občinskih
cestah v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 80/98), odloka
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ljutomer (Uradni list
RS, št. 64/00) in 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni
list RS, št. 62/99, 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer
na 37. seji dne 23. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi
koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanje
zimske službe kategoriziranih občinskih cest
v Občini Ljutomer

LJUBLJANA
3546.

Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti
Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 28. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
51/02) izdajam

SKLEP
o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti
Mestne občine Ljubljana
I
Volitve v svete četrtnih skupnosti Črnuče, Posavje, Bežigrad, Center, Jarše, Moste, Polje, Sostro, Golovec, Rudnik, Trnovo, Vič, Rožnik, Šiška, Dravlje, Šentvid in Šmarna
gora bodo v nedeljo, dne 10. novembra 2002.

1. člen
Spremeni se odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in
izvajanja zimske službe kategoriziranih občinskih cest v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 10/01; v nadaljevanju:
osnovni odlok).
2. člen
Besedilo drugega odstavka 19. člena osnovnega odloka se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z upravno odločbo«.
3. člen
Ta spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi.
Št. 344-04-5/02
Ljutomer, dne 23. julija 2002.

II
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.

Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

III
Volitve vodi Mestna volilna komisija.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-94/2002
Ljubljana, dne 1. avgusta 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3548.

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini
Ljutomer

Na podlagi 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni
list RS, št. 62/99 in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 35. seji dne 20. 5. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje in razvoj kmetijstva
v Občini Ljutomer

Stran
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1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblike dodelitve proračunskih sredstev za
pospeševanje in razvoj kmetijstva in kmetijskih dejavnosti na
območju Občine Ljutomer.
2. člen
Sredstva za pospeševanje in razvoj kmetijstva in kmetijskih dejavnosti na območju Občine Ljutomer se zagotavljajo
iz sredstev proračuna Občine Ljutomer.
3. člen
O obsegu sredstev, vrstah in načinu oblik pospeševanja kmetijstva za posamezno obdobje določi Občinski svet
občine Ljutomer z odlokom o proračunu za tekoče leto, na
osnovi letnega programa, katerega pripravi občinska strokovna služba ob sodelovanju odbora za kmetijstvo.
4. člen
Dodeljevanje sredstev za namene iz tega pravilnika
poteka preko javnih razpisov upravičencem, ki se objavijo
na krajevno običajen način. V primerih, ki jih določa ta
pravilnik, se sredstva lahko dodeljujejo tudi preko neposrednih pisnih vlog.
5. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
Občine Ljutomer se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strokovnega izobraževanja za potrebe
kmetijstva;
– pospeševanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva;
– subvencioniranje zavarovalnih premij za kmetijske pridelke;
– razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in spodbujanje zelenjadarstva;
– urejanje kmetijskih zemljišč za novi nasad vinogradov
in sadovnjakov ter kalcifikacija kmetijskih zemljišč;
– ozelenitev njivskih površin z medovitimi rastlinami in
rastlinami za zeleni podor;
– testiranje škropilnih naprav;
– analizo zemlje in krme;
– sofinanciranje zdravstvene preventive v čebelarstvu;
– umetno osemenjevanje in remont osnovne črede govedi;
– preventivno zdravljenje zunanjih in notranjih zajedavcev pri plemenskih svinjah in merjascih;
– obrambo pred točo.
6. člen
Upravičenci do finančnih sredstev so fizične osebe –
kmetje in pravne osebe (tudi društva in zveze društev) ki
opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo
in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Ljutomer.
Sredstva namenjena razvoju kmetijstva se dodeljujejo
na podlagi javnega razpisa. V objavi je potrebno navesti:
– namene za katere se dodeljujejo intervencijska sredstva za posamezno proračunsko leto,
– višino razpisanih sredstev za posamezen namen,
– upravičence do interventnih sredstev,
– rok za prijavo na javni razpis,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo razpoložljiva sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti
k predpisanem obrazcu.

Uradni list Republike Slovenije
Vloge za izplačilo sredstev javnega razpisa uveljavljajo
upravičenci iz prvega odstavka v svojem imenu oziroma
njihovi pooblaščenci (vlagatelji) v njihovem imenu in za njihov račun.
7. člen
Na znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti
iz javnega razpisa, občina ne plačuje obresti.
8. člen
Vloge obravnava strokovna služba in jih predloži v obravnavo komisiji, ki jo za ta namen imenuje župan. Na podlagi
mnenja komisije, odloči o vlogi urad župana s sklepom
oziroma na podlagi sklenjene pogodbe, ki jo morajo upravičenci oziroma organizacije skleniti v roku, ki ga določi urad
župana, sicer izgubijo pravico do odobrenih sredstev.
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi dokazil o
plačanih računih oziroma potrdil o realizaciji posameznih
ukrepov.
Strokovna služba ima od posameznega prosilca pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo,
kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev posameznih proračunskih
sredstev.
9. člen
Nepopolne in prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
10. člen
Upravičenec lahko dodeljena sredstva uporabi le za
namene, ki so določeni v pogodbi oziroma sklepu.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
namen pridobitve interventnih sredstev navajal neresnične
podatke, se mu sredstev ne dodeli oziroma je dolžan povrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila občine upravičencu do dneva vračila.
11. člen
Prejemniki proračunskih sredstev morajo v primeru, da
namenska poraba zaradi kakršnih koli razlogov ni bila mogoča ali če se v obdobju med prijavo in podpisom pogodbe
oziroma izdajo sklepa spremenijo dejstva, ki so bila pogoj za
pridobitev sredstev, o tem obvestiti pristojni strokovno službo občinske uprave.
12. člen
Upravičenec je dolžan podati izjavo da za določen namen ni pridobil državne pomoči iz državnih ali mednarodnih
virov. V primeru, da pa je prejel navedena sredstva je dolžan
navesti višino prejetih sredstev in priložiti ustrezno dokumentacijo.
13. člen
Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, kadar ta
predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč
nujno potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave.
14. člen
Občina Ljutomer izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne vrednosti, določene za posamezni namen.
Če se v prvem roku izkoristijo vsa sredstva za določeni
namen, se vloge v drugem roku ne obravnavajo. Kolikor
vloge v naslednjih rokih sredstva za določeni namen prekoračijo, se upravičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo.

Uradni list Republike Slovenije
15. člen
Vsi postopki dodeljevanja sredstev, ki so se pričeli
pred dnevom sprejema tega pravilnika in do dneva veljavnosti tega pravilnika še niso zaključeni, se zaključijo po obstoječem načinu.
16. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
petnajsti dan po objavi.
Št. 320-8-03/02-1420
Ljutomer, dne 20. maja 2002.

Št.
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1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Medvode center, Pirniče, Preska, Senica, Smlednik, Sora, Katarina,
Vaše – Goričane, Zbilje, Seničica – Golo Brdo in Trnovec
bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
izvedbo volitev, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 006-10/02
Medvode, dne 29. julija 2002.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

METLIKA
LOGATEC
3551.
3549.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Logatec

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
in mestne skupnosti na območju Občine Metlika

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 20/98 in
51/02) ter 64. člena statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99)

Na podlagi 110. člena in prvega odstavka 111. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) in 53. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99 in 71/01)

razpisujem
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Logatec

razpisujem
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
in mestne skupnosti na območju Občine Metlika

1. Redne volitve članov sveta krajevnih skupnosti Naklo, Tabor, Hotedršica, Laze, Log-Zaplana, Rovte, Trate in
Vrh Svetih Treh Kraljev bodo sočasno z rednimi volitvami za
člane Občinskega sveta in župana Občine Logatec, v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo volilna komisija Občine
Logatec in volilne komisije krajevnih skupnosti.

1. Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti Božakovo, Dobravice, Drašiči, Grabrovec, Gradac, Jugorje,
Lokvica, Podzemelj, Radovica, Rosalnice, Slamna vas, Suhor in mestne skupnosti Metlika, bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija,
volilne komisije volilnih enot in volilni odbori na voliščih.

Št. 006–02/02-1
Logatec, dne 6. avgusta 2002.

Št. 008-1/02
Metlika, dne 1. avgusta 2002.

Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

MEDVODE
3550.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Medvode

MISLINJA
3552.

Sklep o določitvi javnih športnih površin in
objektov občinskega pomena v Občini Mislinja

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) in 41. člena statuta Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98)

Na podlagi 18. in 64. člena zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98 in 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni
list RS, št. 8/00 in 115/00) je Občinski svet občine Mislinja
na 37. seji dne 5. 6. 2002 sprejel

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Medvode

SKLEP
o določitvi javnih športnih površin in objektov
občinskega pomena v Občini Mislinja

Stran
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I
S tem sklepom so določene javne športne površine in
objekti, ki so namenjeni uresničevanju javnega interesa na
področju športa v Občini Mislinja.
II
Javne športne površine in objekti, namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju športa, v Občini Mislinja
so:
1. športno igrišče pri Osnovni šoli Mislinja (atletska
steza, rokometno, košarkarsko in odbojkarsko igrišče) na
parc. št. 240/10, ZKV št. 373 in parc. št. 240/4, ZKV št.
293, vse k.o. Šentilj pod Turjakom, lastnik: Občina Mislinja;
2. igrišče za tenis pri Osnovni šoli Mislinja (asfaltirana
ploščad 1520 m2 na parc. št. 240/7, ZKV št. 373 v k.o.
Šentilj pod Turjakom, lastnik: Občina Mislinja;
3. športno igrišče pri podružnični osnovni šoli v Doliču
(asfaltirana ploščad v velikosti igrišča za rokomet) na parc.
št. 10/3, 10/1, ZKV št. 32 v k.o. Srednji Dolič, lastnik:
Občina Mislinja;
4. športno igrišče pri podružnični šoli na Paškem Kozjaku (asfaltirana ploščad v velikosti igrišča za rokomet) na
parc. št. 1177/3, 1177/5, ZKV št. 48 v k.o. Paški Kozjak,
lastnik: Občina Mislinja;
5. Športno igrišče v Gornjem Doliču (travnata površina
90 m dolžine in 35,5 m širine ter večnamenska ploščad ob
zgradbi športnega doma s površino 960 m2) na parc. št.
251/9, ZKV št. 51 v k.o. Gornji Dolič, lastnik: Občina
Mislinja;
6. Športno igrišče pri podružnični osnovni šoli v Završah (asfaltirana ploščad v velikosti igrišča za rokomet) na
parc. št. 482/1, ZKV št. 153 v k.o. Šentvid nad Valdekom,
lastnik: Občina Mislinja;
7. športno igrišče v Stražah (20 m dolžine in 65 širine)
na parc. št.1810/1 v k.o. Šentilj pod Turjakom, zemljiškoknjižni vložek št. 78, lastnik: Občina Mislinja;
8. športno igrišče v Dovžah (asfaltirana površina v velikosti igrišča za rokomet) na parc. št. 737 v k.o. Šentilj pod
Turjakom, zemljiškoknjižni vložek št. 114, lastnik zemljišča:
Edo Pušnik iz Dovž 31, p. Mislinja, lastnik objekta: Občina
Mislinja;
9. telovadnica pri Osnovni šoli Mislinja (telovadnica s
funkcionalnimi prostori tlorisne površine) na parc. št. 240/5,
ZKV št. 373 v k.o. Šentilj pod Turjakom, lastnik: Občina
Mislinja;
III
V tem sklepu navedene nepremičnine se na predlog
Občine Mislinja v zemljiški knjigi zaznamujejo kot objekti
javnega interesa na področju športa.
IV
Način vzdrževanja, uporabe, upravljanja in koriščenja
javnih športnih površin in objektov se določijo s pogodbo
med občino in upravljalcem površine oziroma objekta.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 65000-0009/2000
Mislinja, dne 24. junija 2002.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

Uradni list Republike Slovenije

MORAVSKE TOPLICE
3553.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Moravske Toplice

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) in 62. člena statuta Občine Moravske
Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01 in 69/02)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Moravske Toplice
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Andrejci,
Bogojina, Filovci, Ivanovci, Krnci, Martjanci, Moravske Toplice, Motvarjevci, Noršinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Sebeborci, Selo-Fokovci in Tešanovci bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 006-08/02-1
Moravske Toplice, dne 12. avgusta 2002.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.

MOZIRJE
3554.

Razpis rednih volitev članov krajevnih skupnosti
na območju Občine Mozirje

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95, 20/98 in 51/02) in 45. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin, št. 4/99, 1/00,
1/01, in Uradni list RS, št. 61/02)

razpisujem
redne volitve članov krajevnih skupnosti
na območju Občine Mozirje
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Mozirje in
Rečica ob Savinji bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerimi začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 006-02/02
Mozirje, dne 9. avgusta 2002.
Župan
Občine Mozirje
Jože Kramer l. r.

Uradni list Republike Slovenije

MURSKA SOBOTA
3555.

Sklep o razpisu o uvedbi ukrepov za
pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni
občini Murska Sobota v letu 2002

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00), 17. člena statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) in 12. člena
pravilnika o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave in preskrbe hrane iz proračuna v Mestni
občini Murska Sobota, je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 20. 6. 2002 sprejel

SKLEP
o razpisu o uvedbi ukrepov za pospeševanje
in razvoj kmetijstva v Mestni občini
Murska Sobota v letu 2002
I. PREDMET RAZPISA
1. člen
Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev kot
subvencije iz II. poglavja in v obliki subvencionirane realne
obrestne mere investicijskih kreditov iz III. poglavja.
Za ukrepe v kmetijstvu je predvidena višina sredstev
proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2002 v
višini 12,000.000 SIT.
II. SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
2. člen
Za uresničevanje ciljev pospeševanja in razvoja kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota se sredstva preko subvencij namenijo za naslednje ukrepe:
– subvencioniranje zdravstvenega varstva živali;
– subvencioniranje nakupa hladilne tehnike;
– subvencioniranje analiz v živinoreji in poljedelski proizvodnji;
– subvencioniranje nakupa kmetijskih zemljišč;
– pospeševanje društvene dejavnosti;
– izvajanje različnih programov in projektov v kmetijstvu;
– sofinanciranje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj na področju kmetijstva;
– subvencioniranje zavarovanja posevkov in plodov;
– subvencioniranje testiranja škropilnih naprav.
3. člen
Pri uveljavljanju subvencij se upoštevajo računi, ki so
bili izstavljeni po zadnjem roku za oddajo zahtevkov v okviru
posameznih ukrepov določenih v sklepu o uvedbi subvencij
za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska
Sobota v letu 2001.
4. člen
Zdravljenje mastitisa
Stroški zdravljenja mastitisa se krijejo v celotni vrednosti plačanega računa za opravljeno storitev. Zajemajo stroške vzorčenja, zdravljenja in laboratorijskih preiskav. Sredstva se ne dodelijo za pokrivanje tistega dela stroškov, ki je
bil povrnjen s strani zavarovalnice. Upravičenci so fizične
osebe s stalnim prebivališčem in opravljanjem kmetijske
dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota, ki uveljavljajo
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povrnitev stroškov na podlagi zahtevka in predložitve plačanega računa, izstavljenega s strani organizacije pooblaščene za izvajanje javne veterinarske službe.
Zadnji rok za vložitev zahtevkov je 13. 12. 2002.
5. člen
Nakup hladilne tehnike
Subvencionira se nakup hladilne tehnike v višini 20%
vrednosti nakupa oziroma največ 200.000 SIT na hladilno
napravo. Pred nabavo hladilne tehnike je potrebno pridobiti
pozitivno pisno strokovno mnenje pristojnega oddelka Pomurskih mlekarn d.d.. Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v
Mestni občini Murska Sobota, ki uveljavljajo subvencijo na
podlagi zahtevka, pisnega strokovnega mnenja Pomurskih
mlekarn in predložitve plačanega računa o nakupu.
Zadnji rok za vložitev zahtevkov je 13. 12. 2002.
6. člen
Kemična analiza vzorcev zemlje in krme
Sofinancira se analiza vzorcev v višini 50% vrednosti
plačanega računa za opravljeno analizo. Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska
Sobota, ki uveljavljajo subvencijo na podlagi zahtevka in
predložitve plačanega računa, izstavljenega s strani pooblaščene ustanove, ki je opravila analizo.
Zadnji rok za vložitev zahtevkov je 13. 12. 2002.
7. člen
Nakup kmetijskih zemljišč
Nakup kmetijskih zemljišč se subvencionira v višini 10%
vrednosti kupnine. Kupljeno kmetijsko zemljišče mora biti
večje od 0,5 ha ali predstavljati zaokrožitev oziroma povečanje obdelovalnega kosa istega kmetijskega gospodarstva
nad skupno površino 0,5 ha in se uporabljati za intenzivno
kmetijsko pridelavo. Kupljeno kmetijsko zemljišče mora upravičenec obdržati še najmanj 10 let po prejemu sredstev.
Med upravičencem in Mestno občino Murska Sobota se
sklene pogodba, s katero se določijo medsebojne pravice
in obveznosti. Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota, ki sofinanciranje uveljavljajo na podlagi
zahtevka, overjene kupoprodajne pogodbe in kopije katastrskega načrta. Upoštevajo se kupoprodajne pogodbe, overjene po 16. 12. 2001.
Zadnji rok za vložitev zahtevkov je 2. 12. 2002.
8. člen
Pospeševanje društvene dejavnosti in izvajanje različnih
programov in projektov v kmetijstvu
Sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva
uveljavljajo društva, ki imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota in so registrirana v skladu s predpisi, ki
urejajo društva. Delovati morajo na področju kmetijstva in s
kmetijstvom povezanimi dejavnostmi. Sofinanciranje se uveljavlja na podlagi pisnih zahtevkov z utemeljitvijo zahteve
oziroma predložitvijo programa dela za tekoče leto. Delež
dodeljenih sredstev znaša do 50% upravičenih stroškov,
izkazanih na podlagi priznane vrednosti programov društev.
Sofinanciranje izvajanja različnih programov oziroma
projektov v kmetijstvu uveljavljajo pravne in fizične osebe s
sedežem oziroma s stalnim prebivališčem v Mestni občini
Murska Sobota na podlagi pisnih zahtevkov s predložitvijo
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programa oziroma projekta in utemeljitvijo zahteve. Delež
dodeljenih sredstev znaša do 50% upravičenih stroškov,
izkazanih na podlagi priznane vrednosti programov in/ali na
podlagi predložitve plačanih računov.
Zadnji rok za vložitev zahtevkov je 4. 11. 2002.
9. člen
Izobraževanje kmetov za potrebe kmetijstva
Izobraževanje kmetov za potrebe kmetijstva se sofinancira z namenom spodbujanja uvajanja novih znanj in novih
tehnologij kmetijske proizvodnje ter izboljšanja kvalitete življenja na podeželju. Izobraževanje mora biti namenjeno strokovnemu izpopolnjevanju in izobraževanju, ki uvaja nova
znanja povezana s kmetijstvom. Sredstva se ne dodelijo za
tečaje in programe, ki se izvajajo v okviru rednega izobraževanja. Sofinancirana so izpopolnjevanja in izobraževanja, ki
jih izvajajo za to pooblaščene oziroma registrirane ustanove.
Višina subvencije znaša 50% vrednosti izobraževanja oziroma največ 100.000 SIT na izobraževanje. Upravičenci so
fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota, ki uveljavljajo sofinanciranje na podlagi zahtevka, dokazila o plačilu udeležbe na izobraževanju in kopije
potrdila o uspešno opravljenem izobraževanju.
Zadnji rok za vložitev zahtevkov je 13. 12. 2002.
10. člen
Subvencija zavarovalne premije za zavarovanje posevkov
in plodov
Subvencionira se 30% višine zavarovalne premije za
zavarovanje posevkov in plodov. Pogoj za uveljavljanje subvencije zavarovalne premije je dodatni popust zavarovalnice
v višini vsaj polovice procentualnega zneska, ki ga subvencionira občina. Upravičenci do subvencije so fizične osebe s
stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota, ki
imajo v lasti ali najemu tozadevna kmetijska zemljišča.
V imenu upravičenca uveljavlja subvencijo zavarovalnica, s katero ima upravičenec sklenjeno zavarovanje za zavarovanje posevkov in plodov. Med zavarovalnico in Mestno
občino Murska Sobota se sklene pogodba o poslovnem
sodelovanju. Subvencija se uveljavlja na podlagi zahtevka in
dokazila o sklenjenem zavarovanju oziroma predloženega
seznama upravičencev, s katerega je razvidna premija in
subvencionirani del za posameznega upravičenca.
Zadnji rok za vložitev zahtevkov je 1. 10. 2002.
11. člen
Testiranje škropilnih naprav
Subvencionira se testiranje ustreznih in tehnično dovoljenih škropilnih naprav v višini 50% plačanega računa za
testiranje. Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota, ki sofinanciranje uveljavljajo na podlagi zahtevka, predloženega plačanega računa o opravljenem testiranju, ki ga izda za testiranje pooblaščena ustanova, in potrdila, iz katerega je razvidno, da je
naprava usposobljena za delo.
Zadnji rok za vložitev zahtevkov je 13. 12. 2002.
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III. SUBVENCIONIRANJE REALNE OBRESTNE MERE
INVESTICIJSKIH KREDITOV V KMETIJSTVU
13. člen
Iz sredstev občinskega proračuna se za subvencioniranje realne obrestne mere investicijskih kreditov za pospeševanje kmetijstva v letu 2002 namenijo sredstva v vrednosti,
ki ustreza subvenciji realne obrestne mere v višini do 5
odstotnih točk, za skupni znesek 30,000.000 SIT odobrenih kreditov.
14. člen
Subvencionira se realna obrestna mera za najete investicijske kredite za naslednje namene in pod naslednjimi
pogoji:
a) Govedoreja
Vrsta gradnje

Maksimalna
predračunska
vrednost na stojišče v SIT

Hlevi za krave molznice
Novogradnja
Obnova hlevov
Nakup hlevske opreme
Vrsta gradnje

5
5

10
10
10

1.200.000
600.000
600.000

Minimalno Minimalno
št. stojišč št. stojišč
na investicijo po investiciji

Maksimalna
predračunska
vrednost na stojišče v SIT

Hlevi za MPG
Novogradnja
Obnova hlevov
Nakup hlevske opreme
Vrsta gradnje

10
10

15
15
15

350.000
170.000
170.000

Minimalno Minimalno
št. stojišč št. stojišč
na investicijo po investiciji

Maksimalna
predračunska
vrednost na stojišče v SIT

Kombinirani hlevi za krave molznice in MPG
Novogradnja
Obnova hlevov
Nakup hlevske opreme

5 +10
5 +10

10 +10
10 +10
10 +10

1.200.000 + 350.000
600.000 + 170.000
600.000 + 170.000

Upoštevajo se zgoraj navedene predračunske vrednosti izgradnje za posamezno kategorijo živali.
V investicijo v nakup hlevske opreme se šteje naslednja
oprema: molzni stroji, mlekovodi, izmolzišča, hladilniki za
mleko, transporterji za gnoj, naprave za prečrpavanje, obdelavo in zračenje gnojevke, ventilacijske, prezračevalne in
grelne naprave v objektih, naprave za pripravo krme in krmljenje živali.
b) Prašičereja
Vrsta gradnje

12. člen
Zahtevki z zahtevanimi dokazili in prilogami se oddajo
na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
Obrazci za uveljavljanje subvencij pri posameznih ukrepih se dvignejo na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek
za gospodarske in negospodarske dejavnosti, soba št. 8.

Minimalno Minimalno
št. stojišč št. stojišč
na investicijo po investiciji

Minimalno Minimalno
št. stojišč št. stojišč
na investicijo po investiciji

Maksimalna
predračunska
vrednost na stojišče v SIT

Hlevi za plemenske svinje
Novogradnja
Obnova hlevov
Nakup hlevske opreme

10
10

15
15
15

500.000
250.000
250.000
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Vrsta gradnje
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Minimalno Minimalno
št. stojišč št. stojišč
na investicijo po investiciji

Hlevi za prašiče pitance
Novogradnja
Obnova hlevov
Nakup hlevske opreme

80
80
80

120.000
60.000
60.000

Minimalno Minimalno
št. stojišč št. stojišč
na investicijo po investiciji

Maksimalna
predračunska
vrednost na stojišče v SIT

Kombinirani hlevi za prašiče
Novogradnja
10 + 50 15 + 50
Obnova hlevov
10 + 50 15 + 50
Nakup hlevske opreme
15 + 50

500.000 + 120.000
250.000 + 60.000
250.000 + 60.000

Vrsta gradnje

50
50

Maksimalna
predračunska
vrednost na stojišče v SIT

Upoštevajo se zgoraj navedene predračunske vrednosti izgradnje za vsako posamezno kategorijo živali.
V investicijo v nakup hlevske opreme se šteje naslednja oprema: transporterji za gnoj, naprave za prečrpavanje,
obdelavo in zračenje gnojevke, ventilacijske, prezračevalne
in grelne naprave v objektih, naprave za pripravo krme in
krmljenje živali.
c) Izgradnja objektov za rejo drobnice, perutnine, kuncev, konj in proizvodnjo gob po predloženih predračunih
oziroma največ do 60% od predračunske vrednosti.
d) Izgradnja objektov za vrtnarsko pridelavo
Minimalna velikost
objekta

Maksimalna
predračunska
vrednost investicije

– rastlinjak s trdo kritino in opremo
100 m2 12.000 SIT/ m2
– plastenjak z mehko kritino in opremo
100 m2 9.000 SIT/ m2
V opremo se štejejo naprave za namakanje, ogrevanje
in prezračevanje objektov.
e) Izgradnja skladiščnih kapacitet
Minimalna velikost
objekta

– Objekti za skladiščenje gnoja in gnojevke
(gnojišča, gnojne jame)
– Objekti za skladiščenje krme in oprema
(koritasti, stolpni, montažni silosi)

Maksimalna
predračunska
vrednost investicije

50 m3 20.000 SIT/m3
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– mulčerji,
– rahljalniki tal (podrahljači, riperji, gruberji...),
– obračalni plugi,
– stroji za pripravo tal z enim obhodom (vrtavkaste brane, prekopalniki, predsetveniki...),
– medvrstni okopalniki in osipalniki,
– česala in travniške brane,
– združena orodja za pripravo in setev z enim prehodom (direktna setev)
– posebni stroji za apnenje tal,
– stroji za pripravo lesnih sekancev,
– sušilnice za sušenje žit in drugih kultur,
– posebni vrtnarski stroji (sadilci sadik, namizni sadilci,
polagalci folije, gredičarji...),
– balirke in ovijalci za valjaste bale,
– sortirniki in pakirni stroji za krompir in vrtnine.
g) Izgradnja objektov in nakup opreme za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Upoštevajo se investicije, ki so namenjene opravljanju
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Za posamezne namene, ki so navedeni v tem členu, se
priznavajo naslednji upravičeni stroški:
a) račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme;
b) račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme;
c) račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme;
d) račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme;
e) račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme;
f) račun o nakupu specialne mehanizacije;
g) račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme.
15. člen
Začetek investicije mora biti v tekočem letu.
16. člen
Upravičenci do sredstev za subvencioniranje realne
obrestne mere investicijskih kreditov so:
– fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost;
– pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost z
največ 30 zaposlenimi.
Stalno prebivališče oziroma sedež pravne osebe mora
biti na območju Mestne občine Murska Sobota.

50 m 3 20.000 SIT/m3

Uveljavlja se v primeru, da se ne vlaga v gradnjo ali
obnovo hleva in so proizvodni objekti že v funkciji. Pri gradnji
hlevov so ti objekti že upoštevani v predračunskih vrednostih.
Ostali skladiščni objekti za vrtnarsko in drugo kmetijsko
proizvodnjo (najmanj 1.000.000 SIT do največ 5.000.000
SIT predračunske vrednosti na objekt).
f) Nakup specialne mehanizacije
Subvencionira se realna obrestna mera za nakup naslednje specialne mehanizacije:
– sejalnice in sadilniki za setev žit, koruze, sladkorne
pese, krompirja in ostalih kultur,
– kombajni za spravilo žit, koruze, sladkorne pese,
krompirja in drugih kultur,
– stroji za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (škropilnice, pršilniki...)

17. člen
Sredstva za subvencioniranje realne obrestne mere
lahko pridobi upravičenec, ki ima med viri financiranja zagotovljenih najmanj:
– 35% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije, če je investicija namenjena za nov proizvodni program
na kmetiji;
– 50% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije, če je investicija namenjena v širitev dejavnosti.
18. člen
Doba odplačevanja kredita je največ 10 let. Posojila se
vračajo v obrokih dogovorjenih z banko, vendar najmanj
dvakrat letno.
19. člen
Med banko, upravičencem in Mestno občino Murska
Sobota se sklene tripartitna pogodba, s katero se določijo

Stran

8258 / Št. 74 / 16. 8 . 2002

medsebojne pravice in obveznosti. Sredstva bodo upravičenci lahko koristili na podlagi sklenjenih pogodb.
20. člen
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložiti se mora kratek opis investicije z osnovnimi
podatki o investiciji, vključujoč ekonomsko upravičenost investicije, oceno možnosti obstoja kmetijskega gospodarstva
ter poklicne sposobnosti in zmožnosti upravičenca (izdela
kmetijska svetovalna služba);
– pri investicijah v vrednosti nad 3.000.000 SIT se
zahteva poslovni načrt v skladu z metodologijo Kmetijske
svetovalne službe Slovenije;
– v primeru, da je upravičenec s.p. ali pravna oseba,
mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti;
– predložiti se mora uradni predračun oziroma račun
za izvedena dela oziroma opravljen nakup;
– predložiti se mora mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti investicije;
– predložiti se mora sklep oziroma pogodba z banko ali
drugo finančno organizacijo o odobritvi posojila;
– izjava vlagatelja, da za isti namen ni pridobil javna
sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije;
– pri graditvi oziroma obnovi objektov je potrebno:
– predložiti gradbeno dokumentacijo oziroma ustrezna dovoljenja;
– predložiti ekološko poročilo kmetijske svetovalne
službe,
– pri investiciji v nakup specialne mehanizacije:
– predložiti se mora prospekt s tehnično dokumentacijo;
– upoštevajo se samo vloge za nakup nove mehanizacije.
21. člen
Zadnji rok za oddajo vlog je 29. 11. 2002. Vloge, ki
prispejo do 15. v mesecu, se bodo s strani strokovne komisije obravnavale isti mesec.
Vloge z zahtevanimi prilogami se pošljejo priporočeno
po pošti ali osebno oddajo v vložišču Mestne občine Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Predložena
vloga mora biti v zaprtih ovojnicah in označena z oznako “ne
odpiraj – vloga“ s pripisom Ukrepi v kmetijstvu – subvencija
realne obrestne mere.
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na Mestni
občini Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, soba št. 8.
IV. SKUPNE DOLOČBE
22. člen
Omejitve:
upravičenec lahko pridobi sredstva za isto investicijo
samo iz enega ukrepa po tem razpisu.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja na vlogi za pridobitev sredstev po tem
razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
23. člen
Petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan,
najmanj enkrat mesečno opravi strokovni pregled popolnih
vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejem-
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nikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči župan.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v roku 15 dni po
odločitvi.
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa
zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku osmih dni
od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je deset dni od dneva prejema poziva za dopolnitev.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se zavrže.
24. člen
Sredstva po tem razpisu se dodelijo v nepovratni obliki.
Dodeljujejo se do izkoriščenosti sredstev oziroma najkasneje do končnih datumov za uveljavljanje finančnih sredstev, ki
so za posamezen ukrep navedeni v razpisu.
25. člen
Namensko porabo sredstev in zaključek investicije preverja strokovna komisija. V primeru nenamenske porabe
sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od
dneva uveljavitve subvencije do dneva vračila sredstev, in
sicer:
– če so bila sredstva delno ali v celoti nenamensko
uporabljena,
– če se ugotovi, da je upravičenec pri pridobitvi sredstev na zahtevkih navajal neresnične podatke.
26. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41407-1/02
Murska Sobota, dne 20. junija 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

3556.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za
pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni
občini Murska Sobota

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00), 17. člena statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni svet
mestne občine Murska Sobota na seji dne 20. 6. 2002
sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje
in razvoj kmetijstva v Mestni občini
Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, kriterije in
postopke za uvedbo in izvajanje posameznih ukrepov in
namenov za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota.
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2. člen
Za uresničevanje ciljev pospeševanja in razvoja kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota se finančna sredstva
dodeljujejo kot subvencije iz II. poglavja in v obliki subvencionirane realne obrestne mere investicijskih kreditov iz III.
poglavja tega pravilnika, v višini kot so zagotovljena s proračunom Mestne občine Murska Sobota.
II. SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
3. člen
Za uresničevanje ciljev pospeševanja in razvoja kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota se sredstva namenijo za
naslednje ukrepe:
– subvencioniranje zdravstvenega varstva živali;
– subvencioniranje nakupa hladilne tehnike;
– subvencioniranje analiz v živinoreji in poljedelski proizvodnji;
– subvencioniranje nakupa kmetijskih zemljišč;
– pospeševanje društvene dejavnosti;
– izvajanje različnih programov in projektov v kmetijstvu;
– sofinanciranje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj na področju kmetijstva;
– subvencioniranje zavarovanja posevkov in plodov;
– subvencioniranje testiranja škropilnih naprav.
4. člen
1. Zdravljenje mastitisa
Namen: kakovostnejša proizvodnja mleka.
Predmet podpore je financiranje stroškov vzorčenja,
zdravljenja in laboratorijskih preiskav. Sredstva se ne dodelijo za pokrivanje tistega dela stroškov, ki je bil povrnjen s
strani zavarovalnice.
Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem in
opravljanjem kmetijske dejavnosti v Mestni občini Murska
Sobota.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– subvencija se uveljavlja na podlagi zahtevka in predložitve plačanega računa, izstavljenega s strani organizacije pooblaščene za izvajanje javne veterinarske službe.
Delež dodeljenih sredstev znaša do 100% vrednosti
plačanega računa za opravljeno storitev.
2. Nakup hladilne tehnike
Namen: izboljšanje kvalitete mleka.
Subvencijo uveljavljajo fizične osebe s stalnim prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Mestni občini
Murska Sobota.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pozitivno pisno strokovno mnenje Pomurskih mlekarn;
– uveljavlja se na podlagi zahtevka in predložitve plačanega računa o nakupu.
Delež dodeljenih sredstev znaša do 20% vrednosti nakupa oziroma največ do višine 200.000 SIT na hladilno
napravo.
3. Kemična analiza vzorcev zemlje in krme
Namen: povečanje kvalitete pridelovanja in zmanjšanje
obremenjevanja okolja ter bolj uravnotežena sestava krmnih
obrokov za živali.
Subvencijo uveljavljajo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– uveljavlja se na podlagi zahtevka in predložitve plačanega računa, izstavljenega s strani pooblaščene ustanove,
ki je opravila analizo.
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Delež dodeljenih sredstev znaša do 50% vrednosti plačanega računa za opravljeno analizo.
4. Nakup kmetijskih zemljišč
Namen: zaokroževanje zemljišč posameznih kmetijskih
gospodarstev in racionalizacija kmetovanja.
Sofinanciranje uveljavljajo fizične osebe s stalnim prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Mestni
občini Murska Sobota.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– kupljeno kmetijsko zemljišče mora biti večje od 0,5
ha ali predstavljati zaokrožitev oziroma povečanje obdelovalnega kosa istega kmetijskega gospodarstva nad skupno
površino 0,5 ha in se uporabljati za intenzivno kmetijsko
pridelavo;
– kupljeno kmetijsko zemljišče mora upravičenec obdržati še najmanj 10 let po prejemu sredstev;
– med upravičencem in Mestno občino Murska Sobota se sklene pogodba, s katero se določijo medsebojne
pravice in obveznosti;
– uveljavlja se na podlagi zahtevka, overjene kupoprodajne pogodbe in kopije katastrskega načrta.
Delež dodeljenih sredstev znaša do 10% vrednosti kupnine.
5. Pospeševanje društvene dejavnosti in izvajanje različnih programov in projektov v kmetijstvu
Namen: podpora organizirani dejavnosti na področju
kmetijstva in podpora izvajanju različnih programov oziroma
projektov v kmetijstvu.
Pogoji za pridobitev sredstev:
a) sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva uveljavljajo društva, ki imajo sedež na območju Mestne
občine Murska Sobota:
– uveljavljajo pravne osebe, registrirane v skladu s predpisi, ki urejajo društva;
– delovati morajo na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
– uveljavlja se na podlagi pisnih zahtevkov z utemeljitvijo zahteve oziroma predložitvijo programa dela za tekoče
leto.
Delež dodeljenih sredstev znaša do 50% upravičenih
stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programov
društev.
b) sofinanciranje izvajanja različnih programov oziroma
projektov v kmetijstvu uveljavljajo pravne in fizične osebe s
sedežem oziroma s stalnim prebivališčem v Mestni občini
Murska Sobota:
– uveljavlja se na podlagi pisnih zahtevkov s predložitvijo programa oziroma projekta in utemeljitvijo zahteve.
Delež dodeljenih sredstev znaša do 50% upravičenih
stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programov
in/ali na podlagi predložitve plačanih računov.
6. Izobraževanje kmetov za potrebe kmetijstva
Namen: spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje ter izboljšanje kvalitete življenja na podeželju.
Sofinanciranje uveljavljajo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota. Sredstva se ne
dodelijo za tečaje in programe, ki se izvajajo v okviru rednega izobraževanja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izobraževanje mora biti namenjeno strokovnemu izpopolnjevanju in izobraževanju, ki uvaja nova znanja povezana s kmetijstvom;
– sofinancirana so izpopolnjevanja in izobraževanja, ki
jih izvajajo za to pooblaščene oziroma registrirane ustanove;
– uveljavlja se na podlagi zahtevka, dokazila o plačilu
udeležbe na izobraževanju in kopije potrdila o uspešno
opravljenem izobraževanju.
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Delež dodeljenih sredstev znaša do 50% vrednosti izobraževanja oziroma največ do višine 100.000 SIT na izobraževanje.
7. Subvencioniranje zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov
Namen: zavarovanje pred morebitnimi posledicami elementarnih nesreč.
Upravičenci do subvencije so fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– v imenu upravičenca uveljavlja subvencijo zavarovalnica, s katero ima upravičenec sklenjeno zavarovanje za
zavarovanje posevkov in plodov;
– dodatni popust zavarovalnice v višini vsaj polovice
procentualnega zneska, ki ga subvencionira občina;
– med zavarovalnico in Mestno občino Murska Sobota
se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju;
– uveljavlja se na podlagi zahtevka in dokazila o sklenjenem zavarovanju oziroma predloženega seznama upravičencev, s katerega je razvidna premija in subvencionirani
del za posameznega upravičenca.
Delež dodeljenih sredstev znaša do 30% višine zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov.
8. Testiranje škropilnih naprav
Namen: spodbujanje naravi prijaznejšega kmetovanja.
Subvencionira se testiranje ustreznih in tehnično dovoljenih škropilnih naprav.
Upravičenci do subvencije so fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinanciranje se uveljavlja na podlagi zahtevka, predloženega plačanega računa o opravljenem testiranju, ki ga
izda za testiranje pooblaščena ustanova, in potrdila, iz katerega je razvidno, da je naprava usposobljena za delo.
Delež dodeljenih sredstev znaša do 50% plačanega
računa za testiranje.
III. SUBVENCIONIRANJE REALNE OBRESTNE MERE
INVESTICIJSKIH KREDITOV V KMETIJSTVU
5. člen
Za investicije v kmetijstvu se subvencionira realna obrestna mera kreditov. Ta oblika pomoči se lahko dodeli, če
pomeni vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna. Cilj te subvencije je stimuliranje kmetov k
investicijam v posodabljanje kmetij in optimizacijo kmetijske
proizvodnje. Začetek investicije mora biti v tekočem letu.
6. člen
Subvencionira se realna obrestna mera za najete investicijske kredite za naslednje namene:
1. novogradnja, obnova hlevov in nakup pripadajoče
hlevske opreme za rejo govedi;
2. novogradnja, obnova hlevov in nakup hlevske opreme za rejo prašičev;
3. izgradnja objektov za rejo drobnice, perutnine, kuncev, konj in proizvodnjo gob;
4. izgradnja objektov za vrtnarsko pridelavo;
5. izgradnja skladiščnih kapacitet;
6. nakup specialne mehanizacije;
7. izgradnja objektov in nakup opreme za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti.
Upravičeni stroški za posamezne namene:
1. račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme;
2. račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme;
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3. račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme;
4. račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme;
5. račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme;
6. račun o nakupu specialne mehanizacije;
7. račun za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo opreme.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložiti se mora kratek opis investicije z osnovnimi
podatki o investiciji, vključujoč ekonomsko upravičenost investicije, oceno možnosti obstoja kmetijskega gospodarstva
ter poklicne sposobnosti in zmožnosti upravičenca;
– pri investicijah v vrednosti nad 3.000.000 SIT se
zahteva poslovni načrt v skladu z metodologijo Kmetijske
svetovalne službe Slovenije;
– v primeru, da je upravičenec s.p. ali pravna oseba,
mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti;
– predložiti se mora uradni predračun oziroma račun
za izvedena dela oziroma opravljen nakup;
– predložiti se mora mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti investicije;
– predložiti se mora sklep oziroma pogodba z banko ali
drugo finančno organizacijo o odobritvi posojila;
– izjavo vlagatelja, da za isti namen ni pridobil javna
sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije;
– pri graditvi oziroma obnovi objektov je potrebno:
– predložiti gradbeno dokumentacijo oziroma ustrezna dovoljenja;
– predložiti ekološko poročilo kmetijske svetovalne
službe,
– pri investiciji v nakup specialne mehanizacije:
– predložiti se mora prospekt s tehnično dokumentacijo;
– upoštevajo se samo vloge za nakup nove mehanizacije.
7. člen
Upravičenci do sredstev za subvencioniranje realne
obrestne mere investicijskih kreditov so:
– fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost;
– pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost z
največ 30 zaposlenimi.
Stalno prebivališče oziroma sedež pravne osebe mora
biti na območju Mestne občine Murska Sobota.
8. člen
Sredstva za subvencioniranje realne obrestne mere
lahko pridobi upravičenec, ki ima med viri financiranja zagotovljenih najmanj:
– 35% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije, če je investicija namenjena za nov proizvodni program
na kmetiji;
– 50% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije, če je investicija namenjena v širitev dejavnosti.
9. člen
Višina subvencije realne obrestne mere investicijskih
kreditov lahko znaša največ 5% in se določi z vsakokratnim
razpisom ukrepa.
10. člen
Med banko, upravičencem in Mestno občino Murska
Sobota se sklene tripartitna pogodba, s katero se določijo
medsebojne pravice in obveznosti.
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IV. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
11. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do finančnih sredstev
na podlagi in pod pogoji določenimi s tem Pravilnikom in s
vsakokratnim razpisom Mestne občine Murska Sobota, ki
mora vsebovati:
1. Za subvencije v kmetijstvu:
– ukrepe za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino subvencije za posamezni ukrep,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– upravičence, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– upravičene stroške,
– rok za vložitev zahtevkov in
– navedbo dokumentacije, ki jo mora upravičenec priložiti.
2. Za subvencioniranje realne obrestne mere investicijskih kreditov:
– razpisano skupno vrednost kreditov s subvencionirano realno obrestno mero,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva in pogoje
za dodelitev sredstev,
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– upravičene stroške investicije,
– dobo vračanja kredita,
– višino subvencije realne obrestne mere,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti
k vlogi,
– rok za vložitev vlog in
– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o odločitvi.
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najkasneje do končnih datumov za uveljavljanje finančnih
sredstev, ki bodo za posamezen ukrep navedeni v razpisu.
18. člen
Namensko porabo sredstev in zaključek investicije preverja strokovna komisija. V primeru nenamenske porabe
sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od
dneva uveljavitve subvencije do dneva vračila sredstev, in
sicer:
– če so bila sredstva delno ali v celoti nenamensko
uporabljena,
– če se ugotovi, da je upravičenec pri pridobitvi sredstev na zahtevkih navajal neresnične podatke.
V. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega
pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev
za subvencioniranje kmetijske pridelave in preskrbe hrane iz
proračuna v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 34/96 in 43/98).
Št. 32001-2/02
Murska Sobota, dne 20. junija 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

12. člen
Sklep o razpisu o uvedbi ukrepov za pospeševanje in
razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota sprejme
Mestni svet mestne občine Murska Sobota na predlog Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
13. člen
Delež subvencioniranja in sofinanciranja posameznih
ukrepov iz tega pravilnika se določi v razpisu.
14. člen
Postopek javnega razpisa o uvedbi ukrepov za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota
vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija šteje
pet članov.
15. člen
Upravičenec lahko pridobi sredstva za isto investicijo
samo iz enega ukrepa po tem pravilniku.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja na vlogi za pridobitev sredstev po tem
pravilniku, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva Evropske unije.
16. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v
razpisu. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog
prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči župan.
17. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodelijo v nepovratni
obliki. Dodeljujejo se do izkoriščenosti sredstev oziroma
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NOVO MESTO
3557.

Odlok o zazidalnem načrtu za Vrtni center
Bučna vas v Novem mestu

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) in je Občinski
svet Mestne občine Novo mesto na 40. seji dne 11. 7.
2002 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu za Vrtni center Bučna vas
v Novem mestu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86,
18/88, 6/89, 3/90, 10/90, 15/90, 9/91 in 12/91 ter
Uradni list RS, št. 7/92, 17/92, 23/92, 28/92, 35/92,
50/92, 1/93, 23/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94,
45/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96,
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32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99,
63/99, 92/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01,
72/01 in 69/02) za območje Mestne občine Novo mesto,
sprejme zazidalni načrt za Vrtni center Bučna vas v Novem
mestu.
Zazidalni načrt je izdelal Topos Dolenjske Toplice,
d.o.o., pod št. ZN 29/00 v maju 2002. Sestavljata ga
tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Območje urejanja se nahaja na jugovzhodni strani
krožnega križišča Ljubljanske ceste s severno obvoznico
Novega mesta in obsega zemljišča z naslednjimi parc. št.:
887-del v k.o. Daljni Vrh ter parc. št. 644-del, 1085/1
pot, 645/1, 645/28 in 645/29, vse v k.o. Bršljin.
Meja urejanja poteka na severnem delu preko zemljišča s parc. št. 887, k.o.Daljni Vrh, tako, da vključuje
pretežni del parcele po celotni dolžini, nato prečka javno
pot s parc. št. 1085/1 in poteka po zunanji meji parcel št.
645/29 in 645/28, se nato obrne proti zahodu in poteka
po zunanji meji zemljišča s parc. št. 645/28 in ob južni
meji javne poti s parc. št. 1085/1, jo v zahodnem delu
prečka in poteka po zahodnem robu parc. št. 644, vse v
k.o. Bršljin, kjer upošteva potek krožnega križišča, vse do
izhodiščne točke na parc. št. 887 v k.o. Daljni vrh.
Območje zazidalnega načrta meri skupno 11.286 m2,
od tega je 6.104 m2 vključeno v ureditveno enoto P1,
1.642 m2 v ureditveno enoto P2, ostala površina v območju urejanja pa je namenjena dostopni cesti ter ostalim
nepozidanim površinam.
II. NAMEMBNOST PROSTORA
3. člen
Območje urejanja je namenjeno poslovnim dejavnostim. Razdeljeno je na dve ureditveni enoti, namenjeni
poslovnim objektom ter na ureditveno enoto, ki zajema
javno cestno omrežje:
– Primerne poslovne dejavnosti so trgovske, gostinske in storitvene dejavnosti. Pri storitvenih dejavnostih so
nesprejemljive vse tiste, ki niso združljive s stanovanjskim
okoljem – predvsem takšne, ki povzročajo hrup ali druga
onesnaženja in ne ustvarjajo kvalitetnega mestnega ambienta.
– Osnovna dejavnost v območju urejanja naj bo takšna, da lahko zagotovi enotno oblikovanje celotnega območja in objekte večjega merila. V okviru teh objektov
lahko najdejo svoj prostor tudi dejavnosti manjšega obsega, v kolikor osnovne dejavnosti ne bodo zasedle vseh
razpoložljivih površin.
4. člen
Za realizacijo posegov iz prejšnjega člena odloka je
potrebno izvesti rekonstrukcijo in prestavitev dela javne
poti JP799472-ulica Velika Bučna vas. Rekonstruirana javna pot, ki poteka po južnem robu ureditvenega območja v
smeri zahod-vzhod, se zaključi na koordinati 75313.06;
512621.96. Funkcionalna pot vrtnega centra, ki je hkrati
služnostna pot do zemljišč, ki mejijo na ureditveno območje, se nadaljuje po južnem in vzhodnem robu ureditvenega območja in se zaključi z obračališčem v obliki rondoja v
severovzhodnem delu območja zazidalnega načrta. Poteku predvidene ceste se prilagodi tudi potek javne komunalne infrastrukture na tangiranem odseku.
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III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE
POSEGOV V PROSTOR
A) Splošni pogoji za posege in oblikovanje območja
5. člen
Koncept izdelave zazidalnega načrta:
Cilj tega zazidalnega načrta je zagotoviti prostorski dokument, s katerim se je možno prilagajati sodobnim tržnim
razmeram, ki zahtevajo hitre odločitve in realizacije ter fleksibilne prostorske dokumente (da so lahko aktualni daljše
časovno obdobje in ustrezajo različnim potrebam) hkrati pa
zadostiti javnemu interesu po premišljenih in kontroliranih
posegih v prostor.
Zato sta cestna in komunalna infrastruktura, ki spadata
k javnemu dobru, obdelani do nivoja lokacijskega načrta,
medtem ko so pri arhitektonsko-urbanističnih rešitvah začrtani samo robni pogoji (saj so investitorji v glavnem še neznani), ki pa kljub temu zagotavljajo celovito urbanistično
ureditev obravnavanega predela.
Izhodišča za urejanje območja so:
– zelo natančno se obdelata javna cestna in komunalna infrastruktura,
– vsak posamezen graditelj na stavbnih otokih naj ima
neposreden dostop do javne ceste in možnost direktne
priključitve na javno komunalno infrastrukturo,
– določi se obvezna gradbena linija za objekte ter smer
orientacije glavnih fasad,
– stavbam se določijo najvišja in najnižja dopustna višina kakor tudi višinska kota pritličja ter okvirna tlorisna površina, ki jo lahko stavbe zasedejo na parceli (v procentih),
– določijo se usmeritve za zunanjo ureditev stavbnih
otokov,
– vsakega investitorja se obveže, da v okviru svoje
parcele zagotovi parkirišča za zaposlene in za obiskovalce,
– določijo se dejavnosti, ki so primerne in sprejemljive
za to območje.
6. člen
Koncept urejanja obravnavanega območja:
Objekti naj po svoji zasnovi predstavljajo povezovalni
člen med bližnjim stanovanjskim naseljem z drobno stavbno
morfologijo v južnem zaledju obravnavanega območja in
velikimi poslovnimi objekti nastajajočega poslovno-trgovskega središča ob Ljubljanski cesti v smeri proti centru mesta.
Glavna geometrija, po kateri se morata ravnati oblikovanje objektov in zunanja ureditev, naj izhaja iz smeri, ki jih
odpira severna obvoznica, saj ta obvladuje najdaljšo stranico parcele. V predelu, ki meji na Ljubljansko cesto, pa naj
se zasnova objektov in zunanje ureditve prilagodita smeri
le-te.
Glavne fasade naj bodo locirane proti severni obvoznici in Ljubljanski cesti, ki kot mestna obvoznica in vpadnica
pomenita enega glavnih dostopov v mestno središče. V tem
smislu je pomembno predvsem njuno križišče, ki predstavlja
mestni portal ter začetek ožjega predela mesta z vsemi
značilnimi arhitekturnimi in urbanističnimi prvinami. Investitorji v območju urejanja morajo omenjena dejstva upoštevati, glavna stavba naj bo dominantna ob severni obvozni cesti. Oblikovana mora biti skladno s pomenom “mestnih vrat”,
ki ga bo nosila.
Nižji višinski nivo gradbenih parcel v območju urejanja
je potrebno izenačiti z glavnima cestama. Kote pritličij naj
bodo torej na istem nivoju kot omenjene ceste. Na tem
nivoju naj bodo locirani glavni programi.
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B) Pogoji za gradnjo in zunanjo ureditev
7. člen
Pogoji se nanašajo na vse enote, ki so prikazane na
grafični prilogi z naslovom Ureditvene enote in namembnost
in so vsebinsko prikazani na grafični prilogi z naslovom
Zazidalna situacija.
– Gradbeni in oblikovalski pogoji:
– Pozidanost parcele s stavbami mora biti od 20 do
40% v ureditveni enoti P1 in od 30 do 60% v ureditveni enoti
P2. S tem je določena tlorisna površina katerekoli etaže
vidnega dela objekta v primerjavi s tlorisno površino ureditvene enote. Sem niso vštete morebitne parkirne površine
pod zemljo, ki lahko zasedejo tudi večji del parcele. V tlorisno površino stavb se ne štejejo pomožni objekti.
– Nivo terena v ureditvenih enotah ne sme biti nižji
od javnih cest na katere mejijo.
– kote pritličij: v križišču Ljubljanske ceste in severne
obvoznice je kota parkirne ploščadi največ 1,50 m nad koto
platoja rondoja, kota pritličja glavne stavbe pa je še za 1,5 m
dvignjena nad koto parkirne ploščadi oziroma največ 3,00
nad koto rondoja tako, da se prilagaja niveleti severne obvozne ceste. Niveleta parkirnega platoja ne sme ovirati preglednosti krožnega križišča, zato mora podati upravljalec
ceste soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pri koti pritličja glavne stavbe so dovoljena odstopanja
do 0,5 m. Kote pritličij ostalih objektov v območju urejanja
se morajo smiselno prilagajati naraščanju višine terena vzdolž
severne obvoznice v smeri od Ljubljanske ceste proti Cesti
brigad in ne smejo biti nižje od severne obvoznice v območju, na katerega meji objekt.
– Nivo rekonstruirane javne poti v južnem delu območja, ki meji na obstoječe funkcionalne ureditve objektov,
mora ostati na nivoju obstoječe poti. Morebitne višinske
korekcije poti se izvedejo v soglasju z lastniki zemljišč na
stroške investitorja v ureditvenih enotah P1 in P2.
– Novozgrajene stavbe morajo upoštevati dovoljeno
gradbeno linijo, opredeljeno v grafičnem delu, list 7: Zazidalna situacija. Dovoljena gradbena linija pomeni črto, do
katere sme objekt najdlje segati.
– Najvišja dopustna višina objektov je P+2 v ureditveni enoti P1 in P v ureditveni enoti P2; v ureditveni enoti
P1 imata pritličje in prva etaža skupno svetlo višino do stropa najmanj 6 m.
– Najnižja dopustna višina objektov je pritlična stavba s svetlo višino najmanj 4 m do stropa.
– Nov objekt v ureditveni enoti P2 mora biti oblikovno usklajen z objekti v ureditveni enoti P1.
– Fasade: glavne fasade morajo biti orientirane proti
Ljubljanski cesti in severni obvoznici. Potrebna je usklajena
členitev fasad po višini med vsemi objekti na območju urejanja tega zazidalnega načrta. Ravno tako velja za celo območje skladna izbira materialov za obdelavo fasad.
– Oblikovanje streh novozgrajenih objektov, njihov
naklon in kritina morajo biti na celotnem območju urejanja s
tem zazidalnim načrtom medsebojno usklajeni.
– Pomožni objekti, kot na primer lope nadstrešnice
in steklenjaki, morajo biti manjših dimenzij in smiselno vkomponirane v celotno stavbno kompozicijo. Tudi za izgradnjo
pomožnih objektov je potrebno pripraviti izvleček iz zazidalnega načrta, v katerem se natančneje določi njihova funkcija, lega, arhitekturna zasnova in materiali.
– Za začasne objekte, kot so na primer šotori, se
tudi pripravi izvleček iz zazidalnega načrta, v katerem se
natančneje določi njihova funkcija, lega, arhitekturna zasnova, materiali in časovno obdobje, v katerem bo objekt stal.
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– Odprte površine vzdolž glavnih fasad objektov, ki
so orientirane proti Ljubljanski cesti in severni obvoznici, se
uredijo kot reprezentačne površine, namenjene pešcem.
Parkirne površine se uredijo na zahodni strani ureditvene
enote P1 z možnostjo izvedbe parkirne kletne etaže za ureditveno območje P1, ter ob objektu v ureditveni enoti P2 na
nivoju terena z možnostjo izvedbe parkirne kletne etaže.
– Prometna ureditev:
– Investitorji so dolžni v vseh ureditvenih enotah zagotoviti zadostno število parkirnih mest za svoje dejavnosti v
okviru svoje ureditvene enote, tako za stranke kot za zaposlene.
– Pri določanju števila parkirnih mest je potrebno
upoštevati veljavne predpise glede zagotavljanja števila parkirišč za posamezne dejavnosti.
– Dostopne poti za motorna vozila na funkcionalna
zemljišča in k objektom morajo biti urejene z rekonstruirane
javne poti Velika Bučna vas in služnostne poti v nadaljevanju.
– Interni dovozi za potrebe dostave in obiskovalcev
morajo biti urejani tako, da manipulacija dostavnih vozil in
ureditve parkiranja za obiskovalce ne ovira drugih uporabnikov oziroma lastnikov objektov v območju zazidalnega načrta, predvsem pa lastnikov zemljišč južno od območja zazidalnega načrta.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA
8. člen
Prometna infrastruktura
Motorni promet:
Rešitve izvedene severne obvoznice in krožnega križišča omogočajo zemljiško pravno ukinitev obstoječe javne
poti, ki poteka diagonalno po območju zazidalnega načrta,
medtem ko je na osnovi prej naštetih rešitev funkcionalno že
neuporabna. Zato je predvidena rekonstrukcija in prestavitev te poti na trasi od priključka na krožno križišče ter v
nadaljevanju po južnem delu območja zazidalnega načrta do
koordinate 75313.06; 512621.96.
Cesta je dvosmerna s širino voznih pasov 2 x 2,50 m,
robnima pasovoma 2 x 0,25 m, hodnikom za pešce širine,
1,60 m ter bankinama po 0,50 m. Računska hitrost je
40 km/h.
Požarne poti in dostopne ceste:
Kot požarna pot se opredeli napajalna cesta ter vse
dostopne ceste. Vsi objekti imajo omogočene dostope s
treh strani, zato ni potrebno zagotavljati dodatnih požarnih
poti.
Dimenzioniranje cestišča:
Končno debelino posameznega sloja bo podal PGD
glede na ugotovljeno nosilnost osnovne posteljice in geoloških raziskav.
Pri projektiranju cestnega omrežja se upošteva Zakon
o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ter Pravilnik o
tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in
njihovi elementi zunaj naselja s stališča prometne varnosti
(Uradni list SFRJ, št. 31/81).
Peš promet in kolesarski promet:
Izvedba hodnika za pešce je predvidena ob rekonstruirani javni cesti ter drugih internih cestah. Kolesarski promet
znotraj območja zazidalnega načrta se odvija po cestah.
Mirujoči promet:
Potrebno je racionalno izrabiti razpoložljivo zemljišče,
zato naj se čimveč parkirišč zagotovi pod zemljo. Investitorji
v obeh ureditvenih enotah so dolžni zagotoviti zadostno
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število parkirnih mest za svoje dejavnosti v okviru svoje
ureditvene enote tako za stranke kot za zaposlene. Pri določanju števila parkirnih mest je potrebno upoštevati veljavne
predpise glede zagotavljanja števila parkirišč za posamezne
dejavnosti. Posebna parkirna mesta se zagotovijo za kolesa.

jo v Leskovec. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža: papir, kartoni, lesni odpadki in drugo,
steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je
potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.

9. člen
Komunalna infrastruktura
Vodovod:
Oskrba s pitno vodo se zagotavlja s priključitvijo na
glavni vodovod na Ljubljanski cesti. Pri dimenzioniranju cevovoda naj se predvidi maksimalna poraba z upoštevanjem
požarne vode. Vodovod se v celoti izvede iz LTŽ ali DUKTIL
cevi ustreznih profilov. Minimalni profil je DN 100.
Priključke objektov je potrebno izvesti preko kontrolnega vodomernega jaška. Minimalna globina polaganja je 1,20
m zaradi zagotovitve minimalnih vertikalnih odmikov pri križanju z ostalimi komunalnimi napravami. Pri polaganju cevi v
cestišče se uporabljajo jeklene cevi ali LTŽ.
Za kompleks se upošteva en požar istočasno. Pri projektiranju se upošteva Pravilnik o tehničnih normativih za
hidrantno mrežo (Uradni list RS, št. 30/91) in požarno vodo
12 l/s.
Pri projektiranju in izvedbi vodovoda je potrebno upoštevati Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 115/00), Tehnični pravilnik o
javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 115/00) in Odlok o
zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85 in Uradni list RS, št. 64/95).
Kanalizacija:
Predviden je ločen sistem odvajanja odpadnih in meteornih vod. Sama kanalizacija je zasnovana glede na možnost
priključevanja na zbirni kanal, ki poteka ob obstoječi javni
lokalni cesti.
Fekalno kanalizacijo se preko sekundarnih kanalov priključuje na obstoječo kanalizacijo, ki poteka v cestnem telesu obstoječe javne ceste. Pri nadaljnjem projektiranju je
potrebno upoštevati porabo vode glede na dejavnost in prikazati maksimalni dotok.
Meteorno vodo ločeno zbiramo v meteorni kanalizaciji,
ki se jo predvidi ob robu gradbene linije ter se jo projektira
pod glavno cesto in parkirišča Cestnega podjetja Novo mesto v Bršljinski potok. Pri projektiranju meteorne kanalizacije
se predvidi dolgoročni koncept pozidave okoliških parcel. V
meteorno kanalizacijo se smejo spuščati zgolj meteorne
vode s parkirišč, cest in platojev preko lovilcev olj in maščob
ter vodo s streh in drugih strešin in površin.
Pri projektiranju je potrebno upoštevati Odlok o javni
kanalizaciji (Uradni list RS, št. 76/00), Odlok o izvajanju
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih
komunalnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št.76/00),
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št.
76/00) in Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št.
35/96).
Oskrba s plinom:
Ob lokalni cesti poteka mestna plinska mreža. Objekti
se preko sekundarnih vodov priključijo nanjo, pri čemer se
upošteva Odlok o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št.
18/02), Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem plina iz
javnega plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto (Uradni
list RS, št. 80/98), Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim
tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02).
Odstranjevanje odpadkov:
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja in se redno odvažajo na komunalno deponi-

10. člen
Energetska infrastruktura
Nizkonapetostni razvod:
Električne vode vodimo po kabelski kanalizaciji. Kabelsko kanalizacijo vodimo v bankini internih cest, in sicer od
priključevanja na trafopostajo in do posameznih odjemnih
mest. Za vsak objekt posebej se predvidijo odvzemna mesta
in samostojno merilno mesto.
Elektrokabelska kanalizacija se nadaljuje od severne
obvoznice v notranjost kompleksa s PVC cevmi preseka
160 – 2 cevi, dovodna kabelska kanalizacija pa se izvede iz
cevi 4 x PVC 160.
Javna razsvetljava:
Predvidena je javna razsvetljava, ki ne povzroča t.i.
svetlobnega onesnaževanja. Razporeditev svetilk je razvidna
iz zbirne situacije komunalnih naprav, medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m. Kable vodimo ob
nizkonapetostnem razvodu in v kabelski kanalizaciji.
Svetilke so tipizirane, višina kandelabrov znotraj kompleksa je največ 7 m, ob glavni cesti pa se uporabi dvojna
razsvetljava, in sicer višine 12 m ob glavni cesti ter 7 m ob
notranji cesti.
Ničenje in ozemljitev:
Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko
napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede
tudi s pocinkanim valjancem FeZN.
Visokonapetostni razvod in trafopostaja:
Predvidena poraba energije je skupaj okoli 630 kW, z
upoštevanjem javne razsvetljave. Nova kabelska trafopostaja velikosti 630 kW se predvidi v območju urejanja; lokacija
se določi v fazi izdelave izvlečka/izrisa iz zazidalnega načrta
ob določitvi konkretnejših pogojev za umestitev objektov v
posamezno ureditveno enoto.
11. člen
Zveze
Območje se priključi na medkrajevni telefonski kabel
preko KKO ob trgovini Moj dom. Znotraj se kabelski razvod
izvede s kanalizacijo. Ob tk kabelski kanalizaciji se v odmiku
0,5 predvidi kanalizacija za KRS.
12. člen
Ogrevanje
Objekti bodo imeli vsak svojo kotlovnico, gorivo bo
zemeljski plin preko mestne plinske mreže.
V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
13. člen
Varstvo pred hrupom
Pri projektiranju in izvedbi objektov je investitor dolžan
upoštevati Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93
in 1/96) ter Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
14. člen
Varstvo zraka
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih
vrednosti vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih,
opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku
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(Uradni list RS, št. 73/94) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz
kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94).
Investitor je v primeru prekoračitve mejnih vrednosti
dolžan takoj odpraviti ugotovljene prekoračene emisije ter
tekoče opravljati meritve emisij v okolje, o rezultatih pa obveščati lokalno skupnost.
15. člen
Varstvo plodne zemlje
Investitor mora plodno zemljo pred izkopom deponirati
v delovnih pasovih v nasipu višine največ 2 m in ločeno od
ostalega izkopa. Po izvršenih delih se humus uporabi ob
zunanjih ureditvah (park, zelenice ipd.).
16. člen
Varstvo vegetacije
Nova pozidava območja, ki je sedaj v največjem delu
zatravljeno, redko pozidano in mestoma poraslo s sadnim
drevjem, bo v vegetacijskem smislu značaj predela spremenila. Ruralni značaj se bo spremenil v urbanega, kar je s
stališča razvoja mesta tudi smotrno.
V okviru novih ureditev parcel bo na podlagi izvlečkov iz
zazidalnega načrta zasajena nova vegetacija v skladu z novim urbanim značajem območja in preverjena možnost ohranitve nekaterih obstoječih dreves na višje ležečem delu območja, pri čemer se na stičnem območju na JV delu ob
dostopni cesti zasadi visokoraslo drevje.
17. člen
Varstvo voda
Na meteorno kanalizacijo je dovoljeno priključiti le tiste
meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za
izpust neposredno v vode v skladu z določili Uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja (Uradni list RS, št.35/96).
18. člen
Varstvo pred požarom
Požarno varstvo vseh objektov in lokacije mora biti
urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
Notranji (krožni) cestni sistem omogoča dostop do objektov
z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce (v skladu s
SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano hidrantno omrežje
pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.
19. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno
upoštevati določila Odredbe o dimenzioniranju in izvedbi
gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS,
št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje
lestvice Mercalli-Cancan-Seiberg.
V območju urejanja tega zazidalnega načrta ni posebnih zahtev s strani Ministrstva za obrambo. Ravno tako v
tem območju ne bo objektov iz 64. člena Zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
64/94). Za zaposlene v novozgrajenih objektih bodo zadoščala javna zaklonišča.
VI. FAZNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
20. člen
Zazidalni načrt bo realiziran fazno; faznost je določena
glede na zainteresiranost investitorjev za gradnjo v posameznih ureditvenih enotah, pri čemer obsega:
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1. faza: rekonstrukcijo javne poti – ulice Velika Bučna
vas z navezavo na krožno križišče Ljubljanske ceste s severno obvoznico, rekonstrukcijo komunalne infrastrukture na
tangiranem območju ter izgradnjo Vrtnega centra,
2. faza: izgradnjo poslovnega objekta in drugih ureditev v ureditveni enoti P2.
VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
21. člen
Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi fazi, se lahko
uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
VIII. PREDPISANA VSEBINA IZVLEČKA / IZRISA
IZ ZAZIDALNEGA NAČRTA
22. člen
Glede na to, da so pogoji izgradnje primarnega in
sekundarnega infrastrukturnega omrežja (to je javnih infrastrukturnih omrežij in naprav) v tem zazidalnem načrtu določeni zelo podrobno, pogoji za gradnjo objektov na zasebnih
zemljiščih, njihovo priključevanje na infrastrukturno omrežje
in naprave ter zunanjo ureditev okrog objektov pa samo
okvirno, je potrebno pri slednjem za pridobitev dovoljenja za
poseg v prostor v posamezni ureditveni enoti pripraviti podroben izvleček iz zazidalnega načrta. Tako je za vsak poseg v posamezno ureditveno enoto obravnavanega prostorsko izvedbenega načrta (tudi za pomožne objekte) – razen
za izvedbo javnih infrastrukturnih omrežij in naprav – potrebno pripraviti izvleček/izris, ki mora izhajati iz izhodišč in
določil tega zazidalnega načrta.
V tem izvlečku se podrobneje določi:
1. na zazidalni situaciji:
– namembnost objektov in odprtih prostorov,
– oblika in razporeditev predvidenih objektov ali naprav
ter odprtih prostorov,
– velikost objektov in površin odprtih prostorov,
– ureditev zunanjih površin,
– višine in oblike vertikalnih gabaritov predvidenih objektov ali naprav (prerezi skozi tipične dele objektov M
1:500),
– prikaz glavnih dostopov in dovozov,
– funkcionalne površine, ki pripadajo objektom;
2. v tekstualni obliki:
– opis zasnove objektov in ureditve zunanjih površin,
– organizacija programa po etažah predvidenih objektov,
– opis rešitve infrastrukturnega omrežja in naprav,
– rešitve glede varnosti objektov ali naprav v primeru
naravnih in drugih nesreč;
3. na situaciji infrastrukturnih omrežij in naprav se opišejo interna infrastrukturna omrežja in naprave, njihovi priključki na javna infrastrukturno omrežje in naprave ter priključki objektov na interno omrežje za:
– prometno ureditev (motorni, mirujoči, urgentni in peš
promet),
– elektroomrežje in naprave,
– vodovodno omrežje in naprave,
– kanalizacijsko omrežje in naprave,
– plinsko omrežje in naprave,
– telekomunikacijsko omrežje in naprave,
– drugo.
Za izgradnjo primarnih in sekundarnih infrastrukturnih
omrežij in naprav (sem ne sodijo priključki objektov v posa-
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meznih ureditvenih enotah na ta omrežja) sta podlaga za
izdajo upravnega dovoljenja sam zazidalni načrt ter izvleček
iz njega v obsegu, ki je običajen za tovrstne dokumente.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
23. člen
Sočasno z gradnjo objektov, predvidenih v I. fazi, se
mora izvesti vsa manjkajoča javna infrastruktura, potrebna za
nemoteno funkcioniranje objektov. Obratovanje objektov
pred komunalno opremo območja in priključitvijo na čistilno
napravo ni dovoljeno.
24. člen
Zemljišča je potrebno komunalno opremiti v skladu z
določili Zakona o stavbnih zemljiščih. Stroški izgradnje skupnega infrastrukturnega omrežja se v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti na podlagi programa komunalnega opremljanja porazdelijo na M2 stavbnega zemljišča v
območju urejanja in odmerijo v obliki komunalnega prispevka vsem lastnikom parcel na območju urejanja z ZN. Program opremljanja je osnova za izračun in odmero komunalnega prispevka.
Vsa javna infrastruktura in površine, ki je po zakonu v
pristojnosti Mestne občine Novo mesto (ceste, vodovod,
kanalizacija, plinovod), se po opravljeni gradnji prenesejo v
last in posest Mestne občine Novo mesto.
Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za posamezne objekte je predhodno izdano uporabno dovoljenje za
infrastrukturno omrežje v obsegu, ki je potreben za delovanje posameznega objekta, kar se določi v izrisu iz zazidalnega načrta, ter po projektih izvedena zunanja ureditev ob
objektu, vključno z zasaditvenim načrtom.
Zemljišča, objekti in naprave, ki jih bo investitor oddal v
last in posest Mestni občini Novo mesto, morajo biti urejena
pod pogoji, dogovorjenimi s posebno pogodbo z Mestno
občino Novo mesto.
X. ODSTOPANJA
25. člen
Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta niso
dovoljena.

Uradni list Republike Slovenije
listu RS, št. 62/95), pri čemer pa se same rešitve po lokacijskem načrtu zaradi spremembe le-te ne spreminjajo.
Ukine se status javnega dobra na delu nepremičnine
parc. št. 1085/1, KO Bršljin, ki naj po izvedeni parcelaciji v
skladu s tem odlokom dobi samostojno parcelno številko, z
dovoljenjem, da se odpiše od sedanjega zemljiškoknjižnega
vložka in pripiše k zemljiškoknjižnemu vložku last Mestne
občine Novo mesto. Po izvedenem postopku parcelacije in
ukinitvi javnega dobra se ta del nepremičnine proda bodočemu investitorju.
28. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega ureditvenega načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor,
Enota Novo mesto.
29. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled na Mestni občini
Novo mesto, Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne
zadeve.
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-27/2002
Novo mesto, dne 11. julija 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

3558.

Odlok o zazidalnem načrtu Podbreznik

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 40. seji dne 11. julija 2002 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu Podbreznik

XI. KONČNE DOLOČBE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
26. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati določbe 46. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
(Uradni list RS, št. 7/92 s spremembami in dopolnitvami v
letih od 1992 do 2002), in sicer za dele naslednjih ureditvenih območij: »V/O6« – V.Bučna vas, »V/N4« – V Bučna vas
in »V/H2« – Cesta brigad, v delu, ki se nanaša na zemljišča
parc. 887 – del, k.o.Daljni Vrh, 644, 1085/1 – del in
645/28-del, vsa v k.o. Bršljin.
27. člen
S tem zazidalnim načrtom se na tangiranem območju,
t.j. severno od javne poti JP799472 Velika Bučna vas, ob
vzhodnem delu Ljubljanske ceste in na območju izvedbe
krožišča, spreminja meja lokacijskega načrta za severno
obvoznico Novega mesta (odlok je bil objavljen v Uradnem

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt Podbreznik
(v nadaljevanju: zazidalni načrt), ki ga je izdelalo podjetje
Acer, Novo mesto, d.o.o., pod številko J-1/01. Sestavljajo
ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Območje zazidalnega načrta zajema zemljišča in dele
zemljišč s parcelnimi številkami: 420/2, 421/2, 1024/2,
1034, 422, 1024/3 in 1034, vse k.o. Bršljin, in 2064/2,
2066/3, 2070, 2072/1, 2072/3, 2073/1, 2073/3,
2074, 2075/1, 2075/2, 2076/2, 2077/2, 2078/2,
2079/1, 2079/2, 2080/1, 2080/2, 2080/3, 2080/4,
2080/5, 2080/7, 2081/1, 2083/5, 2084/1, 2086/3,
2087/1, 2087/3, 2087/6, 2087/9, 2090/1, 2090/3,
2090/6, 2090/7, 2091/1, 2091/3, 2091/5, 2094/1,

Uradni list Republike Slovenije
2094/4, 2094/5, 2095/1, 2095/2, 2095/3, 2095/4,
2098/1, 2223/2, 2223/3, 2097/4, 20962, 20963,
2093, 2197/11 in 2223/1, vse k.o. Gornja Straža.
Za izvedbo navezav območja zazidalnega načrta na
obstoječa infrastrukturna omrežja bodo potrebni tudi posegi
na zemljišča, ki ležijo zunaj območja zazidalnega načrta, in
sicer:
– za izvedbo navezav na cestno omrežje ter za izvedbo
pločnika in kolesarske steze do ceste Novo mesto – Prečna
bodo potrebni posegi na zemljišča s parcelnimi številkami:
1034, 278/3, 278/1, 278/5, 1029/1, 421/3, 421/1,
vse k.o. Bršljin;
– za izvedbo navezav na elektroenergetsko, tk in catv
omrežje bodo potrebni posegi na zemljišča s parcelnimi
številkami: 278/1, 278/5, 278/3, 1029/1, 421/3, 421/1,
45/1, 267/2, 26771, 266, 265, 1033/2, 258, 1030,
287, 285, vse k.o. Bršljin;
– za izvedbo navezav na kanalizacijsko in plinovodno
omrežje bodo potrebni posegi na zemljišča s parcelnimi
številkami: 2045/1, 1995, 1996, 2225, 1991, 1990,
1989, 1968, 1959/3, 2231, 1939/2, 1954, 1958/2,
1953, 1952, 1951/1, 1951/2, 1950/1, 1949/1, 2230,
1864, 2252/4, 2248, 1861, 1860, 1858, 1855, 2077/1,
2069, 2223/3, 2066/1, vse ko.o Straža, in 410/3, 410/1,
1020/1, 41271, 416/2, 1016/1, 416/3, 1016/2,
412/2, 412/3, 415/1, 1015/1, 414/1, vse k.o. Bršljin.
Pred začetkom izvajanja načrtovanih posegov bo potrebna rušitev enega objekta, in sicer opuščenega objekta
Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (objekt Breznik), ki stoji na zemljišču s parc. številko 2095/4, k.o.
Gornja Straža.
3. člen
Določila zazidalnega načrta postavljajo pogoje urejanja
za:
– graditev objektov,
– zunanje ureditve in
– prometne ter druge infrastrukturne ureditve na območju zazidalnega načrta.
II. NAMEMBNOST PROSTORA
4. člen
Območje urejanja se namenja izgradnji stanovanjskih
objektov – blokov ter vrstnih in prostostoječih individualnih
hiš, vse na bruto površini okoli 15 ha in izgradnji poslovno –
oskrbnih objektov in objektov v okviru tehnološkega parka
na bruto površini okoli 8,6 ha. Dejavnosti na območju tehnološkega parka se določajo glede na ponudbo in povpraševanje, ob upoštevanju združljivosti s stanovanjskim naseljem in z določili 7. člena tega odloka.
Hkrati so predvideni izgradnja novih cest in parkirnih
površin ter infrastrukturnih vodov in naprav vključno z navezavami na obstoječa omrežja in ureditve zelenih in utrjenih
odprtih površin.
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zazidalnega načrta in iz zazidalnega preizkusa, izdelanega
za vsak posamezni objekt ali skupino objektov, ki mora pri
vrstnih in prostostoječih hišah vsebovati tudi barvno študijo
posameznega objekta ali skupine objektov v nizu oziroma
gruči, pri preostalih objektih pa barvno študijo fasad.
Skladno z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere
je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št.
66/06 in 12/00), je za objekte, ki sodijo na seznam posegov iz omenjene uredbe, pred izdelavo izrisa treba izdelati
oceno vplivov na okolje.
Izris mora imeti naslednjo vsebino:
1. Splošni podatki:
– naslov: Izris iz zazidalnega načrta Podbreznik za poseg:.
– številka izrisa iz zazidalnega načrta,
– datum izdelave izrisa,
– investitor,
– objekt,
– parcelna številka,
– katastrska občina.
2. Izjave:
– izjava izdelovalca o registraciji podjetja z ostalimi podatki,
– izjava o varstvu pred požarom,
– izjava o varstvu pred hrupom.
3. Soglasja:
Zaradi odprtosti pogojev za izvedbo določenih vrst gradenj v tem zazidalnem načrtu je treba za objekte v okviru
tehnološkega parka in poslovno-oskrbnega centra pridobiti
soglasja (lahko tudi ponovno soglasja soglasodajalcev, ki so
že bili vključeni v pripravo tega zazidalnega načrta), ki jih
določi pristojni občinski upravni organ glede na vsak posamezen primer posega.
4. Urbanistična ureditev:
– opredelitev dejavnosti/namembnosti,
– opis načrtovanega posega,
– opis izhodišč iz zazidalnega načrta,
– opis arhitektonske rešitve objekta,
– opis zunanje ureditve,
– podrobnejše rešitve glede tehničnih značilnosti posega (horizontalni in vertikalni gabariti, odmiki, dostopi, parkirišča, lokacije zabojnikov za odpadke),
– rešitev priključkov na javna infrastrukturna omrežja in
naprave z vrisom javne infrastrukture, ki je potrebna za priključitev objekta,
– funkcionalno zemljišče.
5. Opis in rešitve v zvezi z vplivi načrtovanega posega
na okolje
6. Grafične priloge:
– kopija katastrskega načrta,
– smiselno izbrani izseki iz grafičnega dela zazidalnega
načrta,
– arhitektonsko-zazidalna situacija z zunanjo ureditvijo
in podrobnejšo opredelitvijo funkcionalnega zemljišča – M
1:1000 ali 1:500,
– situacija z rešitvijo infrastrukturnih omrežij in naprav
za poseg – M1:1.000 ali 1:500,
– idejna zasnova objekta (M 1: 200 ali večje merilo –
tlorisi, fasade z barvno študijo, prerezi).

III. PREDPISANA VSEBINA IZRISA IZ ZAZIDALNEGA
NAČRTA
5. člen
Za vse novogradnje, vključno z ureditvijo osrednjega
parka in pripadajočih ureditev ter z zunanjo ureditvijo zelenih
površin soseske in vključno z izvedbo javnih infrastrukturnih
omrežij in naprav, je potrebno pripraviti izris. Izris za novogradnje in za zunanje ureditve mora izhajati iz določil tega

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
6. člen
(Koncept)
Prostorska zasnova: Nova poselitev na območju zazidalnega načrta se ureja kot naselje v gozdu, v katerem je
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krajinska ureditev neločljiv del urbanistične strukture. Gozdni rob na najbolj vidno izpostavljenih delih območja zazidalnega načrta se ohranja. Območje zazidalnega načrta se
členi v programsko poenotena podobmočja: ob vstopnem
delu je predvidena izgradnja oskrbno – storitvenega centra
za potrebe naselja, na severovzhodnem delu območja se
zgradi tehnološki park, na zahodnem in južnem delu pa
stanovanjska pozidava s pripadajočimi programi. Programi
in struktura pozidave so nanizani vzdolž osrednje cestne
zanke in se situacijsko in niveletno prilagajajo naravnim danostim ter ustvarjenim razmeram. Ob izvedbi zazidalnega
načrta bodo potrebni posegi: rušitev opuščenega vojaškega
objekta, večji posegi v relief in posek večjega dela gozda v
osrednjem delu območja, kjer je predvidena gradnja objektov in ureditev zelenih površin z zasaditvijo gozdnega drevja.
Funkcionalna zemljišča: Na območju zazidalnega načrta javne površine obsegajo ceste, pločnike, pešpoti in kolesarske steze ter osrednji park z otroškim in športnimi igrišči.
Opredeljene so kot koridorji, katerih zunanja meja poteka
1.0 m od roba zadnjega infrastrukturnega voda; ta meja je
hkrati meja drugih funkcionalnih zemljišč.
Preostale površine so opredeljene kot funkcionalna
zemljišča objektov v tehnološkem parku, stanovanjskih blokov in skupin prostostoječih individualnih hiš ter nizov vrstnih hiš.
7. člen
(Program in splošni pogoji za oblikovanje)
a) Tehnološki park se uredi obojestransko ob vzhodnem delu cestne zanke, s tem da je na vzhodni strani ceste
prostor za večje objekte in pripadajoče manipulativne površine, na zahodni strani pa za manjšo strukturo objektov in za
dejavnosti, ki so sprejemljivejše v stanovanjskem okolju.
Predvidena etažnost objektov oziroma delov objektov ob
cestni zanki je (2)K + P + 1, na zemljiščih vzhodno od
cestne zanke v globini parcel tudi (2)K + P + 2. Dovoljen
višinski gabarit je tudi (2)K+P, pri čemer pa mora pritlična
etaža obsegati najmanj 6 m svetle višine. V kletnih etažah so
predvidene parkirne in skladiščne površine, v pritličjih proizvodni in prodajni prostori, pisarne in drugi poslovni prostori
pa se uredijo v nadstropjih. Dovolijo se poslovne, storitvene,
proizvodne in trgovske dejavnosti, pri katerih bodo pričakovane emisije v okolje v zakonskih okvirih brez posebnih
tehničnih oziroma tehnoloških ukrepov oziroma dejavnosti,
ki so združljive s stanovanjskim naseljem. Tu ni dovoljeno
uvajanje težke in kemične industrije, galvan, usnjarn in strojarn, skladišč vnetljivih in eksplozivnih snovi, objektov za
predelavo odpadkov, betonarn in objektov za izdelavo betonskih izdelkov ter dejavnosti, ki utegnejo povzročati smrad
v stanovanjskem okolju.
Predvidena je izgradnja podzemnih garaž pod objekti
in manipulacijskimi površinami; del parkirišč se uredi tudi na
terenu ob objektih. Med posameznimi enotami v tehnološkem parku se ohranijo zeleni pasovi, ki se zasadijo z gozdnim drevjem, tako da se tudi v tem delu ohranja koncept
naselja v gozdu.
b) Poslovno-oskrbni objekti se zgradijo na severnem
delu območja urejanja in sicer vzdolž ceste Novo mesto –
Češča vas. Tu je predvidena izgradnja oskrbno-storitvenega
centra s trgovinami, pošto, banko, gostinskimi lokali in podobnimi dejavnostmi, ki bodo zadovoljevale osnovne potrebe stanovalcev v novi soseski. Parkirne površine so predvidene na terenu in v kletnih etažah objektov.
c) Stanovanjsko območje bo urejeno na zahodnem in
južnem delu območja ZN.

Uradni list Republike Slovenije
Predvidena je izgradnja:
– stanovanjskih blokov z etažnostjo (2) K + P + 3 (bruto
površin: 45.200 m2),
– enklav – gruč stanovanjskih blokov, katerih etažnost
znaša 2K+P+4;
– vrstnih hiš, katerih skupine bodo nanizane vzdolž
osrednje cestne zanke; etažnost vrstnih hiš je K + P + 1;
– prostostoječih individualnih hiš, ki se uredijo v gručah
s po 6 – 9 objekti; etažnost prostostoječih hiš je K + P + 1.
Posamezni nizi oziroma gruče stanovanjskih hiš se navežejo na skupni dostop in poljavni prostor s parkirišči in
garažami oziroma nadstrešnicami.
Parkirne površine za stanovalce v blokih se uredijo v
kletnih etažah blokov, poleg tega pa se vzdolž osrednje
cestne zanke uredijo nizi parkirnih prostorov. Za stanovalce
individualnih vrstnih in prostostoječih hiš se parkirne površine uredijo v bližini posameznih skupin hiš, in sicer delno kot
nadstrešnice in delno kot odprta parkirišča.
V pritličjih nekaterih blokov, predvsem pa v enklavah –
gručah blokov – je predvidena umestitev drobnejših storitvenih dejavnosti, ki ne predstavljajo vira hrupa in drugih motenj
v stanovanjskem okolju in ki ne generirajo prometa – manjših trgovin in drugih lokalov ter otroškega vrtca in podobnih dejavnosti.
V stanovanjskem delu se urejajo večji del zelenih površin, predvsem pa zelenic z gozdnim drevjem, osrednja parkovna površina z otroškim in športnimi igrišči ter manjša
otroška igrišča s počivališči in sprehajalne poti, vse z ustrezno urbano opremo.
V. URBANISTIČNO – ARHITEKTURNI POGOJI
ZA OBJEKTE
8. člen
(Oblikovanje stanovanjskih, poslovnih in tehnoloških
objektov)
Tip pozidave naj se poenoti s sodobno oblikovanimi
objekti enostavnih pravokotnih oblik, ki se med seboj lahko
sestavljajo. Objekti naj imajo enokapne strehe nizkega naklona in temne kritine (črna, temno siva, temno rjava). Dovolijo se tudi ravne strehe in nizke dvokapnice, ki pa morajo biti
zakrite s horizontalnim fasadnim vencem. Uporaba materialov na fasadah je enotna (omet, beton, les, steklo), barvno
usklajena po celotnem kompleksu. Dovolijo se fasade v
toplih barvnih tonih zemeljskih barv (odtenki opečno rdeče
in tople rjave ali oker rumene barve).
Pri tlorisnih zasnovah stanovanjskih blokov je predvidena uporaba komunikacijskih elementov po sredini ali
obodu stavb, kar omogoča veliko prilagodljivost tlorisov.
Komunikacijski sklopi naj se odražajo na fasadah. Južne
fasade ter posebej vrhnja etaža blokov naj bodo proti jugu
bolj zastekljeni (balkoni, lože, terase). Našteti fasadni elementi se smiselno uporabijo tudi pri ostalih objektih v naselju, s čimer se zagotovi poenotenost in prepoznavnost območja.
Poslovni in tehnološki objekti morajo imeti kvalitetno in
z zgornjimi pogoji usklajeno (mestotvorno) oblikovane vse
fasade, ki so vidne z notranje cestne zanke ter fasade, ki so
orientirane v osrednji zeleni prostor soseske. Posebej pozorno in kvalitetno je treba oblikovati fasade ob cesti proti
Češči vasi (poslovno-oskrbni center in poslovni oziroma tehnološki objekt).
Vrstne hiše se koncipirajo v sistem nizov, prostostoječe individualne hiše pa v sistem gruč. Objekti v posameznem nizu ali gruči morajo biti še posebej oblikovno (in fazno)
poenoteni.
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Izgradnja prizidkov pri vrstnih hišah in pri stanovanjskih
blokih ter pri poslovno-oskrbnih objektih ni dovoljena.
Oblikovanje objektov mora biti prilagojeno tudi tehnološkim in programskim zahtevam različnih dejavnosti.
Vhodi v stanovanjske vrstne hiše in prostostoječe individualne hiše se uredijo na mestih dostopov z dostopnih
poti, ki se speljejo s skupnih parkirnih površin. Vhodi v
stanovanjske bloke se lahko uredijo na obeh daljših fasadah.
Del zemljišča ob južnih fasadah stanovanjskih blokov
se nameni vrtovom, ki pripadajo pritličnim stanovanjem, in
sicer v širini največ 6 m.
Upoštevajo se načela nizkoenergetske gradnje objektov; na strehah objektov je dovoljena namestitev sončnih
kolektorjev.
9. člen
(Arhitekturni pogoji)
Preglednica 1: Pogoji za načrtovanje poslovno-oskrbnih objektov

* trgovine, pošta, banka, gostinski lokali, storitvene dejavnosti
** v primeru transparentnega objekta je lahko vertikalni gabarit do P+3
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Preglednica 2: Pogoji za načrtovanje objektov v tehnološkem parku
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Preglednica 2a: Pogoji za načrtovanje objektov v tehnološkem parku – nadaljevanje

* Dovoljena je izvedba ene ali dveh kletnih etaž. dovoljen je tudi gabarit (2)K+P, pri čemer pa mora pritličje obsegati
najmanj 6,0 m svetle višine.
** V globino parcel od notranje gradbene linije naprej je dovoljen višji ali nižji gabarit objektov: (2)K+P do (2)K+P+2.
*** Dovoljene so obrtno-proizvodne in storitvene dejavnosti, trgovina ipd.
**** Poudarjene zahteve po programih, ki bodo združljivi s stanovanjskim območjem – predvsem dejavnosti, ki ne bodo
povzročale hrupa in drugih motenj v stanovanjskem okolju.
***** Sprememba tlorisnega gabarita je v kasnejših fazah dovoljena, pri čemer se morajo upoštevati % pozidanosti in
gradbene linije.
Preglednica 3: Pogoji za načrtovanje stanovanjskih blokov
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Preglednica 3a: Pogoji za načrtovanje stanovanjskih
blokov – nadaljevanje

* Stanovanja: možna je ureditev vrtov za pritlična stanovanja.
** Stanovanja in v pritličjih mirne storitvene dejavnosti, ki lahko obsegajo do 50% pritličja; možna je ureditev vrtov za
pritlična stanovanja.
*** Stanovanja in v pritličjih mirne družbene, storitvene dejavnosti ali manjše trgovine in lokali; možna je ureditev vrtov za
pritlična stanovanja.
**** Objekti v okviru enklav E1 in E2 so podkleteni s skupnima kletema v dveh etažah, gabaritov 45 x 55 m.
Preglednica 4: Pogoji za načrtovanje prostostoječih
individualnih hiš

* Stanovanja: v pritličju so dovoljene tudi storitvene dejavnosti, ki ne generirajo tovornega niti večjega osebnega
prometa.
** obvezno je oblikovno poenotenje objektov znotraj posamezne gruče
*** povečanje tlorisnega gabarita je v kasnejših fazah dovoljeno s prizidki enakih višin, kot je posamezen objekt in bruto
tlorisne površine največ 40 m2, pri čemer ni dovoljeno približevanje objekta k cestam.
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Preglednica 5: Pogoji za načrtovanje vrstnih hiš

* Stanovanja
** V okviru tlorisnega gabarita je prikazan gabarit hiše; pri vseh hišah merita predvrt 3 x 6 m in vrt 10x 6m. Dimenzije vrta
in predvrta se v primeru horizontalnih zamikov hiš ustrezno prilagodijo, pri čemer ostajajo dimenzije gradbene parcele
nespremenjene
*** Obvezno je oblikovno poenotenje objektov v nizu in enotna faznost izvedbe niza. Ob vrtovih posameznih nizov se
izvedejo dostopne pešpoti
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10. člen
(Drugi objekti in drobna urbana oprema)
Nadstrešnice na avtobusnih postajališčih ter nadstrešnice za avtomobile pri individualnih in vrstnih stanovanjskih
hišah ter nad uvozi v podzemne garaže pri stanovanjskih
blokih in v tehnološkem parku morajo biti po uporabi materialov in oblikovanju poenoteni z grajenimi objekti in usklajeni
z 8. členom tega odloka. Dovoli se sodobno oblikovanje z
uporabo enostavnih pravokotnih oblik in enokapnih streh z
nizkim naklonom ter uporaba lahkih kovinskih konstrukcij
temnih (sivih) barv.
Trafo postaje in prostori za odpadke se združijo pod
enotnimi nadstrešnicami, ki se morajo delno ograditi ali
drugače zakriti. Namestijo se v širši prostor osrednje cestne
zanke. Tudi zanje veljajo pogoji za oblikovanje drugih objektov. Oblikovanje objektov trafo postaj in nadstrešnic ter ograj
mora biti medsebojno poenoteno.
Pri prostostoječih hišah je dovoljena postavitev pritličnih vrtnih ut in pergol, katerih tlorisni gabarit ne sme presegati 20 m2. Dovoli se sodobno oblikovanje z uporabo enostavnih pravokotnih oblik in enokapnih streh z nizkim naklonom ter uporaba lesenih ali lahkih kovinskih konstrukcij
temnih (sivih) barv.
V okviru funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim hišam
je dovoljena izgradnja kapnic za zbiranje deževnice s streh.
Postavitev začasnih objektov razen za potrebe izgradnje objektov, ni dovoljena.
Če se pokaže potreba po uvedbi javnega potniškega
prometa, se lahko ob južnem delu cestne zanke postavi
nadstrešnica, ki mora biti oblikovno usklajena z nadstrešnicama ob avtobusnih postajališčih ob lokalni cesti.
Urbana oprema območja (svetilke, tlakovanje) mora biti
poenotena z elementi drobne urbane opreme (klopi, koši za
smeti, ograje, konfini, stojala za kolesa, označevalne table),
in z arhitekturnim oblikovanjem območja. Skladno s koncipiranjem sodobno oblikovane soseske naj bo taka tudi urbana
oprema območja. Pri oblikovanju drobne urbane opreme je
treba zagotoviti poenotenje v materialih (les, kovina, steklo,
beton) in barvah. Ograje na območju tehnološkega parka se
izvedejo v višini največ 2,0 m, v sivi barvi in kovinski izvedbi
in se oblikovno poenotijo. Ograje pri prostostoječih in vrstih
hišah se lahko postavijo po mejah zemljišč in sicer kot
vegetacijske živice ali pa v kovinski ali leseni izvedbi, vse v
višini največ 2,00 m. Oporni zidovi se izvedejo v betonu,
brez uporabe prefabriciranih elementov.
Panoji in stebri za obvestila morajo biti oblikovno poenoteni ter usklajeni s preostalo drobno urbano opremo in se
lahko postavijo v koridorju osrednje cestne zanke na oddaljenosti 1 m od roba pločnika. Uporabi se tipski pano oziroma steber, ki je že uveljavljen v mestnem jedru.
VI. POGOJI ZA ZUNANJE UREDITVE
11. člen
Zelene površine: Obstoječi gozd se ohrani na obrobju,
kjer posegi niso predvideni (pas oziroma večje zaplate gozdne vegetacije v širini 20 – 40 m), in na območjih naravnih
depresij na osrednjem in na jugozahodnem delu območja.
Neposredna okolica stanovanjskih blokov se ureja pretežno
kot travnata površina (delno na strehah podzemnih garaž),
na preostalih zelenicah med stanovanjskimi enotami, bloki
ali skupinami hiš, pa se zasadi gozdno drevje (bukev, hrast,
beli gaber). Predvidena je oblikovno enotna ureditev vseh
zelenih površin z redko zasaditvijo gozdnega drevja na površinah zunaj tlorisnih gabaritov podzemnih garaž in gradbenih
parcel posameznih objektov. Drevesa in manjše skupine
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dreves se zasadijo v zadostni oddaljenosti od objektov, da
bo zagotovljena osončenost stanovanj.
Zunanjo ureditev, ohranitev gozda in zasaditev zelenih
površin so dolžni investitorji objektov izvesti sočasno z izgradnjo objektov, tako da se bodo oblikovale enotno urejene in medsebojno usklajene zelene površine kot funkcionalni in oblikovni vezni člen celotnega naselja v skladu z določili
izrisa za zunanjo ureditev soseske. Pred predajo objektov se
zagotovi poenoteno vzdrževanje zelenih površin.
Otroška in športna igrišča: Osrednje otroško igrišče se
uredi na parkovni zeleni površini, ki je predvidena v osrednjem delu območja urejanja na območju naravne depresije
in je opredeljena kot javna površina. Tu se relief in gozdna
vegetacija ohranita. Izvedejo se sanitarne sečnje, tako da se
ohranijo le vitalna obstoječa drevesa. Gozdna tla se očistijo
in redno vzdržujejo. Dovoljeni so le manjši posegi v relief v
smislu oblikovanja manjših površin za igro, za ureditev peskovnikov in za namestitev enostavnejših in zahtevnejših
igral za otroke različnih starostnih skupin. Uredijo se tudi
počivališča, ki se opremijo s klopmi in koši za smeti. V okviru
parka se uredita dve večnamenski asfaltni ploščadi – športni
igrišči.
Pri stanovanjskih blokih se v okviru gabaritov podzemnih garaž, praviloma na južni strani objektov, uredijo manjša
otroška igrišča. Tu se izvedejo utrjene površine za igro v
peskovnikih in na igralih. Za otroke in za odrasle se uredijo
tudi počivališča, ki se opremijo s klopmi in mizami ter s koši
za smeti.
Pri individualnih stanovanjskih hišah je dovoljena ureditev manjših površin za igro (peskovnik in igrala) ter počivališč s klopmi v okviru zelenic, ki se urejajo kot del funkcionalnih zemljišč posameznih skupin vrstnih hiš oziroma gruč
prostostoječih individualnih hiš, kot je razvidno iz grafične
priloge.
Utrjene površine v okviru enklav: V okviru enklav se
uredijo tržno – atrijsko zasnovane utrjene površine, ki se
členijo z vegetacijskimi prvinami, predvsem manjšimi zelenicami in grmovnicami. Te površine se namenijo zbiranju stanovalcev v enklavah in zunanjim prostorom javnih – storitvenih dejavnosti v pritličjih.
12. člen
Drobna urbana oprema: Urbana oprema območja (svetilke, tlakovanje) mora biti poenotena z elementi drobne
urbane opreme (klopi, koši za smeti, ograje, konfini, stojala
za kolesa, označevalne table) in z arhitekturnim oblikovanjem območja. Skladno s koncipiranjem sodobno oblikovane soseske naj bo taka tudi urbana oprema območja. Pri
oblikovanju drobne urbane opreme je treba zagotoviti poenotenje v materialih (les, kovina, steklo, beton) in barvah.
Ograje na območju tehnološkega parka se izvedejo v višini
največ 2,0 m, v sivi barvi in kovinski izvedbi in se oblikovno
poenotijo. Ograje pri prostostoječih in vrstih hišah se lahko
postavijo po mejah zemljišč, in sicer kot vegetacijske živice
ali pa v kovinski ali leseni izvedbi, vse v višini največ 2,00 m.
Oporni zidovi se izvedejo v betonu brez uporabe prefabriciranih elementov.
VII. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA
13. člen
a) Pogoji za prometno ureditev
Izvedejo se neposredna navezava na lokalno cesto št.
295050 Cegelnica – Češča vas – Zalog – Straža in osrednja prometnica (cestna zanka) z dvema odcepoma na juž-
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nem delu, ki povezuje vse programske enote na območju
zazidalnega načrta ter dostopne ceste do objektov. Predvidena je tudi razširitev obstoječega vozišča lokalne ceste,
tako da bo širina vozišča 2 x 3.25 m; zgrajeni bodo pasovi
za leve zavijalce, obojestransko avtobusno postajališče ter
kolesarska steza in hodnik za pešce. V sosesko se lahko
spelje proga javnega potniškega prometa in sicer enosmerno – z vstopom na vzhodnem in izstopom na zahodnem
priključku osrednje cestne zanke na lokalno cesto. V okviru
zazidalnega načrta se uredijo navezave na obstoječe poti, ki
območje novega naselja že danes povezujejo s Češčo vasjo
in Cegelnico oziroma Novim mestom. Zunaj meja tega zazidalnega načrta je predvidena izgradnja pločnika in kolesarske steze vzdolž obstoječe lokalne ceste, kar se ureja z
lokacijsko dokumentacijo.
Parkirne površine: Parkirne površine za stanovalce v
blokih so predvidene v kletnih etažah blokov in so dostopne po rampah, ki se izvedejo ob posameznih blokih in se
navezujejo na osrednjo cestno zanko, ob kateri se uredijo
tudi parkirna mesta za obiskovalce. Parkirne površine ob
vrstnih in prostostoječih hišah se uredijo v skupinah ob
gručah – skupinah hiš. Določitev števila parkirnih prostorov izhaja iz števila stanovanj (1.4 PM /1 stanovanje v
blokih in 1.8 PM na enoto vrstnih in prostostoječih hiš, od
katerih je po eno parkirno mesto na stanovanjsko enoto
nadkrito z nadstrešnico).
Parkirne površine za potrebe tehnološkega parka so
predvidene v sklopu manipulacijskih površin ob objektih in v
kletnih etažah posameznih objektov, za dostop do njih pa se
zgradijo rampe v okviru manipulacijskih površin. Za dostop
(uvoz) do posameznih enot v okviru tehnološkega parka se
izvedejo navezave na cestno zanko. Določitev števila parkirnih mest bo izhajala iz bruto kvadratur (1PM/35 m2 poslovnega oziroma 1PM/50 m2 skladiščnega prostora).
V okviru parkirnih površin ob osrednji cestni zanki in na
odprtih površinah v okviru enklav ter parkirnih površin pri
vrstnih hišah se namestijo stojala za kolesa (1 PM na stanovanjsko enoto).
Obvezna je ureditev parkirnih površin za kolesa z ustreznimi stojali tudi ob posameznih objektih (investitorji), v
tehnološkem parku, ob vseh poslovno-oskrbnih objektih (trgovine, pošta, banka, gostinski lokalni) ter ob igriščih. Mikrolokacija, število in tip parkirnih mest morajo biti izbrani
skladno z Navodili o projektiranju kolesarskih površin
(DRSC).
Vsa parkirna mesta za stanovalce in za tehnološki park
ter poslovno-oskrbni center je treba zagotoviti v okviru funkcionalnih zemljišč. Pri tem je manjši delež parkirnih površin
(obiskovalci) predviden tudi v okviru javnega prostora ob
interni cesti.
Pešpoti in kolesarske steze: Pločniki in kolesarske steze se izvedejo v koridorju osrednje ceste; na območju stanovanjske gradnje pa je predviden njihov odmik okoli 5 m
od roba vozišča (v vmesnem pasu je ob posameznih blokih
predvidena ureditev parkirnih površin za obiskovalce). Pločniki se izvedejo v širini 1,60 m, kolesarske steze pa v širini
1,75, kjer potekajo ob osrednji cestni zanki, in v širini 2,00
m na odseku, kjer potekajo v večjem odmiku od vozišča
osrednje cestne zanke. Poleg tega se izvedejo še pešpoti
kot dostopne poti širine 2,40 m do stanovanjskih blokov ter
do individualnih vrstnih in prostostoječih hiš. Dimenzioniranje teh poti se izvede ob upoštevanju možnih urgentnih
voženj in dostave. Prek območja zazidalnega načrta bodo
potekale še posamične pešpoti, ki bodo namenjene predvsem sprehajanju ter dostopom do otroških in športnih igrišč
in v zaledje naselja (Cegelnica, Groblje) ter k središču Novega mesta, pri čemer se izvedejo navezave na obstoječe
omrežje pešpoti in kolesarskih poti.
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Vzdolž posameznih nizov vrstnih hiš se ob vrtovih spelje pot ali pa se travna ruša utrdi s travnimi rešetkami, tako da
bo možen gospodarski dostop na vrtove.
Prečni prerezi cest:
a) Lokalna cesta:
vozna pasova
razvrstilni pas
enostranska kolesarska steza
enostranski hodnik za pešce
bankina
skupaj
b) Osrednja cestna zanka:
vozna pasova
dvostranska kolesarska steza
dvostranski hodnik za pešce
bankina
skupaj

2 x 3,25 = 6,50 m
1 x 3,00 = 3,00 m
1 x 2,75 = 2,75 m
1 x 1,60 = 1,60 m
2 x 0,50 = 1,00 m
14,85 m
2 x 3,00 = 6,00 m
2 x 1,75 = 3,50 m
(in 2 x 1,00 m = 2,00 m)
2 x 1,60 = 3,20 m
2 x 0,50 = 1,00 m
13,70 m
(in 12,20 m pri ločenem poteku)

Odvodnjavanje: Odvodnjavanje meteornih vod z vozišča je omogočeno z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi skloni. Voda bo odtekala v vtočne jaške in kanalizacijo na
spodnjo stran ceste ter nadalje v odvodni kanal z izpustom
v reko Krko. Voda se pred izpustom v reko Krko spelje v
lovilec olj in maščob. Vtočni jaški so predvideni iz cementnega betona, krožnega prereza ∅ 50 cm, globine 1,5 do
2 m. Vtočni jaški so opremljeni z litoželeznimi rešetkami
dim. 40 x 40 cm oziroma litoželeznimi pokrovi nosilnosti
25 Mp.
Objekti: V bližini predvidene javne površine, ki bo urejena na območju naravne depresije in ohranjenega gozda,
je predvidena izvedba ploščatega propusta v širini ceste in
svetlega prereza 3 m x 4 m; skozi propust bo speljana
pešpot z javne parkovne površine proti obrobju gozda.
Prometna oprema in signalizacija: Na območju osrednje cestne zanke sta predvideni ustrezna horizontalna in
vertikalna signalizacija vključno z oznakami požarnih poti in
površin za gasilni avto. Na območju tehnološkega parka se
namesti prometna signalizacija s katero bo prepovedana
vožnja tovornih vozil po cestni zanki v smeri stanovanjskega
dela naselja.
Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo
omogočali dostope in uporabo za invalide, ter opremijo z
ustrezno signalizacijo.
14. člen
b) Pogoji za ureditev komunalne infrastrukture
Določila tega zazidalnega načrta se nanašajo na komunalno infrastrukturo v mejah javnega sveta, kjer je predvidena izvedba naprav in so puščeni potrebni priključki za razširitev omrežij oziroma za oskrbo vsakega uporabnika.
Elektroomrežje: Z električno energijo se bo pozidava v
okviru zazidalnega načrta napajala po novopoloženem lastnem 20 kV kablovodu iz RTP – Bršljin. V ta namen se
zasede en prosti 20kV odvod na 20 kV stikališču v RTP –
Bršljin ter položi kablovod delno po obstoječi kanalizaciji,
delno po novozgrajeni kabelski kanalizaciji in delno po novoprojektirani trasi do roba območja zazidalnega načrta oziroma do SN bloka najbližje trafo postaje na območju urejanja.
Na območju zazidalnega načrta je predvidena izgradnja 7 enot kabelskih kompaktnih montažnih trafo postaj 1 x
630 kVA,20 / 0,4 kV, v katerih bo instaliran SN 20 kV blok,
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sestavljen iz transformatorja 1x 630 kVA in NN 0,4 kV razdelilec, sestavljen iz dovodnega polja, razvodnega polja. Vse
transformatorske enote so v kompaktni izvedbi kot vozliščne. Število in razpored ter lokacija transformatorskih postaj omogočajo faznost gradnje objektov in druge infrastrukture. Vse transformatorske postaje so locirane ob osrednji
cestni komunikaciji in so medsebojno vzankane. Do posameznih enot sta omogočena dostop s tovornim vozilom ter
štiristranski pristop. Na delu pozidave s stanovanjskimi enotami in blokovno gradnjo bodo transformatorske postaje
funkcionalno in oblikovno poenotene ter združene s stojnimi
mesti za zabojnike za smeti.
Vsi kabli se po trasah pod zelenicami in pod utrjenimi
površinami polagajo v kabelsko kanalizacijo. Trasa kabelske
kanalizacije je načrtovana tako, da so revizijski jaški postavljeni na medsebojni oddaljenosti okoli 55 do 70 m, v odvisnosti od drugih gradbenih elementov infrastrukture. Kabelska kanalizacija se izdela iz nx PVC fi 160 cevi – dvo, štiri in
šest cevna. Kabelska kanalizacija poteka ob kanalizaciji TK
omrežja z minimalnim horizontalnim odmikom 1 m ter vertikalnim v primeru križanja 0,3 m.
Sistem razvoda na področju pozidave bo TN -CS. V
transformatorski postaji so vsa ozemljila združena. Ob kablu
se položi ozemljilo, ki je na strani objekta priključeno na
temeljno ozemljilo objekta in na zbiralko za glavno izenačitev
potenciala GIP.
Razvod javne razsvetljave: Javne površine in dostopne
poti se opremijo z javno razsvetljavo. Skupna obremenitev
zunanje razsvetljave za celotno območje zazidalnega načrta
je P = 39 000 W. Javna razsvetljava bo sestavljena iz enocevne kabelske kanalizacije po celi dolžini trase, napajalno
krmilnega in mernega dela, vodnikov in kandelabrskih svetilk ter kabelskih vodnikov in ozemljila. Kabelska kanalizacija
se izdela iz 1xPEHD ∅ 60 cevi.
V okviru zazidalnega načrta se cesta Novo mesto –
Češča vas osvetli z enostransko postavljenim nizom svetilk
javne razsvetljave v medsebojnem odmiku 25 m, višina namestitve svetilke je 9 m, moč sijalk pa Na 250(400) W.
Osrednja komunikacija v zazidalnem kompleksu je cestna
zanka, vzdolž katere se obojestransko postavita niza svetilk
javne razsvetljave v medsebojnem odmiku 22 m. Višina namestitve svetilk je 5 – 6 m, medsebojni razmik nizov glede
na os cestišča pa je 15 m. Svetilke se opremijo s sijalkami
NA 150(250)W. Oblika svetilk in njene fotometrične karakteristike morajo zagotoviti maksimalno osvetlitev vozne površine. Srednji nivo osvetljeneosti cestišča v obeh primerih naj
bo: Esr > 15lx, faktor enekomernosti Emin/Esr > 0,4. Obvezno je izbrati tip svetilk, ki ne povzročajo svetlobnega
onesnaženja.
Javne površine, kot so sprehajalne in dostopne poti,
se opremijo z nizom enostransko postavljenih svetilk v
medsebojnem odmiku od 18 – 30 m. Višina namestitve
svetil je do 3 m, moč pa Na 80(125)W. Srednji nivo osvetljenosti pohodne površine mora zagotoviti varno hojo ter
splošno javno varnost in snago. Nivo osvetlitve je prilagojena sprehajalni poti ter lokalnemu prometu z omejeno hitrostjo 40 km/h.
Vsa javna razsvetljava se bo napajala iz elektroenergetskega omrežja 0,4kV iz trafopostaj, ki so locirane na severnem delu območja urejanja in se bodo glede na predvideno
dinamiko gradnje izvajale prve. Ob energetskem kablu se
položi ozemljilo iz jeklenega in pocinkanega valjanca FeZn
25x4mm 20 cm nad kablom, in sicer kot zaščitno in združeno ozemljilo. Sistem razvoda je TN-C-S. Zaščita pred previsoko napetostjo dotika je pretokovna z izklopom varovalnega elementa.
Telekomunikacijsko omrežje: Navezava območja zazidalnega načrta na TK omrežje se izvede z izgradnjo primar-
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nega optičnega kabla ter izgradnjo lokalne avtomatske telefonske centrale. Primarni kablovod bo potekal na delu trase
po obstoječi kabelski kanalizaciji, in sicer od ATC Bučna vas
(Hedera) do ceste Novo mesto – Prečna ter po projektirani
kabelski kanalizaciji, ki je v izvajanju ob cesti Novo mesto –
Prečna do odcepa ceste za Češčo vas in od tu do roba
območja zazidalnega načrta.
Na območju zazidalnega načrta se načrtuje 2000-3000
telefonskih priključkov, od tega do 1000 priključkov za individualni odjem ter do 2000 priključkov na centrex sistem. V
sklopu tehnološkega parka je predvidena avtomatska telefonska centrala brez posadke, kapacitete do 3000 priključkov in okvirne kvadrature okoli 25 m2. Povezava te centrale
na javno telefonsko omrežje bo izdelano po novo položenem optičnem kablu do optičnega odcepnika v avtomatski
centrali v Hederi v Bršljinu ter nato po obstoječih vodih do
glavne avtomatske centrale na Novem trgu v Novem mestu.
Tk krajevno omrežje bo na območju tehnološkega parka omogočeno po predvideni kabelski kanalizaciji. Potek in
kapaciteto priključnega kabla ter obliko priključka bo vsak
uporabnik s pogodbo urejeval sam. Za potrebe stanovanjskega območja z individualno in blokovsko gradnjo je predvideno omrežje s kabli TK 59GM nx4x0,6 mm kabli v kabelski kanalizaciji po tipizaciji s cevmi PVC 110 (dvocevna,
štiricevna
in
šestcevna
kanalizacija)
in
jaški
180x180x200cm ter 120x150x200cm. Telefonski kabelski jaški se izvedejo v pločniku in sicer v dimenzijah
1,8x2,5x1,9 ter 1,1 x 1,8 x 1,9 m in 1,1x1,8x1,9. Opremijo se z litoželeznimi pokrovi “lahke izvedbe” z napisom TELEFON. Pri gradnji jaškov je potrebno upoštevati zahteve
drugih komunalnih upravljavcev, katerih vodi potekajo v neposredni bližini.
Pri prehodih preko cest in parkirnih površin ter pri
križanjih z drugimi podzemnimi inštalacijami in kanali mora
biti kabel položen v ceveh. Približevanje in križanje telefonske kanalizacije z drugimi podzemnimi vodi se izvedejo na
predpisanih medsebojnih razdaljah ter kotu križanja.
Kabelska televizija catv: Na območju zazidalnega načrta je predviden CATV razvod za okoli 700 priključkov. Izvedba kabelskega razvodnega omrežja kabelske televizije bo
možna z izgradnjo primarnega kabelskega dovoda kabelske
televizije na razdelilni omarici pri tovarni Pfleiderer Novoterm, d.o.o., v Bršljinu v Novem mestu. Primarni vod se
izvede z optičnim kablom v alakaten cevi 2x50mm in zaključi
v sprejemno-razdelilnem centru v okviru območja zazidalnega načrta. V ta namen je predviden prostor za naprave 2 x 3
m z elektroenergetskim priključkom in ustrezno mikroklimo.
Trasa primarnega voda poteka vzporedno s TK kanalizacijo. Na območju zazidalnega načrta je predvidena trasa
kabelske kanalizacije. Po celi dolžini trase CATV kanalizacije
so položene 1x 110 mm PVC cevi + 4X 63 alakten cevi z
vmesnimi jaški 800 x 800 mm z litoželeznim pokrovom z
oznako CATV. Razvod in distribucija v okviru območja urejanja se bosta izdelala s koaksialnim kablom.
Za distribucijo TV in R signala so predvideni linijski
ojačevalniki. Vhodi in izhodi so prenapetostno zaščiteni.
Napajanje se izvede iz omrežja javne razsvetljave iz najbližje
cestne svetilke.
Vodovod: Predviden je glavni zankasti razvod požarne
in potrošne vode vzdolž osnovne cestne zanke s potrebnimi hidranti, sekcijskimi ventili ter odzračevalno in praznilno
armaturo. Nov razvod se dvakrat priključi na obstoječe
javno vodovodno omrežje AC 200 C, ki poteka ob cesti
Novo mesto – Češča vas. Obstoječe vodovodno omrežje
AC 200 C je potrebno v območju zazidalnega načrta ob
cesti Novo mesto – Češča vas zamenjati s cevmi nodulirane litine DN 200.
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Obstoječe primarno vodovodno omrežje, na katero bodo priključeni objekti v okviru zazidanega načrta, je glede na
obstoječo in bodočo porabo poddimenzionirano na odseku
od odcepa iz DN 500 pri Interevropi do železniške proge
Ljubljana – Novo mesto. Ta odsek bo potrebno rekonstruirati za nemoteno dobavo vode, kar pa bo zagotovil upravljalec vodovodnega omrežja.
Poleg porabe vode za sanitarne namene so pri dimenzioniranju zunanjega omrežja upoštevane potrebe požarnega varstva, kar znese 10 l/s vode in minimalno dimenzijo
zunanjih vodov dn 100, na katere so priključeni tudi nadzemni hidranti dn 80. V hidrantnem omrežju je zagotovljeno
potrebno kroženje vode. Hidranti bodo nadzemni, dn 80 s
priključki 1 x b in 2 x c, z oslabitvijo konstrukcije v nivoju
terena. Za ustrezno vgradno globino so predvideni cevni
podaljški dn 80. Za gašenje požara z zunanjimi hidranti je
potrebna kapaciteta vode 10,0 l/s. Za potrebno priključno
kapaciteto naselja ustreza dvakratni priključek DN 100 na
obstoječi vodovod DN 200 in glavna zanka dimenzije DN
100.
Kanalizacija: Predvidena je izvedba kanalizacijskega
omrežja v ločenem sistemu. Komunalna odpadna voda se
bo odvajala v en kanalizacijski sistem, padavinska odpadna
voda pa v drugega. Komunalna odpadna voda se bo zbirala
v črpališču in s tlačnim vodom prečrpala v zadnji jašek na
obstoječi kanalizaciji na kanalu S v Cegelnici, ki je priključen
na centralno čistilno napravo v Ločni. Glavni kanal bo položen v osi vozišča predvidene ceste, zgrajen pa bo iz poliestrske cevi ustreznih dimenzij. Na kanalu so predvideni revizijski jaški profila 100 cm.
Onesnažene padavinske vode z manipulativnih površin
in parkirišč se bodo odvajale v kanalizacijo prek lovilcev olj
in bencina. Odvodnjavanje padavinskih vod z vozišč, kolesarskih stez in hodnikov za pešce je omogočeno s prečnimi
in vzdolžnimi nagibi. Voda se bo zbirala v vtočnih jaških in
kanalizaciji za odvod padavinskih vod, naprej pa po gravitacijskem vodu do izpusta v reko Krko.
Prečkanje javnega vodovodnega omrežja s kanalizacijo
mora biti izvedeno tako, da bo teme kanalizacijske cevi
najmanj 0,50 m pod vodovodom.
Plinovodno omrežje: Za oskrbo območja ZN s plinom
bo treba zagotoviti plinovodno omrežje znotraj območja ZN
in navezavo na obstoječe omrežje v Cegelnici.
Glede na ocenjeno potrebno kapaciteto za novo naselje 1200 m3n/h je do Češče vasi predviden plinovod PE 160
tlaka 1 bar. Vzdolž glavne ulice skozi naselje je predvidena
glavna zanka sekundarnega plinovoda dimenzij PE 110 s
sekcijskimi ventili. Cevi plinske mreže bodo delno položene
v zemljo. Izkop je treba prilagoditi terenu, sosednjim objektom in drugim komunalnim vodom. V območju križanja z
obstoječimi komunalnimi vodi je potreben delni ročni izkop,
da ne bi prišlo do poškodbe obstoječih vodov. Globina
položenih cevi plinovoda je 1 m, merjeno od površine terena
do temena cevi. V primeru križanja z drugimi komunalnimi
vodi in ob upoštevanju predpisanih nivojskih odmikov je
dopustno odstopanje od načrtovane globine, pri čemer znaša min. globina 0,60 m.
Vidni del plinovoda je potrebno zaščititi pred mehanskimi poškodbami. Cestne kape v pločnikih, cestah in drugih
utrjenih površinah morajo biti izravnane s terenom, izven
utrjenih površin pa morajo štrleti 10 cm iz terena.
Odpadki: Na območju urejanja se zbiranje odpadkov
uredi s postavitvijo posod za odpadke, ki se postavijo na
posebej urejena stojna mesta. Na območju tehnološkega
parka se uvede ločeni sistem zbiranja odpadkov na ekootokih znotraj posameznih funkcionalnih zemljišč. Tip in velikost posode za odvoz odpadkov bo določil upravljalec odvoza. Stojna mesta za posode za odpadke so predvidena v
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naravni prijazni ureditvi; omogočen je dostop s specialnim
vozilom za odvoz odpadkov v vsakem času. Predviden je
odvoz odpadkov v Center za ravnanje z odpadki Leskovec.
Za zbiranje morebitnih posebnih odpadkov v okviru
tehnološkega parka je treba zagotoviti posebna mesta za
zbiranje in odvoz v Center za ravnanje z odpadki Leskovec.
VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
15. člen
(Varstvo pred hrupom)
Območje zazidalnega načrta je v bližini letališča Novo
mesto, prek območja pa potekajo procedure letenja, šolskega kroga za letališče Novo mesto.
Raven hrupa v času gradnje mora biti v skladu s 13. čl.
Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni
list RS, št. 45/95) oziroma bo investitor zaprosil MOP za
dovoljenje za začasno preseganje vrednosti ravni hrupa v
skladu s 33. čl. Zakona o varstvu okolja glede na delovni
čas gradnje. Določiti je treba časovno omejene in kontrolirane dejavnosti na gradbišču, ki bodo povzročale prekomeren
hrup.
Po izgradnji se bo južni del območja (vrstne hiše in
prostostoječe individualne hiše) obravnaval kot čisto stanovanjsko območje, ki bo po Uredbi o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) spadalo v II.
stopnjo varstva pred hrupom s predpisano mejno in kritično
ravnijo hrupa, severni del območja, kjer bo mešano do čisto
območje s poslovno dejavnostjo, pa kot III. območje varstva
pred hrupom. Na obravnavanem območju smejo potekati
samo take proizvodne dejavnosti, ki ne bodo presegale
hrupa, dovoljenega z veljavno zakonodajo. Na območju,
kjer je predvidena proizvodna dejavnost, naj se uporablja
taka tehnologija, ki predstavlja zadnje stanje tehnike z minimalnim obremenjevanjem okolja s hrupom.
16. člen
(Varstvo zraka)
Med gradnjo (zemeljska dela, gradnja cest in komunalne infrastrukture, gradnja objektov) je treba zagotoviti ukrepe proti onesnaženju zraka, predvsem pa ukrepe proti prašenju. Izvajalec gradbenih del mora v sušnem obdobju z
vlaženjem odprtih delov gradbišča zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišč ne bodo presežene mejne koncentracije prašnih usedlin v zraku (preprečevanje nekontroliranega
raznosa prašnih delcev v času rušitve, raznosa gradbenega
materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi). Po
končani gradnji posebni ukrepi za varstvo zraka predvidoma
ne bodo potrebni.
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih
količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni
list RS, št. 73/94) in z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz
kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94), ob upoštevanju,
da gre za stanovanjsko okolje.
17. člen
(Varstvo voda)
Transportni in gradbeni stroji, ki se bodo uporabljali pri
gradnji, morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani. Vzdrževalni posegi na gradbenih strojih in pranje gradbenih strojev na gradbišču niso dopustni. Dolivanje goriva v
gradbene stroje ni dovoljeno na površinah na gradbišču,
kjer lahko pride do razlivanja v tla in podtalje. Na območju
gradbišča ni dovoljeno hranjenje odpadkov.
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V primeru razlitja nevarnih tekočin mora onesnaženi
material preiskati ustrezna strokovna institucija, pooblaščena s strani Ministrstva za okolje in prostor, in v skladu z
določili pravilnika o ravnanju z odpadki opredeliti pravilen
način deponiranja.
Novo trafopostajo bo treba zgraditi tako, da bo imela
lovilno skledo, ki bo omogočala zajetje vsega v primeru
nesreče razlitega transformatorskega olja. Predvideti je treba tudi uporabo takšne vrste transformatorskega olja, ki bo
biološko razgradljivo.
Na območju zazidalnega načrta ne bo dovoljena poslovna dejavnost, pri kateri bi lahko prišlo do onesnaževanja
voda, zato na tem področju niso predvideni nobeni okoljevarstveni ukrepi.
18. člen
(Varstvo pred požarom)
Požarno varstvo vseh objektov in lokacije se uredi v
skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Notranji
(krožni) cestni sistem omogoča dostop do objektov z najmanj treh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za
intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce (v skladu s
SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano hidrantno omrežje
pa zagotavlja zadostne količine požarne vode.
Požarni dostopi do stanovanjskih objektov so možni po
pešpoteh in po utrjenih (armiranih) travnatih površinah, širine 3 m, ki se uredijo vzdolž stanovanjskih blokov in nizov
vrstnih hiš v oddaljenosti 3 – 9 m. Te poti se dimenzionirajo
za vožnjo tovornih vozil, njihov vzdolžni naklon ne presega
10%. Požarni dostopi do objektov v tehnološkem parku se
uredijo v okviru manipulacijskih površin posameznih objektov.
V stanovanjskih blokih in večetažnih poslovno-oskrbnih
in tehnoloških objektih se zagotovijo požarna stopnišča.
Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upoštevati
določila iz 22.člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni
list RS, št. 71/93)
19. člen
(Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih ureditev je treba upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih
(UL SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII.
stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg.
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred
vojnimi dejstvovanji glede na določbe zakona o obrambi in
zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ni potrebno predvideti.
20. člen
(Rešitve v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine)
Na širšem območju predvidenih posegov je znano arheološko najdišče – arheološko območje Groblje, zato bo
na območju zazidalnega načrta treba zagotoviti predhodni
arheološki pregled.
VII. FAZNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
21. člen
Predvideni sta dve fazi izvajanja zazidalnega načrta. V
1. fazi se zgradijo ustrezne navezave na obstoječa infrastrukturna omrežja, v 2. fazi pa se sočasna gradijo posamezni
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objekti tehnološkega parka in stanovanjskih objektov z zunanjimi ureditvami, vključno z osrednjim parkom in igrišči ter
drugimi zelenimi površinami. Pričetek gradnje objektov se
dovoli ob pogoju, da sta izdani gradbeni dovoljenji za celotno infrastrukturno opremljanje območja zazidalnega načrta
in za celotno zunanjo ureditev.
VIII. TOLERANCE
22. člen
Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so dovoljena v tlorisnih gabaritih objektov, ki so skladna s točko V
Urbanistično – arhitekturni pogoji za objekte. Pogoji za gradnjo objektov znašajo za posamezne stanovanjske objekte pri
horizontalnih gabaritih do ± 10%, razen pri vrstnih hišah in
blokih v enklavah, kjer so odstopanja dovoljena samo v
okviru posameznega niza oziroma enklave. Skladno s tem
so dovoljena odstopanja pri bruto tlorisni površini objektov.
Odstopanja so dovoljena tudi pri kotah pritličij oziroma
kleti do ± 0,5 m, če se ob izdelavi projektne dokumentacije
podajo racionalnejše rešitve glede prilagoditev niveletam
cest in drugim mejnim pogojem lokacij.
Gradbene linije: Obvezna gradbena linija je linija, na
kateri je obvezna postavitev glavne ali stranske fasade objekta. Odstopanja od obvezne gradbene linije niso dovoljena.
V okviru tehnološkega parka in poslovno-oskrbnega
centra je na posameznih gradbenih parcelah dovoljena pozidava od 50 – 80% posamezne parcele. Tu je notranja
gradbena linija meja, od katere se v globini posamezne
parcele lahko višinski gabarit posameznih objektov zviša ali
zniža za eno etažo. Notranja gradbena linija je hkrati meja,
od katere je v globino parcele dovoljeno združevanje ter
povezovanje gradbenih parcel – manipulacijskih površin oziroma objektov. Dovoljena so odstopanja 2 m od notranje
gradbene linije.
Dovoljena gradbena linija je linija, do katere smejo
segati objekti v globino gradbenih parcel, pri čemer so
dovoljena odstopanja do 3 m od te linije.
Nizi vrstnih hiš V5, V7 in V9 se v globino parcele lahko
podaljšajo za po eno enoto. Nizi vrstnih hiš se lahko oblikujejo s horizontalnimi zamiki posameznih enot v nizu v globino
posameznih parcel, pri čemer se prilagodijo dimenzije vrtov
in predvrtov, širina celotnega niza pa se ne sme spremeniti.
Obvezna, notranja in dovoljena gradbena linija so vezane na potek cestne infrastrukture; v primeru odstopanj pri
načrtovanju prometne infrastrukture se posledično prilagodijo tudi vse tri gradbene linije.
Odstopanja pri načrtovanju prometne infrastrukture so
dovoljena samo v primeru, da se pri izdelavi izvedbene projektne dokumentacije podajo rešitve, v skladu s katerimi se
osi cest in pločnikov ter kolesarskih steza premaknejo za
največ 5 m oziroma njihove nivelete za največ 0,5 m. Skladno s tem oziroma v enakih okvirih so dovoljena tudi odstopanja pri načrtovanju komunalne infrastrukture, ki poteka v
koridorjih cest in pločnikov ter kolesarskih stez.
Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki
utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa,
je treba za take objekte pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za promet, Uprave RS za civilno letalstvo k lokaciji oziroma izgradnji takega objekta, objekt pa je treba označiti in
zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.
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IX. DRUGE OBVEZNOSTI INVESTITORJEV, IZVAJALCEV
IN LASTNIKOV ZEMLJIŠČ
23. člen
Zemljišča je potrebno komunalno opremiti v skladu z
določili Zakona o stavbnih zemljiščih.
Stroški izgradnje skupnega infrastrukturnega omrežja
se v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti na
podlagi programa komunalnega opremljanja porazdelijo na
m2 stavbnega zemljišča na območju urejanja in odmerijo v
obliki komunalnega prispevka vsem lastnikom parcel na območju urejanja z ZN. Program opremljanja je osnova za
izračun in odmero komunalnega prispevka.
Vsa infrastruktura omrežja in površine, ki so po zakonu
v pristojnosti Mestne občine Novo mesto (ceste, vodovod,
kanalizacija, osrednji park z otroškimi in športnimi igrišči),
se po opravljeni gradnji brezplačno prenesejo v last in posest Mestne občine Novo mesto.
Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za posamezne objekte je predhodno izdano uporabno dovoljenje za
infrastrukturno omrežje v obsegu, ki je potreben za delovanje posameznega objekta, kar se določi v izrisu iz zazidalnega načrta, ter po projektih izvedena zunanja ureditev ob
objektu, vključno z zasaditvenim načrtom. Zemljišča, ki jih
bo investitor oddal v last in posest Mestni občini Novo mesto, morajo biti urejena pod pogoji, dogovorjenimi s posebno pogodbo z Mestno občino Novo mesto.
Pri določitvi vrednosti zemljišč, ki so namenjena za
izgradnjo javne infrastrukture, igrišč in osrednjega parka, je
potrebno izhajati iz namenske rabe teh površin pred sprejetjem tega odloka.
Na območju zazidalnega načrta Podbreznik ima investitor prednostno pravico do nakupa zemljišča v sedanji ali
bodoči lasti MO Novo mesto.
Ob stanovanjskih blokih B1, B3, B5, B7 in B9 ostanejo zemljišča, na katerih se bo ohranil obstoječi gozd, posebne parcele, ki sicer sodijo v funkcionalna zemljišča k stanovanjskim blokom, njihov odkup pa ni nujen pogoj za začetek izgradnje stanovanjskih blokov. Predkupno pravico do
teh zemljišč ima lastnik posameznega stanovanjskega bloka
(lastniki stanovanj v sorazmernem deležu) po izvedenem
cenitvenem elaboratu.
Investitor mora sporazumno oziroma na podlagi cenitev povrniti poškodovana zemljišča in infrastrukturne naprave v prvotno stanje ter povrniti stroške za škodo, ki bi nastala
med gradnjo.
X. PREHODNE DOLOČBE
24. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se na območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.
XI. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor.
26. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za
okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo
mesto.
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27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-26/2002
Novo mesto, dne 11. julija 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

3559.

Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo
Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste
G II-105

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 40. seji dne 11. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo
Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste
G II-105
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Lokacijski načrt za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste G
II-105 (v nadaljevanju lokacijski načrt), ki ga je izdelalo podjetje Acer Novo mesto, d.o.o., pod številko LN -1/99.
Sestavljajo ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Območje lokacijskega načrta zajema zemljišča in dele
zemljišč v katastrskih občinah Daljni vrh in Bršljin z naslednjimi parcelnimi številkami: 1135 (cesta), 46, 44, 45, 50
(pot), 117, 132, 130, 128, 127, 202, 203/1, 203/2,
204/1, 204/2, 204/3, 1140 (cesta), 222/1, 222/5, 223,
221, 514, 513, 518, 519, 1141, 690, 689, 537, 542,
139, 138, 137, 136, 135, 133, 197/1, 198, 199, 235/1,
235/2, 1138 (pot), 225, 226, 228, 231, 500, 501, 502,
503, 505, 508, 1143, 590/1, 587, 588, 586, 558, 555,
556/2, 675, 674/2, 674/4, 681/1, 680, 776/1, 775,
768, 769, 764/1, 874, 864, 863, 1135, 901, 902, 862,
897, 896, 1127/1, 1128/1, 1128/2, 537, 542, 545,
544, 547, 548, 549, 550, 554, 1146, 688, 685, 686/1,
687, 682, 683, 776/1, 773, 875, 1147, 888, 876, 893,
891, 892, 885, 886, 1129/1, 1130/1, 1129/2, vse k.o.
Daljni vrh, in 664, 1085/1, 149/1, 149/10, 149/8,
149/9, 149/6, 149/5, 149/12, 149/2, 149/11, 150/1,
1168/3, 176/1, 176/4, 173, 172/8, 172/11, 172/1,
1168/1, 170/2, 170/6, 170/7, 193/1, 192/1, 192/3,
1164/2, 1164/3, 190/3, 190/10, 190/7, 182/7,
182/2, 182/8, 182/1, 178, 177/1, 1059, 145/2,
145/3, 145/1, 606/4, 606/6, vse k.o. Bršljin.
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priključek za Turkovo ulico v km 2 + 114,
priključek za bencinski servis v km 2 + 230,
priključek za izvoz z bencinskega servisa v km 2 +

II. POGOJI ZA REALIZACIJO PROSTORSKIH UREDITEV
4. člen
Lokacijski načrt predvideva ureditev Ljubljanske ceste
v Novem mestu – glavne ceste G – II od km 1+425,00 do
km 3+060,00 in ureditev Ljubljanske ceste od km
3+060,00 do km 3+617,00. Na podlagi 18. člena Zakona
o javnih cestah je Vlada RS sprejela sklep o opustitvi nadomeščenih delov državne ceste za del državne ceste G II –
105 (Karteljevo – Novo mesto) na odseku št. 0252 od km
3+060,00 do km 4+190.
Normalni prečni prerez Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste G – II je naslednji:
– vozni pas
– kolesarska steza
– hodnik za pešce
– bankina
skupaj NPP

2 x 3,25 m =
2 x 1,75 m =
2 x 1,50 m =
2 x 0,50 m =

6,50 m
3,50 m
3,00 m
1,00 m
14,00 m

V območjih križišča so za leve zavijalce predvideni razvrstilni pasovi širine 3,00 m.
Normalni prečni prerez ceste s pasom za leve zavijalce
je naslednji:
– vozni pas
– pas za leve zavijalce
– kolesarska steza
– hodnik za pešce
– bankina
skupaj NPP

2 x 3,25 m =
1 x 3,00 m =
2 x 1,75 m =
2 x 1,50 m =
2 x 0,50 m =

6,50 m
3,00 m
3,50 m
3,00 m
1,00 m
17,00 m

Normalni prečni prerez Ljubljanske ceste v Novem mestu je naslednji:
– vozni pas
– kolesarska steza
– hodnik za pešce
– bankina
skupaj NPP

2 x 3,00 m =
2 x 1,75 m =
2 x 1,50 m =
2 x 0,50 m =

6,00 m
3,50 m
3,00 m
1,00 m
13,50 m

V območjih križišča so za leve zavijalce predvideni razvrstilni pasovi širine 3,00 m.
Normalni prečni prerez ceste s pasom za leve zavijalce
je naslednji:
– vozni pas
– pas za leve zavijalce
– kolesarska steza
– hodnik za pešce
– bankina
skupaj NPP

2 x 3,00 m =
1 x 3,00 m =
2 x 1,75 m =
2 x 1,50 m =
2 x 0,50 m =

6,00 m
3,00 m
3,50 m
3,00 m
1,00 m
16,50 m

5. člen
Preureditev križišč in priključkov
Z rekonstrukcijo ceste bodo tangirani obstoječi priključki, ki jih bo potrebno situativno in niveletno prilagoditi
novi niveleti ceste. Predvidena je ureditev križišč, in večjih
priključkov, in sicer:
štirikrako križišče v km 2 + 340,
štirikrako križišče v km 2 + 800,
krožno križišče v km 2 + 990,
štirikrako križišče v km 3 + 550,
priključek lokalne ceste za Ždinjo vas in poljsko pot v
km 1 + 764.50,
priključek za poljsko pot v km 1 + 946,
priključek ceste za Dolenje Kamence v km 2 + 025,

280,
priključek lokalne ceste v km 3 + 060,
priključek k Cestnemu podjetju v km 3 + 185,
priključek ceste V brezov log v km 3 + 290,
priključek uvoza in izvoza za Dinos v km 3 + 423.
6. člen
Avtobusna postajališča
V območju urejanja so predvidena naslednja avtobusna
postajališča oziroma obračališče:
avtobusno obračališče v km 1 + 625,
avtobusno postajališče v km 1 + 820,
avtobusno postajališče v km 1 + 860,
avtobusno postajališče v km 2 + 290,
avtobusno postajališče v km 2 + 365,
avtobusno postajališče v km 2 + 965,
avtobusno postajališče v km 3 + 035,
avtobusno postajališče v km 3 + 600,
Postajališča so zasnovana za ustavljanje 1 avtobusa in
za uvozno hitrost 40 km/h.
7. člen
Rušitve objektov
Z rekonstrukcijo Ljubljanske ceste, ureditvijo obojestranskih kolesarskih stez in hodnika za pešce, bo potrebna
rušitev posameznih objektov, in sicer:
– odstranitev gospodarskega poslopja pri stanovanjski
hiši Ljubljanska št. 64.
III. POGOJI ZA UREDITEV KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
8. člen
Elektroenergetsko omrežje
Z rekonstrukcijo Ljubljanske ceste bo tangirano obstoječe nizkonapetostno in visokonapetostno elektroenergetsko omrežje. V grafičnih prilogah so prikazani obstoječi vodi
in predlogi poteka elektroenergetskih vodov ob trasi ceste
glede na srednjeročni plan razvoja elektroenergetskih vodov
na območju Novega mesta.
9. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Obstoječe magistralno, medkrajevno in naročniško TK
omrežje, ki bo prizadeto pri rekonstrukciji ceste, je potrebno zaščititi oziroma prestaviti. Obstoječe in predvideno
magistralno, medkrajevno in naročniško TK omrežje je prikazano v grafičnih prilogah.
10. člen
Vodovodno in kanalizacijsko omrežje
Med izvajanjem cestarskih del je obvezno zamenjati
dotrajano in poddimenzionirano obstoječe vodovodno omrežje. Na kanalizacijo za odvodnjavanje fekalnih voda, to je v
sušni zbiralnik, ni dovoljeno priključiti meteornih voda. Meteorne vode z vozišča se preko vtočnih jaškov in drenažnokanalizacijskih cevi spustijo na teren in v obstoječo meteorno kanalizacijo.
11. člen
Plinovodno omrežje
Na mestu prečkanja ceste s plinovodom je predvideno
najmanj 1,2 m vertikalnega prostega odmika med temenom
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cevi plinovoda in končno urejeno niveleto povoznih površin.
Pri približevanju oziroma vzporednem poteku s plinovodom
je za jaške (elektrika, kanalizacija, prometna signalizacija …)
upoštevan najmanj 1 m prosti odmik od plinovoda.
12. člen
Javna razsvetljava
Na območju rekonstrukcije Ljubljanske ceste je predvidena postavitev javne razsvetljave.
IV. PROSTORSKE UREDITVE PO POSAMEZNIH
PODROČJIH
13. člen
Varovanje naravne in kulturne dediščine in krajinskih
značilnostih
Za zmanjšanje vplivov na relief bodo pri izvedbi usekov
izvedene zaokrožitve zgornjega dela brežin, tako da bo na
teh delih preprečena erozija. Brežine vkopov se izvedejo
brez vmesnih berm. Vsi posegi v reliefno zgradbo bodo
izvedeni tako, da bodo novooblikovane brežine speljane v
obstoječi relief na obrobju posegov. Z rodovitno plastjo tal,
ki jo je treba odstraniti z matične podlage, je treba med
gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Preprečiti je treba mešanje mrtvice in živice. Določiti je treba
začasne deponije za živico, ki mora biti odložena na največ
1,5 m visoke nasipe. Rodovitna prst se uporabi za sanacijo
poškodovanih površin na območju gradbišča ceste. Trajni
viški se odložijo na deponije, določene s predpisi Mestne
občine Novo mesto.
14. člen
Ukrepi za varstvo pred onesnaženjem tal in vode
Za zagotovitev varstva pred onesnaženjem tal se pri
gradnji ne smejo uporabljati materiali, ki vsebujejo nevarne
spojine, kot so klorirane organske spojine, toksične kovine
in druge sestavine, ki lahko povzročijo onesnaženje tal.
Negativne vplive gradnje ceste na onesnaženost tal in
rastlin je možno omejiti ali preprečiti z vrsto ukrepov. Ukrepi
se morajo izvajati na celotni trasi rekonstrukcije ceste. Najpomembnejši ukrepi so:
– na trasi se brez nadzora ne sme uporabljati materialov, ki vsebujejo škodljive snovi; med snovmi, ki so z vidika
onesnaževanja tal posebno nevarne, so goriva, motorna in
mazalna olja in izolacijski materiali na osnovi bitumna;
– pri gradnji se morajo uporabljati transportna sredstva
in gradbeni stroji, ki so tehnično ustrezno usposobljeni;
– z vlaženjem transportnih in gradbenih površin v sušnem in vetrovnem vremenu je potrebno preprečiti emisije
prahu in gradbenih materialov;
– potrebno je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in
začasno ali trajno odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi;
– preprečiti je potrebno onesnaženje humoznega materiala, ki se odstranjuje in premešča v okviru odkrivanja
krovnih plasti tal.
V času obratovanja je potrebno izvajati ukrepe za varstvo tal, ki so usmerjeni predvsem omejevanju in preprečevanju onesnaževanja tal. Za te namene je potrebno:
1. gradbeni elementi ceste, ki služijo odvodnjavanju,
naj bodo zgrajeni tako, da lahko sprejmejo tudi večje množine vod v času padavin ali drugih tekočin v primeru prometne
nesreče;
2. preprečiti je potrebno emisije posipnih materialov s
cestnih površin v prostor.
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15. člen
Ukrepi za varstvo pred hrupom
Z načrtovanimi posegi se razmere glede hrupa ne bodo bistveno spremenile. Pričakujemo lahko celo delno izboljšanje, saj bo zaradi ustreznejših elementov ceste in posodobitve vozišča promet potekal bolj tekoče, s tem pa bodo
izboljšane razmere tudi na področju emisij v zrak.
Vplivi hrupa bodo veliki predvsem med gradnjo (prisotnost delovnih strojev, zemeljska dela idr.). Po končani gradnji bi bilo treba zagotoviti spremljanje stanja (monitoring), na
podlagi katerega bodo ob morebitnih ugotovitvah preseganja dovoljenih ravni hrupa lahko predlagani ukrepi pasivne
zaščite za stanovanjske objekte.
16. člen
Ukrepi za varstvo pred onesnaženjem zraka
Območje je razmeroma dobro prevetreno, zato prekomerna onesnaženost zaradi emisij prometa ne seže več kot
30 m od roba ceste. Glede na izboljšane prometnotehnične
lastnosti ceste ni pričakovati poslabšanja sedanjih razmer;
nasprotno lahko (podobno kot pri hrupu) zaradi bolj tekoče
speljave prometa pričakujemo zmanjšanje emisij prometa.
Za zmanjšanje onesnaženja zraka s prašnimi delci med
gradnjo bo treba zagotoviti upoštevanje zakonske regulative
v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in
transportnih sredstvih. Ob izvajanju gradbenih del bo potrebno preprečevati prašenje odkritih delov trase in gradbišča z
vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanjem raznosa materialov z gradbišča.
V. FAZE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
17. člen
Ureditve, predvidene v lokacijskem načrtu, se bodo
izvajale fazno, in sicer:
I. faza: – obsega ureditev Ljubljanske ceste od križišča
pri objketu policije do krožišča s severno obvozno cesto;
II. faza – obsega ureditev Ljubljanske ceste v Novem
mestu – glavne ceste G II-105 od krožišča s severno obvozno cesto do kraja odseka (table Novo mesto), ki se deli na
dva dela; prvi del obsega ureditev od krožišča s severno
obvozno cesto do trgovskega centra Dragman in drugi del
od trgovskega centra Dragman do konca odseka.
VI. TOLERANCE
18. člen
Dovoljena so manjša odstopanja poteka trase ceste od
določil tega lokacijskega načrta. Načeloma naj odstopanja
ne presegajo premikov trase ±5 m, vsekakor pa mora biti
zagotovljena izvedba načrtovanih posegov tako, da bodo
rešitve v osnovi ostale usklajene z rešitvami, ki so predvidene v tem lokacijskem načrtu.
Pri realizaciji načrtovane rekonstrukcije so izjemomo
dopustna večja odstopanja od zgoraj navedenih, in sicer v
primerih, ko se zaradi razmer na terenu (predvsem geološke, geomehanske, hidrološke) ugotovi, da so možne ekonomsko in tehnično bolj utemeljene rešitve.
Za vsa večja odstopanja je potrebno pri pristojnem
upravnem organu za urejanje prostora predložiti: kopijo katastrskega načrta za območje sprememb, situacijo nove
rešitve s prikazom reševanja vseh posledično tangiranih objektov in naprav, prikaz posega glede na veljavne planske
dokumente ter odstopne izjave lastnikov zemljišč. Ta odstopanja morajo biti usklajena s pogoji, ki so jih soglasodajalci
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podali k temu lokacijskemu načrtu. V primeru odstopanj je
potrebno pridobiti ponovno soglasje soglasodajalcev, da so
njihovi pogoji upoštevani.
VII. PREHODNA DOLOČBA
19. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora.
VIII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo v območju
urejanja tega lokacijskega načrta veljati določila Odloka o
lokacijskem načrtu za severno obvoznico Novega mesta
(Uradni list RS, št. 62/95 in popravek 23/96) in Odloka o
zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (Uradni list RS, št. 33/96), ki se nanašajo na
ureditev Ljubljanske ceste.
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Spremembe in dopolnitve Odloka o Ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina (Uradni list RS, št. 39/98) se
nanašajo na urejanje prostora v ureditvenih enotah oziroma
njihovih delih: P5 (1.del), P5 (2.del), P6, del S7, del S2, del
S5, S4, del P1, P5, del S8 in del Z, ki se smiselno nadomestijo, dopolnijo oziroma spremenijo.
2. člen
1. odstavek 4. člena se v 1. alineji dopolni, tako da se
glasi:
– naslov: Izvleček iz ureditvenega načrta centralnega
dela Bršljina (in spremembe Ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina) – za poseg:…
3. odstavek 4. člena se dopolni, tako da se glasi:
Zaradi odprtosti pogojev za izvedbo določenih vrst gradenj v tem ureditvenem načrtu je treba pridobiti nekatera
dodatna soglasja (vključno s ponovnimi soglasji soglasodajalcev, ki so že bili vključeni v pripravo tega UN in spremembe UN), ki jih določi pristojni občinski upravni organ glede
na vsak posamezen primer posega.
II. POGOJI ZA REALIZACIJO PROSTORSKIH UREDITEV

21. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za
okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo
mesto.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-2/1995
Novo mesto, dne 11. julija 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

3560.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 40. seji dne 11. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Uvodni določbi)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o Ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina (Uradni list RS, št. 39/98 – v nadaljevanju sprememba ureditvenega načrta), ki jih je izdelalo podjetje Acer, Novo mesto,
d.o.o., pod številko UN-21/97/2001. Sestavljajo jih tekstualni del in grafične priloge.

A) Splošni pogoji
3. člen
Zadnji odstavek 5. člena se spremeni, tako da se glasi:
V enotah P1 – P14, razen P11, v kateri se ohranja
železniška postaja s spremljajočimi objekti in P5 (1.del), kjer
se uredi bencinska črpalka s spremljajočimi programi, so
primerne terciarne in kvartarne dejavnosti. Izmed poslovnih
dejavnosti niso sprejemljive vse tiste, ki niso združljive s
stanovanjskim okoljem – predvsem takšne, ki povzročajo
hrup ali druga onesnaženja in ne ustvarjajo kvalitetnega urbanega ambienta. V enoti P3 je v pritličju in 1. nadstropju
predvidena poslovna namembnost, 2. in 3. etaža pa se
lahko namenita poslovnim dejavnostim ali stanovanjem.
4. člen
Določbe 7. člena se spremenijo, tako da se ta člen v
celoti glasi:
Splošni pogoji se nanašajo na oblikovanje novogradenj
in na prenove ohranjenih poslovnih in stanovanjskih objektov.
Pogoji za novogradnje in prenove objektov v ureditvenih enotah P1 – P14:
V enotah P2 – P13 morajo novozgrajene stavbe upoštevati predpisane obvezne in dovoljene gradbene linije. Tako se mora vsaj 70% (v P5 – 1. in 2. del pa 50%) glavne
fasade, ki gleda proti ulici, držati obvezne gradbene linije, ki
je v teh enotah označena. Objekti v smeri proti javni cesti ne
smejo segati preko obvezne gradbene linije, označene v
grafičnem delu ureditvenega načrta in morajo biti projektirani tako, da je njihova glavna – ulična fasada identična z
obvezno gradbeno linijo. Izjema je objekt v P6, kjer se
gradbena linija lahko, ob soglasja Geoplina, pomakne bolj
proti javnim površinam (proti Ljubljanski cesti in cesti »D«), in
sicer tako, da bo odmik od plinovoda ob Ljubljanski cesti
najmanj 3,00 m in odmik od plinovoda ob cesti »D« najmanj
2,50 m. Posledično se prilagodi tudi gradbena linija 2. dela
ureditvene enote P5. Dovoljena gradbena linija pomeni črto,
do katere sme objekt najdlje segati in na kateri je lahko
projektirana zadnja fasada objekta.
V enotah P1 – P13 (razen v P5 – 1. del) morajo biti
višine etaž posameznih objektov med seboj usklajene, predvsem se morajo med seboj ujemati venci med 1. in 2. etažo
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oziroma med visokim pritličjem in 1. etažo. Predpisane kote
pritličja je treba upoštevati smiselno, dovoljena pa so odstopanja navzgor ali navzdol za največ 50 cm. Objekti v teh
enotah imajo lahko ravne ali izjemoma rahlo polkrožne strehe.
V enotah P2 – P9, razen v P4 in P5-1. del, je najvišja
dopustna višina objekta K+P+3, v P1 pa K+P+3+M; od tega
imata pritličje in 1. etaža skupno svetlo višino do stropa
najmanj 6m, preostali dve etaži pa vsaka najmanj po 2,6 m
do stropa. Objekt ima lahko tudi visoko pritličje s svetlo
višino najmanj 6 m do stropa in v nadaljevanju dve etaži z
višino do stropa najmanj po 2,6 m vsaka.
V enotah P2 – P9 razen v P4 in P5-1.del je najnižja
dopustna višina objekta K+P+1, v P1 pa K+P+3; od tega
imata pritličje in 1. nadstropje skupno svetlo višino do stropa
najmanj 6 m. Možna je tudi izvedba visokega pritličja s
celotno prej omenjeno svetlo višino, to je najmanj 6 m do
stropa – brez 1. nadstropja.
V enoti P5-1.del je najvišja dopustna višina objektov
K+P+1 in najnižja višina P.
V enotah P4 in P10 – P13 je dovoljena višina novih
objektov K+P+1, v P14 pa K+P+1+M.
Pri določanju kote pritličja, ki se opredeli v izvlečku iz
ureditvenega načrta, je treba upoštevati višinske razmere v
sosednjih enotah, še predvsem, kadar objekt sega v dva
dela ureditvene enote. V takih primerih se kota pritličja ravna
po predpisani koti v enem ali drugem delu z možnimi odstopanji navzgor ali navzdol do 50 cm. Za oblikovanje odprte
površine in novogradnje v enoti P1 se pridobijo podrobnejši
oblikovalski pogoji (urbanizem, arhitektura, krajinska arhitektura) z natečajem.
V enotah P2 in P3 se na javnih površinah dovoli ureditev teras za obiskovalce gostinskih lokalov z možnostjo izvedbe demontažnih senčil. Ureditve teras in konstrukcije
senčil morajo biti izvedene tako, da ne ovirajo tekočega in
mirujočega motornega prometa, dostave, evakuacijskih poti
in pešcev. Ureditve teras v obliki zimskih vrtov so dovoljene
na funkcionalnih zemljiščih objektov, če ne posegajo na
javne površine in ne ovirajo tekočega in mirujočega motornega prometa, dostave, evakuacijskih poti in pešcev. Za
zgoraj navedene posege mora investitor pridobiti sklep župana o ustreznosti predvidene ureditve na osnovi mnenja
občinske urbanistične službe in plačati takso na osnovi Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto.
Pogoji za novogradnje in prenove objektov v ureditvenih enotah S1 – S8:
Obstoječi stanovanjski objekti se ohranjajo, razen hiš,
katerih rušitev je nujna ali pa možna zaradi uresničevanja
določil tega ureditvenega načrta in spremembe ureditvenega načrta, kot so npr. izgradnje cest in drugih objektov.
Dovoljene so prenove objektov, ki se ohranjajo. Pri
prenovi individualnih stanovanjskih hiš v enotah S1-S8 (razen S4 in dela S7) spreminjanje kvalitetnih uličnih fasad ni
dovoljeno, prizidave in spremembe fasad pa so dovoljene
na drugih, manj izpostavljenih fasadah. Pri nadomestnih
gradnjah in večjih prenovah objektov je dovoljena največ
20% sprememba tlorisnih gabaritov in največ 10% sprememba višine objektov. Dovoljena je izvedba frčad in strešnih oken, ki pa ne smejo presegati več kot 20% dela
strehe, na katerem so izvedene.
Pri določanju kote pritličja, ki se opredeli v izvlečku iz
ureditvenega načrta, je treba upoštevati obstoječe terenske
razmere in nivelete dostopnih cest; možna so odstopanja
navzgor ali navzdol do 50 cm.
V enotah S2 in S5 – S8 niso dovoljene novogradnje.
Pri prenovi fasad stanovanjskih blokov v enotah S2 in
S7 je treba zagotoviti oblikovno poenotenost blokov v vsaki
posamezni enoti.
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V enotah S5 in S7 se obstoječi pomožni objekti odstranijo. V enotah S2 – S5 in S7 postavitev pomožnih objektov
ni dovoljena. Obstoječi pomožni objekti se ob izvedbi s tem
ureditvenim načrtom opredeljenih posegov odstranijo, do
takrat pa so na njih dovoljena le najnujnejša vzdrževalna
dela. V južnem delu enote S7 se dovoli preureditev ali nadomestna gradnja objektov ob Ljubljanski cesti, v enoti S4 pa
novogradnja.
V enotah S1, S6 in S8 je dovoljena postavitev pomožnih objektov, ki so lahko le pritlični ter ne smejo presegati
tlorisnih dimenzij 6mx3m in višine 2,8 m do kapa; strehe
(kritina, naklon) morajo biti prilagojene okoliškim objektom.
Zunanje površine na območjih individualnih hiš ohranijo sedanjo namembnost.
5. člen
Spremeni se zadnji stavek drugega odstavka 8. člena,
tako da se glasi:
Zelenica z drevesno in grmovno vegetacijo se predvidi
tudi pri zunanji ureditvi bencinske črpalke v enoti P5 -1. del.
Spremenita se šesti in sedmi odstavek, tako da se
glasita:
Ureditvene enote S1 – S8 (pretežno stanovanjska območja):
Obstoječe odprte površine ob stanovanjskih hišah se
ohranjajo, razen v enoti S5, kjer se uredijo parkirne površine
za poslovni in dva stanovanjska objekta (Kočevarjeva ulica
4, 6 in 8). V enoti S2 se uredi otroško igrišče s športno
površino. Javne površine na teh območjih se uredijo in
vzdržujejo kot zelenice ali javne pešpoti. Zunanje površine
ob stanovanjskih blokih se urejajo kot poljaven, zaključen
ambient, namenjen dopolnjevanju bivalnega okolja (preživljanje prostega časa, sprehajanje, počivanje, srečevanje stanovalcev, otroška igra). Sedanje kakovosti bivalnega okolja
so v ožjem območju Bršljina nasploh majhne, zato bi bilo
treba z ustreznejšimi zunanjimi ureditvami sedanje razmere
izboljšati. Pri preurejanju prometne infrastrukture in parkirišč
se obstoječa drevesna vegetacija v čim večjem obsegu ohranja in še dopolni predvsem na stičnih območjih z Ljubljansko cesto oziroma z drugimi prometnicami. Uredijo se utrjene površine s počivališči ter površine za igro otrok. Zunanje
ureditve v stanovanjskih območjih morajo zagotoviti varnost
in prijeten bivalni ambient. Obstoječe in predvidene stanovanjske soseske na robu obravnavanega območja je treba
funkcionalno in s pešpotmi povezovati z zelenim zaledjem
Marofa. Na območju ob vrstnih hišah se ohranita sedanji
zeleni ambient in njegova neposredna navezava na Marof.
Nova cestna prevezava Žlebej-Kettejev drevored se skupaj z
obstoječo pešpotjo po vzhodnem obrobju UN povezuje v
zeleno pot do Kočevarjeve ceste (do križišča pri OŠ Bršljin).
B) Posebni pogoji za posamezna poslovna
in poslovno-stanovanjska območja
6. člen
Spremeni se predzadnji stavek prvega odstavka 9. člena, tako da se glasi:
V času do ureditve podzemnih garaž se ohrani obstoječe parkirišče, preko katerega pa se ob izvedbi novega križišča pri Realu uredi dostopna pot do objekta v izteku Klemenčičeve ulice in dostop na parkirišče objekta na Kočevarjevi ulici 1.
Spremenijo se odstavki P5 do vključno P7, tako da se
glasijo:
P5 -1. del – Območje bencinske črpalke ob Ljubljanski cesti nasproti Blagovno-trgovskega centra (BTC)
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Območje se nameni izgradnji bencinske črpalke s
spremljajočimi programi. Pri izgradnji bencinske črpalke je
potrebno upoštevati vse tehnične in varnostne predpise, ki
veljajo za takšno vrsto objektov. Izvedba bencinske črpalke
mora zagotavljati njeno funkcionalnost in mestnemu okolju
primeren izgled. Kota pritličja je 180,50 m n.v. Predpisano
koto pritličja je potrebno upoštevati smiselno – dovoli se
odstopanja navzgor in navzdol za 50 cm. Na južnem delu
enote se postavi trafo postaja. Uvoz za motorna vozila se
naveže na obstoječi uvoz z Ljubljanske ceste na jugozahodu
enote, izvoz pa na obstoječi izvoz na severu na Kočevarjevo
ulico. Območje bencinske črpalke se na obrobjih ureditvene enote uredi kot zelena površina s pomembnim deležem
drevja, grmovnic in trate; izbor drevesnih vrst ne sme vsebovati eksot in visokoraslih iglavcev. Objekti naj bodo oblikovani sodobno, obcestne fasade naj imajo mestni značaj.
P5-2. del – Poslovno območje ob cesti »D«
Obstoječi objekti se lahko delno ohranijo ali nadomestijo s ciljem, da se dosežeta boljša funkcionalnost in ubranejša zunanjost objektov ter da se oblikuje mestni značaj in
večje ambientalne kvalitete od obstoječih. Kota pritličja: 185
m n.v.
Objekti naj bodo oblikovani sodobno, obcestne fasade
naj imajo mestni značaj. Ob parkirnih površinah se v čimvečji možni meri zasadijo linije dreves in grmovnic, predvidi se
zasaditev ene ali največ dveh drevesnih vrst, s čimer se
vizualno poenoti odprti prostor v celi enoti. Odprte površine
se uredijo v notranjosti enote in se namenijo peš površinam
ter parkiranju, dostopnim potem in drugim manipulacijskim
površinam. Parkirišča se lahko zagotovijo tudi pod zemljo ali
v objektu. Uvoz in izvoz je obstoječ – s ceste »D« na jugu
ureditvene enote P5 (2.del). Ta uvoz-izvoz se uporablja tudi
za dostop do P5 (3.del).
P5-3.del – Poslovno območje ob Ljubljanski cesti na
severu območja UN
Obstoječi objekti se lahko ohranijo in prenovijo. Dovoljeno je izvesti tudi prizidke s ciljem, da se dosežeta boljša
funkcionalnost in ubranejša zunanjost objektov ter da se
oblikuje mestni značaj in večje ambientalne kvalitete od
obstoječih. Kota pritličja: 181 m n.v.
P6- Trikotnik med Ljubljansko cesto in cesto »D«
Uredi se trgovsko-poslovni objekt. Zunanje ureditve: parkirišča, interne ceste in manipulacija se uredijo v objektu (v
kleteh ali drugih etažah, razen v pritličju) ali v notranjosti
parcele. Objekti naj bodo oblikovani sodobno, obcestne fasade naj imajo mestni značaj. Na zunanjih površinah se v
čimvečji možni meri zasadijo linije dreves in grmovnic, predvidi se zasaditev ene ali največ dveh drevesnih vrst, s čimer se
vizualno poenoti odprti prostor v celi enoti. Uvoz in izvoz se
uredita s ceste »D« na jugu ureditvene enote P6, dostava pa
se uredi z Ljubljanske ceste (tudi uvoz za bencinski servis,
hkrati lahko le desno za izvoz). Kota pritličja: 181 m n.v.
P7 – Območje obstoječega Blagovno – trgovskega
centra (BTC)
Obstoječi objekti BTC se ohranijo, dovolijo se izboljšave na fasadah in dozidave v okviru nove dovoljene gradbene
linije. Povečanje območja za pozidavo znotraj dovoljene
gradbene linije omogoča ohranitev obstoječih objektov ter
hkrati možnost za dolgoročno rešitev nadomestnih objektov, pomaknjenih bliže k Ljubljanski cesti in za ureditev
povezovalne ceste “K” vzdolž železnice. Obstoječi objekti
BTC se delno povečajo na južni in vzhodni strani – na fasadi
vzdolž Ljubljanske ceste. Obstoječi objekti se lahko ohranijo
in prenovijo. Dovoljeno je izvesti tudi prizidke v okviru dovoljene gradbene linije s ciljem, da se dosežeta boljša funkcionalnost in ubranejša zunanjost objektov. S preureditvijo zunanjosti objektov in ureditvijo zunanjih površin je potrebno
doseči mestni značaj te ureditvene enote in večje ambiental-
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ne kvalitete od obstoječih. V primeru poseganja za več kot
6,00 m izven obstoječih gabaritov objektov, je potrebno
parkirišča, ki se zasedejo z objektom, ustrezno nadomestiti
– tudi pod zemljo ali v etažah. Na južnem delu (na mestu
sedanjega parkirišča na terenu) je dovoljena postavitev garažne hiše z izrabo v kleteh, lahko pa tudi v zgornjih etažah
(največja višina 2K+P+2). Kote pritličij – 1. del: 179,5 m
n.v., 2. del: 179 m n.v.
Obstoječa prometna ureditev znotraj ureditvene enote
se lahko ohrani, dokler bo ohranjen tudi obstoječi objekt
Blagovno-trgovskega centra, izvedejo se le potrebne prilagoditve novim križiščem. V prvi fazi se namesto obstoječega
izvoza iz Blagovno trgovskega centra na Ljubljansko cesto
izvede na mestu bodočega vhoda v podvoz ceste Bršljin
pod železniško progo novo križišče, ki bo omogočalo uvoz
in izvoz v ureditvenih enotah P7 in P8. Po izgradnji podvoza
ceste Bršljin pod železniško progo se ta dostop do ureditvenih enot P7 in P8 ukine in namesto njega vzpostavi nov.
Novi objekti morajo upoštevati novo povezovalno cesto “K”.
Iz območja te enote se lahko izvede podhod, s katerim se
območje BTC po izgradnji novih objektov poveže z nasprotno stranjo Ljubljanske ceste. AB konstrukcija podhoda mora
biti prilagojena niveleti Ljubljanske ceste, ki se v 3. fazi
poglobi. Čimveč parkirišč naj se zagotovi pod zemljo. Na
območju obstoječega parkirišča se znotraj gradbene linije
lahko uredi parkirna hiša, potrebno je zagotoviti zadostno
število parkirnih mest za dejavnosti te ureditvene enote tako za stranke kot za zaposlene.
C) Posebni pogoji za posamezna (pretežno) stanovanjska območja
7. člen
Spremeni se drugi odstavek 10. člena, tako da se
glasi:
S 2 – Stanovanjski bloki ob Kočevarjevi ulici:
Obstoječa bloka se ohranjata. Dovoljena je prenova,
pri čemer pa niso dovoljene spremembe višinskih in tlorisnih
gabaritov ter večje spremembe fasad. Treba je zagotoviti
oblikovno poenotenost prenovljenih blokov. Na območju
obstoječega asfaltiranega športnega igrišča se uredijo otroško igrišče (namestitev igral) v kombinaciji s športnim igriščem (igrišče za košarko oziroma namestitev košev) in asfaltirano površino za rolanje ipd. Za parkiranje vozil stanovalcev bloka, ki leži neposredno ob Kočevarjevi ulici, se namenijo garažne kapacitete v ureditveni enoti S4. Ob Kočevarjevi
ulici se uredi parkirišče za obiskovalce.
Na lokaciji obstoječega makadamskega uvoza s Kočevarjeve ulice se ob rekonstrukciji Kočevarjeve ulice uredi
uvoz za stanovanjski objekt Kočevarjeva ulica 12-16 in za
predviden stanovanjski objekt v enoti S1. Ob uvozu se uredi
še pešpot do stanovanjskega bloka Kočevarjeva ulica 10.
Spremeni se četrti odstavek 10. člena, tako da se
glasi:
S4 – Garažni objekt s poslovno ali poslovno-stanovanjsko namembnostjo:
Za potrebe parkiranja stanovalcev in ureditvenih enot
S2, S3 in S4 se zgradi garažno-poslovni objekt v treh ali
štirih etažah (P+2 ali P+3), tako da se zagotovi čimveč
parkirnih mest z možnostjo ureditve ene ali dveh etaž za
parkiranje in dveh ali treh s poslovno (ali stanovanjsko) namembnostjo. Objekt mora biti usklajen z okoliškimi objekti
in prilagojen terenu. Objekt naj bo oblikovan sodobno, obcestne fasade naj imajo mestni značaj. Na zunanjih površinah se na zgornji strani objekta na meji s stanovanjskim
območjem zasadi linija dreves in grmovnic, predvidi se zasaditev ene ali največ dveh drevesnih vrst, s čimer se vizualno
poenoti odprti prostor v celi enoti. Odprte površine se uredi-
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jo kot peš površine ter dovozne poti. Uvoz in izvoz se uredita
s Kočevarjeve ulice in s ceste »I«.
Spremeni se peti odstavek 10. člena, tako da se glasi:
S 5 – Obstoječi stanovanjski objekti ob pričetku ceste
Žlebej
Novogradnje niso dovoljene, dovoljene pa so prenove
obstoječih objektov. Obstoječi pomožni objekti se ob preureditvi zunanjih površin odstranijo; do takrat so na njih dovoljena le nujna vzdrževalna dela. Južno od stanovanjskega
bloka se uredijo parkirišča za objekte Kočevarjeva ulica 4, 6
in 8.
Spremeni se sedmi odstavek 10. člena, tako da se
glasi:
S7 – Obstoječa stanovanjska soseska ob Ljubljanski
cesti
Obstoječi stanovanjski bloki in individualne hiše se
ohranjajo. Gradnja novih stavb ni dovoljena, prenove pa so
omejene na nujna vzdrževalna dela. To ne velja za objekta
Klemenčičeva ulica 1 in 2, kjer se dovoli preureditev ali
nadomestna gradnja ter sprememba namembnosti v poslovno ali poslovno-stanovanjsko namembnost. Zunanje površine ob stanovanjskih blokih se preuredijo tako, da se odstranijo sedanji pomožni objekti – garaže in zgradijo parkirišča
ter uredijo utrjene površine (dostopne poti) in zelenice. Ob
ureditvi dostopne poti se ohrani obstoječe igrišče za košarko, tako da se ga premakne proti severu. Obstoječa drevesa se ohranijo, z novimi zasaditvami pa se funkcionalno
dopolni in izboljša poljavni ambient soseske (počivališča in
otroško igrišče ter pohodne zelenice, drevje in grmovnice
ob parkiriščih). Dovoz do te enote se izvede s ceste »G«,
obstoječe priključevanje te ulice na Ljubljansko cesto pa se
ukine.
Spremeni se osmi odstavek 10. člena, tako da glasi:
S8 – Območje ob izteku Kettejevega drevoreda
Obstoječi stanovanjski hiši se ohranita, drugih objektov
(razen pomožnih k stanovanjskima hišama) ni dovoljeno graditi. Dovoz do obeh stanovanjskih objektov ter objekta Kettejev drevored 19 se izvede po novi cestni prevezavi ŽlebejKettejev drevored (cesta »M«). Iztek Kettejevega drevoreda
se ureja in vzdržuje v skladu z določili projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo št. RD 3674
(RRC Novo mesto, 1992).
III. POGOJI ZA PROMETNE IN KOMUNALNE UREDITVE
A) Pogoji za ureditev prometnega omrežja
8. člen
Na koncu 13.člena se doda odstavek, ki se glasi:
Povezovalna cesta Žlebej – Kettejev drevored – cesta
»M« se uredi kot iztek Kettejevega drevoreda na cestno
omrežje v Bršljinu in se hkrati uporablja kot javna pešpot in
kolesarska pot. Za zmanjšanje posega v brežino Marofa
(arheološko najdišče) se brežina kombinira z opornim zidom
višine do 1 m.
Normalni profil ceste znaša:
vozna pasova
berma
bankina
skupaj

1 x 3,00 = 3,00 m
1 x 0,50 = 0,50 m
1 x 0,50 = 0,50 m
4,00 m

Nov uvoz-izvoz na parkirišče poslovnega objekta Kočevarjeva ulica 1 se uredi s Kočevarjeve ulice nasproti obstoječega uvoza-izvoza na parkirišče na vzhodni strani Kočevarjeve ulice. Dovoz do objekta Klemenčičeva ulica 2 se uredi
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s Kočevarjeve ulice, in sicer le kot desni uvoz in desni izvoz.
Pešpoti
Uredita se dve novi javni pešpoti, in sicer med Ljubljansko cesto in cesto »D« med enotami P5 in P6 ter od Kočevarjeve ulice do obstoječe poti pri stanovanjskem bloku
Kočevarjeva ulica 10.
B) Pogoji za novogradnjo in prenovo komunalnega
omrežja
9. člen
14.člen se dopolni, tako da se na koncu odstavka
Elektroenergetsko omrežje doda besedilo, ki se glasi:
Za napajanje predvidenih novih posegov se predvidi
nova trafo postaja na območju ureditvene enote P5 – 1. del.
IV. PROSTORSKE UREDITVE PO POSAMEZNIH
PODROČJIH
10. člen
Drugi odstavek 15. člena Varovanje naravne in kulturne dediščine se nadomesti z besedilom:
Zaradi posega v brežino Marofa pri izgradnji cestne
prevezave Žlebej-Kettejev drevored je treba vkop v brežino
čimbolj zmanjšati, tako da se uredi kombinacija kamnitega
opornega zidu iz naravnega kamna in manjše brežine, ki se
ju utrdi z avtohtono vegetacijo. Na območju Marofa in na
širšem območju poslovne stavbe Real bo pri izvedbi načrtovanih del treba zagotoviti arheološki nadzor, pri izvedbi ceste Žlebej-Kettejev drevored pa predhodne arheološke raziskave.
11. člen
Četrti odstavek 16.člena se spremeni in dopolni, tako
da se na koncu besedila Poškodbe vegetacije doda stavek:
Ob izgradnji cestne prevezave Žlebej – Kettejev drevored je treba vkop v brežino utrditi z avtohtono vegetacijo.
VIII. KONČNE DOLOČBE
12. člen
22. člen se dopolni z besedilom:
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo na območju,
na katerem velja Odlok o ureditvenem načrtu centralnega
dela Bršljina (Uradni list RS, št. 39/98), veljati določila, ki se
nanašajo na naslednje ureditvene enote oziroma njihove
dele: P5 (1.del), P5 (2.del), P6, del S7, del S2, del S5, S4,
del P1, P5, del S8 in del Z in se smiselno nadomestijo
oziroma spremenijo skladno s členi tega odloka.
13. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled na Sekretariatu za
okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo
mesto.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-1/1997
Novo mesto, dne 11. julija 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.
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ORMOŽ
3561.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Ormož

Uradni list Republike Slovenije

3563.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni
list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine
Osilnica na 17. redni seji dne 18. 4. 2002 sprejel

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95,
51/02) in 30. člena statuta Občine Ormož (Uradni vestnik
občine Ormož, št. 11/99, 7/01)

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Ormož

1
S tem sklepom se ukine status javnega dobra – družbena lastnina v splošni rabi na zemljišču, parc. št. 3564,
travnik v izmeri 4773 m2, vpisano v seznamu I., k.o. Osilnica.

1. Redne volite v svete krajevne skupnosti Ivanjkovci,
Kog, Miklavž pri Ormožu, Ormož, Podgorci, Središče ob
Dravi, Sveti Tomaž in Velika Nedelja bodo v nedeljo,
10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevne skupnosti.
Št. 006-4/02
Ormož, dne 29. julija 2002.
Župan
Občine Ormož
Vili Trofenik l. r.

2
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra, zanjo se odpre nov zemljiškoknjižni
vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina
Osilnica, Osilnica 11, 1337 Osilnica.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-168/02
Osilnica, dne 26. julija 2002.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

OSILNICA
3562.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni
list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine
Osilnica na 18. redni seji dne 25. 7. 2002 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1
S tem sklepom se ukine status javnega dobra – splošno ljudsko premoženje – na zemljišču, parc. št. 95/1,
neplodno v izmeri 93 a 14 m2, vpisano pri zkv 112 I, k.o.
Bosljiva Loka.
2
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra, zanjo se odpre nov zemljiškoknjižni
vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina
Osilnica, Osilnica 11, 1337 Osilnica.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-224/02
Osilnica, dne 26. julija 2002.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM
3564.

Razpis volitev v svete krajevnih, četrtnih in
vaških skupnosti

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in
61. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 39/99)

razpisujem
volitve v svete krajevnih, četrtnih in vaških
skupnosti
1. Razpisujem redne volitve v svete krajevnih, četrtnih
in vaških skupnosti na območju Občine Ravne na Koroškem, in sicer v:
– krajevnih skupnostih Dobja vas, Kotlje in Strojnska
Reka,
– četrtnih skupnostih Čečovje, Javornik–Šance in Trg,
– vaških skupnostih Dobrije in Strojna,
Volitve bodo v nedeljo 10. 11. 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.
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SEMIČ
3565.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta za počitniško
naselje Gričice–Rog
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dodeljenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Semič ter za prodajo zemljišč za gradnjo poslovnih
objektov. Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa občinskega sveta.
SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86,43/89 Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) in 30. člena statuta Občine Semič (Uradni
list RS, št. 37/99, 67/01, 23/02) je Občinski svet občine
Semič dne 18. 7. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta za počitniško
naselje Gričice – Rog
1. člen
Javno se razgrne osnutek osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za počitniško naselje Gričice–Rog.
2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Občine Semič vsak delovni dan od 7. do 15. ure, 30 dni
od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo
organizirano na krajevno običajen način.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na
kraju razgrnitve, ali pa jih pisno pošljejo na Občino Semič.
Št. 350-0308/2001-13
Semič, dne 19. julij 2002.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. .r.

3566.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Semič

Na podlagi 10. in 11. člena statuta Občine Semič
(Uradni list RS, št. 37/99, 67/01 in 23/02) je Občinski
svet občine Semič na 31. redni seji dne 18. 7. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Semič

2. člen
Subvencioniranje obrestnih mer je namenjeno za namenske kredite enotam malega gospodarstva, ki delujejo
kot samostojni podjetniki posamezniki ali kot podjetje v zasebni lasti, ki bodo na ta način pridobljena sredstva vložili v
razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti, in sicer:
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov, vezano na novo investicijo;
– nakup opreme za opravljanje dejavnosti;
– odpiranje delovnih mest, povezanih z ustanavljanjem
novih enot malega gospodarstva;
– nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih
tehnologij v enote malega gospodarstva.
Upravičeni stroški so stroški nakupa poslovnih prostorov, gradbena dela, nabavna vrednost opreme, stroški plač
za novoodprta delovna mesta, ki morajo biti ohranjena minimalno pet let.
3. člen
Za sredstva lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– podjetnik posameznik,
– podjetje v zasebni in mešani lasti z do 50 zaposlenimi,
– občani, ki so pri pristojnem državnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v
sodni register, da izpolnjujejo pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti; izvajanje subvencioniranja se prične po predložitvi izdanega uporabnega
dovoljenja.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja
iz 6. Člena Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje
državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št.
59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno
upoštevajo.
Pogoj za odobritev subvencije je, da je sedež firme in
poslovni prostori na področju Občine Semič in da je kraj
investicije na območju Občine Semič.
4. člen
Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg
ostalih pogojev, v največji meri izpolnjujejo še naslednje
kriterije:
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna
mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih;
– ustanavnljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti in ustvarjajo možnosti za nove zaposlitve;
– da je naložba usmerjena v doseganje višje kvalitete
proizvodov in storitev ter zagotavlja ekološko neoporečen
delovni proces;
– zagotavlja boljšo oskrbo občanov.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za
dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič, in sicer
za subvencioniranje obrestne mere namenskih kreditov,

5. člen
Razpis za subvencioniranje obrestne mere za bančne
kredite razpiše občinski svet in razpis objavi v sredstvih
javnega obveščanja. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpisanih subvencij, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
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6. člen
Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev prosilca;
– poslovni načrt – opis razvojnega programa s pričakovanimi učinki;
– dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika oziroma družbe; dokazilo o začetem postopku pridobivanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na sodišču oziroma
– overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem namenskem kreditu za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva;
– mnenje posojilodajalca;
– ter drugo, kar se zahteva z javnim razpisom.
7. člen
Vlogo za odobritev subvencije vložijo prosilci v tajništvu
občine v roku, ki je določen v razpisu.
8. člen
Višina subvencioniranja obrestne mere se določi z vsakokratnim letnim razpisom v skladu s proračunskimi možnostmi in ne presega 6 odstotnih točk obrestne mere posojilodajalca.
9. člen
Vloge za subvencioniranja obrestne mere obravnava
komisija za dodeljevanje sredstev, ki jo imenuje župan za
mandatno dobo župana.
Komisija pripravi predlog županu o dodelitvi sredstev.
Župan odloči o dodelitvi sredstev s sklepom, ki ga
posreduje prosilcem najkasneje v 8 dneh.
10. člen
Posamezno komisijo za dodeljevanje sredstev, ki šteje
po štiri člane, sestavljajo:
– dva predstavnika odbora za gospodarstvo in komunalne dejavnosti Občinskega sveta občine Semič,
– en predstavnik obrtne zbornice,
– en predstavnik občinske uprave, zadolžen za področje malega gospodarstva.
11. člen
Župan je dolžan seznaniti občinski svet o višini dodeljenih subvencij za pretekli mesec, do dokončne razdelitve
sredstev, predvidenih v proračunu občine za ta namen.
12. člen
Po odobritvi subvencije sklene vsak posameznik pogodbo z Občino Semič, v kateri so določene vse medsebojne pravice in odgovornosti pogodbenih strank. S strani Občine Semič pogodbo sklene župan.
13. člen
Namensko porabo sredstev iz posojilne pogodbe preverja Komisija za dodeljevanje sredstev, ki poda poročilo
občinskim organom in nadzornemu odboru. V primeru nenamenske porabe pomoči iz občinskega proračuna je koristnik sredstev dolžan le-ta takoj vrniti v enkratnem znesku z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
PRODAJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO POSLOVNIH
OBJEKTOV
14. člen
Sredstva so namenjena samostojnim podjetnikom posameznikom ter tistim pravnim osebam, ki spadajo med
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majhna in srednje velika podjetja v zasebni in mešani lasti, ki
bodo tako pridobljena sredstva vložili v razvoj, razširitev poslovanja oziroma opravljanje svoje dejavnosti in odpiranje
novih delovnih mest, povezanih z investicijo, in sicer za
nakup zemljišč za gradnjo poslovnih objektov.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja
iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje
državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št.
59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno
upoštevajo.
Upravičeni stroški so stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih objektov.
15. člen
Zemljišča se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa
občinskega sveta za prodajo zemljišča. Na razpis se lahko
javijo fizične in pravne osebe pod enakimi pogoji, toda pod
pogojem, da ima pravna oseba sedež v Republiki Sloveniji.
Fizične osebe morajo s prijavo priložiti:
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o vplačani varščini,
– EMŠO in davčno številko.
Pravne osebe morajo priložiti k vlogi:
– matično številko in davčno številko,
– izpis iz sodnega registra,
– potrdilo o vplačani varščini.
16. člen
Varščina znaša 10% izklicne cene in jo mora interesent
nakazati pred iztekom razpisnega roka na račun občine.
Prednost pri izbiri bodo imeli interesenti po sledečem
vrstnem redu:
– tisti, ki bodo zaposlili večje število delavcev,
– tisti, ki imajo sedež v občini,
– tisti, ki bodo opravljali dejavnost z manjšim negativnim vplivom na okolje,
– tisti, ki bodo združevali več parcel.
Vloga mora vsebovati poleg že določenih pogojev tudi
opis dejavnosti, ki se bo opravljala in predvideno število
zaposlenih.
Vloga se odda osebno na sedežu občine ali pošlje po
pošti v zaprti ovojnici, priporočeno v skladu z določili javnega razpisa.
17. člen
Vloge za nakup zemljišč za gradnjo poslovnih objektov
obravnava komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan z
vsakim razpisom. Prodaja zemljišč se izvede na podlagi
kupoprodajne pogodbe, overjene pri notarju.
18. člen
Cena kvadratnega metra zemljišča za gradnjo poslovnih objektov znaša 65% celotne tržne vrednosti kvadratnega
metra zemljišča in se določi z javnim razpisom. V ceni je
všteto plačilo sorazmernega dela stroškov urejanja in opremljanja stavbnega zemljišča ter plačilo spremembe namembnosti zemljišča.
19. člen
Kupec mora pričeti z gradnjo objekta najkasneje v roku
treh let po sklenitvi pogodbe in urediti komunalno infrastrukturo, ki se priključi na javno infrastrukturo.
Če kupec ne bi napravil objekta in infrastrukture, navedene v prvem odstavku v roku treh let in bi imel namen
prodati kupljeno zemljišče, si občina pridržuje predkupno
pravico in zemljišče plača pod istimi pogoji, kot je bilo prodano.
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KONČNI DOLOČBI
20. člen
Pomoč se lahko dodeli, če ima stimulativen učinek in ni
namenjena samo zmanjševanju stroškov podjetja ter takrat,
ko pozitivni učinki prevladujejo nad negativnimi.
Vsak prejemnik pomoči mora podpisati klavzulo o kumulaciji pomoči. Klavzula obsega izjavo upravičenca, da za
posamezen namen ni pridobil sredstev državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev je že
pridobil.
Intenzivnost vseh prejetih pomoči ne sme presegati
55% upravičenih stroškov investicije oziroma stroškov plač
za dvoletno obdobje. Zgornja meja intenzivnosti pomoči
velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije.
Investicijski projekti in novoodprta delovna mesta morajo ostati v regiji vsaj 5 let po zagonu.
Do pomoči za namen investicij niso upravičena podjetja v težavah.
21. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje realne obrestne mere iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Semič (Uradni
list RS, št. 30/96, popravek št. 45/96 in 52/01).
Št. 300-05-02/2002-2
Semič, dne 19. 7. 2002.
Župan
Občinski svet občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

3567.

Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič

Št.

74 / 16. 8. 2002 / Stran 8289

– iz namenskih sredstev – prispevki od spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov,
– iz drugih virov.
3. člen
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoja kmetijstva določi Občinski svet občine Semič z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
v Občini Semič se finančna sredstva usmerijo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje
razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu,
– za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih
enot – družinske kmetije,
– večanje kakovostnih pridelkov in okolju prijaznejših
dejavnosti ter ekološke pridelave hrane,
– uvajanje novih tehnologij in dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno izrabo
kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– celovit razvoj kmetijstva s osebnim upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo.
Prednosti pri izvajanju ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in usmerjanje sredstev za ohranjanje in razvoj določi
Komisija za kmetijstvo občine Semič.
5. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj so:
– pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo in imajo stalno
prebivališče v Občini Semič ter bodo sredstva investirali v
Občini Semič;
– društva, krožki in združenja, ki delujejo v Občini Semič na področju kmetijstva,
– Kmetijska svetovalna služba Črnomelj za delo na področju Občine Semič.
6. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo kot subvencije, regresi in premije.

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, načini in kriteriji
za dodelitev finančnih sredstev namenjenih za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Semič (v nadaljevanju: sredstva za
ohranjanje in razvoj).

7. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo upravičencem na podlagi:
– javnega razpisa (subvencioniranje realne obrestne
mere namenskih kreditov) v skladu s sprejetim pravilnikom;
– javna objave za regrese in premije;
– potrjenega plana akcij kmetijske svetovalne službe;
– sklepov župana ali Komisije za kmetijstvo občine Semič;
– obravnave posameznih vlog v skladu s tem pravilnikom.
Javna objava mora vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoji za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi.

2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Semič:

8. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja za finance pristojna služba Občinske uprave občine Semič.

Na podlagi 10. in 17. člena statuta Občine Semič
(Uradni list RS, št. 37/99, 67/01 in 23/02) je Občinski
svet občine Semič na 31. redni seji dne 18. 7. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Semič
I. SPLOŠNE DOLOČE
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V primeru nenamenske porabe sredstev ima pravico
zahtevati od koristnika sredstev vračilo sredstev v enkratnem
znesku s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI
9. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj so namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič, in sicer za:
– plačila storitev,
– subvencije in regrese v kmetijstvu,
– investicije v kmetijstvu.
10. člen
1. Plačila storitev
Strokovne in izobraževalne naloge kmetijske svetovalne službe
Namen: sredstva so namenjena za izvajanje izobraževanja kmetov, kmečkih žena in podeželske mladine, organiziranje strokovnih seminarjev, predavanj, demonstracij, raziskovalnih nalog ter drugih razvojnih dejavnosti na področju
kmetijstva, ki jih izvaja in organizira kmetijska svetovalna
služba.
Upravičenci do sredstev so fizične in pravne osebe, ki
izvajajo izobraževanja po programu Kmetijske svetovalne
službe.
Upravičeni stroški so stroški izvedbe izobraževanj po
programu Kmetijske svetovalne službe.
Pogoji za pridobitev sredstev: prošnje vlaga Kmetijska
svetovalna služba na sedež Občine Semič. K prošnji mora
biti priložen program za posamezno dejavnost in račun stroškov za opravljene storitve po posameznih programih. Maksimalna višina na prejemnika znaša do 100% stroškov izobraževanja.
2. Subvencije, regresi
Urejanje katastra kmetijskih zemljišč
Namen: namen ukrepa je spodbuditi urejanje katastra
kmetijskih zemljišč v skladu z dejanskim stanjem – dejanska
raba zemljišč.
Upravičenci so kmetje, ki pristopijo k urejanju katastra.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilec vloži prošnjo na
sedežu Občine Semič, kateri je potrebno priložiti kopijo
odločbe o določitvi nove vrste rabe kmetijskih zemljišč in
original račun.
Regresira se do 50% stroškov spremembe vrste rabe
zemljišča – ki je v prostorskih aktih opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, osnova je račun geodetske uprave ali od njih
pooblaščene osebe.
Združevanje kmetijskih zemljišč
Namen: namen ukrepa je spodbuditi združevanje kmetijskih zemljišč v večje zaokrožene enote za lažjo in učinkovitejšo rabo za kmetijske namene.
Upravičenci so kmetje, ki pristopijo k združevanju zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilec vloži prošnjo na
sedežu Občine Semič, kateri je potrebno priložiti kopijo
overjene menjalne pogodbe za kmetijska zemljišča in/ali
kopijo potrjenega predloga za vpis v zemljiško knjigo in
original račun.
Regresira se do 50% notarskih stroškov in stroškov za
vpis v zemljiško knjigo za izvedbo menjalne pogodbe za
kmetijsko zemljišče. Najemna pogodba mora biti sklenjena
za dobo najmanj 10 let.
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Subvencije za ohranitev kulturne krajine
Namen: sredstva so namenjena za spodbujanje setve
ajde in obnove visokodebelnih travniških sadovnjakov z namenom ohranitve kulturne krajine kot naravne dediščine.
Upravičenci so kmetje, ki so posejali ajdo in/ali posadili visokodebelna sadna drevesa.
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenec vloži prošnjo na sedežu Občine Semič na osnovi javne objave, v kateri
se določijo natančnejši pogoji in višina regresa oziroma
subvencije, ki ne sme biti višja od 50% upravičenih stroškov
nakupa semena ajde oziroma nakupa sadik visokodebelnih
dreves.
Subvencioniranje dela zavarovalne premije za zavarovanje vinogradov in sadovnjakov
Namen: sredstva so namenjena za spodbujanje k zavarovanju vinogradov in sadovnjakov proti pozebi in toči, ki
pomenita velik izpad dohodka v panogi vinogradništva in
sadjarstva.
Upravičenci so kmetje, ki so sklenili zavarovanje svojih
vinogradov in sadovnjakov.
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenec vloži prošnjo na sedežu Občine Semič, kateri predloži originalno zavarovalno polico za zavarovanje vinograda proti pozebi in
toči. Krije se do 30% stroška zavarovanja po polici.
Regres za testiranje škropilnic, sejalnic, molznih naprav
Namen: testiranje omogoča optimalno porabo zaščitnih sredstev in s tem manjše onesnaževanje okolja, optimalno uporabo semen, pridelavo kakovostne krme in pridobivanje higiensko neoporečnega mleka.
Upravičenci so pooblaščene organizacije za opravljanje testiranja škropilnic, sejalnic in molznih naprav.
Pogoji za pridobitev sredstev: občina sklene pogodbo
za opravljanje testiranja s pooblaščeno organizacijo in ji na
podlagi zahtevka in dokazil o opravljenih testiranjih krije do
50% stroškov testiranja.
Regres za osemenjevanje govejih plemenic
Namen: namen ukrepa je zvišati kvalitetni nivo s selekcijo pasem – mlečna proizvodnja in mesne pasme.
Upravičenci so pooblaščene organizacije za opravljanje osemenjevanja krav.
Pogoji za pridobitev sredstev: občina sklene pogodbo
za opravljanje osemenjevanja s pooblaščeno organizacijo in
ji na podlagi zahtevka in dokazil o opravljenih osemenitvah
krije do 50% stroškov osemenitve.
Regres za pripust kobil iz kmečke reje
Namen: namen ukrepa je spodbujati razvoj konjereje.
Upravičenec je pooblaščen oskrbnik žrebca za pripust.
Pogoji za pridobitev sredstev: občina sklene pogodbo
za opravljanje pripusta s pooblaščenim oskrbnikom žrebca
in mu na podlagi zahtevka in dokazil o opravljenih pripustih
krije do 50% stroškov pripusta.
Regres za zdravljenje čebeljih družin
Namen: namen ukrepa je zatiranje bolezni in ohranjanje čebelarstva na področju Občine Semič.
Upravičenec je Čebelarsko društvo Semič.
Pogoji za pridobitev sredstev: Čebelarsko društvo Semič vloži prošnjo na sedežu Občine Semič, kateri priloži
originalni račun za uporabljena zdravila. Višina regresa se
določi v javni objavi za posamezno leto in ne sme biti višja od
50% stroškov zdravljenja čebel.
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Podpora razvoju ekoloških kmetijskih gospodarstev
Namen: namen ukrepa je spodbuditi razvoj ekološkega
kmetovanja na kmetijah.
Upravičenci so kmetje, ki so se usmerili v ekološko
pridelavo.
Pogoji za pridobitev sredstev: pogoj je, da gre za usmeritev v ekološko pridelavo.
Upravičeni stroški so stroški prijave v ekološko kmetovanje ter stroški rednih kontrol. Upravičenec vloži prošnjo
na sedežu Občine Semič, kateri priloži dokument pristojne
institucije o usmeritvi v ekološko pridelavo s stroški prijave
ter originalen račun izvedbe kontrole. Višina podpore znaša
do 100% upravičenih stroškov.
Pospeševanje dela društev in drugih združenj, ki delujejo na področju kmetijstva
Namen: namen ukrepa je podpora za delovanje društev in se dodeljuje na osnovi izvedenih aktivnosti in strokovnosti posameznih aktivnosti. Finančno bo prvenstveno podprto programsko delo društev v kmetijstvu, ki delujejo na
območju Občine Semič.
Upravičenci so društva in združenja, ki delujejo na področju kmetijstva.
Upravičeni stroški so stroški seminarjev za usposabljanje članov društev, stroški organizacije prireditev društev,
stroški strokovnih izletov članov društev.
Pogoji za pridobitev sredstev: prošnje za dodelitev sredstev vlagajo društva na sedež Občine Semič najkasneje do
konca leta za naslednje leto. K prošnji mora biti priloženo
poročilo o delu v preteklem letu in plan dela za prihodnje
leto.
Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov.
3. Investicije
Subvencioniranje obrestne mere kreditov za investicije
Namen: sredstva so namenjena za subvencioniranje
obrestne mere za namenska bančna investicijska posojila
kmetom, ki bodo na ta način pridobljena sredstva vložili v
razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti, in sicer:
– graditev, prenovo in adaptacijo gospodarskih objektov kmetije (upravičeni stroški so gradbena dela);
– nakup in posodobitev opreme (upravičeni stroški so
stroški nakupa opreme);
– razširitev in posodobitev ter pridobivanje novih zmožnosti na kmetijah za dopolnilne dejavnosti (upravičeni stroški
so gradbena dela za novogradnjo oziroma obnovo kapacitet
ter nabava potrebne opreme za stacionarni in izletniški turizem oziroma druge dopolnilne dejavnosti na kmetiji);
– za nakup in urejanje kmetijskih zemljišč ter združevanje parcel (upravičeni stroški so nakup in združevanje zemljišč ter urejanje zemljišč v smislu izboljšave lastnosti tal);
– za programe predelave in trženja (upravičeni stroški
so gradbena dela za izgradnjo mlekarnic, sirarnic, sušilnic
za sadje oziroma mesne izdelke in ostala potrebna oprema
za predelavo mleka, mesa ali sadja).
Pogoji za pridobitev sredstev: za sredstva lahko zaprosijo občani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na kmetiji, iz
katere si plačuje kmečko zavarovanje najmanj en član ali
imajo status kmeta in izvajajo investicijo na območju Občine
Semič.
Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev prosilca;
– poslovni načrt – opis razvojnega programa s pričakovanimi učinki;
– overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem namenskem kreditu za pospeševanja razvoja kmetijstva
z amortizacijskim načrtom;
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– mnenje posojilodajalca;
– ter drugo, kar se zahteva z javnim razpisom.
Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg
pogojev, ki jih zahteva banka, v največji meri izpolnjujejo še
naslednje kriterije:
– so kmetijski zavarovanci ali imajo status kmeta;
– so kmetje, ki že opravljajo dopolnilno dejavnost na
kmetiji, so nasledniki oziroma imajo naslednika;
– kmetje, ki imajo ožjega družinskega člana s kmetijsko oziroma gostinsko izobrazbo;
– ekonomska upravičenost investicije.
Razpis za subvencioniranje obrestne mere za bančne
kredite razpiše občinski svet in razpis objavi v sredstvih
javnega obveščanja. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpisanih subvencij, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
Subvencionira se do 6 odstotnih točk obrestne mere
posojilodajalca.
Melioracije – agromelioracije
Namen: namen ukrepa je usposobiti zemljišča za povečanje proizvodne zmogljivosti in izboljšanje fizikalnih, kemičnih in bioloških lastnosti tal. Dela obsegajo odstranitev skalnih samic, ki na kmetijskih zemljiščih ovirajo obdelavo, planiranje in ravnanje terena, krčenje drevesne zarasti in grmičevja na zemljišču, ureditev poti za dostop na kmetijsko
zemljišče, ureditev kraških pašnikov, analiza zemlje.
Upravičenci do sredstev so kmetje, ki izvajajo agromelioracije na svojih zemljiščih ali zemljiščih v zakupu.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilec vloži prošnjo na
sedež Občine Semič, kateri mora biti priložena kopija katastrskega načrta s potrdilom lastništva ali zakupu zemljišča.
Ob izvajanju del odstranjevanja skalnih samic je potrebno javiti kmetijski svetovalni službi, ki opravi ogled na terenu in na podlagi tega izdela mnenje. Subvencija za odstranitev skalnih samic se izplača na podlagi dostavljenega originalnega računa za opravljena dela in pozitivnega mnenja
kmetijske svetovalne službe. Maksimalna priznana višina
stroškov tega urejanja je 260.000 SIT/ha, subvencionira se
do 50% upravičenih stroškov izvedenih agromelioracijskih
del.
Subvencija za ureditev kraških pašnikov se izplača na
podlagi dostavljenega originalnega računa za nabavo materiala za ograjo minimalno 0,5 ha pašnih površin v višini v
višini do 50% upravičenih stroškov od priznane višine stroškov 60.000 SIT/ha.
Subvencija za analizo zemlje se izplača na podlagi
dostavljenega originalnega računa v višini do 50% stroškov
analiz.
Subvencija za krčenje drevesne zarasti in grmičevja se
izplača v višini do 50% upravičenih stroškov opravljenih ur
od priznane višine stroškov 60.000 SIT/ha.
Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
Namen: namen ukrepa je spodbuditi investicije in tehnološke posodobitve na kmetijah na območju s težjimi
pridelovalnimi pogoji.
Upravičenci so kmetje na območju s težjimi pridelovalnimi pogoji. Prednost imajo kmetije, ki so vključene v projekt
CRPOV.
Pogoji za pridobitev sredstev: pogoj je, da gre za ustvarjanje gospodarsko stabilne kmetije. Upravičenec vloži
prošnjo na sedežu Občine Semič, s priloženim programom
razvoja kmetije, katerega potrdi kmetijska svetovalna služba,
ki poda tudi svoje mnenje. Upravičeni stroški so gradbena
dela in oprema za posodobitev.

Stran

8292 / Št. 74 / 16. 8 . 2002

Višina podpore znaša do 150.000 SIT/kmetijo. Skupna interventna sredstva ne smejo presegati 50% upravičenih stroškov.
Nove tehnologije
Namen: namen ukrepa je spodbujanje nakupa specialne mehanizacije za potrebe kmetijstva.
Upravičenci so kmetje, ki so izvedli nakup specialne
mehanizacije za potrebe kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev: prošnjo vlaga upravičenec na sedežu Občine Semič, kateri priloži originalni račun
oziroma potrdilo o nakupu ter mnenje kmetijske svetovalne
službe. Regresira se do 30% nabavne vrednosti mehanizacije.
Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen: namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti, strukturnih sprememb v kmetijstvu, konkurenčne usposobitve kmetijskih proizvajalcev, pomoč pri promocijah in sejmih ter širitev obstoječih ali novih dejavnosti,
kot so: turizem na kmetiji, predelava in prodaja kmetijskih
pridelkov, ki temelje na lastni proizvodnji, domača obrt,
predelava sadja in zelenjave ipd.
Upravičenci so kmetje, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Upravičeni stroški so stroški promocij in sejmov, pri
turizmu gradbena dela in oprema, nabava opreme za opravljanje dopolnilnih dejavnosti (peka kruha, sušenje sadja,
sušenje mesa, predelava mleka), stroški materiala za opravljanje domače obrti (pletenje košar, izdelovanje spominkov),
nabava opreme za predelavo sadja in zelenjave.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva v višini do 30%
upravičenih stroškov investicije lahko pridobijo upravičenci
z vložitvijo prošnje na sedežu Občine Semič na osnovi javne
objave. Prošnji mora biti priloženo mnenje kmetijske svetovalne službe o pomenu uvajanja nove dejavnosti in originalne račune za nakup ali opravljeno delo vezano na naložbo
ter druga dokazila o plačilu računov; če gre za gradnjo, je
potrebno priložiti tudi gradbeno dovoljenje ali odločbo o
priglasitvi del. Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
11. člen
Komisija za kmetijstvo Občine Semič po sprejetju proračuna Občine Semič za proračunsko leto na podlagi letega pripravi javni razpis v skladu s 7. členom tega pravilnika, s katerim se določi vrsta regresa oziroma premije in
višina razpoložljivih sredstev za posamezni regres oziroma
premijo za posamezno leto.
12. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva za posamezno vrsto subvencije ali investicije se le-ta namenijo v druge namene,
določene v skladu z določbami tega pravilnika, o čemer
odloča župan v skladu s odlokom o proračunu in s soglasjem komisije za kmetijstvo.
III. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Vsak prejemnik pomoči mora podpisati klavzulo o kumulaciji pomoči. Klavzula obsega izjavo upravičenca, da za
posamezen namen ni pridobil sredstev državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev je že
pridobil.
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Pri dodelitvi pomoči je potrebno upoštevati, da se le-ta
lahko dodeli, če pomeni vzpodbudo za izvedbo projekta
oziroma je zanj nujno potrebna.
Investicije, za katere se dodeljujejo sredstva ne smejo
biti pričete pred 1. januarjem tekočega leta, razen za investicije, ki jih je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej
oziroma se investicija izvaja v več fazah. Podana mora biti
ocena možnosti preživetja s strani Kmetijsko svetovalne službe.
Skupna višina prejetih sredstev iz naslova dotacij in
subvencij obrestne mere ne sme presegati 40% upravičenih
stroškov investicije, oziroma 50% na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijstvo. V primeru, da investicije izvaja
mlad kmet v obdobju 5 let po ustanovitvi oziroma prevzemu
kmetije, je višina pomoči 45% upravičenih stroškov investicije oziroma 55% na območjih z omejenimi možnostmi za
kmetijstvo.
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi. Z dnem uveljavitve tega pravilnika
preneha veljati pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič (Uradni list RS, št.
36/02).
Št. 320-01-03/2002-3
Semič, dne 19. julija 2002.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

SEVNICA
3568.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
določitvi volilnih enot in številu članov svetov
krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02),
19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet
občine Sevnica na 35. redni seji dne 31. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi
volilnih enot in številu članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Sevnica
1. člen
V odloku o določitvi volilnih enot in številu članov svetov
krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 65/98) se 4. člen spremeni tako, da glasi:
»Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Boštanj se
določi 9 volilnih enot, v katerih se voli skupno enajst članov
sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselja Boštanj, Dolenji Boštanj, Radna, Apnenik pri Boštanju in del naselja Laze pri
Boštanju (od hišne številke 8 do 15).
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne
skupnosti.
2. volilna enota obsega naselje Log.
V 2. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
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Št.

3. volilna enota obsega naselje Lukovec.
V 3. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naselja Konjsko, Preska in del
naselja Laze pri Boštanju (od hišne številke 1 do 7).
V 4. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega naselje Križ, Jelovec in Gabrje.
V 5. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega naselje Vrh pri Boštanju.
V 6. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
7. volilna enota obsega naselji Jablanica in Novi Grad.
V 7. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
8. volilna enota obsega naselje Šmarčna.
V 8. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
9. volilna enota obsega naselji Kompolje in Mrtovec.
V 9. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
2. člen
V 11. členu se v prvem odstavku besedilo »7 volilnih
enot« nadomesti z besedilom »8 volilnih enot« in besedilo
»enajst članov« se nadomesti z besedilom »dvanajst članov«.
V drugem odstavku se črta besedilo »Osredek pri Krmelju,«, za besedo »Hinje« se namesto pike postavi vejica in
doda besedilo »del naselja Srednik (od hišne številke 10 do
27).«
V četrtem odstavku se za besedo »Srednik« briše pika
in doda besedilo »(brez hišnih številk od 10 do 27).«
V šestem odstavku se briše pika in doda besedilo »in
Kamenško.«
Dodata se nov šestnajsti in sedemnajsti odstavek, ki
gasita:
»8. volilna enota obsega naselje Osredek pri Krmelju.
V 8. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00608-0002/02
Sevnica, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

3569.

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Sevnica za leto
2002

Na podlagi uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 59/00) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00) je Občinski svet občine
Sevnica na 35. redni seji dne 31. 7. 2002 sprejel
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PRAVILNIK
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Sevnica za leto 2002
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Sevnica.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga na
osnovi sklepa Občinskega sveta občine Sevnica objavi župan Občine Sevnica.
2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva Občine Sevnica se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Podrobno razdelitev sredstev na podlagi predhodnega
mnenja odbora za malo gospodarstvo in turizem določi župan po sprejetju proračuna za tekoče leto.
3. člen
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
– samostojni podjetniki,
– mala podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za
priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo
za vpis v sodni register.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih
za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se
ti pogoji smiselno upoštevajo.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ter poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica.
4. člen
Sklep o razpisu za subvencioniranje realne obrestne
mere, za svetovalne storitve in promocijo izdelkov in storitev MSP sprejme Občinski svet občine Sevnica. Na osnovi
tega sklepa objavi župan Občine Sevnica razpis na običajni način.
5. člen
Finančna sredstva za razvoj malega gospodarstva se
bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev.
6. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
finančni ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, jih mora vrniti z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
II. UKREPI
7. člen
Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
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1. Subvencioniranje realne obrestne mere za dodeljevanje kreditov
Namen:
– materialne in nematerialne investicije.
Pogoji:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju,
sklenjeno med Občino Sevnico in posojilojemalcem,
– subvencijo realne obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev,
– minimalni znesek posojila je 1,000.000 SIT,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti
v Občini Sevnica vsaj 5 let po njenem zaključku,
– posojila odobrena v tekočem letu.
Višina:
– višina subvencioniranja realne obrestne mere znaša
do 2 odstotni točki,
– doba subvencioniranja za odobreno posojilo je do tri
leta,
– višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih
stroškov investicije.
Upravičeni stroški:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za
gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek nakupa, graditve in adaptacije poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek nakupa opreme in generalne obnove obstoječe opreme.
2. Promocija izdelkov in storitev malih in srednjih podjetij (msp)
Namen:
– sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini in doma, da se predstavijo potencialnim kupcem z gospodarskimi subjekti in izdelki,
– možnost za začetek novih poslov,
– organizirana predstavitev širšemu krogu.
Pogoji:
– na podlagi razpisa za MSP, ki se bodo udeležila
sejmov v tujini in doma,
– zahtevani pogoji:
– občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in
delovanja stojnice ob predložitvi potrebnih dokazil.
Višina:
– v višini do 50% upravičenih stroškov,
Upravičeni stroški:
– strošek najetja, postavitve in delovanja stojnice pri
prvi udeležbi na določenem sejmu.
3. Svetovalne storitve
Namen:
– svetovalne storitve MSP v fazi rasti,
– svetovanje podjetnikom pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacija in tehnološki razvoj.
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Pogoji:
– na podlagi izbranega izvajalca, ki bo opravljal svetovalne storitve, se sklene pogodba z občino, v kateri bodo
določeni pogoji sofinanciranja stroškov:
– poročilo izvajalca o opravljenih storitvah,
– ustrezna potrebna dokazila,
– izbrani izvajalec mora podati izjavo, da za isti namen
ni prejel sredstev iz državnih ali mednarodnih virov.
Višina pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški svetovalnih storitev enkratnega značaja.
III. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku
veljajo ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskih
proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je
pomoč dodeljena.
Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen
ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen delež je
že dobil iz drugih virov.
9. člen
Do subvencij po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah. Subvencijo je možno dodeliti le v primeru,
kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma
je zanj nujno potrebna.
10. člen
Namenskost porabe subvencij, pridobljenih pod pogoji
tega pravilnika preverja oddelek za gospodarske dejavnosti
in oddelek za finance Občine Sevnica. V primeru ugotovitve
nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja se od 1. januarja dalje.
Z dnem objave tega pravilnika preneha veljati pravilnik
o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Sevnica in o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje realne
obrestne mere, ki ga je Občinski svet občine Sevnica sprejel na seji dne 29. 3. 1995, številka 40300-0043/95.
Št. 31301-0009/02
Sevnica, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.
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VSEBINA
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3494. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Združenih
arabskih emiratih
8181

VLADA
3495. Uredba o spremembah uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000–2006 (SAPARD)
8181

MINISTRSTVA
3496. Pravilnik o načinu ocenjevanja obstoječih snovi
3497. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnih programih gimnazije
3498. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra
stavb in registra prostorskih enot
3499. Pravilnik o sestavi in načinu dela komisije za fitofarmacevtska sredstva
3500. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa vezikularne bolezni prašičev
3501. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa atipične kokošje kuge
3502. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove J. P. Nielsen Trust
3503. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi

8182
8201
8206
8209
8210
8211
8211
8211

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3504. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije za julij 2002
8212
3505. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij
2002
8212

OBČINE
3506.

3507.
3508.

3509.
3510.

3511.

BELTINCI
Sklep o povišanju ekonomske cene za dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Beltinci
BLED
Sklep o ukinitvi javnega dobra
BREŽICE
Poročilo Občinske volilne komisije Brežice o izidu glasovanja na referendumu za izločitev naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice–Križe in
ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice za
naselje Pečice
CELJE
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta rekreacijski center »na
Golovcu«
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno
ČRNA NA KOROŠKEM
Razpis rednih volitev v svet krajevne skupnosti Žerjav
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ČRNOMELJ
3512. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj
8215
DIVAČA
3513. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
8215
3514. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Divača
8215
DOLENJSKE TOPLICE
3515. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu v Občini Dolenjske Toplice
3516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Dolenjske Toplice
3517. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini
Dolenjske Toplice
3518. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Dolenjske Toplice
3519. Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence
3520. Pravilnik za vrednotenje programov in projektov
na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice
3521. Merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kulture
3522. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
ILIRSKA BISTRICA
3523. Program priprave zazidalnega načrta za cono 012 v Ilirski Bistrici – I. faza
3524. Program priprave ureditvenega načrta za cono
C2-2 v Ilirski Bistrici
3525. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica
3526. Pravilnik o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v Občini Ilirska Bistrica

8216
8216
8217
8218
8220
8220
8221
8224

8224
8228
8231
8236

8212
8213

JESENICE
3527. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
8237
3528. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
8238

8214

KOBARID
3529. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center
3530. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kobarid
3531. Sklep o ceni šolskih prevozov
3532. Sklep osnutka odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2001

8214

KOČEVJE
3533. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kočevje
8241

8213

8213

8238
8239
8241
8241
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KRANJ
3534. Navodila o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Mestni občini Kranj
8242
3535.
3536.
3537.
3538.
3539.
3540.
3541.

KRIŽEVCI
Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Križevci
Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Križevci
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Križevci
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Križevci
Sprememba odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Križevci
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Križevci

8243
8245
8248
8248
8248
8249
8249

KRŠKO
3542. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Krško
8249
KUNGOTA
3543. Sklep o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
8250
3544. Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti 8250
LITIJA
3545. Sklep o ukinitvi javnega dobra

8250

LJUBLJANA
3546. Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti
Mestne občine Ljubljana
8251
LJUTOMER
3547. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanje zimske službe kategoriziranih občinskih cest
v Občini Ljutomer
8251
3548. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Ljutomer
8251
LOGATEC
3549. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Logatec
8253
MEDVODE
3550. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Medvode
8253
METLIKA
3551. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
in mestne skupnosti na območju Občine Metlika 8253

Stran

MISLINJA
3552. Sklep o določitvi javnih športnih površin in objektov občinskega pomena v Občini Mislinja
MORAVSKE TOPLICE
3553. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice
MOZIRJE
3554. Razpis rednih volitev članov krajevnih skupnosti
na območju Občine Mozirje
MURSKA SOBOTA
3555. Sklep o razpisu o uvedbi ukrepov za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska
Sobota v letu 2002
3556. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska
Sobota
NOVO MESTO
3557. Odlok o zazidalnem načrtu za Vrtni center Bučna
vas v Novem mestu
3558. Odlok o zazidalnem načrtu Podbreznik
3559. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo
Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste
G II-105
3560. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina
ORMOŽ
3561. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ormož
OSILNICA
3562. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3563. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
RAVNE NA KOROŠKEM
3564. Razpis volitev v svete krajevnih, četrtnih in vaških
skupnosti
SEMIČ
3565. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za počitniško naselje
Gričice–Rog
3566. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič
3567. Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič
SEVNICA
3568. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica
3569. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Sevnica za leto 2002

8253

8254

8254

8255
8258

8261
8266
8279
8282

8286
8286
8286

8286

8287
8287
8289

8292
8293

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57,
telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:
objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767

